
 
   Guovdageainnu suohkan 
   Kautokeino kommune 

                               
 
             Møteinnkalling 

  

 
Utvalg:  Kommunestyret 
Møtested:  Máze skole   
Dato: 22.06.2022 
Tidspunkt: 09:30  
 
Ordfører innkaller kommunestyret til møte onsdag 22. juni 2022, kl. 09:30 på  
Máze skole – gymsalen.   
 
Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 78 48 71 00, slik at vararepresentant kan 
innkalles. Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene blir lagt ut på kommunens 
hjemmeside: www.guovdageainnu.suohkan.no 
 
Kl. 09.30 – 10:00 Innbyggernes spørrehalvtime 
Før kommunestyret starter på sin ordinære saksbehandling, har innbyggerne 
anledning til å komme på kommunestyremøtet og stille spørsmål som gjelder 
kommunens virksomhet. Spørsmålene besvares av ordfører eller den ordføreren 
utpeker. Spørsmål skal sendes skriftlig til ordfører senest 3 dager før møtet.   
 Se regler for spørretime på kommunens hjemmeside: www.guovdageainnu.suohkan.no 
 
Om representantene har spørsmål om formaliteter eller andre forhold, som de 
oppdager når de leser saksdokumentene, så kan de sendes til kommunedirektøren 
per epost, slik at administrasjonen kan undersøke dette før kommunestyremøtet. 
 
Hvis du tror at du er inhabil i en sak, må du gi beskjed om det til ordføreren slik at han 
rekker å vurdere det og innkalle varamedlem.  
 
Busstransport til Máze.  
Det blir busstransport til kommunestyremøte i Máze. Bussen starter kl. 08:30 fra 
kommunehuset. Møt opp i god tid før avreise. Gi beskjed til servicetorget 78 48 71 00 
hvis bussen skal stoppe på vei til Máze for å ta deg med. Dersom noen kjører selv fra 
Kautokeino til Máze, gis det ikke kjøregodtgjørelse for dette.  
 
 
Kautokeino, 01.06.22 
 
 
Hans Isak Olsen  
Ordfører  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.  
 
 
Kopi sendes til: 
1. varamedlemmer, kommunedirektøren, kommunalledere, økonomisjef, eldrerådet, 
råd for personer med funksjonsnedsettelse, kontrollutvalget, ungdomsrådet, VEFIK 
IKS, KUSEK IKS, publiseres på kommunens hjemmeside.  
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Eventuelt  
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Orienteringssaker:  
 
1. Presentasjon av virksomheten, jf. eierskapsmeldingen:  
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2. WSP - status og fremdrift av ny skole.  
 

3. OU – skoleprosjekt 
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ÅRSREGNSKAP 2021 FOR KAUTOKEINO KOMMUNE 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  

 VEFIK IKS, Postboks 1023, 9503 Alta 
 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statens Hus Damsveien 1, 9800 Vadsø 
 KUSEK IKS, Sorenskriverveien 11, 9513 Alta 
 Kommunalledere 

 
Det vises til:   
 Kommuneloven §§14-3, 14-6 
 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner 

og fylkeskommuner 
 Økonomiplan 2021-2024 
 
Vedlegg:  
1 Årsregnskap 2021 - avlagt 
2 Revisjonsberetning 2021 for årsregnskap Kautokeino kommune 
3 Revisjonsberetning 2021 for årsregnskap Kautokeino kommune datert 

19.04.2022 
 
Sakens bakgrunn:  
Etter kommuneloven §14-3 skal kommunestyret vedta årsregnskapet for 2021 senest 
30.06.2022. Årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. 
Årsberetning fremmes som egen sak, og er en fyldigere rapportering som omtaler 
resultatet for budsjettåret 2021, både totalt og de de enkelte tjenesteområdene.    
 
Årsregnskapets obligatoriske deler er driftsregnskap, investeringsregnskap, 
balanseregnskap og noter til regnskapet. Årsregnskapet skal vise alle økonomiske 
midler som er kommet inn i løpet av året og hvordan midlene er anvendt. Alle kjente 
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utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de 
er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.  
 
I kommuneloven er det krav om et konsolidert årsregnskap slik at kommunen vises som 
en økonomisk enhet. Siden kommunen ikke har andre regnskapsenheter enn 
kommunekassen avlegges det ikke et konsolidert årsregnskap. Det utarbeides ett 
årsregnskap for Kautokeino kommune og det tjener som kommunens 
konsoliderte årsregnskap. 
 
Årsregnskapet ble avlagt 06.04.2022. Dette var etter den lovpålagte fristen, som er 
22.02.2022. Årsrapport ble avlagt 04.05.2022. Fristen for avleggelse av årsrapport var 
31.03.2022. Revisjonen utstedte derfor en negativ revisjonsberetning 19.04.2022. 
Denne ble trukket tilbake etter at årsregnskap og årsrapport ble avlagt. Revisjonen avla 
ny revisjonsberetning 16.05.2022, denne gang uten andre merknader til årsregnskapet 
enn at ny revisjonsberetning erstatter tidligere negative beretning datert 19.04.2022.  
 
Vurdering:  
Den usikkerheten som oppsto i 2020 på grunn av pandemien fortsatte også i 2021.  
2021 fortsatte å bli et unormalt år med mye usikkerhet både i forhold aktivitet og 
økonomiske faktorer. Usikkerheten var utfordrende i planleggingssammenheng. 
Oppgaver ble endret underveis og koronarelatert arbeid prioritert. I forhold til budsjett 
oppsto det avvik på mange regnskapsposter.    
 
Driftsregnskapet ble avsluttet med et netto driftsresultat på 22,2 millioner kroner. I 
forhold til budsjett ga driften i 2021 et mindreforbruk på 24,1 millioner kroner før 
strykninger. 
 
Netto driftsresultat er et regnskapsmessig uttrykk som forklarer at inntektene i 
driftsregnskapet er større enn utgiftene.  Av netto driftsresultat avsettes kroner 286 436 
til bundne driftsfond og kroner 731 565 overføres til investeringsregnskapet for å dekke 
egenkapitalinnskudd i KLP. Resten, kroner 21 237 343, avsettes til disposisjonsfond og 
kulturfond.  
 
Mindreforbruk er et budsjettmessig uttrykk som forklarer at det er brukt mindre enn 
budsjettert. I og med at regnskapet ble gjort opp med et mindreforbruk var det ikke 
behov for å bruke hele det budsjetterte beløpet som skulle hentes fra 
disposisjonsfondet.  Kommunestyret hadde vedtatt å bruke kroner 7,4 millioner av 
disposisjonsfondet, men det var ikke behov for å bruke mer enn 1,94 millioner kroner. 
Dermed ble planlagt bruk av disposisjonsfond redusert med kroner 5,1 millioner ved 
avslutningen av regnskapet. Resultat i drift etter denne strykningen ble et mindreforbruk 
på kroner 18,97 millioner, et beløp som i sin helhet av satt til disposisjonsfond. Den 
budsjetterte avsetningen til disposisjonsfond ble gjennomført som planlagt. I tillegg er 
det avsatt kroner 500 000 til kulturfond, som vedtatt i sak 68/21. 
 
Mindreforbruk kan i korte trekk forklares med følgende: 
 Merinntekter skatt og rammetilskudd på 7 millioner kroner.  

For å ta høyde for den forventede økonomiske nedgangen fikk kommunene 
gjennom oppjustering av skatteøren en større andel av skattepengene i 2021. Når 
den økonomiske utviklingen under pandemien i tillegg ble bedre enn forventet, ga 
det store merinntekter. For 2022 er skatteøren igjen nedjustert og kommunen kan 
ikke forvente samme skattevekst. Normalt justeres inntektsutjevningen i 
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rammetilskuddet opp mot skatteinntekten, men når skatteinngangen på landsbasis 
også var høy, ga kommunens høye skattevekst også utslag i økt inntektsutjevning.  

 Mindreforbruk barnehager på 4,6 millioner kroner. Som følge av endringer av driften 
i barnehagene sank kostnadsnivået. Lavere kostnadsnivå i de kommunale 
barnehagene utløser mindre driftstilskudd til de private barnehagene. Samlet ga de 
en besparelse for barnehagene. 

 Mindreforbruk barnevernstjeneste med 1,75 millioner. Det er færre barn i fosterhjem 
enn det som lå til grunn i budsjettet.  

 Budsjettbesparelse strømutgifter med 1,4 millioner kroner. Med høye strømpriser var 
det forventet en økning i strømutgiftene. Strømprisene i nord steg ikke som forventet 
og ga lavere utgifter enn budsjettert. 

 
 
Investeringsregnskapet for 2021 ble avsluttet med kroner 0 i udisponert beløp. Før 
avslutning av årsregnskapet viste investeringsregnskapet et udisponert beløp på kroner 
1 205 800. Inntektene kom fra salg av tomter som ikke var budsjettert. På grunn av 
strykningsreglene i kommuneloven ble det udisponerte beløpet i sin helhet redusert ved 
å bruke mindre lånemidler til å finansiere investeringene.   
 

 Av tidligere utlånte startlånsmidler har kommunen fått inn kr 2,585 millioner fra 
låntakere og betalt kr 1,842 millioner til Husbanken i avdrag. Kommunen har fått 
inn mer midler fra startlånsmottakere enn det kommunen har betalt til 
Husbanken. Midlene er satt av til bundet investeringsfond, hvor alle ubrukte 
midler knyttet til startlån er samlet.   

 Det aller største prosjektet i 2021 er investeringer knyttet til ny grunnskole. 
Investeringsutgift i 2021 utgjør 171 millioner kroner. Kommunen har også brukt 
2,8 millioner kroner til asfaltering. 

 Progresjon i investeringsprosjektene er vanskelig å estimere og gir naturlige 
budsjettavvik i investeringsregnskapet. Selv om investeringsbudsjettet i større 
grad enn tidligere ble justert løpende gjennom året, er det fremdeles rom for å 
jobbe med presisjonsnivået.  

 
Økonomiske handlingsregler:  
Kommunens disposisjonsfond ved årsskiftet, etter at mindreforbruk for 2021 er lagt til, 
utgjør 72,5 millioner kroner. Av dette har kommunestyret allerede vedtatt å bruke kroner 
5 995 072 kroner i 2022. Disposisjonsfond som ikke er vedtatt disponert utgjør kroner 
66,2 millioner. Disposisjonsfondet størrelse utgjør 19 % av brutto budsjetterte 
driftsinntekter i 2021 og er godt innenfor kommunens måltall på 6%. Anbefaling fra 
sentrale myndigheter er at fondet bør utgjøre minst 5-10 % av samlede driftsinntekter.  
 
Netto driftsresultat utgjør 5,8% av brutto driftsinntekter og er godt innenfor måltallet på 
1,75%.  
 
Kautokeino kommune hadde ved årsskiftet en renteeksponert gjeld på 93,6 % av brutto 
driftsinntekter i 2021. I forhold til den totale lånegjeld utgjør dette 106,6% av 
driftsinntektene. Kommunen er med dette i strid med eget måltall på 65%.  
Et planlagt høyt investeringsnivå i årene fremover vil gjøre kommunen mer utsatt for 
renteøkninger og dermed utfordre og redusere det økonomiske handlingsrommet i 
drifta. Vedtatte nye låneopptak vil øke rente- og avdragskostnadene og øke 
renteeksponert gjeld ytterligere. Riktignok vil et nytt skolebygg være mer 
kostnadseffektivt å drive og dermed redusere noe av effekten det høye gjeldsnivået 
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medfører, men kombinasjonen høy lånegjeld og forventede renteøkninger vil nok kreve 
ytterligere besparelser.  
 
I henhold til §4-3 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 
skal mindreforbruk i driftsregnskap avsettes til disposisjonsfond. Selv om det ikke er 
behov for et vedtak om disponering av årets mindreforbruk i driftsregnskap, tas det med 
i forslag til vedtak kun for å synliggjøre hvordan total netto driftsresultat disponeres 
 
 
Forslag til vedtak:  
1) Årsregnskap for 2021 godkjennes med et netto driftsresultat på kroner 22 255 344.  
  
2) Netto driftsresultat disponeres på følgende måte:  

 
a) Netto avsetning til disposisjonsfond og kulturfond kroner 21 237 343 
b) Netto avsetning til bundne driftsfond kroner 286 436   
c) Overføring til investeringsregnskapet kroner 731 565 
 

3) Årets mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2021 utgjør kroner 0. 
 
4) Overføringer fra drift og netto avsetninger i investeringsregnskapet gjennomføres på 

følgende måte:  
a) Kroner 731 565 overføring fra driftsregnskapet 
b) Kroner 1 152 664 avsettes netto til bundet investeringsfond 
c) Kroner 100 000 overføres netto fra ubundet investeringsfond 
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REG NSKAPSAVLEGG E LSEN

Regnskapsavleggelsen

ÅRsnrcrusrRprr
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 revisjonsberetningen som en

del av dokumentet når denne er mottatt fra revisor.

ÅnsnRppoRTEN (ÅRSBERETN TNGEN )

Dokumentet inneholder kommunedirektørens redegjørelse for kommunens økonomiske uWikling og ståtus,

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

et eget dokument som ikke er en del av årsregnskapsdokumenter

BEHANDLING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Kautokeino kommune avlegger årsregnskap etter kommuneloven S 14-6 og bestemmelser i forskrift om

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

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

Regnskapet for 2021ble avlagt 06.04.2022

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 kommunestyret skal årsregnskapet behandles i

kontrollutvalget.

RAPPORTERING TIL KOSTRA

Bevilgningsregnskapet [drifts- og investeringsregnskapet) og balanseregnskapet skal rapporteres

elektronisk til Statistisk sentralbyrå innen22.02.2022. I forhold til KOSTM, kan rapporterte data

korrigeres fram til 1,5.04.2022 som er siste frist for innsending'

Side 1
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Ånsnre NSKApsDo KU M E NTE R

Års regnskap sd okumenter

DRIFTSREGNSKAP

@konomisk oversikt etter art - drift

Bevilgningsoversikt - drift (1A)

Bevilgningsoversikt - drift- fordelt (28)

Regnskapsskjema 1C - Budsjettrammer vedtatt av kommunestyret

I NVESTERINGSREGNSKAPET

Bevilgningsoversikt - investering (2A)

Bevilgningsoversikt - investering - fordelt (28)

BALANSEREGNSKAPET

OVE RSI KT OVER SAM LET B U DSJ ETIAVVI K OG ÅRSRVSIuTN I NGSD Is PoSI SJ o N E R

NOTER TIL REGNSKAPET

KOM ME NTARER TIL ÅNSREE ruSTRP

Side 2
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S 5-6. Økonomisk oversikt etter art - drift
2021

Regnskap Regulert
2021 budsjett202{

Regnskap Budsjett Enilita Enddngt
2020 toturuR'z 21-20 o/o

Tall i 1000 kroner

Driftslnntekter
Rammetilskudd
lnntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatternntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger

-1 90 955
-62 881

-4 181

-2232
-664

-87 590
-10 223
-22 543

-187 485
-61 000
-4 458

-620

-683
-68 087
-1 0 064

budsjett 202{

-183 137

-58 715
-5 007

-620
-683

-60 864

-10 064

154 77'l

-55 560
-4 483

-oz I

-2 395
-76 288

-9 915
-23'tO5

102%
103%
94 0Å

360 %

97%
129 %

102 %

-6 lU
-7 321

301

-1 611

1 732

-11 303

-308

3%
13%
-7%

260 %

-72%

15 0Å

3%

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre

199 718
'!9 216

1 01 059

28 325

'198 038

19 239

89 157

26 093

152 829

19 504
82236
32 210

10 437

98%

101 %

97%

121 %

103 %

1 95 734

19 468
98 325

34 199

10 792

97 -2

0%
20%

60Å

2 905

-Jb

16 089

1 989

107 0Å -21 133 7%-355 644 137270

1Ø% 2t 302358 835

'10 3

14%-22753 3 190Brutto driftsresultat 702 -'19922 -713% -2831

Finansi nntekter/Flnansutgiter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter

-'t 251
-2 000

0

2 524

12 016

-'t 173
-2 000

0

2 879

-1 146
-2 000

0

3 447

107 %

100 %

0%
88%

-23%

0%
0%

-23%

-1 627
-2 000

0

3 263
8 550

376

0

0

-739

lån
95% 3 tut g811 874
99 41

0%-22 255 4 553Netto driftsresultat .83-242 -22 172 -48e%
avskrivn

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

732

286

21 237
U

830
-1 368

780
0

797

11 531

I 845

100 0Å

-12%

-733 %

-65

-11 245

11 393

o

-8%
-98%

116 0Å

ooÅ

-10 792 -10 512 -'t0 437 -355 3%

732
-2 385

-2 899

Dekn av ars
Sum disponerlnger eller deknlng av netto
drlftsresultat 22255 4 553 242 22172 4890Å 83 0 o/o
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$ 5-4. Bevilgningsoyersikter- drift - skjema 1A
2021

Tall i 1000 kroner
Generelle d riftsi n ntekter
Rammetilskudd
lnntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt

Rognskap 2021

-190 955
-62 881

-4 181

-2232

Regulert budsJett
2021

-187 485
-61 000

-4 458
-620

Opprinnellg
budsjett 2021

183 137

-58 71 5

-5 007

-620

Regnskap 2020

184 771

-55 560
-4 483

-621Andre driftsinntekter

Notto driftsutglfter
Sum bevilgninger drift, netto 226 706 237 669

.260 250 -247 479

246 241

10 512
215 076

10 437
Sum 237 497 181

Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter

-1 251

-2 000

0

2 524

-1 173
-2 000

0

2 879
12 168

-1 146

-2 000

0

3 847

8 868

-1 627

-2 000

0

3 263

I 550lån 12

10 792 10 512 -10 512 10 437
Motpost avskrivninger
Netto t1 11 I I

Disponering eller dekning av notto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avselninger til eller bruk av disposisjonsfond

av tid års merforbruk

286
21 237

0

732
-2 385
-2 899

-1

830
368

780

0

797
11 531

I 845

0
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat 4 553 22 17222 242
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S 5-4. Bevilgningsoversikt drift, skjema 1B
Regnskap 2021 til fordeling pr. enhet

Tall i 1000 kroner
Regulert

Regnskap2021 budsieft2021
Opprinnelig

budsjett 2021 Regnskap 2020

Tilfordelin drift 226 706 246 241 215 076
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

22 278
78 336
97 354
I 339

29 745
3 552

-8 681
-9 790

4 559
1 833

28 492
85 380

101 359
9 657

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
94 077
I 621

24 625
3 960

-12 055
-3 11s

215 476Netto for alle enheter 226 706 246 241 237 669
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VEDTATTE BUDSJETTRAMMER . SKJEMA 1C
REGNSKAP 2021

Regnskap
Regulert
budsjett Opprinnelig

2021 budsjeft 2021

Budsjeft
Regnskap fotbtuk i

2020 %

Budsjett
avvikTall i hele kroner

Sentrale styringsorganer
Utgifter

2021

3 804 716 3367 423 82% 807 3684 612 084
-53 000

4 101 168
-53 000

Sum netto 4 048 3 4834 82% 816

Prosjekter
Utgifter 7333333 11 807919 104% -3132667 646 599

-7 646 599
7 333 333
7 333 333

Sum netto

Kommunedirektør m/stab og støtte
Utgifter

0 0 644 201

32 865 790 31 997 887 109 % -3 168 77436 556 112
-11 754 335

33 387 338
-6 377 881

457 27 558 590 21 807 043 92 o/o 2

Kultur og oppvekst
Utgifter
lnntekter

102 445 790 1 1 3 968 01 7 109 765 31 1

-28 146 453
105 673 270
-25 985 304

90% 11 522227

Sum netto

Helse og omsorg
Utgifter
lnntekter

77 641 552 84 393

146 558 776

84
687 6 751 559

124 571 371 111 0Å -14 711 355131 847 421
-30 994 000

118800388
-25 527 000 -31

123 260 97% 3160448

NAV/Sosiale tjenester
Utgifter
lnntekter

8706212 10 630 236 10 498 525
-973 000

I 935 101

-676 102
82 o/o 1 924 024

netto 97

Teknisk
Utgifter 64 172 558 52 449 576 49 135 349

38
86% I 318006

122% -11 722982

I 339 230 I

Brann og feiing
Utgifter
lnntekter

4 885 375 4 562052

250

4 391 626
-986 000

61 145 581
-34 126 308 159 13 156 I

1 433 837

5 099 861 107 % -323 32s

28543489 29977 326 26

Tilskudd, overføring og skatter
Utgifter
lnntekter

000
3 750'tol 3

1 045 594 1 1 552 500 11 522000
-265 913 000

't4 I

1 281 100
-256 178 894

105% -174049

9 o/o 10 506 906
0

-267 553 309 -260 719

28 254 584
-5 2't3 223

103% 6833809

Finans
Utgifter 9 091 781 11 514 216 35 039 001 31 1 %

um

Sum utgifi alle ansvarsområder

693 413 I 297 786 16

379 434 359 928

677 072 62

389 91 I
-389 91 I

-19 162 803
-3 185 145

404 076
-404 076

-24 642
24 642

00 0

14



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

Regnskap 2021

Tall i 1000 kroner
lnvesteringsutglfter
lnvesteringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
lnvesteringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler

177 682
0

732

0

0

155 728
0

732
0

23 744

0

830

0

Regnskap 2021

Regulert budsJett
2021

Opprlnnellg
Budsjett2021 Regnskap2020

16 543

0

804

0

17 31724
Avd lån

I nvesterlngsin ntekter
Kompensasjon for merverd iavg ift

Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler

-34 963

-'l 185

0

-1 226

0

-400
0

0

0

-17 1 228

-232'l
-400

-38

-147

0

0

16 565

-2

0

720
0

0

0

0
0

0

8

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

7 724

-7 724
't 842

16 000

0

1 900

-1 045

6 000

1 900

2 921

0

1 547

6 855 23116

-1

Overførlng fra drlft og netto avsetninger
Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond

-732

1 153

-100
0

-732

-855

-1 00

-830 -797

-31 0

0

-855

0

0av tid ars
-1 1fra drlft .1
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S 5-5. Bevilgningsoyers ikter - investering - Skjema 28
2021 titRe

Tall i 1000 koner
Fra bovilgningsovereikt:
Nefro investoringer til fordeling:

Fordeling på prosjekt

K,iøkken helsesenter (29 1 00031 )
Markan-Europan

KBA.I

Kommunedelplan for Maze

Digitalisere byggesaksarkiv
Renovering kommunal infiltrasjon

Renovering, plangodkjenning Kaulokeino vannverk
Digitalisering vann- og avløpsnett
Kritiske tiltak ved renseanlegget
Overspenningsvern ved vannverk og renseanlegg Kautokeino
HMS Renseanlegg

Hovedplan vann og avløp

Drittskontroll vann og avløp

Oppgradering Suohpatluohkan vannverk KST 24120

Veg til Kautokeino vannverk KST 25i20
Flotasjon Renseanlegget
Oppgradering/ny pumpestyring Sokkislettå
Renovering avløpsledning Pitstop
Driftsovervåkning Gironstealli i nf iltrasjonsantegg KST 37 t 21

Digitalisering Famac
Kjøkken Bakteharji

Flat tak grunnskolen

Oppvekstsenter Masi - KST 4/21

Forprosjekt ny skole
Enøk2020
Ombygging ppt kommunehus
Tilrettelegging Skoarreluodda boligfelt

Gassenlral (oksygen) helsesenteret KST 7/20
Tilretlelegging skolelokaler KST 35/20

Bortsettingsarkiv KST 05/21

Skoleprosiekl - Organisasjonsutvikling
Midlertidige skolelokaler ved bygging av ny skote - KS'l 2l2j
Bygging ny grunnskole Kautokeino KSf 22t21
Utredning av ny skole- og barnehagestruklur
Forprosjektering av nye heldøgns plasser for personer med demenssykdom
Tratikksikkerhetsmidler - egenandel

Asfaltering kommunale veier KST 59/19

Gangsli skolen-Bakteharji
Flom 2020 KST 54/20

Vegadkomst GBN 3/675 - KST 44121

Strømmålere på gatelys KST 37121

Digitalisering

SykkeF og gangvei Bredbuktnesveien

Regulert Opprinnelig
Regnskåp 2021 budijett 2021 budsjett 202{ Regnskap 2020

178 414 156 459 24 574 17 347

423
0

391

0

0

0

0

0

0

0

0

15

13

95

39

32

0

0

72

0

0

0

54

5 828

0

0

0

0

0

964

683

7 109

157 385

0

0

650

2 850

0

0

35

843

203

250

10

375

100

0

0

0

0

0

0

50

13

150

100

12

0

0

150

0

0

0

100

6 693

200

0

0

0

0

251

0

15 000

125 000

0

770

500

2 800

0

0

0

1 000

2 000

204

6 800

900

I 542
1 000

200

441

525

90

50

96

0

229

0

650

175

0

0

0

0

0

300

2 500

0

5 000

146

0

0

150

0

0

0

0

950

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

140

0

0

0

347

88

188

16

99

97

106

89

166

973

190

210

0

138

81

114

0

663

14

66

142

347

0

106

0

0

20

0

0

261

570
252

0

0

59

0

9

2

Sum fordelt 177 682 155 72A 23 744 16 543

lnveslering KLP - Egenkapitaltilskudd

Videreutlån startlån
Låneavdrag startlån

732 732 830 804

7 724

1 842
-2 585

15 000

1 900

-1 045

6 000

1 900

-1 045

2 921
't 547

-1 237Mottalte startlån

Sum utlånsvirksomhet 6 981 16 855 6 855 3 231
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S 5-8. Balanseregnskapet 2421

EIENDELER
Tall i 1000 kroner

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmrdler
Finansielle anleggsmidler
Aksjer og andeler (eiendeler)
Obligasjoner (eiendeler)
Utlån
lmmaterielle eiendeler

Note Regnskap 2021 Regnskap 2020

4,14
4,14

371 286
18 927

15 909

0

28 996

448 806

20

251 052
7 462

15 177

0

23 858

0

441 394

883

Omløp3midler
Bankinnskudd og kontanter
Finansielle omløpsmidler
Aksjer og andeler (omløpsmidler)
Obligasjoner (omløpsmidler)
Sertifikater
Derivater (omløpsmidler)
Kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

to 159 761 1 14 993

0

0

0

0

0

0

0

0

15

15,18
13 374
63 057

14 665

33 072
3't 365Premieawik ford

277 391

933 038Sum eiendeler 1 161 315

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapltal
Egenkapital drift
Disposisjonsfond og kultudond
Bundne driftsfond
Merforbru k i drift sregnskapet
Egenkapital investering
Ubundet investeri ngsfond
Bundne investeringsfond
Udekket beløp i investeringsregnskapet
Annen egenkapital
Kapitalkonto
Prinsipoendrinqer som oåvirker arbeidskaoitalen drift

-73 061

-45 729

0

-5 1 5'16

-45 7 51

0

-3 7'16

-'10 864

0

-3 816

-9 711
0

121 114
1 470

-95 084
1 870

0

9,13,16
9,11

I
7.9

4,10
12

-252614 -204
Prinsi som

Långslktlg gletd
Lån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Obligasjonslån
Sertifikatlån

arbeidska len

6,7, 16 -406 613

0

0

-238 259
0

0

3

Kortslktlg qield
Leverandørgjeld
Likviditetslån
Derivater (kortsikti g gjeld)
Annen kortsiktig gjeld

-40 253
0

0
-4't 792

0

0

-39 879
0

-15 316

15,17

-673

-82045 -55 195

-1 161 315 -933 038Sum egenkapital og gjeld

MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

29 317

1 854
-31 171

13

11

11

63 180

1 651
-64 831

Sum memoriakonti 0 0

Sum balanse 0
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S 5-9. B u d sj ettavv i k og årsavs I u tn i n gsdisposisl o n e r
2021

Tall i 1000 kroner
Driftsrcgnekap

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

Regnskap
2021

Regulert
budsjett 2021

4 553

737
-3 116

732

4205
-7 704

0

Opprlnnellg
budsJett 2021

-247

73r
-2 099

830

2 613

-1 833

0

Regnskap
2020

-22 L72

14802
-3 27t

99s

0

-L44

0

-22 255

6 685

-6 399

732
420s

-7 704

0av
budsieftawik {mi k før strvkninqer)

ars

-24 L36 L -0 -9790
Strykning av overføring til investering
Strykning av avsetning til disposisjonsfond
Strykning av dekninger av tidligere års merforbruk

0

0

0

5 159

198

0Strvknino av bruk av
Mer - eller mindreforbruk etter strykninqer -LA97t 1 -0 -9 989

Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond

lnvesteringsregnskap
Sum utgifter og inntekter ekslusive bruk av lån
Avsetning til bundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Budsjettert bruk av lån

Overføring fra drift i henhold til årsbudsjett og fullmakter
Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjett og
fullmakter
Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter

L8977

L48021
1 816

-653

-149 548

-732

0

L729r4
U

-855

L77 228

-732

0

28 709

0

-855

-27 024
-830

9 989

t7 672

0

-310

-15 s65

-797

-909

0

-100

0

0

100

0

0

0

0Dekn av års udekket
tør

Strykning av avsetn til ubundet investeringsfond
Strykning av bruk av lån

Strykning av overføring fra drift
Strvknino ev bruk av ubundet

0
-1 206 00 -908

L 206

0

d

Udisponert etter strykninqer -0 0 0 -908

Avsetning av udisponert etter strykninger til ubundet investeringsfond
0 0 0 908
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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.

Klassifisering 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 foretatt ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn klassifiseres som anleggsmidler.

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

særlig betydning for skillet mellom vedlikehold og påkostning på anleggsmidler. Utgifter som påløper for å

opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en

standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet

og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

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

gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i

Iangsiktig gjeld.

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

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

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

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

unntak fra 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

like 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.

punkt 3.3 i KRS 1. Obligasjoner klassifiseres 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 9.
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Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer,
provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og -inntekter. Over- og underkurs periodiseres over
lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner 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.

Merverdiavg iftsplikt og merverdiavgift kompensasjon (mva.-kompensasjon)
Kommunen følger reglene i Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) for de tjenesteområdene 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 virksomhet utenfor kom mu nereg nska pet
Kommunen har virksomheter og er en del av virksomheter som avlegger særregnskap, herunder kommunale
foretak (KF), interkommunale samarbeid og interkommunale selskaper (lKS). For nærmere opplysninger, se
note 21.

Vesentlige poster i regnskapet og andre forhold
Vi gjør oppmerksom på følgende poster og forhold som er av en slik 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 lån ut over budsjettert beløp.
Dette utgangspunktet begrenses likevel av udisponerte lånemidler. Det er ikke anledning til å regnskapsføre
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

i nvesteringsregnskapet.

Videre utlån/startlån
Kautokeino kommune har en utlånsportefølje knyttet til videreformidling av husbankmidler (stargån,
etableringslån etc). I investeringsregnskapet regnskapsføres både avdrag 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 gjør aldet er et vesenilig awik
mellom kommunens betalte pensjonspremie og den pensjonsutgiften som belastes 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 fullstendige. Feil i anordning av
inntekter og utgifter 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.
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Note 1 - Arbeidskapital fifr S 5-10)

Endring av arbeidskapital basert på bevilgningsregnskapet
Tatt i looo kroner Regnskap 2021 Regnskap 2020

Driftsregnskapet:
lnntekter driftsdel
lnnbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel
Utgifter driftsdel

ved eksterne driftsdel

-381 199
-3 321

J+ I OZO

-37 374
-150 927
177 682

10 298

-357 015
-3 749

326 538
12 053

-2 906
-17 803
16 543

5 272

lnvesteringsrenskapet:
lnntekter investeringsdel
lnnbetalrnger ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel
Utgifter investeringsdel

ved eksterne

Endring i ubrukte lånemidler

Endring regnskapsprinsipp drift

Endring av arbeidskapital basert på balanseregnskapet
Tall i 1000 kroner
OMLøPSMIDLER
Endring premieavvik
Endring kortsiktige fordringer
Endring aksjer og andeler
Endring obligasjoner og sertifikater

Regnskap 202{ Endring 2021 Regnskap 2020 Endring 2020

33 863

0

35 987

0

0

41 199
76 431

0

159 761

I 834
28 694

0
0

JI JO3

47 737
n

0

3 459
-26 452

0
0

61 937

-22172Netto driftsresultat -22255

-321 1Netto i

-21av

277 391 83 296Sum end 38
44

00 U

-55 195

0
KORTSIKTIG GJELD
Endring premieavvik

-55 196-82 045Sum 850 -7

I Endrino i arbeidskaDital {balansereqnskapet) 95 346 55 446t 9001 31 783

Differanse del 1 og del 2 endring AK (skal forklares)

Forklaring:
Ubrukte lånemidler fra 2019 - ikke periodisert
Påløpte renter

0
7

25 227

Sos,a/e /ån

Sensitivity: lnternal
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Note 2 Ytelser til ledende personer og godtgjørelse til revisor

lnformasjon om lØnn og godtgjørelse omfatter opplysningspliktige ytetser.

Ytelser til ledende personer

Lønn og
annen

godtgjørelse
Godtgjørelse
for andre very

Tilleggs-
godtgjørelse

Natural-
ytslser

Kommunedirektør
Ordfører

1 100 000
938 600

0
0

0
0

4 392
4 392

Godtgjørelse til revisor - kommunekassen

Kommunens revisor er VEFIK lKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 826 2OO. Av dette gjelder
kr 826 200 revisjon og kr 0 rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

Fordeling av revisjonshonorar etter type oppgaver:
Regnskapsrevisjon 826 200
Forva on 0
Totalt revisionshonorar 826 200
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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 Pensjonskasse (SPK) for lærere og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig

forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper. SPK finansieres løpende over statsbudsjettet, 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.

SPK
2021 2020 202'l

Forventet avskastning pensjonsmidler (F 1 3-5
Diskonteringsrente (F $ 13-5 bokstav E) risikofri rente i %
Forventet årlig lønnsvekst (F $ 13-5 bokstav B)

Forventet åAig G- og pensjonsregulering (F S 13-5 bokstav C og D)

Arlig vekst i pensjonsreguleringen
Amorteringstid

premiavvik
Resultatført av ars ieavvik

4,OO%
3,50%
2,48 0/o

2,48 0/o

1,71 0/o

7

25 683 238
8 859 097
5 399 613

3,50 %
3,00 %
1,98 %
1,98 0/o

1,22%
7

32 834 311
16 521 857
6 688 167

3,

3,50 % 3,00 0/o

2,48% 1,98%
2,48Yo 1,98o/o

77

Pensjonskostnader og premieawik
Etter $ 3-5 og $ 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 forskjell mellom disse to størrelsene.
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller
utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste årlmed 117 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller

senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 201 3 og med 1/1 5 per år for premieavvik oppstått lra 2OO2lil
2010.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle
kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl S 14-6, 2. ledd nr c).

Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i2Q21 ved at
regnskapsførte pensjonsutgifter er lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Detvil si at årets positive premieavvik, som er inntektsført idriftsregnskapeti2Q2l, skal utgiftsføres idriftsregnskapet i7 år,

fra og med 2021 . 12021 er amortisering av akkumulert premieavvik pr.31 .12.2021 utgiftsført med 6,688 mill. kroner, basert
på tidligere års premieavvik. Samlet påvirker årets premieavvik og årets amortisering netto driftsresultat 2021 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 pensjonspremie.
Når premiefond brukes gir det en dempende effekt på premieavviket. Bruk av premiefond inntektsføres i driftsregnskapet 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.

13-1 2020
pensjonsopptjening, rdi 431 17 907 344

12304 089Rentekostnad av liktelse 14 820 798
32273

Forventet lene
Netto onskostnad eksl. adm 493 768

i n istrasjonskostnader 903 818 687
6 688 167um amortisert ieawik 5 399 613

Netto onskostnad inkl.adm. 22223754 23 000

Arets betalte pensjonspremie

22223754 23 000 621

KLP

netto

nska
Folkevalgte, KLP S = Sykepleiere. SPK = Sfafens
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rem
Adm i nistrasjonskostnad
Netto eksl. Adm

Safs for
AGA av premieawik
AGA av innbetalt premie/tilskudd

1 074903 -
15749238 -

81 8 687
15 493 768

097 16 521 856

0
0

0%
0
0

lAkkumulert og amortbert premieawik
Amortisert premieawik dette året
Arets premieavvik

zoza
5 399 613 -
8 859 097

27 905 507

2021
6 688 167

16 521 856
Premieavvik tidli re ar 31

ulert eavvik 31 364 992 4t 198
AGA av 0

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

Forskriften stiller krav om at det årlig må foretas 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 estimatavvik for pensjonsforpliktelsene.
Videre er årets estimatavvik for pensjonsmidlene awiket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske
pensjonsmidler.

31.12.18 F l3-1 bokstav E)
forpliktelse 042 525

smidler - 441 393 973 - 448 805 865
iktelse - 5 818 031 - 28 763 340

av netto

0

mat
IB

Estimatawik forpliktelse lB 01.01
overførte/mottatte avvik

o 448 054 308
33 229 371 34 323749

on av brufto

Faktisk tB 01.01 414824937 401 252193
17 452 431
14 820 798
11 522224

12 304 089
11 421 101

en
rentekostnad
Utbetali
Brutto at 420 042525

av brufto
rlB

Estimatawik midlert lB 01 .01
overførte/mottatte avvik

ler 2020
417 394 962

5 611 091

441
- 27 900296

Faktiske nsmidler lB 01.01 411 783871 413 493677
25 683

1 074 903
1'l 522 224
16 523 991

818 687
11 421 101
14 717 665

nn premie/tilskudd
Admin istrasjonskostnad
Utbetalinger
forventet
Brutto dler

Estimert/Faktisk pensjonsforplikte lse

mat

33229 371
5611 091

448 805 865

34 323 749
27 900296Estimert/Faktisk

Brutto estimatavvik 6 423 453
Amortisert avvik dette år 5 399 613 6 688 167
Netto estimatavvik 33 017 893 13 111 620
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Regelverket for offentlige tjenestepensjon ble endret lra 01.01.2020. Det innebærer at kravet til størrelsen på premiereserven

ble endret. For Kautokeino kommune, som for mange andre kommuner, innebærer det en reduksjon av oppsparte
pensjonsreserve. Den frigjorte reserven ble tilført kommunens premiefond i 2021 . Tilbakeføring av midler kan kun brukes til å

betale pensjonspremie og vil påvirke fremtidige års premieawik
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Utstyr
MaaKlner,
lnventar

Anr6gg, vAx-
drlftsmldler Bolig, skoler

For,bygg,
sykehlem Tomter, Kunst suM

#REF!

Årets tilgang

- herav overført fra egne KF

Årets avgang

- herav ovefføft til egne KF

7 657 250

7 951 660

0 U

7 733 140

0

37 572818
I 289 574

220 143 261

167 477 278

0

c

159 552 266

963 688

0

10 127 408

0

-3 099 686

442786 143

177 682 200

0

-3 099 686

0
#REF! 15 608 910 7 733 140 38 862 392 387 620 53S 160 515 953 7 027 722 617 368 657

Akk avskrivninger 31. 12

Netto akk. og rev. nedskrivninger

5924 007 7 196226
0

26 332 830

0

93 033 505

31 954 211

62 577 128

138 129

0 195 063 697

32 092 340
Akk. avskr. og nedskr. 31.12. 5 924 007 7 196 226 26 332 830 124 987 716 62 715 257 0 227 156 037

#REF!

Hera v f i na nsiel le I e i eavta ler
9 684 903

o
536 914

o

12 529 562

0

262632823 97 800 696

0

7 027 722

0

390 212 620

0
Arets avskrivninger

Arets nedskrivninger

Arets reverserte nedskrivninger

Tap ved salg av anleggsmidler

Gevinst ved salg av anleoqsmidler

1 488 525

0

0

0

n

21 I 252

c

c

c

c

1 604 111

0

0

0

0

4 295 97?

31 9s4 211

c

c

3 184 938

138 129

0

0

0

0

0

0

2293 686

0

10 791 799
32092340

0

2293 686

0

økonomisk levetid

Avskrivningsplan

5ar
Lineær

10 år

Lineær

20 åt

Lineær

40 år

Lineær

50 år

Lineær

Ubegrenset

Note 4 Anleggsmidler

Anleggsmidler er anskaffelser av investeringsmessig karakler som har en økonomisk levetid på minst tre år og en kostpris på minst 1 0o ooo kroner.
Anleggsmidler skal bokføres til anskaffelseskost. For anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, reduseres de bokførte verdien med
avskrivinger/nedskrivinger etter de regler som gjelder for det aktuelle anleggsmiddelet.
Kravene til avskrivning av anleggsmidler i de kommunale regnskapsforskriftens S er det krav om at varige anleggsmidler skal avskrives.
Avskrivningene påvirker ikke resultatet for kommunen da motposten også føres i driftsregnskapet. Avskrivingen skal skje med like store årlige beløp
(lineæremetoden) over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmiddelet er anskaffet eller tatt i bruk av
virksomhetene.

I 2021 er anskaffelsekost på driftsmidler oppdatert og viser anskaffelseskost på gjenværende driftsmidler. I tillegg er det foretatt en omgruppering av
de ulike driftsmidlene slik at driftsmidlene blir presentert i riktig avskrivningsgruppe i notene. Endringene har ingen effekt på bevilgningsregnskapet
og påvirker kun noteopplysningene.

Effekt av korrigering anskaffelseskost og akkumulerte avskrivninger samt omgruppering av driftsmidler i notene.

Gruppen transportmidler er overført til maskiner og inventar med avskrivningstid 1O år

Nedskrivning
Ny grunnskole er under bygging på Kautokeino tettsted. Deler av det gamle skolebygget er revet pr 31.12.2021. Det q kun ungdomsskolebygget
som er i bruk pt 31.12.2021.60% av grunnskolebygget er revet ved årsskiftet. Riving av bygningsmasse er indikasjon på varig verdifall. Revet
bygning er nedskrevet til virkelig verdi, som er kroner 0. Neskrivning av anleggsmidler er ikke bruk av midlert og er regnskapsført direkte mot
egenkapital (kapitalkonto) jfr KRS I punkt 3.6

Driftsmidler som er revet i sin helhet pr 31.12.2021
Ballbinge ved Ktk skole
Planlegging ny skole i Kautokeino

Bokført verdi 01.01 .21 Nedskrivning Bokført verdi etter nedskrivning
311 367 311 367 0
138 129 013A 129

4 931 541

Ut3tyr
MaSKtner,
inventar

Antegg, vAR-
driftsmidler Bolig, skoler

rofr.oygg,
sykehlem Tomter, Kunst suM

Avskdvningstld
Anskaffelseskost 31 . 1 2.2020

Omgruppering driftsmidler
Anskaffelseskost gamle driftsmidler
Fullt avskrevet

Anskaffelseskost 01.O1.2021

5år
8 618 770

-961 520

7 657 254

0{ år
2999 024

-1 435 471

6 169 587

7 733 144

20 åt
40 444 950

I 435 471

-4 307 603

37 572 818

40 år
162 917 298

73 644 219

-16 418 256

220 143 261

50 år
31 1 648 808

-73 899 1 19

-78 197 423

159 552 266

9 872 508

254 900

0

10 127 408

536 501 358

0

-93 715 215

442786'143
Korrigert anskaffelseskost lB 961 520 -4 734 116 2 872 132 -57 225963 152 096 542 -254 900 93 715 215

Akk avskrivninget 31.12.2020

Omgruppering driftsmidler
Akk.avskrivninger gamle
driftsmidler fullt avskrevet

Akk.avskrivninget 01.01.2021

5 397 003

-961 520

4 435 483

2 236 979

-1 336 019

6 077 014

6 977 974

27 607 730
1 336 019

-4 215 030

24 728 7 19

77 684 56A

27 471 23A

-16 418 259

88 737 531

165 060 841

-27 471 23C

-78 197 422

59 392 1 89

0

0

277 987 113

0

-93 715 215

184 271 896
Korrigert akk.avskrivninger lB 961 520 -4 740 995 2 879 011 -11 052971 1 05 668 652 0 93 715 215

Bokført verdi pt 31.12.2020 3221 767 762 045 12 837 220 85 232738 '146 587 967 9 872 508 258 514 245
Bokført verdi pr 01.01.2021 3221 767 755 166 12 a44 095 131 405 730 100 '160 077 10 127 408 258 514 245
Endring bokført verdi 0 6 879 -6 879 -46 172954 46 427 89C -254 900 0

381 036

Driftsmidler som er delvis revet or 31.12.2021:
Kautokeino skole 37 433 500 26711 304 10722196
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Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

KLP- egenkapital
YmberAS
Kautokeino Boligselskap AS

Loankodiewa Eiensomsselskap AS

Loankodiewa Eiensomsselskap AS

Kautokeino Arbeidssenter AS

Vefas IKS

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Kontrollutvalgssekretariatet I KS

Beaivvas Sami Teahter AS

lnternasjonalt Samisk Filminstitutt AS

Såpmi Næringshage AS

Ovddos AS

Selskapets navn

Hen-
visning

balansen

Eierandel i

selskapet

Eventuell
markeds-

verdl

Balanseført
verdi
#REFI

Balanseført
verdi

#REFI

22141010
22165010
22165030

22165050
22165060
22165085
22165090
22165092

22165093
22170020
22170',131

22170160
22170161

16,7 %
100,0 %

100,0 %
100,0 %
100,0 %

13,7 %
7,7 0/o

10,0 %
40,0%
52.6%

100,0 %

kr

kr 12 149 879

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 418314
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
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Note 6 Langsiktig gjetd

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

med fast rente

Avstemming avlån2021
2021 2020

2

Lån pr 01.01

Nye lån i

Betalt avdrag i

Sum lån W 31.12

Ubrukte lånemidler 01.01

Ubrukte lånemidler 31.12
Nye lån i

Total forbruk

238 259 112

1 82 205 000
-13 858 282

406 605 830 1)

29 317 254
63 179 953

182 205 000
148 342 301

221 031 046
27 325 000

-1 0 096 934
238 259 112

-6 669 578
29 317 254
52 552000
16 565 168

3. Total gjeld pr 31.12 406 605 830 23B2Sg 112
Lån til videre uttån -47 B7S B1S _33 6i4 1i3
Netto lånegjeld pt 31 .12 358 730 015 204 644 ggg

Lånegjeld pr innbygger
(Netto lånegjeld /antalt innbygget) 124 689 70 252

lnnbyggertall pr31.12 2877 2g1g

1) Bokførtverdi erkrT 302 høyere og skyldespåtøpte rentersom erføft som langsiktig gjetd i regnskapetpr31.12.2021

Lånesaldo 31.12.2021
Kommune-

kassen
Konsolidert
årsreqnskao

Gj.snittlig
løpetid (år)

Gj.snittlig
rente

Lån til egne investeringer
Lån til andres investeringer
Lån til innfrielse av kausjoner
Lån til videreutlån

358737 317
0

0

47 875 815

358 737 317

0

0

47 875 815

26.1

22.7

1,082%

0.791 0

Sum bokført langsiktig gjeld
H e rav fin ansiel le leie avtale r

406 613 132

o
406 613 132

0
Lån som fortalleri202l
Herav lån som må refinansieres

0

0

0

0

Fordeling av lanqsiktiq qield efter rentebetinoelser

Langs.gjeld

3't.12.202t

Gj.sn.

rente

Rente pr
31.12.2021

Rente pr
01.01.2021 Andel

av totaloield
Langsiktig gjeld med fast rente .

Langsiktig gield med flvtende rente
20 778 200

385 834 932
1,44 0/o

1.16 Yo

1,44 0/o

1,37 %
1,44 0/o

0,95 %

5,11 0/o

94.89 o/o

Fordeling av langsiktiq qield: 31.12.202'l 01.01.2021
Neste års

avdrao
Gj,sniftlig
løpetid (år)

Gjeldsbrevslån/banklån
Obligasjonslån

Sertifikatlån
Husbanklån

Finansielle leieavtaler

358 301 539

0

0

48 31 1 593

0

204 644 999
U

0

33 614 1 13

0

18 671 203
0

0

2 403 089

0

26,05

0

0

22,73

0
Sqm bokført langsiktig gjeld 406 613 132 238 259 112 21 074 292
Herav selvfinansierende gjeld

Vann, avløp, renovasjon
Startlån

U

19 067 8'16

47 875 815

0

19 067 816

33 614 113
Kommunens samlede rentebærende låneqield 339 669 501 185 577 183

Lån nr Volum (mill.) Beløp Siste forfall
Rentebindin

o Rente 31.12
1

2

Kommunalbanken lån 20200627 20 778 200 22.12.2059 22.12.2025 1,44
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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 regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på

kommunens avskrivbare anleggsmidler.

Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:

Sum årets avskrivninger x Lånesield pr.111i regnskapsåret
= Minimumsavdrag

Bokførte avskrivbare anleggsmidler pr. 111 i regnskapsåret

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 lån eller nye utlån, lf KL 14-17,2. ledd. Dersom slike mottatte avdrag benyttes til å betale avdrag på

lån etter KL S 14-15 første og andre ledd og $ 14-16, skaldette ikke redusere minimumsavdraget, jf KL S 14-18

tredje ledd.

#REFI 2020

Mottatte avdrag på startlån

Utqiftsførte avdrag i investeringsregnskapet

2 584 894
1842230

1 237 402

1546934

Avsetnlng til/bruk av avdragsfond

Saldo avdragsfond 31 .1 2.

742 664
7 308 616

309 532

6 565 953

Forholdet mellom betalte avdrag om minlmumsavdrag #REFI 2020

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet

Bereqnet minimumsavdrag

12 016 092

8 882 209

8 550 000

8 133 915

Avvik 3 133 883 416 085
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Note 8 Kommunens garantiansvar

Kommunens - kommunekassen

Utløper
datooverfor. navn

Rest Garantiansvar pr
#REFI

Kautokeino Motorklubb

Med hjemmel i sosiallovgivningen

Garantier kommunale selskap:

Vest-f innmark Avfallsselskap

Kautokeino Arbeidssenter AS
Kautokeino Boligselskap AS

I 482980
4 593 661

kr

kr

kr

kr

kr

189 600

109 211

kr 1Bg 600

kr 109 211

kr 1 482980
kr 4 593 661

kr 23O 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 garantiansvar kr 6375452 kr 6 375 452 kr 7 637 508 kr 17 065 000
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Note 9 Avsetning og bruk av fond

Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne

Regnskapsskjema 1B
Fiskeoppdrettsfond for Masi
Fond til nye arb.plasser Forsvars
Kraftfond/N æringsfond
Fond til omstilling, statens
Fond til bygdeutvikling
Fondet for Narjan-Mar
Sykehjemmet (5140)

Fond for selvkost Vann
Fond for selvkost 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 Oppvekst
Servicetorget infobrosjyre
Bolystfond
Omstilingsmidler Ovddos AS
Utviklingsprosjekt - Mii cavget suittehiid -prosjektnr 31 08

Fond - avsetning tap på fordringer
Avtalefestet samarbeid
Suohtas prosjekt ktkbarneskole
Verdde prosjekt ktkbarneskole
Giellaseminara (43001 )
Suohtas prosjekt Maze skuvla
Samisk oppl€ering grunnskole (4001 7)

Gamme - Maze skole ('1450)

Voksenopplæring 201 1 12012

Utdanning deltidsbrannpersonell
Foreldrekontakt-midler
Suohtas Prosjekt Ungd.skolen
Lese- og skriveopplæring barneskolen
Luondduskuvla prosjekt - Ungd.skolen
Vennskapsskolen Ungdomsskolen (4201 6)

Maiematikk-prosiekt
Stimuleringsmidler pulje 2 USK
Digitale Læremidler
Arbediehtu ja såmi meahcåsteapmi vuoddoskuvllas (42006)

Med røtter og vinger (40002)
Forsøk med fritidskort (40004)
Tidlig innsats iskolen (15029)
Kompetanseløft Finnmark
Beazediewa barnehage (1 202)
Kompetansehevingstiltak i Oslo
Maze barnehage (1203)
Språkstimulerings ptoslekt 2020 I 21 (prosj 4608 1 )
Gartnetl. barneh. lulesamisk opplæring
Garnetl.barneh. likestillingsarb (1 225)
Ajastealli barnehage (1213)
Gili barnehage (1207)
Gartnetluohkka barnehage (1 205)
Barnehage-felles prosjekter
Barnehager - Tilskuddsordninger

-16 79'l
-5 2't'l

-5 772 059
-1 869 325

-1 60 867
-93 571

-151 974
-861 721

-1 138 994
-905 312

-73 163
-444

-2 000
-50 000

-8 312
-36 000

-327 850
-4 917 312

0

-226 000
-21 000

-0

-62 500
-'150 000

-25 387

-230 000
-14 830

-1 889 681

-'t1 522
-10 000

-188 451

-90 000
-1 0 879
-'15 000
-60 000

-1

-50 800
2770

-152 000
0

-1 525 736
-50 000

-451 876
-2 195

-68 304
-51 938
-65 000

-1 138

-48 428
-70 934

-1 447 635
-25 000
-33 100

-1 15

-b
-2 501 368

-20 030
-1 097

-654
-1't72

I 869 325

-1 6 906
-5 217

-8 273 427
-20 030

-1 61 964
-94 225

-153 146

-578 223
-1 696 353

-825 1 16

-271 249
-444

-2 000
-50 000

-8 312
-36 000

0
-4 917 312

-4't9 992
-226 000

-21 000
-0

-62 500
-150 000

-25 387
-230 000

-14 830

-1 889 681

-1't 522
-10 000

-188 451

-90 000
-10 879
-1 5 000
-34 300

-1

-50 800
2 770

-1 52 000
-583 702

-1 525736
-50 000

,226 901
-2195

-68 304
-5 138

-65 000
-1 138

-48 428
-70 934

-1 551 059
-25 000
-33 100

-557 359

-'198 086

-419 992

-583 702

283 498

80 196

327 850

25700

224 975

Beholdning
0101. Avsetnlnoer

Bruk av fond i
drlftsrcgnskape

t
Bruk av fond I
inv,regnskapot

Beholdnlng
31.12.

kr (51 516 022)

kr (45 750 586)

kr (3 815 869)

kr rg 71 1 055)

kr (23490 197) kr
kr (6 961 652) kr

kr -kr
kr (1 816 092)

I 945 004

6 983 066

kr
kr
kr
kr

100 000
663 428

kr 473 061 2151

kr ø5729172\
kr 13 715 869)

kr 110 863 719)

Samlede avsetninqer oo bruk av avsetninqer kr (1 10 793 532) kt (32267 941) kr I 928 070 kt 763428 kr (133 369 974)

Bruk av fond
Beholdning

31.12.Eruk av od avsetnino tll fond i drlfbrednskaDet
Beholdning

01.01. Avsetnlnger

-22990 197

-2 6',t3 216
-a 7n5. ,16

1 945 004

1 833 333
7 1lJÅ 124

-72 561 215

Disposisjonsfond
Rag n s ka p ss kj ema bev i I g n i n g sov e rsi kt d t ift
Disposisjonsfond
Opprinnelig budsjett
.lilsterl hlr.lsiell

-5't 5'16022

-500 000
0

-500 000

0

0

0

-500 000Kulturfond (KST 68/21)
Opprinnelig budsjett
.lustert budsiett

0

-45 750 586 -6 961 652
-731 000
-73't 000

6 983 066
2 099 000

3 116313

-45 729 172

Bundne driftsfond
Reg n ska p ss kj e ma b ev i I g n i ng sove rci kt d rift
Bundne driftsfond
Opprinnelig budsjett
Justert budsiett

-'tos 424

46 800
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Tosprålighetsmidler - utviklingsdel
Kommunal kompensasjonsordning Korona
Musikskolen
Gutter i Finnmark (b.skolen+g.l.bh) prosj 42009
Matteprosjekt ungd.skolen
Helsepersonell legetjenesten (51 30)
Ansatte ved Sykehjem (5140)
Psykiatritjenesten (5130)
Kompetanseh. eldreomsorg 5620
Rekrutteringspl. helse- og sos.pers.
Styrking av kommunal barnevern 2017
Folkehelseprosjekt 1 1 30
Barnevernssamarb. i Avjuvarri urfolksreg
Helsestasjon- og jordmortjenesten (51 30)
Samisk sykepleierutdanning (1 31 3)
Helse og omsorg opplæringstiltak/videreutdanning
Avdeling helse (5130)
Hjemmetjenesten
Dorvogoahti/O msorgssenteret
Ressurskrevende brukere
Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunen
Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 5510
Fysioterapitjenesten (51 30)
Utbedringstilskudd
Kvalifi seringsmidler 2007
Nav-Veileder iVGS
Omstilling og økonomistyring (1001)
0-24 Satsing-samarbeid (1 280)
Alkoholistomsorg hjelpetiltak
Nordland Fylkeskommune tilsk.
BU-prosjekt Maze
Kommunal viltfond
Kurs i immobilisering
lnterkommunal elgdriftsplan
Natursti
Stolpeprosjekt televerket
Barnevernnettverk i Samisk forvaltningsområde
Oppgrader utstyrssentral - ansvar 4800
Duodji - ansvar 4800
Mer aktiv ungdomsklubb - ansvar 4800
RSK midt fond (prosj 49000, ansvar 4900)
Forprosj. urfolksmark. barentsreg.
Den kulturelle skolesekken
Nuoraid siida (15021)
Sjumilssteget
Barnefattigdom KULTUR
Den kulturellse spaserstokken
Private gaver, disp. av eldrerådet
Nelmin Nos samarb. 15026
Girjebusse
Fjernundervisning Giellagiisa
Samisk dokumentasjonssenter (1 5030)
Giellagiisa gielladoaimmat
Kompetansepluss
Realfagskommunesatsing
Leirskoleopplæring
Miljøfond tilsk. fra Vefas Nærings AS
Treningsutstyr (velferdsmidler, 331 1)
Ekstraordinær vedlikehold kommunale bygg (67024)
Flyplassen 2000

kapitalfond (Urfolkssenter 1 10')
Områder til næringsvirksomhet
Ubundet investeringsfond

-1 090 634
0

-93 121

-15 247
-13 130

-446 734
-9 238

-54't44
-65 000

-100 000
-1 292 804

-34 403
-147 594

-1 168 943
-52 806

-'t 179 298
-1 046 587

,200 000
-438 000

-1 300 000
-583 781

-220 000
-50 068

-48',t 552
-1 58 751

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

-97 859
0

-10 000
-16 066

-8 849
-103 172

-1 030 345
-252 146

-55 946
-83 289

-4 067 426
-22 977

-238 788
-7 500

-199 844
-96 143

-78 246
-36 749
-'t2028

-'t20 617

-30 000
-75 000

-708 516
-16 416

-356 517
-370 285

-16 380
-30 000

-1 400 000
-2 174 95'l

0

-375 230
-386 000

1 017 3't3 -448 550
-386 000

-s3 121

-15 247
-13 130

-'t 493 321
-9 238

-54't44
-65 000

-100 000
-1 292 804

-34 403
-147 594

-1 168 943
-52 806

-1 179 298
0

-200 000
-426 836

-1 300 000
-1 319 291

-220 000
-50 068

-481 552
-'t58 75'l
-1 94 073

-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
-4 067 426

-22977
-238 788

-7 500
-199 844

-96 143

-78 246
-36 749
-12 028

-120 617

-30 000
-75 000

-708 516
-16 416

-356 517

-370 285
-16 380

0
-2 174 551

0
-45 729 172

-1 046 587

-735 510

-31 320

1 046 587

1't 164

400 000
too I tz
55 946

30 000
1 400 000

0

0

0 0

(74 9',1

(274

586 .6 961

kr (74 910)

kt (274 442)
kr (3 466 517)

kr
kr
kr

kr
kr
kr

kr
kr
kr

Sum bundne driftsfond reqnskapsskiema 1 B

Overføring til investeringsregnskapet
Reg n skapsskjema - Bevilgningsoversi kt investeil ng
Overføring til investeringsregnskapet
Opprinnelig budsjeft
Justert budsiett

731 565
830 000
731 565

0
o

it 524 ora -1 816 092 743 Å24 -14 579 588

lnvesteringsfond
Regn ska psskjema bevi lgnin gsoversikt i nvesteri ng
lnvesteringsfond
Opprinnelig budsjeft
Justert budsjelt

0

0

855 000
955 000

Ubundne investerlngsfond
Beholdning

01.01. Avsetninqer Bruk av fond
Beholdning

31.12,

1 00 000 (3 366 51
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kr
kr

kr
kr

kr
kr

kr
kr

investefingsfond
i Maze

kka barnehage inv
Kautokeino grunnskole
Markan Europan - tilskudd 2021

fra salg av hytte i Silisjåvri
ved Masi kapell

Salg av ungdommens hus

, mottatte ekstra avdrag
tapsfond (20 % av utlån)

S um ub und ne i nvesteri nqslond bevilo ni nosoversikt investeilno -3 815 869 0 100 000 -3 715 869

Beholdnlng
31.12.Bundne investerlnssfond

Eeholdnlng
0t.0t. Avsetnlnger Bruk av fond

kr
kr
kr
kr
kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

(100 000)
(1 19 100)
(204 100)

(1 530 961)
(50 934)

(225 007 )

(1 5 000)
(6 565 952)

(900 000)

kr
kr
kr
kr
kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

(410 000)

(1 406 092)

kr
kr
kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

663 428

kr
kr
kr
kr
kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

(100 000)
(119 100)

(204 1 00)
(410 000)

(1 530 961)

(50 e34)

(22s O07)

(1 5 000)

(7 308 616)

(900 000)

Sum bundne investerinqsfond beviloinqsoversikt investerino kr (9 711 055t kr (1 816 0921 kr 663 428 kr (10 863 719)
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Note 10 Kapitalkonto

Saldo 01.01. kr 95 083 838
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)
Aktivering av fast eiendom og anlegg
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler
l\øp av 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

I 169 674

7 723 857
99 602

731 565
13 858 282
22945 306

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)
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 sosial lån
Tap/ Avskrivning utlån
Reduksjon egenkapitalin nskudd pensjonskasse
Bruk av midler fra eksterne lån
Reduksjon pensjonsmidler

Økn ing pensjonsforpliktelser

Urealisert kurstap utenlandslån

3 099 686
7 765 168

32092 340

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 113620
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Note 11 Selvkostområder

Noten skal dokumentere beregningen av selvkost på de kommunale betalingstjenestene. Noten skal redegjøre for selvkosttjenestenes dekningsgrad
og hvordan overskuddiunderskudd er behandlet. Selvkostområdene i Kautokeino kommune er vann, avløp, renovasjon, slam og feiing. Renovasjon
inngår i selskapet VEFAS lKS.
Kautokeino kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til "Forskrift om beregning av selvkost". Kommunen
benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe ijenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen
har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en

selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære
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 avskrivninger og

rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Kalkulatoriske kapitalkostnader:
Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkosinader (avskrivninger og renter) skal fremmedfinansiering trekkes ut av beregningsgrunnlaget.
Kalkulatorisk rentekosinad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning som kommunen går glipp av ved at
kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en

kalkylerente.
Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av S-årig swap-rente + 112o/o-poeng. I 2021 var denne lik 1,956 %.

lndirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:
Selvkostforskriften fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i gebyrgrunnlaget. Videre er det bestemt at
eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres iil brukerne i form av lavere gebyrer i løpet

av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal

dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin

helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2021 i sin helhet være disponert
innen 2026.

Sam let etterkalkyle 2021
Etterkalkylene lot 2021 q basert på regnskap for 2021 . Kautokeino kommune har ikke hatt arbeid med private planer eller eierseksjoneringssøknader
i 2021 det fremkommer derfor ikke disse områdene.

Feiing
Slam-
tømming

Totalt2020
Etterkalkyle solvkost

Vann Avløp Renovasjon

,l6 898 90916401 Kommunale årsgebyrer avg.pliktig 4 078 482 5 666 211 5 276 245 698 898 I 179 073

0 01 6402 Tilknvtninqsavoift avo.pliktiq 0 0 tt 0

16 898 909Gebvrinntekter 4074 442 5 666 211 5 276 245 698 898 1 179 073
326 885 tt -8 293 0 575 42116*** Øvrige salgsinntekter 260 829

0n 0 0 0 U17*.. Refusioner
Driftsinntekter 4 339 311 5 993 096 5276245 690 605 I 179073 '17 478330

99 131 2 873 78410*** Lønn 999 248 1 333 339 98 784 343 282
56 106 I 496 6571 1"** Varer oo tienester 421 179 973 772 I 507 44 093

3 593 80312*.. Varer oo tienester 1 872264 1 574 385 55 518 91 636
5 825 7345 039 218 0 786 51613*** Tjenester som ersiatter kommunal tjenesteprod.

-0 U 01 4**. Overføringsutgifter
015*** Finansutgifter mv. ekskl. '155 og 159 tt

5'195 027 479 011 941 753 1 3 789 978Direkte driftsutoifter 3 292 691 3 881 496
1 786 041Avskrivninqskostnad 801 755 959 331 24 955

0Avskrivninoskostnad fremtidioe investerinoer
592 303271 721 315 452 5 130Kalkulatorisk rente

0Kalkulatorisk rente fremtidiqe investerinqer
0 2378344Direkte kaoitalkostnader 1 073 476 1 274783 30 085 0

292 303 141 038 16 042 79 842 786 928I ndirekte driftsutgifter (netto) 257 703
0 0 0I ndirekte avskrivningskostnad U 0

0 0I ndirekte kalkulatorisk rente 0 0

14 615 7 052 802 3 992 39 346Siablonqmessiq indir. kap.kostnad (5 o/o av ind.dr.kostn.) 12 885
306 918 148 090 16 844 83 834 826 274lndirekte kostnader 270 588

Driftskostnader 4 636 755 5 463 197 5 373 202 495 855 1 025 587 16 994 596

+/- Gevinsutao ved salo/utranoerino av anleoqsmiddel 0 tt 0

+/- Andre inntekter oo kostnader 0 0 0

0 0 0 0+/- Bruk avlavsetning til bundne fond 0

0+/- Overstvring bruk avlavsetninq til selvkostfond
5 373 202

98,2Yo

504 148

138.6 %

I 025 587

115,0 %

16 415 175

102,9 %

Samlet selvkost 4 375 926

93,2 0/o

5 136 312

110,3%
-297 445 529 898 -96 956 194 750 153 486 483 733Resultat

Selvkostfond 01.0'l 861 721 1 138 994 905 312 73 163 0 2 979 190
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-/+ Bruk avlavsetning til selvkostfond -297 445 529 898 -96 956 194 750 330 247
+/- Kalkulert renteinntekVrentekostnad selvkostfond '13 946 27 461 16 760 3 336 0 61 503

Selvkostfond 31.12 578223 I 696 353 825 116 271 249 0 3 370 941

0

+ lnndekning av fremførbart underskudd 0 0 0 0 153 486 153 486
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1.39 0 0 0 0 -8 814 -8 814

+l- 2.51XXn< Selvkostfond -283 499 557 359 -80 1 96 1 98 086 U 391 750
+ I - 2.92w;n( Memoriakonto selvkostfond

1550 Avsetninger til bundne fond 0 -557 359

0

-'198 086 U

144 672

-755 445
1 950 Bruk av bundne fond 283 499 80 196 0 363 695

balanse Vann TotaltFeiing Slamtømm

Slamtømm TotaltVann Avløp Renovasjon Fei

Etterkalkyle selvkost
2021

Byggesaker Oppmåling
Utslippstillate
lser og
kontroll

Totalt

16401 Kommunale årsqebyrer avg.pliktiq 428 011 130 599 0 558 610
16402 Tilknytningsavsift avs.pliktio U 0 n 0

Gebyrinntekter 428 011 130 599 0 558 610
16... Øv tige salgsinntekter 957 0 0 957
17*** Refusioner 0 0 n 0

Driftsinntekter 428 968 130 599 0 559 567

10*** Lønn 798 942 143 425 0 942 367
'11*** Varer og tienester 82703 63 252 0 145 955
12*** Varer oq tienester 65 888 126 887 0 192775
13*** T.jenester som erstatter kommunal tienesteprod. 0 0
1 4*** Overføringsuigifter -0 0
15*** Finansutqifter mv. ekskl. 155 oq 159 0 0

Direkte driftsutqifter 947 533 333 564 0 1 281 097
Avskrivningskostnad U 0 0
Avskrivningskostnad fremiidige investeringer 0
Kalkulåtorisk rente 1 357 il I 357
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0

Direkte kapitalkostnader 1 357 0 0 I 357
I ndirekte driftsutgifter (netto) 1 91 933 103 093 0 295 026
lndirekte avskrivningskostnad 0 U 0 0
lndirekte kalkulatorisk rente 0 0 0 0
Sjablongmessiq indir. kap.kostnad (5 o/o av ind.dr.kostn.) 9 597 0 0 9 597

lndirekte kostnader 201 s30 103 093 0 304 623
Driftskostnader 1 150 420 436 657 o 1 587 077

+/- Bruk avlavsetning til bundne fond 0 0 0 0
+/- Overstvrinq bruk av/avsetninq til selvkostfond 0
Samlet selvkost (Gebvrorunnlao) 1 149 464 436 657 0 I 586 121
Gebyrinntekter 428 011 130 599 0 558 610

721 453T
37,2 0/o

306 058I
29.9 o/o 0.0 %

0 1027 51',1

35,2%rad

I
0 t, U

3
0-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

+/- Kalkulert renteinntekUrentekostnad selvkostfond 0 U 0 0

Subsidieri

Kommunen har ikke vedtaft full kostnadsdekning for tjenestene oppnåling og byggesaksbehandling og subsidierer eventuetle underskudd.
Efterkalkylen for 2021 viser et resultat lik kr 0 for disse to tjenestene.

+ lnndekning av fremførbart underskudd 0 0 0 0
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1.39 0 0 0 0

+ I - 2.5 lno{r. Selvkostfond 0 0 0 0
+ I - 2.92wæ< Memoriakonto selvkostfond

1 550 Avsetninger til bundne fond

0

0

0

U

0

0
1950 Bruk av bundne fond 0 U 0

balanse Vann Totalt

Vann Tolalt
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Note 12 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk

Konto for endrinq av reqnskapsprinsipp
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 i 2008 endringer i regnskapsforskriften hvor
det ble opprettet egen kontogruppe for endring av regnskapsprinsipp. Prinsippendringer
som tidligere var ført mot daværende likviditetsreserve, som ble awiklet ved samme
forskriftsendring, ble ført mot denne nye kontogruppen, konto 2.581.xxx.xxx

Ressurskrevende tjenester

Renter på innlån
Momskompensasjon

Landbrukskontor feriepenger

Det er ingen endring i regnskapsprinsipp for 2021

2008
2000
1 999
1994
1992

31.t2.2021 01.01.2021Konto 2581xxxxxx
-2 280 000

1 274 228
-2147 936

36 717

4 986 672 4 986 672
36 71

-2 280 000

1 274 228
-2147 936

I 869 681 1 869 681Sum

37



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.

Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig mindreforbruk påkr 24136 255. Følgende er korrigert:

Mind reforb ruk i d rift sreg nskapet pr 31 . 1 2.2021
- Stryke bruk av disposisjonsfond
- Stryke overført til investering
- lnndekning av tidligere års merforbruk

24 136255
-5159124

0
0

-18977 131- Avsetnino til d d
Mindreforbruk i driftsregnskapet etter rnger 0

Strykninger og korrigeringer investeringsregnskapet
Kommuneloven $ 4-6 regulerer strykninger av budsjettdisposisjoner og avsetning til ubundet
investeringsfond ved udisponert beløp i investeringsregnskapet.

Hvis investeringsregnskapet viser et udisponert beløp etter at disposisjonene i g 4-1 er gjennomført, skal det
udisponerte 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 1 205 800. Følgende strykninger er gjort:

Udisponert beløp i investeringsregnskapet pr 31.12.2021
- Stryke bruk av lån
- Stryke overtøftfra drift

1 205 800
-1 205 800

0
0- Stryke bruk av ubundet investeri ngsfond

Udisponert beløp i investeringsregnskapet etter strykninger 0
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Note 1 4 I nvesteringsprosjekter

(291 00031 )
KBAl
Hovedplan vann og avløp
Driftskontroll vann og avløp
Oppgradering Suohpatluohkan vannverk KST 24120

Veg til Kautokeino vannverk KST 25120

Flotasjon Renseanlegget
Driftsovervåkning Gironstealli infiltrasjonsanlegg KST 37121

Oppvekstsenter Masi - KST 4/21

Forprosjekt ny skole
Bortsettingsarkiv KST 05/21

Skoleprosjekt - Organisasjonsutviklin g

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

Bygging ny grunnskole Kautokeino KSf 22121

Trafikksikkerhetsmidler - egenandel
Asfaltering kommunale veier KST 59/19
Strømmålere på gatelys KST 37121

Digitålisering

Tilskuddtbidrag til finansiering av investeringer

tøft1
423 223
391 044

15 030
12 767
s4 854
38 560
32 012
71 560
54 213

5 827 957
963 688
682 761

7 'to' 623
1 57 384 735

650 300
2 850 155

34 774
843 038

Markan-EuroDan 320 160 000

Første utbetating av titskudd er inntektsført i 201g. Ved ferdigstilletse av prosjektet skat ubenyftede tilskuddsmidler tilbakebetales til Sametinget. Sametinget kan

kreve titbakebelaling av for mye utbetalt titskudd. Sametinget vit trekke ilbaie tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte

tilskudd dersom:
* Tilskudd smottakeren ha r brutt opplysn ingspli kte n
- Titskuddet ikke blir benyttet i henhold til fomålet med tildeling og vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet.

' Det er begjært oppbud, fremsatt konkursbegjæing, åpnet pivale etter offenttige gjeldstorhandtinger hos tilskuddsmoftaker ellet tilskuddsmoftaker innstiller sine

betalingeL

Gjanstår av

Tildelt
tilskudd

lnntektført
2020

Tildelt
tilskudd

lnntoktført
2020

lnntektført
2021

lnntektført
2021

Gjenstår av
tilskudd

tilskudd

Gjenstår av
tilskudd

Gjenstår av
tilskudd

Gjenstår av
tilskudd

Tildelt
tilskudd

lnntektført
2020

lnntektført
2021

Første utbetating avtilskudd er inntektsføtt i 201g. Dersomtiltaket/prosjektetikke erpåbegynt innen 1 - eft- årfra tilsagn ergitt, trekkestilsagnettilbake i sin

hethet. Tiltakeiprosjektet må gjennomføres i samsvar med fremlagte planer. Titsagnet vil kunne boftfaile helt eller delvisdersom kommune uten

forhåndssamtyike fia fylkeskonmunen endrer ptanene som ligger tit grunn tor titsagnet. Utbetalt tilskudd kan da bli krevd tibake. Utbetalt tilskudd kan kreves

titbakebetatt dersom støften btir funnet å være i strid med EøS avtalens regelverk. I den forbindelse gielder følgende vilkår
* Finnmark fylkeskommune har reft til å kreve framlagt den informasion som er påkrevd
*. StøttemoftAker har ptikt tit å opptyse om annen oneitlig støfte. Ulovlig utbetatt støfte kan kreves tilbakebetalt. vilkårarc for et eventuelt krav om tilbakebetaling

av støtten fastsettes i hveft enkelt tilfelle

Vilkåt klausuler om

og om tilbakebetaling:

sluttrappott og utbetalt tilsku ddet.

Tildelt
tilskudd

lnntektført
2020

lnntoktført
202,1

Tildelt
tilskudd

lnntoktført
2020

lnntektført
202',1

Tilskudd fra Mttjødirektoratet er gitt til kafttegging av ktimatittak i ny skote i Kautokeino kommune. Miliødirektorctet kan helt eller delvis kreve et eventuelt

utbetatt titskuda Ubakebetalt deisom midteie iXke brukes i henhotd til forutsetningene eller at forutsetningene tor tilsagrEt bortfaller. Dersom

rappofteingsfister ikke overholdes, boftfalter tilsagnet om titskudd, og titsagnsbeløpet vil da omdisponeres til andre fornÅ\. Miliødirektoratet har godkient

3

om

Støtte fra Mttjødirektoratet skal dekke merkostnaderved å benyfte klimavennlig maleiater og løsninger enn det som ellers ville blift benyftet Midlene kan ikke

benyttes til å'dekke metkostnader ved energiløsninger. Klimaiytten og merkoitnaden ved kiimatiltak skal bercgnes og det forut.se'tte.s..at.kommunen pioiterer
de åesl kosfnadse ffektive klimatittak, stik s6m bestlrevet i søknaden. Millødirektoratet kan helt eller detvis kreve et eventuelt utbetalt tilskudd tilbakebetalt

dercom midlene ikke brukes i henhoid tit forutsetningene elter at torutse{ningene for tilsagnet boftfaller. Dersom rappoftei ngsftisterikke overholdes, bortlaller

titsagnet om tilskudd. Titsagnet er gyldig til g1 .1 2.2023. utbetating senere er med torbehold om Stoftingets bevilgning. Utbetaling av tilskudd skier

etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rappofter og bekreftet regnskap

250 000 lFinnmark FvlkeskommuneMarkan-Eurooån 500 000
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Note 15 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale
samarbeid, jf. kommuneloven $ 27 og kap. 11
Noten omfatter også heleide kommunale selskap

Kortsiktige poster
Kautokeino Arbeidssenter AS
Kautokeino Boligselskap AS

IKS

Kautokeino utleiebygg AS
Loankodievva Eiensomsselskap AS
Vest-finnmark kommunerevisjon I KS

Kontrollutvalgssekretariatet I KS

Ovddos AS

Kommunal virksomhet. nåv[:
31.12.2021

Fordrlnger Gield
31.12.2020

Fordringer Gjeld

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr

61 088

599 827

13 537

24 200
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

472756
481 463

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr

kr

(112 7 44)
(421 782)

23 621

23 010 (28 387)

Sum kortsiktige poster kr 789440 kr (1 180048) kr 1 000 850 kr (562 913)

Langsiktige poster
Kautokeino Arbeidssenter AS
Kautokeino Boligselskap AS
Vefas IKS

Kautokeino utleiebygg AS
Loankodievva Eiensomsselskap AS
Vest-finnmark kommunerevisjon I KS

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 langsiktige poster kr kr kr kr
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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 totale 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. I tillegg vil arbeidskapitalen inneholde
reserver (fondsmidler) som kan benyttes tilfremtidige investeringsformå1. Endringen iarbeidskapitalen 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 kortsiktig 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
Kortsiktig gjeld

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202',1

66 203 70 724 94 145 1 08 1 49 125 047 1 55 1 50 1 94 095 277 391

-40653 -38713 -38671 - 48916 - 48501 - 48034 - 55 195 - 82045

Likviditetsqrad 1 1,63 1,æl 2,$l 2,21 2,58 3,23 3,521 3,38

Likviditetsgrad 2

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

mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler,
og som raskt kan omgjøres i kontanter,
Det fremgår av tabellen at den likvide situasjonen har forbedret seg over årene. Selv om den gikk noe ned i 2021

anses den fremdeles som tilfredsstillende og måltallet 1 er nådd.

Mest likvide omløpsmidler
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3 619 I 682 30 549 40741 50213 53 056 114993 159761
-40653 -38713 -38671 - 48916 - 48501 - 48034 - 55195 - 82045

Likviditetsgrad korrigert for fond og ubrukte lånemidler
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

Arbeidskapital (i 1 000 kr) 2014 2015 2016 2017 2018 20',19 2020 2021

20 IE@

Omløpsmidler
- bundne midler
- bundne kapitalfond
- ubrukte lånemidler

66 203 70724 94 145 10E 149 125047 155 150 194 095
- 34219 - 45751
- 10021 - 9711

6670 - 29317

277 391
- 45729
- 10 864
- 63 180

-14904 -15940 -19912 - 21 368 - 32340
- 2563 - 5799 - 5800 - 8490 - 10021
- 23 638 - 15445 - 18 738 - 11 976 - 6072

25 098 33 540 49 695 66 315
-40 653 -38 713 -38 671 -48 916

4 117 580 109 316 157
034 -55 195 -82045

54121 75573

om

-'|'5 -5173 11 024 17 399

202120151 2016 2017 2018 20191 20202014
1 98 1,92o,62 0,871 1,29 1,36 1,58Likviditetsgrad 1
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Arbeidskapital (i1000
om midler

- bundne midler
- bundne kapitalfond
- ubrukte lånemidler
Korr.likv.oml

2014 2015 2016 2A17 2018 2019 2020 2021

- 14 904
- 2563
- 23 638

9 6E2
- 15 940
- 5799
- 15 445

30 549
- 19 912
- 5800
- 18 738

40 741

21 368
8 490

11 976

50 213
32 340
10 021
6 072

53 056
34 219
10 021
6 670

1 14 993
- 45751
- 9711
- 29317

159 761
45729
10 864
63 180

- 37 486 -27 502 - 13 901 - 1093 1 780 15 486 30 214 39 988
- kortsi eld - 40 653 - 38 713 - 36 671 - 48 916 - 48 501 - 48 034 55 195 82 045

- 78 139 - 66 215 - 52 572 - 50 009 - 46721 - 32548 - 24981 42 057

2014 2015 20161 2017 2018 2019 2020
Likviditetsgrad 2 -0,92 -0,71 -0,361 -0,02 0,04 0,32 0,55

Handlingsregell
Disposisjonsfond skal innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 6% av brutto

2017 2018 2019 2020 2021
tsrutto driftsinntekter 321 669

16 578
329 183

19 209
333729
26 368Di onsfond 31.12

Handlinqsreqel2

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

2017 2018 2019 2020 2021

357 137
51 516

3E1 270
72 561

av driftsinnteKer 8% 19 o/o

Netto driftsresultat
Brutto driftsinntekter

I 453
321 669

19 257
329 183

18 039
333729

22 172
357 137

22255
381 270

Netto av driftsinnteKer

Handllnssreqel 3 :

Lånegjeld, fratrukket videreutlån, skal innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre maksimalt 65%
av brutto driftsinntekter.

2017 2018 2019 2020 2021

8% 4% 2

Lånegjeld
Brutto driftsinntekter

206 031
321 669

202 116
329 183

221 031
333729

238259
357 137

406 613
381 270

av 2%61 4%

2019 2020 2021
Rentebærende gjeld

Brutto driftsinntekter eksl. gebyrinntekter
178 711
31 8 369

185 577
339 625

339 957

363 232
Rentebærende oield i lo av brutto driftsinntekter 56,1 % 54,6 % 93,6 %
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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 nytt

svømmebasseng og vil innebære en reduksjon itilskudd frakr 17 125 000 til kr 16 00 000.

Krav om tilbakebetaling er ikke bokført i regnskapet pr 31 122021
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Note 18 spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner

Ref usjon ress urskrevende 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 for 2020, med tillegg
for endringer i antall brukere, beregnede kostnader og innslagspunkt for 2021.

Ref usjons krav grensetesti ng 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 2021er estimatet for tilskudd kr 10 619 895. Estimatet er basert på faktiske
utg ifter ved søknadstidspunktet.

Vederlagsfrie overføri nger
I løpet av 2021er tomter i Hannomaras industriområde blitt tildelt vederlagsfritt. Disse
transaksjonene er overføring av verdier fra kommunen som må synliggjøres i regnskapet.
I henhold til rammeverk og uttalelser fra GKRS skal vederlagsfri overføring av kommunal
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 påkr 420 000 er bokført som en utgift i driftsregnskapet.

Skattei nntekter og natu rressursskatt
Naturressursskatt har tidligere vært presentert som inntekts- og formuesskatt i

driftsregnskapet. Fra 2021 presenteres naturressursskatt som andre skatteinntekter i

driftsregnskapet.Naturressursskatt for 2021 utgjør kr 1 904 331. Av dette er kr 1 611 445
inntektsført som kommunens andel i driftsregnskapet for 2021. Fylkets andel utgjør kr 2g2
886.
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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 skal gis.

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 inntil fremtidig 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.

Varsling 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 avvik i henhold til Arbeidsmiljølovens $ 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 balanseførli årsregnskap. Det har heller ikke kommet
opplysninger mellom balansedag og avleggelse av årsregnskapet som vil gi

reg nska psmessi g e konsekve nser fo r å rsreg nska pet.
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Note 20 Utlån

Tap på hovedstol
Tåppåløpio
iåntår firv.

Samldttåp

Utlån ilnansieft med innlån
Boligsosiale formål (startlån)

Andre utlån
kr

kr
kr

27 106 486

(e2s)
kr

kr
kr

21 967 523
(e2e)

kr

kr

kr

kr

kr
kr

kr

kr

kr
Sum lån€finansierte utlån kr 27 105 561 kr 21 966594 kr kr kr
Utlån finansiert med øgne midler
Boligsosiale formål (startlån)

Næringsfondutlån
kr
kr
kr
kr
kr

600 555

1 290 011

kr
kr
kr
kr
kr

542 532
1 348 443

kr
kr

kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Sum eoenfinansierte utlån kr I 8S0 566 kr '1 890 975 kr kr kr
Sum kr 28956127 kr 23 857 568 kr kr kr
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Note 21 Regnskapsprinsipper, og vurderingsregler og konsolidering

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

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

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

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

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

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

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

2.

Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter)
Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, men noe

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

TvDe vlrkgomhet Tvpe enhet

Kontor-
/vertskommune

Kommunale foretak

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

Arbeidsmarked
Boligdrift
Eiendomsdrift

Heleid aksjeselskap
Heleid aksjeselskap
Heleid aksjeselskap

Avfall
Revisjonstjenester
Revisionstienester

rettssubjekter
Vest-finnmark Avfallsselskap
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

ssekretariatet
oppgavefelleskap

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

investeringsregnskap.

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.
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Kom mentarer årsreg nskap 2021
Arsregnskap 2Q21 for Kautokeino kommune

Driftsregnskapet i2021ble gjort opp med et netto driftsresultatpå22,255 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
driftsutgifter 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
mindreforbruk i driftsregnskapet 18,977 millioner kroner.

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

statsbudsjettet for 2021. At 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 $øp av tjenester,
som har medført reduksjon i regnskapsposten lønnsutgifter og økt regnskapsposten K1øp 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 i forhold til budsjett på 3 millioner og forklarer dermed 76,40/o ?v
budsjettawiket 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 lagt
opp til et noe høyere kostnadsnivå enn 2020, holdt ikke disse anslagene. lsolert sett ga disse
postene merutgifter på 4,5 millioner kroner i forhold til budsjett, og utgjorde 3 millioner kroner
mer inn i 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, som er forskjell mellom pensjonskostnad og premieinnbetalinger til
pensjonsordningene, er en usikker budsjettpost. Premieawik påvirkes av lønnsvekst,
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rentenivå, 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 iform av at utgiftene forskyves inn i senere års budsjetter.

Posten overføringer og tilskudd til andre viser store merutgifter iforhold til budsjett.
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 160/o 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 skattepengene i 2021 for å ta høyde for den forventede økonomiske nedgangen. Staten
oppjusterte skatteøren for kommunene fra 11,1Vo i 2020 trl 12,15o/o i 2021. For 2022 er
skatteøren igjen nedjustert og kommunen kan ikke forvente en fortsettelse av samme
skattevekst for 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
eksterne. I løpet av 2021er det mottatt 67,3 millioner i tilskudd til ulike formå|. Av dette er
ikke 12,6 millioner innarbeidet i budsjett og gir budsjettawik på inntektspostene. lmidlertid vil
merinntektene reduserer av ikke- budsjetterte prosjektutgifter og resultateffekt vil vises som
netto fondsavsetn i nger.

Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjon budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet og
gir naturlige budsjettawik. For å få et mer realistisk anslag ble budsjettet oppjustert med 1,5
millioner kroner fra 2020 fl 2021. Anslåtte refusjoner for 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 softl var lagt til grunn i budsjettet.

Anslag for inntekter fra eiendomsskatt var usikre, og ble i løpet av året nedjustert i budsjettet
til nivået for 2Q20. De faktiske inntektene for 2021 ble noe lavere enn anslått og ga en
inntektssvikt påkr 277 000.

For 2020 gjaldt en kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonene, der kommunen
fikk et tilskudd 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 fl2020.
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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 formuesskatt. Denne
endringen er ikke innarbeidet i budsjettet og forklarer merinntekter på linjen andre
skatteinntekter.

I budsjettet var det lagt opp til samme inntektsnivå på salgs- og leieinntekter som i 2020.
Aktivitetene tok seg ikke opp i 2021o9 ga en inntektssvikt, spesielt på leieinntekter og
kostpenger. For de kommunale avgiftene slo ikke forutsetningene om antall brukere eller
tjenestenivå inn og gebyrinntektene ble lavere enn forventet. lnntektssvikten gjelder spesielt
gebyrområdet feiing. Det var forventet en nedgang i inntekter fra konsesjonskraft
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 i forhold til et lavt rentenivå. Selv om bankbeholdningene er større ved
årsskiftet i 2021 sammenlignet med 2020 er det først på slutten av året beholdningen har
økl. Økningen har dermed ikke gitt store utslag i årets renteinntekter. Økningen ble større
enn anslått og har gitt merinntekter.

I økonomiplan for 2021-2024 var utgifter til avdrag beregnet i forhold til kommunelovens
bestemmelser om minimumsavdrag og vedtatte låneopptak. Budsjetterte avdragsutgiftene
ble oppjustert itakt med nye vedtatte låneopptak og bokført verdi på gjeld og driftsmidler.
Kommunen har oppfylt kravene til minsteavdrag og betalt avdrag i henhold til
nedbetalingsplan på lånene. Budsjettmessig blir det et mindre awik på 1o/o. En større
gjeldsbelastning forklarer økningen i avdragsutgifter sammenlignet med 2020.

Rentenivået de to siste årene er blitt kraftig nedjustert og vært et stort usikkerhetsmoment i

budsjettet. Rentenivåettor 2021 økte ikke som anslått i budsjettet. Budsjettetfor 2021 var
estimert med en gjennomsnittlig lånerente på 1,7205o/o på lån til egne investeringer og 1,20o/o
på lån til videreutlån. Dette var rentenivået markedet forventet høsten 2020 og som
budsjettet var bygd på. Til tross for at budsjettet ble nedjustert i løpet av året, var
budsjettslagene ikke tilstrekkelige presise og ga et budsjettawik på 355 000 kroner.
Gjennomsnittlig lånerente til egne investeringer endte på 1,082o/o og 0,791% på videreutlån.
Det lave rentenivået kombinert med utsatte låneopptak forklarer budsjettavviket på
renteutgifter.

Avsetninger:
Bruk og avsetning av fond er vanskelig å estimere i budsjettsammenheng og det er ikke
unaturlig med budsjettawik, noe regnskapet viser. Av årets driftsinntekter er 6,5 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 2020 på grunn av høye enkeltavsetninger som vedlikeholdstilskudd,
språkutviklingsmidler og startutbetaling knyttet til kommunens omstillingsprosjekt. Både
vedlikeholdstilskudd og språkutviklingsmidler er brukt i 2021, mens midler som gjelder
omstillingsprosjekt står urørt på fond frem til prosjektet avsluttes.

Av årets driftsmidler er kroner 731 565 gått til å dekke investeringsutgifter.
Egenkapitalinnskuddet i KLP ble mindre enn først antatt og ble nedjustert 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 resultatet. Det er fordi 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 .12.2021 utgjør totalt kr 3 371 38S.

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 budsjettawik 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 for kr 177,6 millioner i 2021 hvorav et vesentligste er knyttet til ny
skole. lnvesteringsutgift knyttet til ny skole utgjør kr 171millioner. Flere planlagte
investeringstiltak er utsatt tt 2022 og forklarer hvorfor budsjettavvik 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 avdr:ag.
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 for 2021 kr
18,977 millioner. samlet disposisjonsfond utgjør pr 31.12.2021 kr 72 s61 z1s.

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 i 2021 innbetalt en større premie enn
kostnad, og ved avslutning av regnskapet for 2Q21 har det akkumulerte premieawiket 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. termini 2021 utgjør 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 utlån. 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. Nøkkeltall for disposisjonsfond og
netto driftsresultat er godt innenfor godkjente handlingsregler. lmidlertid øker lånegjelden og
kommunens gjeldsgrad er langt over det godkjente måltallet på 65% av brutto driftsinntekter
Kommunen har god likviditet, men mye av likviditeten er bundet til ubrukte låne- og
fondsmidler. Ved at hensynta ubrukte låne- og fondsmidler er nøkkeltallfor likviditet under
måltall.

Kautokeino 6. april 2022

l/^t
Kommunedirektør
Kent Valio

Økonomisjef
Marit Elisabeth H. Gaup
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Vrst.Finnmnrk kommunerevisjon IKS
Oarje-l)nnmårkku suohkånrevi3uvdna $GO

Kommunestyret i Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune
Bredbuktnesveien 6

9520 Kautokeino

Saksbehandler
May Nilsen

Telefon
91 596385

Vår ref.

Dok-2022-010-2522

Deres ref. Dato
19.04.2022

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Kommunedirektøren har ikke avgitt årsregnskap og årsberetning for Kautokeino kommune for

regnskapsåret202L innen den frist som følger av kommuneloven 55 14-6 og74-7. Vi harfølgelig ikke

vært i stand til å utføre revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk innen

fristen for å avgi revisjonsberetning 15. april, jf. kommuneloven 5 24-8.

Denne revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når årsregnskap og årsberetning er avgitt og vi har

fått tid til å gjennomføre de revisjonshandlinger vi finner nØdvendige for å bekrefte årsregnskapet.

Alta 19.04.2

Oppdragsa nsvarlig revisor

Kopi:

Kontrollutva lget

Formannskapet
Kommunedirektør

VIork3./Arkiv

wqw
Grrondageainnu suohkan
iiautrl<eino kommune

22 APR2022

Dåhlon

Dato

ASae4r. rgflksll
L

Å5sem./Saksb

lo

Telefon 78 44 94 50
E-post: post@vefik.no
www.vefik.no
Org.nr. 887 013 322

Postadresse
Postboks 1023
9503 Alta

Besøksadresser
Alta
Løkkeveien 3

Hammerfest
Havneveien 5

Lakselv
Rådhuset
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Vest.Finnruqrk kommunerevisjon IKS
Oarje'Finnmårkku suohkanrevi$uvdna SGO

Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune
Bredbuktnesveien 6

9520 Kautokeino

M'w
Guovdageainnu suohkan
Ka;tokeino k,::inint.lne

1 I MAI 2022

Dåhton

Dato

Åssenr.Æaksnr.rkJ

Vuorka/Arkiv

Saksbehandler

MayNilsen
Telefon
91 596385

Vår ref.

Dok-2022-010-2564

Deres ref. Dato
16.05.2022

REVISORS BERETNING 2021 . KAUTOKEINO KOMMUNE

Vedlagt oversendes revisors beretning for 202L Beretningen skal vedlegges sakspapirene når

regnskapssaken behandles av kommunestyret.

Utskrift av kontrollutvalgets uttalelse om regnskapssaken, samt kopi av revisjonsberetningen
vil av kontrollutvalgssekretariatet bli oversendt formannskapet umiddelbart etter
behandlingen i kontrollutvalget.

Med

Roger
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Kontrollutvalget
Kautokeino kommune v/formannskapet
Kautokeino kommune vlkommunedirektøren
Kautokeino kommune v/økonomisjef

Vedlegg

Telefon 78 44 94 50
E-post: post@vefik.no
www.vefik.no
Org.nr. 887 013 322

Postadresse
Postboks 1023

9503 Alta

Besøksadresser
Alta
Løkkeveien 3

Hammerfest
Havneveien 5

Lakselv
Rådhuset
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Vest-Finnmsrk kommunerevisjon IKS
Onr.ie-Itinnmårkku suohktnrevi$uvdna SGO

Til kommunestyret i Kautokeino kommune Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Kautokeino kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på

kr 22255 000 og et merforbruk på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 3L. desember 2021,

bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet

budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til

årsregnska pet, he ru nd er et sa mmend rag av viktige regnska psprinsi ppe r.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkray og gir årsregnskapet en dekkende

fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 2O2L, og av resultatet

for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god

kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene lnternational Standards on Auditing (lSA-ene). Våre

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskreveli Revisors oppgover og plikter ved

revisjon av årsregnskapet.Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. lnnhentet revisjonsbevis er

etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen og onnen gvrig informasion
Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den 6vrige informasjonen

som er publisert sammen med årsregnskapet. @vrig informasjon omfatter den lovbestemte

årsberetningen og annen informasjon i kommunens årsrapport. Vår konklusjon om årsregnskapet

ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen eller annen 6vrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen

6vrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom

årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss

under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen 6vrig

informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller

annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, menervi at årsberetningen inneholder de

opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og at opplysningene om økonomi i

å rsberetni ngen ste m mer overens med årsregnska pet.

Telefon '78 44 94 50
E-post: post@vefik.no
wwwvefik.no
Org.nr. 887 013 322

Postadresse
Postboks 1023

9503 Alta

Besøksadresser
Alta
Løkkeveien 3

Hammerfest
Havneveien 5

Lakselv
Rådhuset
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Vi henviser for øvrigtil avsnittet <Uttalelse om redegjØrelse for vesentlige budsjettawik> under

uttalelse om 6vrige lovmessige krav.

Kom m u ne d i re ktøre ns o nsva r for å rsre g nsko pet

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende

fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nØdvendig for

å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av

misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgover og plikter ved revisjonen ov årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med loq forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske

beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I

tillegg:

r identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes

misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere

slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for

vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket,

er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære

samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern

kontroll.
. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi

uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.
r evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av kommunedirektøren er

rimelige.
. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene

og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og kommunedirektøren blant annet om det planlagte

omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon

om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter

av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasion
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfo4 og kontrollhandlinger vi har funnet

nØdvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
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informasjon)), mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

IJttalelse om redegjØrelse lor vesentlige budsjettowik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Kautokeino

kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettawik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller

awik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis ervi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn

til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

Kommunedirektørens onsvor for å redegiøre for budsiettøvvik
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at det

utarbeides og iverksettes rutiner som sikrer at alle vesentlige budsjettavvik identifiseres og beskrives.

Dette gjelder både beløpsmessige rammer og vedtatte premisser for bruken av bevilgningene. I

årsberetningen skal kommunedirektøren redegjøre for vesentlige beløpsmessige avvik mellom

årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige awik fra kommunestyrets premisser for bruken av

bevilgningene.

Våre oppgover og plikter
Vår oppgave er å se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige belØpsmessige

avvik fra årsbudsjettet og vesentlige awik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken

av bevilgningene. Vi skal avgi en uttalelse om årsberetningen på grunnlag av bevisene vi har hentet

inn. Vi har utfØrt vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens

regler og RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll av vesentlige budsjettawik. Standarden krever at vi

planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger

dekkende opplysninger om vesentlige budsjettawik i årsberetningen

UtfØring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 302, innebærer å

utføre handlinger for å innhente bevis for om det foreligger awik fra budsjettvedtak, både

beløpsmessige avvik og awik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene, og om det i

årsberetningen er gitt dekkende opplysninger om årsakene til awikene. Typen, tidspunktet for og

omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Moderat sikkerhet har klart

lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av

sikkerhet som i konklusjon om årsregnskapet i revisjonsberetningen. Vi mener at vi har innhentet

tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Andre forhold:
Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert !9.O4.2022, som ble avgitt ved utløpet av

forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Fullstendig årsregnskap var på dette tidspunkt ikke

avgitt av kommunedirektøren, og årsberetning var ikke utarbeidet'

Kai Roger lsen

Oppd ragsansva rlig revisor
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Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS 
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  S Æ R U T S K R I F T  

 

Kontrollutvalg:  Kautokeino kommune Saksbehandler: Bård Larsson 

Møtedato:  20. mai 2022 J.nr: KUSEK00486 

 
Kontrollutvalget i Kautokeino kommune behandlet sak om Kautokeino kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2021 på møte 20. mai 2022.  

 

Nedenfor framgår kontrollutvalgets behandling og vedtak i saken: 

 

 
SAK 1/22 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE-KAUTOKEINO 
KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2021  
 

Kontrollutvalgets vedtak: 
 

Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til 

formannskapet, jfr. kommuneloven § 14-3 tredje ledd og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3: 

 

Kontrollutvalget har i møte 20. mai 2022 behandlet Kautokeino kommunes årsregnskap for 2021. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte reviderte årsregnskapet, kommunedirektørens 
årsrapport og revisors beretning av 16. mai 2022. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i 
forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 
 
Kautokeino kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 22 255 000,- og et merforbruk 
på kr 0,- i regnskapet, Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2021, driftsregnskap, 
investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Årsrapporten gir en oversikt over den økonomiske situasjonen for Kautokeino kommune pr. 31. 
desember 2021. Det gis forklaringer på viktige økonomiske forholdstall – bl.a. i forhold til 
handlingsregler – og forklaringer på avvik i forhold til budsjett for kommunekassen.  
 
Kontrollutvalget støtter kommunedirektørens omtale og vurderinger av den økonomiske 
situasjonen i årsrapporten for 2021.  
 
Kontrollutvalget har merket seg i revisors beretning følgende presisering vedrørende andre 
forhold: 
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«Denne beretningen erstatter tidligere avgitte beretning, datert 19. april 2022, som ble avgitt ved 

utløpet av lovens frist for å avlegge revisorsberetningen. Fullstendig årsregnskap var på dette 

tidspunktet ikke avgitt av kommunedirektøren, og årsberetningen var ikke utarbeidet. 

 

Behandling:  
 

Revisjonen orienterte. 

 

Sekretariatet orienterte.  

 

Økonomisjefen orienterte om diverse forhold.  

 

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt. 

 

Sekretariatets tilrådning: 
 

Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til 

formannskapet, jfr. kommuneloven § 14-3 tredje ledd og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3: 

 

Kontrollutvalget har i møte 20. mai 2022 behandlet Kautokeino kommunes årsregnskap for 2021. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte reviderte årsregnskapet, kommunedirektørens 
årsrapport og revisors beretning av 16. mai 2022. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i 
forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 
 
Kautokeino kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 22 255 000,- og et merforbruk 
på kr 0,- i regnskapet, Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2021, driftsregnskap, 
investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Årsrapporten gir en oversikt over den økonomiske situasjonen for Kautokeino kommune pr. 31. 
desember 2021. Det gis forklaringer på viktige økonomiske forholdstall – bl.a. i forhold til 
handlingsregler – og forklaringer på avvik i forhold til budsjett for kommunekassen.  
 
Kontrollutvalget støtter kommunedirektørens omtale og vurderinger av den økonomiske 
situasjonen i årsrapporten for 2021.  
 
Kontrollutvalget har merket seg i revisors beretning følgende presisering vedrørende andre 
forhold: 
«Denne beretningen erstatter tidligere avgitte beretning, datert 19. april 2022, som ble avgitt ved 

utløpet av lovens frist for å avlegge revisorsberetningen. Fullstendig årsregnskap var på dette 

tidspunktet ikke avgitt av kommunedirektøren, og årsberetningen var ikke utarbeidet. 
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ÅRSRAPPORT 2021 FOR KAUTOKEINO KOMMUNE 
 
Melding om vedtak sendes til:  

- Statsforvalter i Troms og Finnmark 
- VEFIK IKS 
- KUSEK 

 
Det vises til:   

- Lov for kommuner og fylkeskommuner § 14-3, 2.avsnitt 
- Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

kommuner og fylkeskommuner mv 2019-06-07-714 
- Lov om kommuner og fylkeskommuner § 14-7 årsberetning 
- Lov om kommuner og fylkeskommuner § 9-13 internkontroll 
- Revisors beretning 2021 – Kautokeino kommune datert 16.05.2022 

 
Vedlegg:  
1 Årsrapport 2021 
2 Revisjonsberetning 2021 for årsregnskap Kautokeino kommune 

 
Sakens bakgrunn:  
Alle kommuner er forpliktet til å utforme en årsberetning for kommunens samlede 
virksomhet, jfr Kl. § 14-7. 
 
Årsberetningen skal redegjøre for følgende: 

a) Forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, 
og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske 
handleevnene over tid. 

b) Vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og 
vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene 

c) C) Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av 
vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne 
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d) Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard 

e) Den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 
f) Hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- 

og diskrimineringslovens § 26 
 
Kommunelovens § 9-13 gir direktiver om rapportering i forhold til internkontroll. Daglig 
leder er ansvarlig for at det rapporteres til styret om internkontroll og resultater fra 
statlige tilsyn minst en gang i året. 
 
Kommunedirektøren har ansvar for å utforme årsberetningen innen 31.03. og fremme 
den for kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap 
skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning, jfr. KL. § 14-3, 2.avsnitt. 
 
Kontrollutvalget skal uttale seg om årsregnskap og årsberetning før formannskapet 
innstiller til vedtaket i kommunestyret. 
 
Revisors beretning 2021 for Kautokeino kommune inneholder følgende uttalelse om 
årsrapport 2021:  
 
«Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 
inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og at 
opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.» 
 
«Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold 
som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige 
budsjettavvik.» 
 
Kontrollutvalget har ikke behandlet årsrapport og årsregnskap. Behandlingen vil bli lagt 
ved som et vedlegg til saken når den kommer. 
 
Vurdering:  
Årsrapporten er utformet slik lov og forskrift krever at en årsberetning skal være. 
 
Vi vektlegger at hoveddokumentene til kommunen blir bygd opp på samme måte, denne 
årsrapporten er derfor bygd opp som økonomiplanen, årsregnskapet og 
tertialrapportene. Det er viktig at det er en rød tråd gjennom hoveddokumentene til 
kommunen; kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplan, årsregnskap og årsrapport. 
Det gjør dokumentene lettere å lese og lettere å finne frem i.  
 
Samfunnsplan og økonomiplan har mål og fremtidsplaner, mens årsregnskap og 
årsrapport gir informasjon om hvordan planene ble gjennomført og hvordan økonomien 
strakk til. 
 
Vi jobber kontinuerlig med utvikling av disse dokumentene og andre kommunale planer, 
så de skal henge sammen og være hjelpemidler i den daglige drift. 
 
Informasjon om hvordan hver enkelt enhet og kommunen totalt ble driftet i 2021 
fremkommer i årsrapporten. Den første delen av årsrapporten gir generell informasjon 
om utviklingen, om den økonomiske situasjonen, om ansatte og om internkontroll, mens 
siste del av rapporten har enhetene selv beskrevet hva de har oppnådd eller ikke 
oppnådd i løpet av 2021. 
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Årsrapport for Kautokeino kommune er sendt til Statsforvalteren, revisjonen og 
kontrollutvalget 4.mai 2022. Grunnen til for sen innsending er sykdom og få ressurser 
tilstede i kommunedirektørens stab til ferdigstilling av årsberetningen (årsrapporten). 
 
Det anbefales at årsrapporten godkjennes i henhold til revisjon og kontrollutvalgets 
uttalelser. 
 
Forslag til vedtak:  
Kommunestyret godkjenner Kautokeino kommunes årsrapport for 2021. 
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Vest.Finnruqrk kommunerevisjon IKS
Oarje'Finnmårkku suohkanrevi$uvdna SGO

Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune
Bredbuktnesveien 6

9520 Kautokeino

M'w
Guovdageainnu suohkan
Ka;tokeino k,::inint.lne

1 I MAI 2022

Dåhton

Dato

Åssenr.Æaksnr.rkJ

Vuorka/Arkiv

Saksbehandler

MayNilsen
Telefon
91 596385

Vår ref.

Dok-2022-010-2564

Deres ref. Dato
16.05.2022

REVISORS BERETNING 2021 . KAUTOKEINO KOMMUNE

Vedlagt oversendes revisors beretning for 202L Beretningen skal vedlegges sakspapirene når

regnskapssaken behandles av kommunestyret.

Utskrift av kontrollutvalgets uttalelse om regnskapssaken, samt kopi av revisjonsberetningen
vil av kontrollutvalgssekretariatet bli oversendt formannskapet umiddelbart etter
behandlingen i kontrollutvalget.

Med

Roger
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Kontrollutvalget
Kautokeino kommune v/formannskapet
Kautokeino kommune vlkommunedirektøren
Kautokeino kommune v/økonomisjef

Vedlegg

Telefon 78 44 94 50
E-post: post@vefik.no
www.vefik.no
Org.nr. 887 013 322

Postadresse
Postboks 1023

9503 Alta

Besøksadresser
Alta
Løkkeveien 3

Hammerfest
Havneveien 5

Lakselv
Rådhuset
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Vest-Finnmsrk kommunerevisjon IKS
Onr.ie-Itinnmårkku suohktnrevi$uvdna SGO

Til kommunestyret i Kautokeino kommune Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Kautokeino kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på

kr 22255 000 og et merforbruk på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 3L. desember 2021,

bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet

budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til

årsregnska pet, he ru nd er et sa mmend rag av viktige regnska psprinsi ppe r.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkray og gir årsregnskapet en dekkende

fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 2O2L, og av resultatet

for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god

kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene lnternational Standards on Auditing (lSA-ene). Våre

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskreveli Revisors oppgover og plikter ved

revisjon av årsregnskapet.Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. lnnhentet revisjonsbevis er

etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen og onnen gvrig informasion
Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den 6vrige informasjonen

som er publisert sammen med årsregnskapet. @vrig informasjon omfatter den lovbestemte

årsberetningen og annen informasjon i kommunens årsrapport. Vår konklusjon om årsregnskapet

ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen eller annen 6vrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen

6vrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom

årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss

under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen 6vrig

informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller

annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, menervi at årsberetningen inneholder de

opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og at opplysningene om økonomi i

å rsberetni ngen ste m mer overens med årsregnska pet.

Telefon '78 44 94 50
E-post: post@vefik.no
wwwvefik.no
Org.nr. 887 013 322

Postadresse
Postboks 1023

9503 Alta

Besøksadresser
Alta
Løkkeveien 3

Hammerfest
Havneveien 5

Lakselv
Rådhuset
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Vi henviser for øvrigtil avsnittet <Uttalelse om redegjØrelse for vesentlige budsjettawik> under

uttalelse om 6vrige lovmessige krav.

Kom m u ne d i re ktøre ns o nsva r for å rsre g nsko pet

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende

fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nØdvendig for

å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av

misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgover og plikter ved revisjonen ov årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med loq forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske

beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I

tillegg:

r identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes

misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere

slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for

vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket,

er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære

samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern

kontroll.
. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi

uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.
r evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av kommunedirektøren er

rimelige.
. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene

og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og kommunedirektøren blant annet om det planlagte

omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon

om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter

av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasion
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfo4 og kontrollhandlinger vi har funnet

nØdvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
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informasjon)), mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

IJttalelse om redegjØrelse lor vesentlige budsjettowik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Kautokeino

kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettawik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller

awik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis ervi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn

til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

Kommunedirektørens onsvor for å redegiøre for budsiettøvvik
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at det

utarbeides og iverksettes rutiner som sikrer at alle vesentlige budsjettavvik identifiseres og beskrives.

Dette gjelder både beløpsmessige rammer og vedtatte premisser for bruken av bevilgningene. I

årsberetningen skal kommunedirektøren redegjøre for vesentlige beløpsmessige avvik mellom

årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige awik fra kommunestyrets premisser for bruken av

bevilgningene.

Våre oppgover og plikter
Vår oppgave er å se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige belØpsmessige

avvik fra årsbudsjettet og vesentlige awik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken

av bevilgningene. Vi skal avgi en uttalelse om årsberetningen på grunnlag av bevisene vi har hentet

inn. Vi har utfØrt vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens

regler og RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll av vesentlige budsjettawik. Standarden krever at vi

planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger

dekkende opplysninger om vesentlige budsjettawik i årsberetningen

UtfØring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 302, innebærer å

utføre handlinger for å innhente bevis for om det foreligger awik fra budsjettvedtak, både

beløpsmessige avvik og awik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene, og om det i

årsberetningen er gitt dekkende opplysninger om årsakene til awikene. Typen, tidspunktet for og

omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Moderat sikkerhet har klart

lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av

sikkerhet som i konklusjon om årsregnskapet i revisjonsberetningen. Vi mener at vi har innhentet

tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Andre forhold:
Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert !9.O4.2022, som ble avgitt ved utløpet av

forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Fullstendig årsregnskap var på dette tidspunkt ikke

avgitt av kommunedirektøren, og årsberetning var ikke utarbeidet'

Kai Roger lsen

Oppd ragsansva rlig revisor
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Kommunedirektørens forord 

Kautokeino kommune har fremdeles kontroll på økonomien og det gjelder å beholde det slik. Årsaken til 

mindreforbruket på 18,9 millioner kroner i 2021 er blant annet økte skatteinntekter, mindre overføringer 

til private barnehager, at regjeringen har holdt sitt løfte om å dekke ekstrakostnader til Covid-19, men 

også at kommuneorganisasjonen ikke er stor og effektiv nok til å gjennomføre alle politiske vedtak fort 

nok.  

På syv år har Kautokeino kommune gått fra 21,2 millioner kroner i samlet underskudd til 72,5 millioner 

kroner i disposisjonsfond.  

Lederne i kommunen har god budsjettdisiplin: De bruker kun det de har fått fra kommunestyret og til det 

de har fått det til. Det sistnevnte betyr at om en politisk bestilling ikke blir gjort, så forblir pengene urørt. 

Det vi har mangler på, er treffsikker budsjettering og å klare gjennomføre alle politiske bestillinger 

tidsnok. Prosjektet “Vi tar grep” er godt i gang og skal bidra til en plan for hvordan økte lån og 

eldrebølgen skal finansieres. Prosjektet skal også utvikle forvaltningspraksisen i Kautokeino, med fokus 

på effektivitet, kvalitet og lederskap, slik at vi klarer å gjennomføre de endringene som må gjøres de 

neste årene.  

Slik prosjektet dokumenterer, så er Kautokeino (på tross av de grep som må gjøres) en veldrevet 

kommune og på flere områder et forbilde for andre kommuner: Vi har bedre sammenheng mellom 

planer enn de fleste andre kommuner i Troms og Finnmark, våre bedrifter har for tiden tilgang til langt 

flere næringsrettede midler enn i de fleste andre kommuner og vi har den største andelen av 

samisktalende lærere, sykepleiere og øvrige fagpersoner av alle, for å nevne noe.  

Som kommunedirektør ønsker jeg også å fremheve den innsatsen de ansatte i kommunen har gjort 

gjennom pandemien. Mange har gjort langt mer enn det som kan forventes av dem og de fremste i 

rekken har gjort alt som må gjøres (uavhengig av hva stillingsbeskrivelsen deres sier), fordi vi har vært i 

en krise. Kommunens jobb har vært å beskytte befolkningen og minimere konsekvensene av 

pandemien for befolkningen. Mens pandemien for de fleste enkeltpersoner og institusjoner lokalt bare 

har handlet om munnbind, testing, hjemmekontor, vaksine og karantene, så har den for kommunen 

betydd full kriseorganisering for å forhindre tap av liv, der for eksempel renholderne har hatt en 

særdeles viktig funksjon for å forhindre smitte og der alt tilgjengelig personell i kommunen har vært 

flyttet over til helsetjenestene, når det har vært behov for det. Spesielt hardt har pandemien påvirket 

lederne og de øvrige ansatte på Enhet for helse og omsorg, som har sørget for døgndrift, selv med opp 

mot 30% sykefravær (på grunn av karantenebestemmelser). På grunn av pandemien har andre 

oppgaver blitt lagt til siden og det vil ta to år før de har fullført det de ellers ville vært ferdige med nå. 

Kommunestyret er godt kjent med de økonomiske hovedutfordringene fremover, som er en kraftig 

økning i antall eldre og lånebelastning, kombinert med befolkningsnedgang og dermed færre å dele 

regningen på. Trolig vil kommunen klare seg i to år til, uten å tære på disposisjonsfondet. Det vil være 

rasjonelt å gjøre forberedelser til de grepene som må tas om relativt kort tid, selv om kommunen har 

god økonomi akkurat nå. Grunnen til at vi hittil har klart å utsette de økonomiske utfordringene, er at vi 
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har tatt sorgene på forskudd og gjort grep for å unngå dem. Det er det jeg foreslår at vi skal fortsette 

med. 

Istedenfor å lære av egne feil, så kan vi lære av andres feil, uten å gjøre dem selv. Det vi må unngå er 

å ende i den situasjonen Karasjok var i for noen år siden, med forbruk og investering, uten nok tanke 

på finansiering. Det vi også må unngå, er å havne i den situasjonen Tana var i for noen år siden, med 

mistanke om kritikkverdige forhold, uten å undersøke det nærmere. 

Ny kommunelov legger opp til mer formalisert og risikobasert internkontroll. I henhold til 

Kommunelovens § 25-1 har kommunedirektøren ansvar for internkontrollen i kommunen, som 

innebærer å avdekke og å følge opp avvik og risiko for avvik. Kommunedirektøren har i henhold til 

Arbeidsmiljølovens § 2 A-1 2) c, d og e varslet om forhold/risiko for forhold i det politiske nivået, som 

påvirker det administrative nivået negativt. Varslingssaken er en medvirkende årsak til at denne 

årsrapporten er levert etter frist. Min oppfatning er at troverdige og uhildede undersøkelser er 

nødvendige for å stadfeste hva som er akseptabelt i forvaltning av makt og ressurser på vegne av 

befolkningen. Det er kun konklusjoner/resultater av eventuelle undersøkelser, som vil bli delt. 

Kommunedirektøren har i tillegg til varslingen foreslått tiltak for å forhindre uproduktiv atferd, som 

foreløpig ikke er implementert. Tiltaksforslagene handler om avklaring av roller og myndighet og 

hvordan håndtere overlappende roller og etikk. Meningen er at dette også skal kunne bidra til 

forventningsavklaring av hva samfunnet rundt krever og hva politikerne selv kan forvente av 

politikerrollen, enten man bare er støttemedlem i et politisk parti/liste eller representant. Det vil 

naturligvis også kunne være tiltak på administrativ side, som vil kunne bedre kommunens funksjon, 

men det har ikke kommet noen tillegg fra politisk nivå, etter at jeg leverte fra meg mitt første forslag til 

tiltak i desember 2021. Med noen justeringer og tillegg er mitt forslaget til tiltak/retningslinjer slik:  

 

Etiske retningslinjer: 

Som folkevalgte er lokalpolitikerne satt til å ivareta befolkningens interesser og det er uetisk å forvente 

personlige goder utenom politikergodtgjørelse, følelsen av å gjøre noe samfunnsnyttig og det å forsøke 

å påvirke demokratiske beslutninger, slik at de blir i tråd med egne, politiske preferanser. Folkevalgte 

skal ikke jobbe for at de selv oppnår goder/fordeler. 

* Politikerrollen vil ikke og skal f.eks. ikke: 

> gjøre det lettere for lokalpolitikeren selv, hans venner eller familie å få næringsstøtte eller øvrige 

kommunale midler, 

> gjøre det lettere for lokalpolitikeren selv, hans venner eller familie å få betalte oppdrag for kommunen, 

> gjøre det lettere for lokalpolitikeren selv, hans venner eller familie å få tilgang til tomter, omgå 

kommunale retningslinjer og vedtatte planer eller å få dispensasjoner, 

> gjøre det lettere for lokalpolitikeren selv, hans venner eller familie å få kommunale stillinger, 

> gjøre det lettere for medlemmer av politiske partier, som er ansatt i kommunen, å ikke gjøre jobben 

sin, registrere arbeidstid og følge de spillereglene øvrige ansatte i kommunen må følge. 
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* Forholdet mellom politikk og administrasjon skal ikke bygge på gjentjenester. 

* Den politiske debatten foregår mellom politiske grupperinger og administrasjonen er ikke en del av 

den. Det er uredelig å klandre administrasjonen for etterlevelse politiske vedtak (kommunestyrevedtatte 

planer og retningslinjer) og fraskrive seg det ansvaret kommunens øverste nivå (de som til enhver tid 

har flertallet der) har både når kommunen lykkes og mislykkes.  

 

Klargjøring av enkeltrepresentanters og kommunestyrets myndighet:  

* Politiske bestillinger eller signaler sendes utelukkende gjennom demokratiske vedtak i folkevalgte 

organer (i møter med offentlig innkalling og referat).  

> Det betyr for eksempel at kommunestyret i utgangspunktet har all myndighet, mens 

enkeltrepresentanter (utenom ordfører) ikke har noen myndighet alene. 

> Det betyr også at en uttalelse i en debatt, et spørsmål eller "signal" fra verken enkeltrepresentanter, 

eller flere representanter, ikke styrer kommunens virksomhet og ikke er å regne som en bestilling til 

kommunens administrasjon. 

* Kommunestyret har kun myndighet når det er samlet. 

 

Utøvelse av arbeidsgiverrollen: 

* Kommunestyret er kun arbeidsgiver som kollegium og når det er samlet. Enkeltrepresentanter er ikke 

"arbeidsgivere" for kommunens ansatte. 

> Kommunestyrets overordnede arbeidsgiveransvar betyr at de i utgangspunktet ikke behandler saker 

som gjelder enkeltansatte, men overordnede regler og føringer. 

> Kommunedirektøren er kommunens daglige leder og leder av bedriftsdelen av kommunen. 

* Vårt arbeidsliv betinger at ledelse først og fremst utøves gjennom motivasjon. Det er derfor viktig at 

lokalpolitikere ikke bidrar til å demotivere ansatte og ledere gjennom sine uttalelser. Det er også viktig 

for kommunens funksjon som arbeidsplass at lokalpolitikere ikke bidrar til å svekke ledernes autoritet 

gjennom uttalelser som signaliserer manglende respekt eller gjennom belæring. Folkevalgtrollen 

innebærer ikke faglig autoritet, men å representere befolkningen. 

 

Retningslinjer for politikere med dobbeltroller:  

Det er vanlig i små kommuner at politikere har mange roller i samfunnet. Politikere kan også være med 

i ulike styrer, være ansatt i kommunen eller øvrige institusjoner, bedriftsledere o.l. Det er viktig å skille 

disse rollene fra hverandre, slik at du som politisk representant er tydelig på at du ikke representerer 

deg selv som kommunalt ansatt, styremedlem eller bedriftsleder i kommunestyret eller øvrige utvalg. 

For å unngå det, så skal du som politiker unngå tvil om din uavhengighet ved å for eksempel: 
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> være forsiktig med å uttale deg om din egen institusjon, bedrift eller arbeidsplass som politiker, 

> være forsiktig som politiker med å uttale deg spesifikt om ditt eget arbeidsområde eller avdeling som 

ansatt i kommunen, 

> ikke bruke informasjon du får som ansatt eller engasjert i kommunen i rollen som politiker,  

> ikke bruke din posisjon som politiker til å uttale deg om din egen leder i kommunen, 

> ikke forvente at din arbeidsinnsats og opptreden som kommunalt ansatt ikke vil bli fulgt opp på linje 

med øvrige ansatte, fordi du er medlem i et politisk parti, 

> være bevisst og tydelig for deg selv og andre om når du møter i ulike roller: som styremedlem er du 

kun styremedlem, som ansatt er du kun ansatt og som representant er du kun representant, 

> være tydelig på at på foreldremøter møter du som forelder kun opp i forelderrollen, ikke som politiker. 

* Enhver form advarsler om etterspill mot sin leder, på grunn av oppfølging som ansatt, i kraft av å 

være lokalpolitiker (medlem i politisk parti eller liknende) er uetisk og skal ikke forekomme.  

* Forhindring av kommunens drift som ansatt og så kritikk av kommunens drift som politiker (i 

kombinasjonen av roller) er sterkt uredelig og skal ikke forekomme.  

 

Kautokeino 27.04.2022 

Kent Valio 

Kommunedirektør 
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Årsrapportens rolle 

Slik det fremgår i økonomiplanen så er årsrapporten en del av den helhetlige planleggingen i henhold til 

kommuneloven. Det er en grunnleggende forutsetningat det skal være en rød tråd mellom de ulike 

plandokumenter, alt fra planstrategi til kommuneplan til virksomhetsplan og til årsrapport. 

Av kommuneloven § 14-7 fremgår kravene til innhold i årsrapporten.  

Årsrapporten skal redegjøre for:  

• den økonomiske utviklingen og stillingen 

• vesentlige avvik fra årsbudsjett og premisser for bruk av bevilgninger 

• måloppnåelse 

• høy etisk standard 

• likestilling 

Videre fremgår det av kommunelovens § 25-2 at kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret 

om internkontroll og om resultater fra statlige tilsyn minst en gang pr år. 

Enhetene beskriver i slutten av årsrapporten sine tjenesteområder og den utvikling og aktivitet som har 

vært i løpet av året. Denne beskrivelsen skal være med utgangspunkt i måloppnåelse av vedtatte mål i 

økonomiplanen, som har sitt utspring i kommuneplanens samfunnsdel. 

Sammenhengen mellom planene betegnes som en råd tråd. 

 

 

 

Vi utvikler denne røde tråden fra år til år og jobber aktivt for å vise sammenhengen på en enklere måte. 

Statsforvalteren har utarbeidet en oversikt over status for kommunen i Troms og Finnmark i 2021. 

Resultatet vises i følgende illustrasjoner: 
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Samfunnsplanstatus i Troms og Finnmark: 

 

 

Grad av kobling mellom samfunns- og økonomiplanlegging i Troms og Finnmark 2021: 
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Statsforvalterens oversikt over hvordan kommunene har tatt med vedtatte mål i samfunnsdelen inn i 

økonomiplan 2021-2024 og virksomhetsplan: 
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Fakta om Kautokeino kommune   

Befolkning 

 

 
FOLKETALL  

 2 877 INNBYGGERE      (2019: 2910 INNBYGGERE, 2020: 2920 INNB.) 
[PER 4. KVARTAL 2021] 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 

 

 

Endring i befolkningen 

 

Fødte  

18 personer 

[ 2021) 
 

Døde  

 33 personer 

 [ 2021] 

 

Vekst i befolkningen 4.kvartal 2021: 2 personer  Nettoflytting 2021:   -29 personer 

Kilde 
Statistisk sentralbyrå 

  

Alder Menn Kvinner 

100 år og 

eldre 

 1 

90-99 2 17 

80-89 36 63 

70-79 136 131 

60-69 167 167 

50-59 227 176 

40-49 212 160 

30-39 169 191 

20-29 198 148 

15-19 93 77 

10-14 88 89 

5-9 95 92 

0-4 70 72 
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Forventet utvikling 

 

Befolkning i 2030 

2 775 innbyggere 

 [per 2030]  

Befolkning i 2050 

2 570 innbyggere  

[per 2050] 
 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 

 

Bolig  

 

Eneboliger 

1 065 [per 2021] 

 Leiligheter 

8 (2021) 

 

Hytter 

437 hytter (per 2022) 
 

Bor på landbrukseiendom 

5,8 Prosent (per 2020, foreligger ikke 

nyere tall) 

 

 

Beboere per 

husholdning 

2,57 personer (per 2021) 
 

Bor trangt 

16,8 prosent (per 2021) 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 

 

Barn og unge 

 

Barn med barnehageplass [per 2021) 

95,3% 
 

 

Elever i SFO 18,9% (per 2021) 

 

 

Elever som får skoleskyss: 25,5% (2021) 
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Kultur 

Netto utgift til kultursektoren kr 1 820 per innbygger (2021) 

 

 

Bøker lånt på biblioteket: 1 143 bøker (2021)  

Besøk pr kinoforestilling:      29,5 personer (2021) 

Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole: 10,8% (2021) 

 

Religion 

Medlemmer i Den norske kirke 87,1% (2021) 

 

Arealbruk 

Areal dekket av veier 2,68 kvm 

Areal dekket av bygninger 0,32 kvm 
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Høyeste utførte utdanningsnivå 

 

 

Type kvm 

Skog 3 533,54 

Åpen fastmark 3 858,07 

Våtmark 1 553,5 

Bart fjell, grus- 

og blokkmark 

6,52 

Varig snø, is og 

bre 

0,0 

Ferskvann 742,19 

Uklassifisert 

ubebygd 

område 

0,09 

Jordbruksareal 4,67 

Skole antall 

Grunnskole 859 

Videregående-

skole 

689 

Universitet og 

høgskolenivå, 

kort 

555 

Universitet og 

høgskolenivå, 

lang 

167 

Uoppgitt, 

ingen fullført 

skolegang 

28 
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Arbeid og utdanning (2020-foreligger ikke nyere tall) 

 

Pendling til jobb i annen kommune eller til jobb i kommunen: 

284 personer pendler ut til jobb i annen kommune 118 personer pendler inn til jobb i kommunen 

Personer med innvandrerbakgrunn 
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Kommunens økonomi  

 

Driftsresultat [per 2021] 

5,8% 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Finansielle nøkkeltall 

 

Kommunens driftsinntekter per innbygger 

136 001 NOK [per 2021] 

 

Kommunens driftsutgifter per innbygger 

127 881 NOK [per 2021] 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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Visjon 

Kautokeino kommune – veiviseren i Sápmi 

Kautokeino kommune er og skal være en foregangskommune i Sápmi. Visjonen uttrykker vilje og 
ønske om en positiv utvikling i kommunen, samtidig som en er klar over at mange faktorer spiller inn, 

henger sammen og fordrer samarbeid på kryss og tvers av sektorer, bransjer og politiske områder. 

 

 

Hovedmål: 

Å utvikle Kautokeino kommune som et attraktivt samisk samfunn for både innbyggere og 

næringsliv. 

Hovedmålet favner vidt og gjenspeiler den samiske kulturen som en bærebjelke og berikelse for 
kommune. Det er viktig at både samisk og norsk kultur får virke side ved side slik at samfunnet får det 
beste fra begge og på den måten kan utnytte et potensiale som kan gi positive ringvirkninger. 
 
Det er viktig at kommunen har gode tilbud til sine innbyggere både innen offentlige tjenester men også 
kultur- og fritidstilbud. Likeledes må det legges til rette for at næringslivet skal ha stabile og gode 
rammebetingelser. 
 
Gjennom samhandling og felles målrettet innsats bygd på glød, glede og begeistring skal Kautokeino 
kommune videreutvikles og framstå som attraktiv både som bosted og for bedriftsetableringer. 
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Politisk styring og virksomhet  

Politisk struktur 

 

Oversikt over politiske organisering for valgperioden 2019 - 2023: 

 

 

 

 

 

  

Kommunestyret (19)

Eldrerådet

(5)

Rådet for 
personer med 

funksjons-
nedsettelse 

(2 pol. + 3 
ledere fra 

org.)

Ungdoms-
rådet 

(3 
elevråds-

ledere)

Valgstyret 
(7)

Sakkyndig 
takstnemnd for 
fastsettelse av 
eiendomsskatt 

(3 )

Sakkyndig 
ankenemnd 

for 
eiendomsskat

t

(3)

Dispensasjons-
utvalg 

Motorferdsel

(3)

Formannskapet (5) /planutvalg Kontrollutvalget (5)

Hovedutvalg for oppvekst, helse 
og sosial (5)

Hovedutvalg for kultur, næring og 
teknisk (5)

Klagenemnda (3)
Administrasjonsutvalget

(3 politiske +2 ansatt repr.)
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Oversikt over kommunestyret:  (Valgperioden 2019 – 2023) 

Bellodat / parti  Áirasat / representanter  Varrelahtut / Vararepr.  
Guovdageainnu Dáloniid Listu 1. Hans Isak Olsen 1. Vegard Olsen  

 2. Isak Mathis O. Hætta  2. Ellen Anete Hætta 

 3. Ole Klemet Anders Hætta  3. Lars Heikki Saari 

 4. Inger Lise Singer 4. Nikken Turi 

 5. Kirsten Ellen A. Siri  5. Sigve Andre Buljo Kongsvik 

  6. Robert Hætta 

  7. Odd Arne Hætta 

  8. Odd Mathis N. Hætta  

   
Johttisápmelaččaid Listu 1. Anders S. Buljo 1. Nils Henrik P. Sara 

 2. Johan Anders J. Kemi  2. Berit Kristine E. B. Utsi  

 3. Henrik A. Sara  3. Ol Johan Gaup  

 4. Berit Marie P. E. Eira  4. Anders Nils J. Gaup  

  5. Aslak Mathis A. Turi  
 

 6. Berit Anne Oskal Kemi  

   7. Johan Aslak N. Logje  

    
Guovddášbellodat/ Senterpatiet:  1. Hans Ole N. Eira  1. Klemet Klemetsen  

  2. May-Toril Hætta Siri  2. Lasse Ante Utsi  

  3. Jan Ole Klemet Hermansen  3. Ellen Sara M. Pulk 

   4. Jon Evald Hætta 

   5. Inga Biret Marja I. Triumf 

   6. Máhtte Niilas N. Gaup  
 

  
Bargiidbellodat / Arbeiderpartiet 1. Mikkel Ailo J. Gaup  1. Sara Ellen Anne Eira 

  2. Inger Marit Bongo  2. Isak Mathis Buljo 

   3. Inga Berit Sara A. Sara 

   4. Klemet Utsi 

   5. Anders A. Gaup jr.  

    

Sámeálbmot Listu 1. Klemet Erland Hætta  1. Johan Anders N. Somby 

  2. June Brita Eira  2. Ellen J. Sara Eira  
 

 3. Elle Mari Dunfjell Oskal  

   4. Aili Keskitalo  

   5. Maren Benedicte N. Storslett 

     
Gurutbellodat / Venstre 1. Isak Ole J. Hætta  1. Anton Leier Dahl  

  2. Berit Anne Sara Triumf  2. Odd Mikael A. Hætta  

   3. Gunn Elisabeth Kristensen  
 

 4. Magnar Evertsen  

   5. Roy Arild Rasmussen  

    

Olgešbellodat / Høyre 1. Anders J. Bals  1. Ellen Inga O. Hætta  

   2. Svein Solheim  

   3. Anni-Rauna Triumf  
 

 4. Isak Henrik N. Eira  

   

Nils Mathis O. Hætta (GDL) gikk bort mai 2021. Varamedl. i GDL rykker opp et nivå og som ny 8. vara blir Odd Mathis N. Hætta.  

Elena A. Skum (SP) har flyttet – ikke valgbar lenger. Varamedl. i SP rykker opp et nivå og som ny 6. vara blir Mahtte Niilas N. Gaup.  
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Kort gjennomgang av status  

Kommunestyret 

Kommunestyret i Kautokeino har 19 representanter.   
 
Kommunestyret hadde i 2021 totalt 5 møter og behandlet 79 saker.  
I 2020 totalt 6 møter og behandlet 86 saker. I 2019 var tallet 4 møter og 78 saker.  
I 2018 var tallet 3 møter og 37 saker. 
 

Formannskap 

Formannskapet i Kautokeino har 5 medlemmer. Formannskapet er også kommunens planutvalg, jf. 
KST sak 13/19.   
 
Formannskapet hadde i 2021 totalt 11 møter og behandlet 58 saker.  
I 2020 totalt 7 møter og behandlet 60 saker. I 2019 var tallet 8 møter og 53 saker. I 2018 var tallet 13 
møter og 73 saker.  
 

Øvrige utvalg  

UTVALG  

MØTER I 

2021 

SAKER I 

2021 
2020 

(MØTER-SAKER) 

Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk 12 112 9-67 

Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial  5 39 6-35 

Administrasjonsutvalget  3 10 2-11  

Arbeidsmiljøutvalget  3 12 0-0 

Ungdomsrådet  2 5 2-5 

Valgstyret 5 10 0-0 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse  7 23 5-9 

Eldrerådet 4 21 3-7 

Klagenemndna 1 5 0-0 

Kontrollutvalget 4 36 3-24 

Sakkyndig takstnemnd 4 47 4-26 

Sakkyndig ankenemnd 1 1 6-68 

Dispensasjonsutvalg for dispensasjon fra 

motorferdselsloven 
24 948 19-798 

Utvalg for tradisjonell vårjakt på ender    3 

 

Kjønnsperspektiv i politikken 
Kommunestyrevalget i 2019 resulterte i at 6 kvinner kom inn i kommunestyret, i tillegg kom Inger Marit 
Bongo inn under KST sak 40/20. Det vil si en kvinneandel på 36,84 %.  
 
Av formannskapets 5 medlemmer var det 1 kvinne ved valgperiodens start. I tillegg kom May-Torill 
Hætta Siri inn da Hans Ole N. Eira søkte om permisjon fra formannskapet for perioden 14.05.20 – 
31.08.21. Det vil si 40 % kvinneandel.  
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Politisk virksomhet i 2021 

Av saker utenom det lovpålagte behandlet kommunestyret bl.a.:  

• Lovlighetskontroll av sak 64/20 Kautokeino kommunestyre 

• Midlertidig skolelokaler ved bygging av ny 1-10 skole i Kautokeino 

• Máze Oppvekstsenter 

• Bortsettingarkiv 

• Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune 2021 - 2025 

• Politisk arbeidsgruppes forslag til hvordan "Leie til eie"-prosjektet kan realiseres 

• Kommunal plan idrett, friluftsliv og anlegg 2021 – 2025 

• Lokal forskrift for ledsagerbevis 

• Etablering av helsefelleskap Finnmark 

• Helhetlig plan for lokaldemokratiutvikling og kommunikasjonsstrategi for lokaldemokratiske saker 

• Sertifisering av Kautokeino kommune som bærekraftig reisemål – prinsippvedtak 

• Delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet i forbindelse med korona-utbruddet 

• Fellesrådet - søknad om ekstraordinær støtte 

• Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 

• Sluttbehandling av detaljregulering for Kautokeino skole 

• Investeringsbeslutning for ny skole i Kautokeino kommune 

• Barnas representant i plansaker i Kautokeino kommune 

• Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmark Politidistrikt 

• Loddenutvalgets rapport om andejakten 
• Kommunekompasset 

• 3-årig utviklingsprosjekt i Kautokeino kommune - Mii čavget suittehiid - Vi tar grep  

• Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune 2021 – 2025 
• Etablering av CBRNE-beredskap 

• Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Kautokeino kommune 

• Finnmarksløpet - videreføring av avtale 2022 - 2024 

• Stenging av Hánnoluohkká-vegen 

• Vedtak - Fastsetting av snøskuterløyper i Kautokeino kommune 

• Utredning av snøskuterløyper i Kautokeino kommune 

• Søknad om økning i kommunalt tilskudd til Kautokeino kirkelig fellesråd 

• Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 -2021 

• Tilstandsrapport for barnevernet 2020 

• Rapport for fjernundervisning 

• Opprettelse av kulturfond  

• Produksjonskjøkken Helsesenter  

• Ny driftsbase for bygningsdrift 

• Trafikksikkerhetsplan 2022 - 2025  

• Opprettelse av Utmarksutvalg 

• Forvaltningsrevisjon 2020 - Rutiner for ansettelser 

• Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmark politidistrikt 

• Kjøp av eiendommen Ávžžiluodda 15 
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Administrativ struktur og virksomhet  

 

 

Kultur og oppvekst fikk en ny virksomhet i 2020. Barnevernet og PPT ble slått sammen og fikk en 

virksomhetsleder under kommunallederen. Enheten har nå 5 virksomheter. 

Branntjenesten er lagt ved siden av teknisk i organisasjonskartet. Brannsjefen har status som fagleder, 

men rapporterer likevel direkte til kommunedirektør.  

Ellers er det ingen endring i den administrative organiseringen i 2021. 

Kommunestyret hadde bedt om at den administrative organiseringen skulle vurderes i forhold til den 

nye politiske organiseringen. Det ble gjort i sak 70/20 og konklusjonen var at den administrative 

organiseringen ikke skulle endres, med unntak av sammenslåing av grunnskolene i Kautokeino 

tettsted. Denne prosessen ble gjennomført i 2021. 

 

 

 

 

Rådmann

Kultur og 
oppvekst

Kautokeino 
ungdomsskole

Kautokeino 
barneskole

Máze skole

Språk og kultur

Barnevern og PPT

NAV-sosial

Teknisk

Branntjenesten

Helse og omsorg

Helsetjenesten

Hjemmetjenesten

Dorvogoahti 
omsorgssenter

Kautokeino 
sykehjem

rådmannens stab
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Oversikt årsverk og antall ansatte  

 

 

 

Mørk blå = årsverk Lys blå = antall ansatte 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Årsverk  232,33 250,17 260,55 262,54 257,24 271,5 

Ansatte 290 289 294 283 285 279 

 

Vi hadde en nedgang på 6 ansatte i 2021, og en økning i antall årsverk.  

Tallene for antall ansatte og årsverk varierer i løpet av året og det antall som føres i tabellen er pr 

31.12. Det gir oss en liten mulighet for å sammenligne tallene fra år til år, men tallene variere likevel 

mye, det skyldes spesielt variasjoner i deltidsstillinger og antall ansatte som bestitter deltidsstillingene. 

Vikarer telles ikke, så gjennom et år har vi lønnsslipper på veldig mange flere enn det vi oppgir som 

ansatte i denne tabellen. 

I årsrapportens avsnitt om likestilling har vi presentert deltidsstillinger fordelt på kjønn og totalt.  
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Økonomi  

Hovedtall 

Handlings- og økonomiplaner innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall. 

Kommunestyret har vedtatt følgende måltall for Kautokeino kommune:  

1. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal disposisjonsfond innen utgangen av 

økonomiplanperioden utgjøre minimum 6% av brutto driftsinntekter 

2. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i 

driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 1,75% av kommunens brutto 

driftsinntekter.  

3. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad 

– lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter – som på sikt ikke bør ligge over 65%. 

Formålet med finansielle måltall/handlingsregler er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn 

økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan -og 

budsjettprosessen. Måltallene vil være et mål på den økonomiske handleevnen over tid. Kommuner 

med sunn økonomi og et godt økonomisk handlingsrom vil kunne møte innstramminger eller uforutsette 

hendelser ved å redusere driftsresultatet eller bruke av reserver, uten at det får direkte konsekvens for 

tjenestetilbudet. Ved utforming av handlingsreglene er anbefalinger fra Teknisk beregningsutvalg for 

kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) lagt til grunn.  

 

Handlingsregel 1 - disposisjonsfond 

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts - eller 

investeringsutgifter og er reserver for å kunne møte svingninger både i tjenestebehov og rentenivå. Det 

gir også handlefrihet til å gripe de muligheter som byr seg og egenkapital til fremtidige investeringer. 

TBU anser et driftsresultat over tid på om lag 1,75 prosent for kommunene som nødvendig for å sitte 

igjen med tilstrekkelige midler til investeringer, og for å ha en sunn økonomi på sikt. Pr 31.12.2021 er 

kommunen godt innenfor målet for nøkkeltallet kommunestyret har vedtatt. 

 

 

Handlingsregel 2 – Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat viser driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva 

kommunen sitter igjen med til avsetninger og egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat er 

den primære indikatoren for økonomisk handlefrihet og bør, i henhold til anbefalinger fra TBU ligge over 

2017 2018 2019 2020 2021

Brutto driftsinntekter 321 669   329 183   333 729   357 137   381 270   

Disposisjonsfond 31.12 16 578     19 209     26 368     51 516     72 561     

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 5,2 % 5,8 % 7,9 % 14,4 % 19,0 %
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1,75 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Pr 31.12.2021 er kommunen godt innenfor målet for 

nøkkeltallet kommunestyret har vedtatt. 

 

 

Handlingsregel 3 – gjeldsgrad 

Gjeldsgrad viser forholdet mellom brutto lånegjeld og brutto driftsinntekter eksklusive finansinntekter, og 

er et nøkkeltall for kommunens handlefrihet. Startlån og lån til mellomfinansiering av selvfinansierte 

prosjekter er ikke med i beregningen av gjeldsgrad på rentebærende gjeld. Kommunen er ved årsskiftet 

2021 ikke innenfor vedtatt måltall. Økningen i gjeldsgrad betyr at kommunen må bruke mer og mer 

penger på renter og avdrag og dermed blir det mindre igjen til andre tiltak. 

 

 

Når handlingsregel netto lånegjeld skal tolkes er det viktig at den ikke må ses isolert sett, men bør ses i 

sammenheng med netto driftsresultat og disposisjonsfond. Både netto driftsresultat og disposisjonsfond 

er langt over de vedtatte måltall, men en høyere og høyere lånegjeld vil belaste netto driftsresultat I 

fremtiden. Signaler om økt rentenivå kombinert med nye låneopptak som allerede er vedtatt vil legge 

press på økonomien fremover. 

 

 

 

Handlingsregel 2 

2017 2018 2019 2020 2021

Netto driftsresultat 9 453       19 257     18 039     22 172     22 255     

Brutto driftsinntekter 321 669   329 183   333 729   357 137   381 270   

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,9 % 5,8 % 5,4 % 6,2 % 5,8 %

Netto driftsresultat skal trappes opp og innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 1,75% av brutto 

driftsinntekter årlig.

Handlingsregel 3 : 

2017 2018 2019 2020 2021

Lånegjeld 206 031   202 116   221 031   238 259   406 613   

Brutto driftsinntekter 321 669   329 183   333 729   357 137   381 270   

Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 64,1 % 61,4 % 66,2 % 66,7 % 106,6 %

2019 2020 2021

Rentebærende gjeld 178 711   185 577   339 957   

Brutto driftsinntekter eksl. gebyrinntekter 318 369   339 625   363 232   

Rentebærende gjeld i % av brutto driftsinntekter 56,1 % 54,6 % 93,6 %

Lånegjeld, fratrukket videreutlån, skal innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre maksimalt 65% av brutto 

driftsinntekter.
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Driftsregnskap 

Generelt 

Brutto driftsresultat er forskjellen mellom kommunens driftsutgifter og driftsinntekter og viser hvor mye 

kommunen har igjen for å dekke netto finanskostnader.  Siden 2012 har kommunen hatt positive brutto 

driftsresultat.  

Driftsinntekter 

Inntektsnivået har økt jevnlig de siste 7 årene, men gjør et hopp i 2021. De største enkeltøkningene fra 

2020 til 2021 er knyttet til rammetilskudd og overføringer og tilskudd fra andre. Økning i rammetilskudd 

var forventet. Posten overføringer og tilskudd fra andre er en utfordring i budsjettsammenheng og 

budsjettavvik er ikke unaturlig. Rammetilskuddet utgjør 50% av inntektene og sammen med posten 

overføringer og tilskudd fra andre står de for 73% av kommunens driftsinntekter.  

 

Oversikt over driftsinntekter de siste 7 år: 

 

 

Rammetilskudd: 

Det var budsjettert med en økning i rammetilskudd i forhold til 2020. Rammetilskudd er i løpet av året 

justert i henhold til tildelinger i revidert nasjonalbudsjett for 2021 og midler fra regjeringens tiltakspakker 

i forbindelse med virusutbruddet.  Rammetilskudd og skatteinntekter må alltid sees i sammenheng. 
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Inntektsutjevning, som er en del av rammetilskuddet, er en kompensasjonsordning som blir gitt til 

kommuner med skatteinngang lavere enn landsgjennomsnittet. En skattevekst lavere 

landsgjennomsnittet gir normalt høyere rammetilskudd ved at kommunen mottar mer inntektsutjevning. 

Selv om kommunen i år hadde en sterk skattevekst, har skatteveksten også på landsbasis vært høy. 

Dermed får kommunen del av den økte skatten gjennom inntektsutjevningen. Kommunen fikk i løpet av 

året tildelt ekstra midler for å dekke merutgifter i forbindelse med virusutbruddet. Deler av inntektene fra 

ekstratildelingene er budsjettert som rammetilskudd, men bokført som overføring og tilskudd fra andre 

og gir budsjettavvik.  

 

Skatteinntekter: 

På grunn av pandemien var det knyttet stor usikkerhet til anslagene for skattevekst og rammetilskudd. I 

Statsbudsjettet for 2021 var det anslått en skattevekst på 7%. Denne ble økt i revidert nasjonalbudsjett i 

mai 2021. Den økonomiske utviklingen under pandemien ble bedre enn forventet og ga en høyere 

skattevekst enn anslått i statsbudsjettet. Spesielt skjer det en unormal sterk skatteutvikling på slutten av 

året, hvor det kommer inn store skatteinntekter, inntekter som ikke var forutsatt i skatteanslagene. 

Skattevekst totalt for året blir 16%, som er på linje med gjennomsnittlig skattevekst i landets kommuner.  

Den sterke skatteveksten skyldes flere forhold. Lavere rentenivå gir mindre fradrag i skatt for 

lønnsmottakere, samtidig som de skattbare inntektene ikke reduseres slik det var forventet. Den 

kommunale skatteøren ble oppjustert fra 11,1% i 2020 til 12,15% i 2021, for å ta høyde for den 

forventede økonomiske nedgangen som pandemien medførte. Gjennom oppjustering av skatteøren fikk 

kommunene en større andel av skatteinngangen.  

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. Skatteinntekter og rammetilskudd ga merinntekter på 7 millioner kroner i forhold til 

budsjett og styrket netto driftsresultat. For 2022 er skatteøren igjen nedjustert og kommunen kan ikke 

forvente samme utvikling av skatteinntektene fremover.  

Skatteinntekt per innbygger øker fra kr 19 093 i 2020 til kroner 22 087.  Gjennomsnittlig skatteinntekt 

per innbygger på landsbasis er kr 36 349. Kommunens skatteinntekt per innbygger utgjør 60,8% av 

landsgjennomsnittet, en økning fra 60,7% i 2020. For dette får kommunen en kompensasjon gjennom 

inntektsutjevning på kr 34,585 millioner.  

Kommunens skatteinntekter består også av naturressursskatt, som er en særskatt som de enkelte 

kraftverk skal betale.  Størrelsen på naturressursskatten gjenspeiler produksjonen i de kraftverk som er 

lokalisert i kommunen. Deler av denne inntekten tilfaller kommunen kraftverket er lokalisert i. Fordeling 

skjer gjennom en fordelingsnøkkel fastsatt av staten. For 2021 utgjør inntekter fra naturressursskatt på 

kraftverk lokalisert i Kautokeino kommune kroner 1 904 331. Av dette tilfaller kroner 1 611 445 

kommunen og resten tilfaller fylkeskommunen. Inntekten er presentert som andre skatteinntekter i 

driftsregnskapet.  
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Eiere av større vannkraftverk har plikt til å levere en andel av kraften som produseres til kommunene 

som er berørt av kraftutbyggingen, såkalt konsesjonskraft. Plikten til å avstå konsesjonskraft er 

lovbestemt og kraften skal leveres til den prisen som loven foreskriver. NVE beregner mengde 

konsesjonsavgifter og fordelingen mellom de berørte kommunene. Avgiftssatsen indeksjusteres hvert 

femte år av NVE. Sist avgiften ble justert var i 2018. Det er denne avgiftssatsen, kroner 0,62 millioner 

som er lagt til grunn i budsjettet for 2021.  Inntekt for 2021 er på budsjettnivå, og er i sin helhet overført 

kraftfondet. 

 

Eiendomsskatt: 

Både ny taksering og ubehandlede klagesaker utfordret presisjonen i estimering av eiendomsskatt. 

Anslag for inntekter fra eiendomsskatt ble satt til inntektsnivå for 2020. Anslagene ble basert på faktiske 

tall fra tidligere regnskapsår korrigert for estimerte inntekter fra eiendomsskatt etter ny taksering samt 

ubehandlede klagesaker. Inntekt for eiendomsskatt ble noe lavere enn budsjettanslag og gir en 

inntektssvikt på 301 000 kroner. 

 

Salgs- og leieinntekter: 

Hovedtyngden av salg- og leieinntekter (80%) gjelder gebyrinntekter på selvkostområdene. Øvrige 

inntekter består av salg av konsesjonskraft, leieinntekter og mindre inntekter som salg av medisiner og 

lignende. Inntektene reduseres med 2,4% i forhold til 2020 og ligger noe under budsjettnivå. 

Pandemien har gitt kommunen mindre leieinntekter og kostpenger i barnehagene enn forventet. På 

grunn av pandemirestriksjoner hadde alle barna med seg mat og drikke, og i den perioden fakturerte 

ikke kommunen for kostpenger i barnehagene. Bortfall av kostpenger ga en inntektssvikt i forhold til 

budsjett. Inntektsreduksjon I forhold til 2020 forklares med reduksjon i inntekt fra konsesjonskraft. 

Øvrige inntektsposter viser mindre endringer.  

Konsesjonskraft er kraft som vannverkene må avgi til kommunene vannverkene ligger i. Det er strøm 

kommunen får tildelt til fast pris og som de kan selge i strømmarkedet. Kautokeino kommune har valgt 

ekstern forvaltning av konsesjonskraften. Kommunen var gjennom en avtalt referansepris på 243,80 

kr/MWh garantert en inntekt på kr 0,77 millioner i 2021. Til tross for stor variasjon i strømprisene klarte 

forvalteren å oppnå gode priser og sikret kommunen en inntekt fra konsesjonskraft på 0,94 millioner 

kroner i 2021. For 2021 var det forventet en nedjustering av det høye inntektsnivået I 2020, hvor 

inngåtte prisavtaler før det kraftige fallet i strømprisene bidro til en økning i inntektene fra kroner 0,96 

millioner i 2019 til kroner 1,5 millioner i 2020.  Inntektene for 2021 har justert seg tilbake til nivået for 

2019.  

Gebyrinntekter skal i sin helhet gå til dekning av utgifter på selvkostområdene. Selvkost innebærer at 

kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av 

tjenestene betaler. Inntektsnivået vil dermed variere etter utgiftsnivået. Kommunen har ikke anledning til 

å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert 
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regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. 

Hvert selvkostområde må vurderes separat når overskudd/underskudd skal behandles.   

 

Oversikt over resultat av selvkosttjenester i 2021: 

 
 

Selvkostkalkyle for 2021 viser et overskudd på alle selvkostområder utenom vann og renovasjon. 

Overskudd på selvkosttjenestene avsettes til bundne selvkostfond og tilbakeføres til brukerne i form av 

lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode eller til dekning av et eventuelt underskudd på de respektive 

selvkostområdene. Selv om området slamtømming har overskudd i 2021, går det til å dekke deler av 

tidligere års underskudd. Totalt utgjør netto inntekter på selvkostområdene kr 536 424. Av dette 

overskuddet går kr 144 673 til å dekke tidligere års underskudd på slamtømming, og vil ikke påvirke 

mindreforbruk i driftsregnskapet. Det innebærer at kr 391 751 av driftsinntektene settes av til bundne 

driftsfond i 2021. I forhold til budsjettet er selvkostresultatet kroner 0,44 millioner mer enn budsjettert. Et 

lavere kostnadsnivå enn forventet er hovedforklaringen til budsjettavvikene på avløp og feiing.  På 

tjenesteområdene vann, renovasjon og slamtømming gir et høyere kostnadsnivå et mindre resultat enn 

forventet. I tillegg vil rentenivået påvirke selkostresultatene. Kalkylerenten var i budsjettet anslått å bli 

1,41 % i 2021. Et høyere rentenivå gjorde at kalkylerenten for 2021 ble 1,956%, en økning som gir 

kroner 145 660 i merkostnader på selvkosttjenestene, som abonnentene på dekke gjennom gebyrene. 

På tjenesteområdene byggesaker og oppmåling har kostnadene vært større enn inntektene og 

kommunen har subsidiert byggesakstjenesten med kroner 721 453 og oppmålingstjenesten med kroner 

306 058.  

 

Kommunen har fremdeles overskudd fra tidligere som er avsatt på fond. Oversikt over selvkostfond pr 

31.12.2021: 
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Brukerbetalinger: 

Inntektene knytter seg i hovedsak til egenandeler for barnehager, SFO, sykehjemsplasser, 

sykestueplasser og andre helse- og omsorgstjenester. I budsjettet for 2021 var det lagt til grunn en 

forventet prisstigning på 2,9% for de fleste brukerbetalinger. Inntektsveksten ble noe større enn 

forventet, uten at det er noen store budsjettavvik. Nivået på brukerbetalinger er vanskelig å anslå i 

forkant siden inntektene vil variere etter brukerbehovene.  

Totalt ender inntekter fra egenandeler noe over budsjett, men mer enn tidligere år.   

 

Anslag for brukerbetaling for barnehageplass og skolefritidsordning (SFO) ble oppjustert i forhold til 

inntektsnivået i 2020, som var lavt på grunn av nedstenging av barnehager og SFO i 2020. Inntektene 

har justert seg tilbake til nivået for 2019.  

Inntektsnivået påvirkes av søknadsbaserte fritaks- og moderasjonsordninger. I kombinasjon med 

usikkerhet som følge av pandemien ga det usikre budsjettanslag, og dermed også større risiko for 

budsjettavvik. Budsjettavviket skyldes snarere et for høyt budsjettanslag enn en inntektssvikt, spesielt 

når en ser at inntektsnivået er på linje med situasjonen før pandemien.  
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Til forskjell fra egenbetaling for barnehageplass og SFO ble egenbetaling for helsetjenester høyere enn 

budsjettert. Forventningen om nedjustering av det høye inntektsnivået I 2020 slo ikke helt til og 

inntektene havnet tett opp under budsjettnivå. Egenbetaling for helsetjenester nedjusteres kun med 

kroner 100 000 I forhold til 2020 og gir dermed merinntekter i forhold til budsjett på kroner 450 000.  

 

Overføringer og tilskudd fra andre: 

Posten omfatter refusjonsordninger hvor kommunen har en utgift som motpost og hvor det betinges et 

omfang av tjenesteproduksjon, som sykepengerefusjoner, merverdiavgiftskompensasjon samt ulike 

tilskuddsordninger.  
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Aktivitet som er prosjektfinansiert er en utfordring i budsjettsammenheng, både i forhold til estimering 

av forventede inntekter og kostnader, og budsjettavvik er ikke unaturlig.  Av vesentlige inntekter i 2021 

kan nevnes; 

• omstillingsmidler fra fylkeskommunen kroner 5,5 millioner,  

• tilskudd fra Sametinget til tospråklighet med 8,95 millioner kroner 

• refusjon og tilskudd knyttet til ressurskrevende tjenester med 16,9 million kroner.  

• Refusjon for grensetesting covid-19 med 10,6 millioner kroner  

Refusjonsnivået for ressurskrevende tjenester øker med 6,4 millioner kroner I forhold til 2020, hvorav 

5,2 millioner kroner skyldes ekstra skjønnstilskudd fra statsforvalteren på grunn av høye 

tjenesteutgifter. Tjenesten ble noe dyrere enn anslått og gir en merinntekt på 714 000 kroner. Estimert 

refusjon utgjør kroner 16,9 millioner kroner for 2021.  

Utgiftene til grensetesting skal i sin helhet refunderes av Helsedirektoratet og estimatet for refusjon er 

innarbeidet med 10,6 millioner kroner i regnskapet. Det var ikke tatt høyde for denne refusjonen i 

budsjettet, uten at det har noen resultatmessig effekt siden kommunen får refundert alle utgifter. 

Refusjonen er hovedforklaring til det store budsjettavviket på refusjoner fra staten. 

Ubenyttede tilskuddsmidler er avsatt til fond. Deler av avsetninger til fond viser tilskuddsbasert aktivitet 

som er utsatt til senere år.  

Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjon budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet og gir naturlige 

budsjettavvik. For 2021 var budsjettestimatet i større grad enn tidligere bygd på erfaringstall og var økt 

med 1,44 millioner kroner i forhold til 2020. Totalt reduserer refusjonsposten med 1,16 millioner kroner. 

Av denne reduksjonen gjelder kroner 1,5 millioner fødselspenger og pleiepenger, resten er økning som 

følge av økt sykefravær. Færre ansatte med fødselspermisjon og pleiepenger i forhold til 2020 gir 

mindre i refusjon. Budsjettmessig var inntektsnivået for 2020 lagt til grunn.  

Sykefraværet i kommunen øker og har gitt 9,1 millioner kroner i refusjon. Budsjettanslaget bygger på 

en reduksjon i sykefraværet, men når fraværet øker gir det en merinntekt på kroner 3,1 millioner. 

Merinntekt reduseres riktignok av økte kostnader til vikarer, ekstrahjelp og overtid som følge av 

fraværet. Korttidsfraværet øker i forhold til 2020, noe som betyr at kommunen får dekt en mindre del av 

sykefraværet enn tidligere.    

Merverdiavgiftskompensasjon drift har en inntekt på 9,2 millioner kroner i regnskapet for 2021. Siden 

merverdiavgiftskompensasjon er vanskelig å estimere i budsjettsammenheng, viser regnskapet både 

en merinntekt og merutgift på 4,6 millioner kroner. Regnskapet viser en tilsvarende post på utgiftssiden 

og har derfor ingen resultateffekt. Merverdiavgiftskompensasjon føres alltid med same beløp bade på 

inntekts- og utgiftssiden i regnskapet. 

Midler til kommunens omstillingsprosjekt tildeles fra fylkeskommunen og betales videre til kommunens 

omstillingsselskap Ovddos AS. Årlig tildeling er kroner 5,5 millioner. Fylkeskommunen utbetalte I 2020 

tildeling for 2 år, hvorav tildeling for 1 år er avsatt til bundet driftsfond og vil bli avregnet når prosjektet 

avsluttes. Dermed reduseres overføringsposten fra fylkeskommunen med kroner 5,5 millioner I forhold 

til 2020. Årets inntekt ligger på budsjettnivå.  
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Driftsutgifter 

Oversikt over driftsutgifter: 

 

Kjøp av varer og tjenester er sammensatt ulikt. Blant de største utgiftene er kjøp fra private, som for 

eksempel vedlikehold og driftsavtaler, reparasjoner og diverse avgifter og gebyrer. 
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Lønns- og sosiale utgifter 

Lønns- og sosiale utgifter er den største utgiften i regnskapet, og utgjør 60% av driftsutgiftene. Generell 

lønnsvekst bidrar til lønnsøkning. Totalt øker lønns- og sosiale utgifter med 1,5 prosent i forhold til 

2020. Økningen i lønnskostnader sammenlignet med 2020 skyldes vanlig lønnsvekst. At lønnsutgiftene 

ikke øker mer skyldes vakante stillinger, fravær og virusutbruddet. På enkelte tjenesteområder som 

barnevern, har behovet vært lavere enn budsjettert, og dermed gitt besparelser på lønnsbudsjettet. 

Økning i sykefravær gjelder både korttids- og langtidsfravær. Med økt korttidsfravær får kommunen 

refundert en mindre del av sykefraværet enn tidligere, men siden langtidsfraværet også øker bidrar det 

til at kommunen totalt sett får merinntekter. Det høye sykefraværet har resultert i merutgifter til vikarer, 

overtid og ekstrahjelp. Merutgiftene i forhold til budsjett er 4,5 millioner kroner. Som følge av 

virusutbruddet har reiseaktiviteten vært minimal, noe som har gitt besparelser på utgiftssiden.  

 

 

Pensjonskostnader er normalt en utfordrende post i budsjettsammenheng på grunn av mange faktorer 

som påvirker bildet. Kommunen betaler inn pensjonspremie løpende, men det er ikke innbetalt premie 

Lønnsutgift fordelt pr kostnadstype 2021

Rev. 

budsj

Budsjett 

vedtatt Avvik

Forbruk 

i % 2020 21-20 Endring

Fastlønn 160 379 164 201 164 185 3 822 97,7 % 161 628 -1 248 -0,8 %

Lønn til vikarer 8 158 6 853 6 850 -1 305 119,0 % 6 470 1 688 26,1 %

Lønn til ekstrahjelp 5 126 5 820 4 993 694 88,1 % 5 030 96 1,9 %

Overtidslønn 6 562 2 611 2 561 -3 950 251,3 % 5 323 1 238 23,3 %

Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 6 325 7 169 6 844 844 88,2 % 4 803 1 522 31,7 %

Lønn til vedlikehold 0 1 943 1 943 1 943 0,0 % 0 0 0,0 %

Lønn til renhold 5 375 5 991 5 856 616 89,7 % 5 176 199 3,8 %

Godtgjørelser til folkevalgte 1 640 1 716 1 390 76 95,6 % 1 511 128 8,5 %

Trekkpliktig, opplysningspliktig, ikke arbeidsgiveravgiftpliktig lønn1 608 1 576 1 576 -32 102,0 % 1 803 -195 -10,8 %

Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er opplysningspliktige403 1 050 1 053 647 38,4 % 444 -41 -9,2 %

Andre opplysningspliktige godtgjørelser 158 787 787 629 20,1 % 640 -481 -75,3 %

195 734 199 718 198 038 3 983 98,0 % 192 829 2 905 1,5 %

Refusjon syke- og fødselspenger -10 854 -8 677 -8 677 2 177 125,1 % -12 013 1 160 -9,7 %
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som er kostnad i regnskapet. Kostnaden i regnskapet beregnes av pensjonsselskapene. Forskjell 

mellom pensjonskostnad og premieinnbetalinger til pensjonsordningen kalles premieavvik. Dersom det 

i løpet av året er betalt mer i premie enn beregnet pensjonskostnad er differansen en inntektspost i 

regnskapet. Årets premieavvik er da i realiteten en utsatt utgiftsføring og utgiftsføres i regnskapet over 

de 7 etterfølgende år. Begrepet for utgiftsføring i de etterfølgende år er resultatføring av tidligere års 

premiavvik. 

Premieavviket, som i normalår er en utfordrende post i budsjettet, har vært ekstra utfordrendede under 

pandemien. Midler avsatt til fremtidige pensjonsforpliktelser skal oppreguleres med den generelle 

lønnsveksten. Dette gjøres gjennom reguleringspremien. Reguleringspremien beregnes ut fra en viss 

prosent av premiereservene og årets lønnsoppgjør. Med usikre anslag for lønnsvekst var det knyttet 

stor usikkerhet til pensjonskostnadene. I et forsøk på å ta høyde for usikkerhetene ble 

pensjonsbudsjettet justert flere ganger i 2021. Endelig avregning viste at premieavviket ble 0,7 millioner 

kroner mindre enn budsjettert, og innebærer dermed en budsjettsvikt i inntektene. Den totale utsatte 

utgiftsføring utgjør pr 31.12.2021 kroner 41,2 millioner.  

Følgende illustrasjon viser balanseført premieavvik pr 31.12: 

 

Følgende illustrasjon viser fordeling sosiale kostnader på de ulike enheter: 

 

 

 

2021 Budsjett 2020 2019 2018 2017

Balanseført premieavvik pr 31.12 41 198 681 31 364 992 27 905 508 20 523 356 15 102 981

Premieavvik -16 521 856 -17 216 000 -8 859 097 -11 168 733 -8 079 993 -2 438 320 

Resultatført av tidligere års premieavvik 6 688 167 6 688 000 5 399 613 3 786 581 2 659 618 2 490 838

Netto årlig premieavvik -9 833 689 -10 528 000 -3 459 484 -7 382 152 -5 420 375 52 518
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Avskrivninger 

Avskrivninger inkluderer ordinære avskrivninger på anleggsmidler samt inntekter som gjelder motpost 

avskrivninger. Nye investeringer påvirker størrelsen på avskrivninger. Etter flere år med lavt 

investeringsnivå har investeringsaktiviteten tatt seg opp. Det igjen fører til at nivået på avskrivninger 

øker. I budsjettet estimeres avskrivninger ut ifra forventet investeringsnivå og det er ikke unaturlig med 

budsjettavvik. Selv om ordinære avskrivninger ble høyere enn budsjettert har det ingen resultateffekt 

siden avskrivninger både føres som inntekt og utgift i driftsregnskapet.   

 

Finansieringstransaksjoner  

Renter og avdrag på lån ble budsjettert utfra et forventet låne- og investeringsnivå. Gjennomsnittlige 

rente ble i budsjettet for 2021 anslått til 1,72% for lån til egne investeringer, som var det rentenivået 

markedet forventet. Rentenivået endret seg ikke som anslått i opprinnelig budsjett og endte på 1,08% 

for 2021. På grunn av endringer i planlagte låneopptak ble rentene nedjustert i løpet av året og endte 

0,35 millioner kroner under budsjett. Det lave rentenivået i 2021 er hovedforklaring til at rentene 

reduseres i forhold til 2020.   

I budsjettet var det budsjettert med låneavdrag i henhold til kommunelovens bestemmelser om 

minsteavdrag. På grunn av nye vedtatte låneopptak ble avdragsbudsjettet oppjustert i løpet av året. 

Budsjettet ble oppjustert til beregnede låneavdrag i henhold til nedbetalingsavtaler for lånene. Betalte 

låneavdrag for 2021 ble lavere enn budsjettanslaget og gir besparelse på 152 000 kroner. Kommunens 

økte gjeldsnivå bidrar til økte avdragsutgifter og forklarer hvorfor avdrag på lån øker fra 8,55 millioner 

kroner i 2020 til 12 millioner kroner i 2021.  

Merinntektene på renteinntekter skyldes i hovedsak at bankinnskuddene ga høyere renteinntekt enn 

forventet samt at forsinkelsesrenter som skyldes innfordring av kommunale krav var for lavt budsjettert. 

Samlet sett viser renteinntektene ingen vesentlige budsjettavvik. Det lave rentenivået gir kommunen 

kroner 113 000 mindre i renteinntekter fra bank sammenlignet med 2020. Med store ubrukte lånemidler 

er størrelsen på renteinntektene er i stor grad knyttet til fremdrift på investeringsaktiviteter. 

Utbytte fra Vissi AS (tidligere Ymber AS) ble som budsjettert på kroner 2 millioner og er på samme nivå 

som tidligere år.  

Det har vært satt inn ekstra ressurser på å sikre at kommunale krav innbetales. Denne satsningen ga i 

2020 høye i form av morarenter og forsinkelsesrenter. Selv om det fortsatt er fokus på å forbedre 

innfordringsprosessen, har effektene av arbeidet som ble gjort foregående år resultert i både mindre 

tapsføringer og lavere mora- og forsinkelsesrenter. Størrelsen på mora- og forsinkelsesrenter 

reduseres med 272 000 kroner sammenlignet med 2020.  

 

Avsetninger og regnskapsresultat 
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Bruk og avsetning av fond er vanskelig å estimere i budsjettsammenheng og det er ikke unaturlig med 

budsjettavvik, noe regnskapet viser også i år. Av årets driftsinntekter er kroner 6,685 millioner midler 

som er satt av til fond for senere års bruk. Midlene settes av til fond for å sikre at de benyttes til de 

formål de er gitt til. Av tidligere års avsatte fondsmidler er kroner 6,4 millioner brukt til å finansiere årets 

driftsutgifter. Netto avsettes det mindre enn i 2020. Denne utviklingen er positiv siden det betyr at 

kommunen er blitt flinkere til å bruke mottatte prosjektmidler. Det er verdt å nevne at det i 2020 ble gjort 

noen store enkeltavsetninger som påvirker helhetsbildet, men utviklingen viser at bruk av økt bruk av 

tidligere avsatte fondsmidler.  

Av årets driftsmidler er kr 731 565 gått til å dekke utgifter i investeringsregnskapet.  

 

Investeringsregnskap  

Totalt viste investeringsregnskapet et udisponert beløp på kr 1 205 800.  Det er gjort en 

regnskapsmessig strykning i investeringsregnskapet ved at bruk av lån er redusert tilsvarende 

udisponert beløp. Konsekvensen er at investeringsregnskapet legges frem med kr 0 i udisponert 

resultat. Udisponert beløp stammer fra salg det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Budsjettet er justert 

for gjennomført investeringsaktivitet underveis. Fremdrift i investeringsprosjekt er normalt et usikkert 

estimat. Et nytt år hvor virusutbruddet har krevd mye ressurser og omprioriteringer gjør at usikkerheten 

i estimatet blir større. I tillegg er det avsatt mye ressurser til bygging av ny grunnskole. Konsekvensen 

av det er endringer i planlagt investeringsaktivitet, noe som forklarer budsjettavvikene.  

 

Det ble tatt opp kr 16 000 000 i nye startlån i 2021. Det er betalt inn 2,6 millioner kroner på tidligere 

utlånte midler og det er lånt ut 7,72 millioner kroner i nye startlån i løpet av året. Investeringene er 

finansiert med bruk av lån og overføringer fra driftsregnskapet.  

 

Balanseregnskap 

Nye investeringer øker verdien på varige driftsmidler. Den største investeringen i 2021 er ny 

grunnskole. Bygget er finansiert med nye låneopptak, og låneopptakene øker kommunens 

gjeldsbelastning. Det gamle barneskolebygget, bassenget og ballbinger er revet i sin helhet pr 

31.12.2021. Gjenværende balanseført verdi på disse driftsmidlene er nedskrevet i regnskapet. 

Nedskrivning har ikke påvirket bevilgningsregnskapet ved at de er nedskrevet direkte mot 

egenkapitalen.  

Kommunen tok opp nye lån fra Husbanken på 16 millioner kroner som skal videreformidlet til 

startlånsformål. Av dette er kroner 7,7 millioner lånt ut videre. Videreutlån øker verdien på 

anleggsmidler.  
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I tillegg til investering i ny grunnskole er det igangsatt flere andre investeringer. Mange av de planlagte 

investeringene er ikke gjennomført og det gjenstår ubrukte lånemidler ved årets utgang. Ubrukte 

lånemidler bidrar til midlertidig forbedring av kommunens likviditet.  

Økning i andre kortsiktige fordringer skyldes merverdiavgiftskompensasjon og refusjon for 

grensetesting. Kommunen får kompensert merverdiavgift som er pådratt i forbindelse med ny 

grunnskole. En høy investeringsutgift gir en unormal høy merverdiavgiftskompensasjon. For 6. termin 

2021 er merverdiavgiftskompensasjon 19,5 millioner høyere enn samme periode i 2020. Kautokeino 

har som grensekommune vært pålagt å gjennomføre smittevernstiltak i form grensetesting. 

Grensetesting har vært et dyrt tiltak for kommunen, men utgiftene skal refunderes av Helsedirektoratet i 

sin helhet. I regnskapet for 2021 er det innarbeidet en refusjon på 10,6 millioner kroner. Denne 

refusjonen øker nivået på kommunens kortsiktige fordringer pr 31.12.2021. 

Årets mindreforbruk i driftsregnskapet var opprinnelig 24,1 millioner kroner før bruk av og avsetning til 

disposisjonsfond. På grunn av strykningsreglene er bruk av disposisjonsfond redusert med kroner 5,1 

millioner. Driftsregnskapet ble avsluttet med et mindreforbruk på kr 18 977 131. Mindreforbruket er 

overført til disposisjonsfondet og presentert under egenkapital. Disposisjonsfondet utgjør pr 31.12.2021 

kr 72 561 215. I tillegg til disposisjonsfondet har kommunestyret i sak 68/21 vedtatt å avsette kroner 

500 000 til kulturfond. Kulturfondet er frie midler og klassifiseres i regnskapet på samme måte som 

disposisjonsfond.  

I løpet av året er sum bruk av bundne driftsfond nesten lik avsetning til bundne driftsfond. Dermed er 

det ingen vesentlig endring i fondene i løpet av året. Kommunen har mottatt kroner 410 000 i tilskudd til 

investeringer. Investeringene er ikke gjennomført og ubrukte tilskuddsmidler er satt av til bundne 

investeringsfond. I tillegg avsettes mottatte ekstraavdrag på startlån, kroner 0,74 millioner kroner, til 

bundet investeringsfond.  

På selvkostområdet er det overskudd på alle områdene utenom vann og renovasjon. Overskuddet 

avsettes til egne bundne driftsfond. Underskudd gjør det nødvendig å bruke av tidligere års avsatte 

fondsmidler. Slamtømming har underskudd fra tidligere år og årets overskudd reduserer tidligere års 

underskudd. Underskudd på slamtømming er presentert på memoriakonto og rest udekket på området 

slamtømming utgjør kr 382 684. Selvkostfondene utgjør pr 31.12.2021 kr 3 371 385 

 

Gjeldsutvikling 

Kautokeino kommunes gjeld er fordelt på to hovedgrupper, lån til egne investeringer og lån til 

videreutlån, i hovedsak startlån. Gjeldsutvikling er eksklusiv pensjonsforpliktelse. Etter flere år med lavt 

investeringsnivå øker kommunens gjeld igjen. I tillegg til at kommunens investeringsaktiviteter blir 

større har også Husbanken styrket startlånsordningene og bidrar til at gjeld til videreutlån øker. Brutto 

lånegjeld per innbygger økte fra kroner 81 792 i 2020 til kroner 141 332 i 2021. Brutto lånegjeld viser all 

gjeld, netto lånegjeld omfatter kun kommunens gjeld til egne investeringer. Netto lånegjeld er 

renteutsatt og en økning i rentenivået kombinert med høyere gjeldsnivå vil utfordre driftsbudsjettet 

fremover. Netto lånegjeld per innbygger i 2021 er kroner 124 691.  
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Nøkkeltall knyttet til lånegjeld: 

Fordeling av langsiktig gjeld: 2021 2020 

Sum bokført langsiktig gjeld 406 613 132 238 259 112 

Herav selvfinansierende gjeld 0 0 

Vann, avløp, renovasjon 18 780 529 19 067 816 

Startlån  47 875 815 33 614 113 

Kommunens samlede rentebærende lånegjeld 339 956 788 185 577 183 

Andel rentebærende gjeld av totalgjeld 83,61 % 77,89 % 

Gjennomsnittlig rente totalt 1,04 % 1,97 % 

Gjennomsnittlig løpetid (år)               13,01              12,72  

Rentesensitivitet (1 % renteøkning i 2022)        2 691 466       3 548 083  

Rentebinding (år)                0,20               4,17  

Andel fastrente 5,11 % 3,16 % 

 

Lav rentebinding betyr at det er mye lån på flytende rente, og betyr en finansiell risiko hvis rentene 

øker. Dersom rentenivået øker med 1%-poeng i 2022 vil kommunens renteutgifter øke med 2,7 

millioner. En økning i andel fastrentelån vil effektene av en renteoppgang.  Samtidig gjør kommunen 

seg sårbar for rentenivå når andel rentebærende gjeld øker.  

 

Likviditet 

Nøkkeltall for likviditet viser at den likvide situasjonen fortsatt er god ved. Mye av den gode likviditeten 

skyldes utsatte investeringer og prosjekter. Den ledige likviditeten består i stor grad av ubrukte 
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lånemidler og prosjektmidler. Nøkkeltallene for likviditet er regnet både med uten korreksjon for fond og 

ubrukte midler. Dersom det korrigeres for fond og ubrukte lånemidler vil oppnådde nøkkeltall være 

under anbefalt nivå, men sett over tid er det en positiv utvikling. Selv om nøkkeltall alene ikke sier alt 

om kommunens likviditet er de nyttige måleindikatorer i analyse av likviditet.  

 

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 kortsiktig 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. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Omløpsmidler  66 203   70 724   94 145   108 149   125 047   155 150   194 095   277 391  

Kortsiktig gjeld -40 653  -38 713  -38 671  -48 916 -48 501  -48 034  -55 195  -82 045  

Likviditetsgrad 1 1,63 1,83 2,43 2,21 2,58 3,23 3,52 3,38 

 

Likviditetsgrad 1 korrigert for fond og ubrukte lånemidler: 

Likvidtetsgrad korrigert for fond og ubrukte lånemidler gir et mer reelt bilde av likviditetssituasjonen og 

viser at en stor del av styrket likviditet skyldes ubrukte lånemidler og midler avsatt til fond. 

Nøkkeltallene ligger under måltall i 2021. 

 
Arbeidskapital (i 1000 
kr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Omløpsmidler  66 203   70 724   94 145   108 149   125 047   155 150   194 095   277 391  

- bundne midler -14 904  -15 940  -19 912  -21 368  -32 340  -34 219  -45 751  -45 729  

- bundne kapitalfond -  2 563  -  5 799  -  5 800  -8 490  -10 021  -10 021  -9 711  -10 864  

- ubrukte lånemidler -23 638  -15 445  -18 738  -11 976  -6 072       6 670  -29 317  -63 180  

= korr omløpsmidler  25 098   33 540   49 695     66 315     76 614   117 580   109 316   157 618  

- kortsiktig gjeld -40 653 -38 713 -38 671 -48 916 -48 501 -48 034 -55 195 -82 045 

Arbeidskapital -15 555 -5 173 11 024 17 399 28 113 69 546 54 121 75 573 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Likviditetsgrad 1 0,62 0,87 1,29 1,36 1,58 2,45 1,98 1,92 

 

 

Likviditetsgrad 2 

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

enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er 

klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter. Det fremgår av tabellen at den 

likvide situasjonen har forbedret seg over årene. Selv om den gikk noe ned i 2021 anses den fremdeles 

som tilfredsstillende og måltallet 1 er nådd. Likvidtetsgrad korrigert for fond og ubrukte lånemidler gir et 
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mer reelt bilde av likviditetssituasjonen og viser at en stor del av styrket likviditet skyldes ubrukte 

lånemidler og midler avsatt til fond. Nøkkeltallene ligger under måltall i 2021, 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Mest likvide 
omløpsmidler    3 619     9 682   30 549     40 741     50 213     53 056   114 993   159 761  

- kortsiktig gjeld -40 653  -38 713  -38 671  -48 916  -48 501  -48 034  -55 195  -82 045  

Likviditetsgrad 2 0,09 0,25 0,79 0,83 1,04 1,10 2,08 1,95 

 

Likviditetsgrad 2 korrigert for fond og ubrukte lånemidler: 

Arbeidskapital (i 1000 
kr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mest likvide 
omløpsmidler    3 619     9 682   30 549     40 741     50 213     53 056   114 993   159 761  

- bundne midler -14 904  -15 940  -19 912  - 21 368  - 32 340  - 34 219  - 45 751  - 45 729  

- bundne kapitalfond -  2 563  -  5 799  -  5 800  -   8 490  - 10 021  - 10 021  -   9 711  - 10 864  

- ubrukte lånemidler -23 638  -15 445  -18 738  - 11 976  -   6 072       6 670  - 29 317  - 63 180  

Korr.likv.oml.midler -37 486  -27 502  -13 901  -   1 093       1 780     15 486     30 214     39 988  

j- kortsiktig gjeld -40 653  -38 713  -38 671  - 48 916  - 48 501  - 48 034  - 55 195  - 82 045  

= Arbeidskapital -78 139  -66 215  -52 572  -  50 009  -  46 721  -  32 548  -  24 981  - 42 057  

         

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Likviditetsgrad 2 -0,92 -0,71 -0,36 -0,02 0,04 0,32 0,55 0,49 

 

All ledig likviditet er plasser i kommunens hovedbank.  

Følgende illustrasjon viser utvikling på renteinntekter bankinnskudd: 
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Redegjørelse for likestilling, ansatte, HMS og etikk 

Likestillingsloven pålegger alle arbeidsgivere å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 

likestilling og hindre diskriminering i virksomheten. Offentlige myndigheter, slik som kommunene, har 

aktivitetsplikt og rapporteringsplikt. Rapporteringsplikten fremkommer i årsmelding. Aktivitetsplikten vil 

fremkomme i handlingsprogrammet. 

I vår organisasjon skal det være lik lønn for likt utført arbeid, når erfaring og kompetanse er tilsvarende. 

Ved avvik fra prinsippene om likelønn og kjønnsbalanse, må det foreligge saklig begrunnelse. Våre 

ledere skal i sin utøvelse av ledelse tilstrebe likestilling. 

Antall ansatte og fordeling mellom kjønnene 

Tabellen viser antall kvinner og menn ansatt i Kautokeino kommune i 2021, inkl deltidsansatte. 

Kautokeino kommune hadde 279 fast ansatte i 2021, av disse 18 % menn. 

Tabellen viser antall ansatte i Kautokeino kommune i 2021, inkl deltidsansatte.   

Ledergruppa består av kommunedirektør, 5 kommunalledere inkl. NAV-leder, 8 virksomhetsledere med 

budsjett- og personalansvar, og økonomisjefen.  

I 2020 var det 10 virksomhetsledere. Det er 8 virksomhetsleder i 2021 fordi barne- og ungdomsskolen 

er slått sammen til Kautokeino skole, og fordi barnevernet hadde egen virksomhetsleder i 2020.

 

 

  

 

 

Ledere Stab Barnehager Skoler/SFO BV/PP/Kultur Helse/sykehj Hj.tj/omsorgs NAV/sosial Teknisk Vaktm/renhold

Kvinner 12 13 30 49 16 46 46 3 3 10 228 82 %

Menn 3 4 0 11 3 2 10 1 8 9 51 18 %

Totalt 15 17 30 60 19 48 56 4 11 19 279
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Antall kvinner og menn med deltidsstillinger 2021 

Tabellen nedenfor viser hvor mange kvinner og hvor mange menn som er ansatt i deltidsstillinger. Det er ikke 
endringer i antall deltidsansatte fra 2020 til 2021. 
Kommunen vedtok i 2012 nye retningslinjer for å redusere bruk av uønsket deltid, og ansatte som har ønsket det 
har fått økt sin stilling der det har vært mulig. Kautokeino kommune vil jobbe for å minke andelen deltidsansatte, 
selv om vi ser dette er en ekstra utfordring i yrker med turnus. 
 

 

 

Gjennomsnittsberegning av årslønn fordelt på kjønn og kompetanse 

 

Tabellene nedenfor viser forskjellene i gjennomsnittslønna mellom kvinner og menn, og 

lønnsutviklingen i perioden 2018-2021. 
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Alle lønnsgrupper har hatt økning i lønn fra 2020 til 2021.  Størst lønnsøkning har gruppen kvinnelige 

kommunalledere hatt, og kvinnelige ufaglærte har hatt den lavest lønnsøkningen. 

Ved rekruttering må vi være bevisst hvordan kjønnsfordelingen er ved enheten/avdelingen og vektlegge 

økning av det kjønn som er i mindretall. Videre må vi være mer bevisst ved lokale lønnsforhandlinger 

for å unngå store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner med samme kompetanse. Vi oppfordrer 

menn til å søke i kvinnedominerte yrker, og motsatt. 

 

Likestilling  

Hovedspråket i Kautokeino er samisk og 95 % av befolkningen er samisktalende, men i planer, 

retningslinjer og daglig arbeid tas det hensyn til at Kautokeino er en tospråklig kommune.  

Så langt det er mulig skal henvendelser på samisk besvares på samisk, og henvendelser på norsk skal 

besvares på norsk.  

Kvinneandelen i offentlig sektor i Norge har de siste årene vært like i overkant av 70 % ifølge Statistisk 

sentralbyrå. I Kautokeino kommune var kvinneandelen på 82 % i 2021.  
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Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn 2018-2021

Kvinner 18 Menn 18 Kvinner 19 Menn 19 Kvinner 20 Menn 20 Kvinner 21 Menn 21

Kommunalledere 751 500 700 000 774 500 742 000 778 500 762 000 811 500 788 000

Virksomhetsledere 598 929 629 000 622 643 632 000 629 364 640 675

Leger 1 021 600 1 021 600 1 021 200 1 034 800

Høyskoleutdannede 504 199 484 925 524 003 513 294 537 136 520 887 542 270 540 964

Ped.personale 522 082 505 617 579 061 530 142 560 387 539 464 584 306 563 200

Fagarbeidere 418 812 430 620 439 513 445 438 434 566 439 280 452 624 458 308

Ufaglærte 376 879 370 106 392 939 406 924 386 160 407 833 388 209 422 963
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Andelen kvinnelige ledere ligger på 33 % i Norge. I Kautokeino kommune er denne andelen på 80 %. 

Med 20 % kvinneandel i brannvesenet er Kautokeino høyt opp i landssammenheng. Det er et resultat 

av at man i strategiske planer har jobbet aktivt med å få flere kvinner i mannsdominerte yrker.  

Innen helse og omsorg er 11,5 % av de ansatte menn. Disse jobber som sykepleiere, 

helsefagarbeidere, assistenter. Vi har også en mannlig bioingeniør i avdeling helse. 

Innen skole og SFO er det 18,3 % mannlige ansatte. Det er ingen mannlige fast ansatte i barnehagene, 

men vi har mannlige tilkallingsvikarer.  

Kommunale barnehager er samiskspråklige slik mesteparten av samfunnet er. Ved ansettelse i 

barnehagene er det derfor krav om å være samisktalende, noe som kan oppfattes som lite likestillende 

mellom samisk og norsk språklige søkere. Dette er et språkpolitisk valg som er gjort for å bevare det 

samiske språk og den samiske kultur. 

Ved ansettelse av norsktalende i organisasjonen krever vi i enkelte stillinger at de må tilegne seg det 

samiske språk. 

Kautokeino kommune prøver i alle sammenhenger å ta hensyn til å ikke vektlegge etnisitet, religion, 

livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ved ansettelser og 

avtaleinngåelser. 

Behov for konkrete tiltak vurderes fortløpende og vårt hovedmål er å unngå forskjellsbehandling med 

bakgrunn i overnevnte områder ved behandling av ansatte og befolkningen ellers. 

I tillegg til likestilling mellom kjønnene anses det som viktig at Kautokeino kommune tar godt imot nye 

innbyggere fra andre land som de siste årene har bosatt seg her. Flere av disse er ansatt i kommunen. 

Disse personene representerer nødvendig arbeidskraft og er viktige for å opprettholde befolkningstallet 

i kommunen. Den største gruppen av nye innbyggere er fra Sverige. Mange av dem er fra svensk 

Sápmi og har således flyttet på seg innenfor Sápmi. De øvrige er i hovedsak fra Filippinene, Thailand, 

Polen og Bulgaria og Tyskland. 

Alle enheter i kommunen skal legge vekt på likestilling i sitt daglige arbeide, også ved fastsettelse av 

mål og utarbeidelse av planer, retningslinjer og reglement. Når det gjelder rapportering har 

virksomheten et fast system og et fast skjema som kommunallederne benytter ved rapportering til 

rådmannen hvert kvartal. Her er likestilling bygget inn som et fast rapporteringstema, noe som legger 

føringer om at enhetene må planlegge årlig aktivitet i sine aktivitetsplaner/handlingsplaner vedrørende 

likestilling. 

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Kautokeino kommune arbeider kontinuerlig med HMS, hvor målet er at vi til enhver tid skal ha et felles, 

helhetlig system tilgjengelig for alle ansatte. HMS skal i hovedsak drives forbyggende og systematisk, 

og som en del av våre daglige rutiner. Det arbeides kontinuerlig med forbedring av systemet, slik at det 

blir enkelt og funksjonelt for alle nivå i kommunen. Kommunen har avtale med HEMIS som vår 
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leverandør av bedriftshelsetjenester. Det utarbeides årlig HMS-planer som en del av enhetenes 

virksomhetsplaner. 

Tidligere bestod Arbeidsmiljøutvalg (AMU) består av representanter fra arbeidsgiver og 

arbeidstakersiden. I juni 2019 vedtok kommunestyret at AMU skal være et administrativt utvalg.  

Kommunedirektøren har fastsatt at AMU, i tillegg til kommunedirektør og Hovedverneombud, skal bestå 

av 4 kommunalledere og 4 Hovedtillitsvalgte. AMU består da av 10 medlemmer og 10 stedfortredere. 

Kommunedirektør og hovedverneombud er faste medlemmer av AMU.  

HEMIS som er vår bedriftshelsetjeneste deltar i AMU-møtene.  

Vernerunde gjennomføres på hver arbeidsplass en gang i året. Resultatet følges opp av 

kommunalleder. 

 

Etisk standard 

Kautokeino kommune har «Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte» som er vedtatt av 

kommunestyret i 2002, sak 08/02. Retningslinjene er ganske gamle, men likevel gode.  

Faktorer og tiltak som øker den etiske standard: 

• Kommune har et elektronisk system for melding om avvik. 

• Oppdatert gjennomgang av delegasjon fra kommunedirektør til linjeorganisasjonen. 

• Gjennomføre løpende oppdatering av sentrale rutiner, prosedyrer og reglement. 

• Løpende dialog med revisor for å styrke og forbedre internkontroll på sentrale områder. 

• Igangsatt prosesser for å videreutvikle sammenheng mellom styrende dokumenter og løpende 

planlegging. 

• Personvern i fokus, innkjøp og bruk av personvernapp. 

• Igangsatt gjennomgang av den kommunale drift, blant annet i form av kommunekompassprosjekt. 

• Årlig gjennomgang av etiske retningslinjer med de ansatte. 

• Etikk i innkjøp er innarbeidet i innkjøpspolitiske retningslinjer, oppdatert i 2020. 

• Minimum krav om rapportering av etisk standard årlig til kommunedirektør og kommunestyre. 

Planlagte tiltak i neste tre års periode: 

• Styrking og videreutvikling av internkontroll i virksomheten. 

• Handlingsplan for å forebygge mislighold og korrupsjon. 

Oppdatering av ansettelsesrutiner – del av å sikre tillit i avgjørelser som tas i administrasjonen 
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Sykefravær  

Det totale sykefraværet i Kautokeino kommune i 2021 var på 14,75%. Det er en oppgang fra 2020 hvor 

sykefraværet var 10,7%. Korttidsfraværet i 2021 var på 7,73%, mot 5,07% i 2020. 

I løpet av de 10 siste årene har vi i 2021 hatt det høyeste sykefraværet på 12,91 %, det laveste de siste 

10 år var i 2011, da var sykefraværet 9,9%. 

 

 

 

Det er store forskjeller på sykefraværet fra virksomhet til virksomhet. Teknisk er opp i 13,24%, mens 

kommunedirektørens stab hadde et sykefravær på 7,36 % i 2021. Helse og omsorg hadde et 

sykefravær på 16,32 % og kultur og oppvekst på 10,31%. Kommunallederne har kommentert 

sykefravær for egen enhet bak i denne rapporten, i sine årsrapporter. 

Sykefraværet ble i 2021 påvirket av koronapandemien. 2021 var preget av koronarestriksjoner, men 

med stadig  lettelser og samfunnet ble åpnet opp mer enn i 2020. Det ble mulig for folk til å samles i 

både private og offentlige arrangementer, og de strenge reiserestriksjoner fikk lettelser og ble etterhvert 

opphevet. Kautokeino kommune opplevde økt smitte blant befolkningen og ansatte, samtidig var det 

strenge regler på at ansatte skulle være hjemme ved forkjølelsessymptomer. Noe av sykefraværet er 

koronarelatert fravær, men dette har vi desverre ikke tall på.  

Sykefravær er et tema vi har stort fokus på, og mulige tiltak samtales om på ledermøter. Det er et 

vanskelig område, men ofte gir det å ha fokus på temaet noe reduksjon i sykefravær. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Favær 12,8 12,2 10,3 10,2 11,4 11,2 10,7 10,6 10,2 9,90 10,8 11,1 11,8 10,9 11,7 10,7 11,4 10,8 10,7 12,9
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Ved fraværsgrunner som kan behjelpes med fysiske tiltak, som heve/senkebord eller ny stol, så 

gjennomføres slike tiltak for å bedre arbeidsplassen til den enkelte. 

Det har ikke vært noen spesielle fokusområder i 2021. Ledere med personalansvar har bare blitt 

påminnet om at langtidsfravær og stort forbruk av egenmeldinger skal følges opp. 

 

Nedenfor en oversikt over langtids- og kortidsfravær fordelt på enhetene: 

 

 

 
2017 
totalt 
syke-
fravær 

2017 
korttids-
fravær 

2018 
totalt 
syke-
fravær 

2018 
korttids-
fravær 

2019 
totalt 
syke-
fravær 

2019 
kortids-
fravær 

2020 
totalt 
syke-
fravær 

2020 
kortids-
fravær 

2020 
totalt 
syke-
fravær 

2020 
kortids-
fravær 

Kommunedirektørens 
stab 

6,92 5,31 9,99 7,36 10,75 6,06 4,62 4,62 6,8 4,64 

Kultur og oppvekst 6,64 4,45 8,47 6,02 7,35 4,9 9,02 4,52 9,63 4,76 

NAV-sosialetjenester 0 0 7,25 4,38 7,27 3,87 6,04 1,25 12,56 8,83 

Helse og omsorg 13,23 8,28 13,73 5,97 12,74 5,97 12,71 5,29 17,21 6,82 

Teknisk enhet 6,13 6,13 15,11 6,66 16,06 5,74 15,32 5,08 13,22 3,9 

Totalt i kommunen 9,05 6,93 11,43 6,34 10,8 5,65 10,7 5,07 12,91 5,72 
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Hovedmålene innenfor sykefraværsarbeidet er å oppnå et godt arbeidsmiljø, styrke samholdet og 

nærværet på arbeidsplassen, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet. 

Tiltak som er med på å redusere sykefravær er blant annet at du må ringe til din leder og si at du er 

syk. Det godtas ikke en sms. Får man ikke tak i leder og sender en sms, så skal leder ringe tilbake til 

den ansatte og høre hvordan det går og om fraværet blir lenge. Slik forbedrer vi kommunikasjon med 

sykemeld arbeidstaker og gjør det lettere å returnere tilbake til arbeidsplassen etter endt sykefravær.  

Sykefraværsstatistikken over tid viser en nedadgående trend, men det er en god vei igjen til målet er 

nådd. 

 

Sykefravær fordelt på kjønn de siste 3 årene: 

 

 

Når man ser på sykefraværet fordelt på kjønn, så har fraværet for menn økt fra 8,99% til 13,85%, mens 

det for kvinner økt fra 11,34% til 12,64%. 

Forklaringen på økningen i fravær er hovedsaklig sentralt bestemte karantenebestemmelser. Enkelte 

sykefravær kan arbeidsgiver hverken forebygge eller redusere, men vi ser at ved å ha kontinuerlig 

fokus på sykefraværet ofte gir en redusering over tid. Korttidsfraværet er det fraværet arbeidsgiver kan 

påvirke ved å ha samtaler med den ansatte og igangsette eventuelle tiltak. 

Korttidsfravær for menn hadde redukjson i fjor men har økt noe i år. Korttidsfravær for kvinner har holdt 

seg stabilt og var i 2021 på 5,92 %. Korttidsfraværet er de første 16 dagene som arbeidsgiver må 

betale, som NAV ikke refunderer.  

I enheter med få ansatte kan et langtidsfravær gi store utsalg i statistikken. 
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Internkontroll   

Krav om internkontroll fra mange kommunale særlover ble samlet som ett krav i den nye 
kommuneloven, gjeldende fra 1.1.2021. Kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Det er kommunedirektøren som har ansvaret for at 
dette følges opp. Det ble i 2021 satt inn ekstra ressurser for å styrke det systematisk arbeidet med 
kommunedirektørens internkontroll. Dette på bakgrunn av KS’ anbefalinger om å sette av ressurser til 
arbeidet1.  

 

Arbeidet med internkontroll i kommunedirektørens ledergruppe har vært forankret etter lederansvar j.fr 
internkontrollens virkeområde.  

Kommunedirektørens arbeid med krav til administrativ kontroll skjer gjennom tilpasninger av 
internkontroll etter kommunens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Hensikten med 
internkontroll er å sikre mer helhetlig styring og riktig utvikling, kvalitet og effektivitet i tjenesteytingen, 
etterleve lover og regler og ivareta et godt omdømme og legitimitet. Ledergruppa har vurdert 
nåværende og nye digitale systemer for mer helhetlig oversikt, og dette arbeidet vil følges opp i 
sammenheng med å effektiviserebruk av digitale systemer i kommunen i 2022. 

 

Kommunedirektørens arbeid med internkontroll har vært å sikre en mer formalisert, risikobasert og 
bedre sammenheng mellom internkontroll og øvrig ledelse og styring. Risikovurderinger gjøres innenfor 
enhetene egne tjenesteområder, for å ivareta tjenestespesifikk internkontroll. Som en del av den 
løpende interne kontroll og oppfølging har kommunedirektøren som tema på toppledergruppens 
ukentlige møte: «Nye risikosaker og hvordan følge disse opp».  

 

Kommunens internkontroll har avdekket forhold som potensielt kan være i strid med Arbeidsmiljølovens 
§ 2 A-1 c, d og e, som undersøkes iht. Kommunelovens § 25-1. Innholdet omhandler ikke forhold internt 
i administrasjonen, men om forhold som påvirker administrasjonens arbeid. 

 

En mer omfattende risikovurdering og evaluering vil tas i prosjektperioden innenfor omstillingsprosjektet 
«Mii čavget suittiid- Vi tar grep».  

 

Overordnet internkontroll på økonomiområdet er tertial- og årsrapportering, både på totalnivå og pr 
enhet. Rapporten omtaler budsjettstatus som vesentlige budsjettavvik og eventuelle budsjettregulerings 
behov. 

 

Delegering og dokumentasjon av budsjettmyndighet gjøres fra kommunedirektøren ved behov, og 
kontrolleres halvårlig. 

 

Internkontroll som en del av styring og ledelse gjøres ved at kommunedirektøren følger opp inngåtte 
lederavtaler, risiko for avvik, forvaltningsrevisjoner, tilsynsrapporter og politiske vedtak. Med bakgrunn i 
resultater fra disse gjennomføres tiltak som lederopplæring, effektiviseringspotensialer og annen 
utvikling og forbedring.  

 

Det har vært følgende tilsynsrapporter og resultater fra statlige tilsyn i 2021: 

                                                
1 KS 2020:19 Orden i eget hus Kommunedirektørens internkontroll 
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o Tilsyn barneverntjenester  
o Tilsyn barn med spesialpedagogisk tiltak I barnehage 
o Tilsyn kommunal beredskapsplikt 
o Tilsyn – klage på brudd på taushetsplikt 

 
Dokumentasjon av internkontroll etter krav i kommunelovens § 25-1 finnes i nåværende digitale system 
IKKS, i overordnet planverk og på intranett. Dette er beskrivelser av virksomhetens hovedoppgaver, 
mål og organisering, oversikt over nødvendige rutiner og prosedyrer, hvordan melde avvik og 
oppfølgning av avvik. Rutiner finnes og i sektordefinerte systemer innenfor de ulike tjenester, som helse 
og tekniske tjenester.   

 
Kommunalledere har gjennomgått og arbeider med å oppdatere og ajourføre sektorovergripende 
reglement og rutiner innenfor områdene: 
o Delegeringsreglement  
o Etisk standard og antikorrupsjon  
o Personalforvaltning og arbeidsgiverområdet  
o Økonomi og finansforvaltning  
o Datasikkerhet og personvern  

 

Arbeidet med kommunedirektørens internkontroll er fra oktober 2021 koblet til det 3-årige 
omstillingsprosjektet «Mii čavget suittiid - Vi tar grep» gjennom delprosjektet organisasjonskvalitet som 
med følgende hovedtiltak: 

 
o Utvikle og implementere et helhetlig system for internkontroll, herunder implementere et 

gjennomgående system for Kvalitetsstyring.  
o Utvikle og gjennomføre et helhetlig lederutviklingsprogram for hele Kautokeino kommune med 

fokus på effektivisering, kvalitetsledelse organisasjonskultur, tillitsskapende arbeid og trivsel.  
o Utarbeidelse av en organisasjonsbeskrivelse, herunder en helhetlig gjennomgang av stab og 

støttetjenester.  
o Etablere en hensiktsmessig forvaltningspraksis - gjennomgang og forbedring av interne reglement 

og rutiner for håndhevelse av disse.  
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Kommunedirektørens stabs årsrapport 

Original versjon 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan  

 

Status måloppnåelse 

Kort gjennomgang av: 

a) status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av 
vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne 

b) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om 
den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over 
tid 

 
SD = kommuneplanens samfunnsdel, som er utgangspunktet for økonomiplanen 
KD = Kommunedirektøren 
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Nr. Tiltak  Måleindikat

or 

Resultat Budsjett Regn

skap 

2
0
2
1

 

S

D 

1.

1 

Tiltak for økt befolkning. 

Oppdraget overført til Ovddos 

AS 

Befolknings-

økning 

-43 innbyggere Ovddos 

budsjett 

Ovdd

os 

regns

kap 

X
 

S

D 

1.

2 

f) 

Eierskapsmelding – KBS Boligutvikling Leie til eie prosjekt 

startet opp 

KBS 

budsjett 

KBS 

regns

kap 

X
 

S

D 

1.

2 

J) 

ROS – kontinuerlig 

oppdatering 

Beredskapsplan – 

kontinuerlig  

Oppdatering 

 

Øvelser i å takle hendelser 

 

Statsforvalter

s tilsyn 

Begge oppdatert 

Ingen tilsyn 

Ingen øvelser i 

2021, men 

pandemien var en 

hendelse som ble 

taklet ihht 

regelverket 

0,- 10.00

0,- 

X
 

S

D 

1.

3 

Næringspolitisk plan med 

tiltak  

og gjennomføring av tiltakene  

Vedtatt plan 

Gjennomført

e tiltak 

Ikke utarbeidet 

Avventer oppstart 

av arbeidet med 

næringsvennlig 

kommune 

0,- 0,- 

x
 

S

D 

4.

1 

Samisk språk og identitet 

Samisk språk skal ha fokus i 

alle 

Sammenhenger. Tidligere 

tiltak  

videreføres 

Sjekke at 

tiltak  

gjennomføre

s 

Fokus på 

samisk språk 

i nye tiltak 

Staben med i 

samisk nettverk 

startet av KS.  

  

x
 

S

D 

4.

5 

Tilskudd Frivilligsentralen Tilskudd 

utbetalt 

Sentralt og lokalt 

tilskudd utbetalt 

540 000 540 

000 

X
 

119



Årsrapport 2021 
 

Side 54 av 147 sider 

 

S

D 

5.

1 

Omstillingskommune Utbetale 

tilskudd til 

Ovddos As 

Tilskudd utbetalt – 

egenandel 1 830 

000 

7 330 000 7 330

 000 

x
 

S

D 

5.

3 

Bredbåndssøknader Søknad 

sendt 

Ikke søkt i 2021 0 0 

X
 

 Gratis offentlig bredbånd i  

Sentrum av Máze og 

Kautokeino 

Gjennomføre

s våren 2022 

Skulle vært 

gjennomført i 2021 

men leverandør har 

utsatt oppsettet til 

våren 2022. 

1.5 mill 0,- 

X
 

 Aktivitetskalender – 

hjemmesiden 

Eller annen mulighet 

Kalender 

utarbeidet 

I samarbeid med 

Ovddos AS er det 

startet et arbeid 

med innbyggeapp. I 

appen vil det være 

mulighet for lag og 

forreninger å legge 

inn egne aktiviteter. 

Dette blir en form 

for 

aktivitetskalender. 

60 000 60 00

0,- 

X
 

S

D 

4.

1 

Tiltak for økning av samisk i  

Organisasjonen 

Sjekkes, 

vedlikeholde

s, 

gjennomføre

s 

Diverse aktiviteter i 

forhold til økt bruk 

av samisk pågår 

kontinuerlig 

Er i flere 

budsjetter 

Er i 

flere 

regns

kap 

X
 

S

D 

4.

5 

Frivillingsentralen – årlig 

tilskudd 

Utbetalt 

tilskudd 

Lokalt tilskudd 

utbetales årlig. I 

tillegg utbetales det 

sentrale tilskuddet, 

440.000,- 

100 000 100 0

00 

X
 

S

D 

5 

Omhandler tiltak som skal 

bakes 

Inn i næringsplanen.  

Sjekke at 

tiltakene er 

med i 

næringsplan

en 

Avventende med 

næringsplan med 

bakgrunn i Ovddos 

sine prosjekter og 

oppstart av 

næringsvennlig 

kommune prosjekt 

  

X
 

120



Årsrapport 2021 
 

Side 55 av 147 sider 

 

 

S

D 

6 

Fokus på språk, kultur, visjon Sjekke bruk 

av samisk 

språk, kultur 

og kjennskap 

til 

kommunens 

visjon 

Arbeid som pågår 

kontinuerlig og det 

går fremover om 

enn med litt små 

skritt. 

  

X
 

S

D 

6.

3 

Utvikle og oppdatere  

Hjemmesiden 

Pågår 

kontinuerlig 

Hjemmesiden 

utvikles stadig, 

tilpasser og endres 

for å bli bedre 

 

  

 

 

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett og virksomhetsplan:  

 

Mål: Kvalitet/utvikling 

Tiltak Gjennomført Ikke 

gjennomført 

Kommentarer 

Beredskapsplan og 

ROS-analyser 

Utføres årlig  Planverket oppdateres årlig. 

Avtale med Kautokeino 

sokn 

Avtale inngått  Samarbeid med Kautokeino Fellesråd 

er godt igang. Kommunen utbetaler 

lønn, fører regnskap, betaler fakturaer 

og rapportere til SSB og KLP 

Regnskap 2019 og 

2020 for Kautokeino 

sokn 

Utført  Regnskap for Fellesrådet for 2019 og 

2020 er utført, avsluttet og rapportert. 

Digitaliseringsgruppe Pågår  Digitaliseringsgruppa møtes månedlig 

og går gjennom mulige innkjøp, 

endringer, behov innenfor 

digitalisering i enhetene. 

 

Mål: Effektivisering/digitalisering 
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Tiltak Gjennomført Ikke 

gjennomført 

Kommentarer 

Innføre anleggsmodul innført  Økonomisjefen har innført og tatt 

ibruk anleggsmodulen. Dette 

medfører raskere utføring av 

oppgaven nedskriving av fast 

eiendom. 

Oppstart 3-årig 

effektiviseringsprosjekt 

“Mii čavget suittiid – vi 

tar grep” 

Oppstartet  Går som planlagt. Alle enhetene 

deltar. KS-konsulent leder prosjektet 

med 3 interne delprosjektledere. 

Rydding i innfordring Pågår  Dette er arbeid som alltid vil pågå, 

men da i oppdatert versjon. Vi har 

hatt en kjempeopprydding, tapsført 

masse som ikke lenger kunne 

innfordres og tatt i bruk nye rutiner for 

å ha orden på tjenesten. 

 

Mål: Økt bruk av samisk språk 

Tiltak Gjennomført Ikke 

gjennomført 

Kommentarer 

Kommunale pc-er 

starter opp med 

samisk tastatur 

Pågår 

kontinuerlig 

 Innført for flere år siden. Nå sjekkes 

det bare og opprettholdes. 

Divvun installert på 

alle pc’er 

Pågår  Sjekkes at utføres 

Tidligere tiltak 

opprettholdes 

Pågår  Alle tidligere tiltak opprettholdes. Ingen 

nye tiltak innført i 2021 
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Økonomi -  årsrapport 

  

Regnskapstall for 2021: 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 

2021 

Opprinnelig 

budsjett 2021 

Regnskap 

2020 

Budsjett 

forbruk 

i % 

 
    

 
Sentrale styringsorganer 

     
Utgifter 3 804 716  4 612 084  4 101 168  3 367 423  82 % 

Inntekter -62 291  -53 000  -53 000  -52 589  118 % 

Sum netto 3 742 426  4 559 084  4 048 168  3 314 834  82 % 

 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 

2021 

Opprinnelig 

budsjett 2021 

Regnskap 

2020 

Budsjett 

forbruk 

i % 

Prosjekter 
     

Utgifter 7 646 599  7 333 333  7 333 333  11 807 919  104 % 

Inntekter -7 646 599  -7 333 333  -7 333 333  -11 163 718  104 % 

Sum netto 0  0  0  644 201  0 % 

 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 

2021 

Opprinnelig 

budsjett 2021 

Regnskap 

2020 

Budsjett 

forbruk 

i % 

Kommunedirektør m/stab og støtte 
     

Utgifter 36 556 112  33 387 338  32 865 790  31 997 887  109 % 

Inntekter -11 754 335  -6 377 881  -5 307 200  -10 190 843  184 % 

Sum netto 24 801 777  27 009 457  27 558 590  21 807 043  92 % 

 

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet: 
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Sentrale styringsorganer: 

Sentrale styringsorganer er politiske styrer, råd og utvalg. De fleste utvalg har hatt færre møter enn 

forutsatt ved utarbeidelse av budsjett, men noen har hatt flere. Flere møter er avholdt på Teams noe 

som har medført til mindre kjøreutgifter og bevertningsutgifter.  

 

I 2021 er det gjennomført sametings- og stortingsvalg, budsjettet her hadde et mindreforbruk på 

47 000,- som hovedsakelig skyldes at valgmedarbeiderne ikke deltok på kurs slik de pleier pga 

koronaen, en del lønn for tellekorps ikke er belastet valget og det er annonsert noe mindre enn 

planlagt.  

 

Prosjekter: 

Her er det kun omstillingsprosjektet som føres. Beløpet som er mindreforbruk settes på fond og 

utbetales året etter. Kommunens egenandel til omstillingsprosjektet er              kr 1 830 000,- resten 

er omstillingstilskudd fra Fylkeskommunen. 

 

Kommunedirektøren med stab: 

Kommunedirektøren med stab består av kommunedirektøren, lønn og personal, næring, beredskap, 

språk, servicetorg, økonomi og IT. Staben har et mindreforbruk på 8% som er litt over kr 2.2 mill. 

Besparelsen består i 2 vakante stillinger; språkkonsulent og saksbehandler, dette utgjør omtrent 1.2 

mill. inkl. sosiale utgifter. Begge stillingene har vært vakante med bakgrunn i rekrutteringsutfordring, 

siden begge var vikariater. Det er spart omtrent 100 000,- på reiseutgifter og kjøregodtgjørelser pga 

ingen reiser under pandemien. Kr 450 000 av besparelsen er budsjetterte «tap på fordringer» som 

likevel ikke er ført som tap. Konsulenttjenester har et mindreforbruk på omtrent 1 mill. her er omtrent 

kr 500 000,- omdisponert til lisenser for dataprogrammer. Lisenser for dataprogrammer øker årlig. 

Stabens IT-budsjett betaler de fleste lisenser for hele kommunen, dette er en post som må økes i takt 

med digitalisering og utvikling. Med bakgrunn i koronapandemien som endret prioriteringene våre er 

en del av de planlagte tiltakene ikke blitt gjennomført. Disse vil bli satt inn i virksomhetsplan for 2022 

og forsøkt gjennomført. 

 

Kommentarer til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene: 

Kommunedirektørens stab har ingen vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruk av 

vedtatt budsjett. Avviket med vakante stillinger og mindreforbruk av reiser, konsulenter og tap på 

fordringer tilbakeføres til disposisjonsfondet ved årsavslutning. Midlene burde vært “frigitt” ved 

budsjettregulering tidligere i året så kommunestyret kunne omdisponert disse til andre områder, men 
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det har vært så mye uforutsett i 2021 at kommunalleder har ikke dristet seg til å frigi mer enn det som 

er gjort i løpet av året. 

 

Internkontroll: 

 Kort status for enhetens arbeid med internkontroll 

Kommunedirektørens stab har jobbet jevnt gjennom året med oppdatering eller utarbeiding av rutiner 

for oppgaver i staben. Det er ikke gjort mange nok risikoanalyser og det er et område vi må ha mer 

fokus på. Eventuelle avvik er tatt tak i med det samme, det har kun vært mindre avvik som er løst 

internt i staben. 

 

Staben jobber med den generelle, overordnede internkontrollen. Denne rapporteres i den generelle 

delen av årsrapporten. 

Arkivverkets tilsyn i 2020 hadde 7 pålegg. Alle påleggene er lukket i 2021. 

Arbeidet med GDPR-protokoller fortsatte i 2021, men med bakgrunn i pandemien var ikke dette 

arbeidet nok i fokus til å ferdigstille alle protokollene. Det ble imidlertid lagt ut en generell 

personvernerklæring på kommunens hjemmeside. 

Arbeidet med og fokus på internkontroll må styrkes, dette vil skje i det 3-årige 

effektiviseringsprosjektet som startet i oktober 2021, Mii čavget suittiid – Vi tar grep. 

 

HMS 

 Kort status for enhetens arbeid med HMS: 

• Det er gått vernerunde på kommunehuset i lag med Hemis i 2021. 

• Det er kjøpt inn  par heve/senkebord og kontorstoler. Nå har snart alle i staben bedre kontorbord 
og stoler. 

• IT har hele 2021 vært i midlertidige kontorlokaler, men like før årsskiftet fikk vi informasjon om at 
det blir ledig kontorer til IT under teknisk, og at de da får samlokalisert sin tjeneste fra 2022.  

• Medisinskapene fylles opp ved behov, verneombudet har fått ansvar for dette. 

• Ytterdøra til kommunehuset har også i 2021 vært stengt i lengre perioder, hovedsakelig som tiltak 
mot koronasmitte. 

• Ansatte har fått ha hjemmekontor når det har vært mulig og ønskelig. 

• Det ble montert solbeskyttelsesrullegardiner på alle kontorene som har vindu mot dagssola. Det 
har alltid vært en utfordring med veldig varme og sol på alle kontorer på den siden av bygget. 

• Brannvarslingsanlegg er enda ikke montert i den gamle delen av kommunehuset. 
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Høy etisk standard 

 Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over tiltak som er 

iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard 

 

• Staben har årlig tema fra etiske retningslinjer på personalmøter. Vi tar et av punktene i 
retningslinjene, finner eksempler, snakker om det og om hvordan vi kan unngå at det blir slik hos 
oss. 

• Staben har fokus på oppfølging av lover, reglementer og rutiner. Ansatte i staben har et ansvar for 
å gå foran som gode eksempler ved implementering av reglene. 

• Staben har gode rutiner for håndtering av personopplysninger, kontroll av fakturagrunnlag, 
fakturaer, refusjonskrav og utbetalingsanmodninger 

• Påminnelse om taushetsplikt på personalmøter og samtale om hva det innebærer 

• Konkurranseutsetting og anbudsrunder i forbindelse med innkjøp 

• Oppdatering av vedtatt eierskapsmelding for en god eierskapsforvaltning 

• Gode samtaler på kontormøtene i staben om hvordan vi skal gjennomføre oppgaver og utføre 
tjenester i henhold til vedtatte reglementer og med god etisk standard. 

 

 

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 event. 

ny info. 

KST 

12/18 

14.06.18 Krav om eiendomsrett til Kautokeino 

kommunes arealer 

KD leder 

denne saken 

i samråd med 

ordfører. FSK 

behandlet 

sak om 

oversending 

av krav på 

fsk.møte 

14.05.19. 

Ihht det 

Pågår 

Krav er sendt inn, 

Finnmarks-

kommisjonen er 

ikke startet med 

området 

Kautokeino enda. 
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stabsleder 

kjenner til er 

krav sendt til 

Finnmarks-

kommisjonen

. Avventer 

behandling i 

kommisjonen

. 

KST 

17/19 

27.06.19 Søknad om medlemskap i Nord-Troms 

regionråd 

Vedtakets ordlyd: 

1. Kommunestyret ber ordfører og 
rådmann fremme søknad om 
medlemskap ti Nord-Troms 
regionråd. 

2. Fremforhandlet selskapsavtale og 
samarbeidsavtale legges frem for 
kommunestyret til endelig 
godkjenning 

3. Kommunestyret sier opp 
medlemskapet i Ávjovárri 
urfolksregion med virkning fom 
inntreden i Nord-Troms regionråd. 

 

Stabsleder er 

ikke kjent 

med hva som 

er gjort etter 

vedtaket 

 

Staben har ikke 

gjort noe i forhold 

til vedtaket. Det er 

ordfører og 

kommune-direktør 

som har fått 

delegert 

myndighet til 

gjennomføring av 

vedtak og 

rapportering  

KST 

81/20 

17.12.20 VEFIK IKS – vurdering av utmeldelse  Kontrollutvalg

et har 

behandlet 

saken og 

innstilt til 

KST. 

Behandlet av 

KST sak 

81/20 

17.12.20. 

Vedtak at ny 

vurdering 

utføres av 

kontrollutvalg

Saken kom ikke til 

behandling høsten 

2021. Regner med 

at den vil komme 

våren 2022. 
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et i løpet av 

høsten 2021. 

 

KST 

22/21 

20.05.21 Investeringsbeslutning for ny skole i 

Kautokeino kommune 

 

Lån er tatt 

opp og 

bygging av 

grunnskole 

godt i gang. 

 

KST 

51/21 

 

28.10.21 Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i 

Kautokeino kommune 

 

Vedtatt og 

igangsatt. 

Utført 28.10.21. 

KST 

52/21 

28.10.21 Finnmarksløpet - videreføring av avtale 

2022 - 2024 

 

Avtalen 

behandlet og 

underskrevet 

av partene. 

Underskrevet, 

utført 

November 2021 

KST 

56/21 

28.10.23

1 

  

Kommunale avgifter og gebyrer 2022 

 

Vedtatt og 

gjelder fra 

2022 

Igangsatt 

01.01.2022 

KST 

60/21 

 Videreføring av kassakreditt 2022 

 

Kontakt med 

Sparebanken 

og avtale ok. 

 

KST  

61/21 

 

 

16.12.21 Fastsettelse av eiendomsskatt 2022 

 

Lagt inn 

vedtatte 

satser. 

Klargjort til 

eiendomsska

tte-sedler for 

2022 

 

KST 

68/21 

16.12.21 Opprettelse av kulturfond 

 

Opprettet og 

avsatt. 

Retningslinjer 

vil bli 

utarbeidet til 

kommunestyr
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emøtet i april 

22. 

KST 

72/21 

16.12.21 Opprettelse av Utmarksutvalg 

 

Utvalg ikke 

opprettet. 

Delegeringer 

følges. 

 

KST 

73/21 

16.12.21 Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 

2022 

 

Vedtatt og 

følges 

Årsbudsjett 22 lagt 

i økonomi-

programmet 

KST 

74/21 

16.12.21 Forvaltningsrevisjon 2020 - Rutiner for 

ansettelser 

 

Vedtatte 

punkter 

innbakes i ny 

ansettelses-

rutine 

 

KST 

78/21 

16.12.21 Samarbeidsavtale mellom Kautokeino 

kommune og Finnmark politidistrikt  

 

Sendt info til 

politiet om at 

vår kommune 

ikke ønsker å 

inngå avtale 

slik avtalen 

foreligger. 

 

FSK 

37/18 

08.05.18 Vest-Finnmark regionråd – medlemskap 

Vedtakets ordlyd: 

Formannskapet vil utrede muligheten for 

å søke om medlemskap i Vest-Finnmark 

Regionråd, og utnevner Johan Vasara og 

Klemet Erlang Hætta til dette arbeidet. 

Stabsleder er 

ikke kjent 

med hva som 

er gjort i 

saken. 

? 

FSK  

15/19 

14.05.19 Oversendelse av krav om eiendomsrett 

til kommunes arealer 

Krav om 

eiendomsrett 

er sendt til 

Finnmarksko

mmisjonen. 

Pågår. Finnmarks-

kommisjonen har 

ikke startet med 

området 

Kautokeino enda. 

FSK  

44/19 

05.09.19 Arctic Mayors foruma ásaheapmi  FSK utsatte 

saken. Ikke 

Ikke behandlet på 

nytt 
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behandlet på 

nytt. 

 

FSK 

17/21 

13.04.21 Felles informasjonsplattform for 

Kautokeino kommune og lokale lag og 

foreninger – innbyggerapp 

 

Ovddos 

jobber med 

saken. 

Servicetorget 

deltar i 

arbeidet. 

Innbygger-

appen 

oversettes til 

samisk. 

Pågår 

FSK 

45/21 

31.08.21 Igangsetting av helhetlig 

utviklingsprosjekt  

 

Tilsagn fra 

Statsforvalter

. 

Anbudsrunde

. KS-

konsulent ble 

tildelt 

prosjektet. 

Startet opp i 

oktober 

2021. 

Går som 

planlagt.  

 

Eldreråd 

2/20 

05.06.20 Banktjenester for eldre og pensjonister  

Vedtaket lyder: 

Kautokeino eldreråd ber om at 

Sparebank1 Nord-Norge, avd. Alta 

holder minst 1 bankdag i måneden i 

Kautokeino. Dato bør være omkring 20. i 

hver måned, da pensjonistene får sin 

pensjonsutbetaling. 

 

Staben har 

hatt kontakt 

med 

Sparebank1 

Nord-Norge 

om mulig 

bankdager i 

Kautokeino. 

Vi har ikke 

lykkes å få 

dette innført. 
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Eldreråd 

7/20 

04.12.20 Skrivehjelp Staben søkte 

Sametinget 

om tilskudd til 

stilling som 

lese- og 

skrivehjelp 

for eldre 

samer.  

Søknad sendt 

Eldrerdå

d 

10/21 

01.06.21 Teleslynge i kommunens møterom IT har sjekket 

priser og 

bestilt. 

Teleslynge er 

mottatt. IT kan ta 

opplæring med 

bruk av 

teleslyngen. 

Eldreråd  

21/21 

23.11.21 Offentlig spørretid ved 

kommunestyremøter 

Saksbehandl

er sjekker ut 

saken og vil 

lage sak til 

kommunestyr

et våren 

2022. 

 

HU KNT 

18/21 

18.03.21 Kommunal kompensasjonsordning til 

lokale virksomheter 

 

Søknader 

mottatt, 

behandlet og 

tildelt 

Utført 

HU KNT 

60/21 

25.08.21 Tilleggsbevilgning i forbindelse med den 

kommunale kompensasjonsordningen 

 

Søknader 

mottatt, 

behandlet og 

tildelt 

Utført 

HU KNT 

113/21 

22.12.21 Tilleggsbevilgning i forbindelse med den 

kommunale kompensasjonsordningen. 

 

Annonseres 

og tildeles i 

2022 
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Medarbeidere – sykefravær 

Utvikling i sykefravær for enheten: 

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

 Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn 

1 3,67 2,08 9,05 2,91 2,08 5,71 

2 4,69 4,49 5,18 0,79 1,00 0,30 

3 11,11 6,83 26,89 2,69 3,42 0,00 

4 10,48 10,63 10,11 10,48 10,63 10,11 

Årets 6,0 5,58 10 4,64 4,32 5,46 

Kort gjennomgang av status: 

Sykefraværet på årsbasis er totalt på 6% i 2021. Det er høyere enn i 2020, da var stabens totale 

sykefravær på 4,62%. Tallet er likevel ikke høyt med tanke på at det i 2021 var en pågående pandemi 

og at anbefalingen var at alle med forkjølelses symptomer skulle holde seg hjemme. Korttidsfraværet 

er nesten like høyt som det totale fraværet, det viser at det ikke er mange med langtidsfravær. De 

som har hatt langtidsfravær er fulgt opp med samtaler og spørsmål om mulige tilrettelegginger. 

 

Gjennomførte tiltak:  

Det er ikke gjennomført andre tiltak enn innkjøp av noen heve-senkebord og nye kontorstoler med 

håp om at slike tiltak kan gjøre at ansatte med rygg, nakke, skulderplager kan klare å være på jobb. 

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år: 

0 samtaler av 20 mulige. Kommunalleder har kontinuerlig samtaler med alle de ansatte i staben, men 

det er ikke gjennomført formelle medarbeidersamtaler i 2021.  

Dato  Underskrift 

21.03.2022 Karin Hætta 

Kommunalleder for kommunedirektørens stab 
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Kommunedirektørens tilbakemelding: 

(Originalversjon: Ikke oversatt) 

Kommunedirektørens stab har gjennomført nesten samtlige politiske vedtak, har svært lavt fravær og 

systematisk oppfølging av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Det er noe av det aller viktigste å 

ha orden på. På siden av dette har stabsleder for kommunedirektørens stab selv ledet store og viktige 

utviklingsprosjekter for hele kommunen.  

Det som har et forbedringspotensiale, er at ingen medarbeidersamtaler er gjennomført og at det er et 

positivt budsjettavvik, som i løpet av året ikke tilbakeført til kommunestyrets disposisjon. Et 

mindreforbruk er likevel mye bedre enn et overforbruk og det er viktig at staben, med sine 

fagøkonomer, ikke har et merforbruk og er et forbilde for resten av kommunen.  

Staben har ryddig drift. 

21.03.2022 

Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 
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Kultur og oppvekst 

Oversatt versjon 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan  

 

Status måloppnåelse  

Kort gjennomgang av:  

c) status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av 
vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne 

d) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og situasjonen, og om 
den økonomiske utviklingen og situasjonen ivaretar den økonomiske handlingsevnen over 
tid 

 

 

  

 

Tiltak   

 

 

Måleindikator 

 

 

Resultat 

 

 

Budsjett 

 

 

Regnskap 

2.1 Mål for barnehagetilbud: 

Alle har barnehageplass 

Man har fått plass til flere 

barn i de kommunale 

barnehagene, dette 

medfører til at det blir flere 

ansatte.  

Flere barn i kommunens 

barnehager betyr at det er 

færre barn i de private 

barnehagene, og det gir 

mindre utgifter til 

kommunen.  
 

Ingen barn er på 

venteliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 903 614,- 

mindre i 

utgifter  

 

 

 

28 180 084,- 24 372 410,- 

Kommentar: 

Fått plass til flere barn i de kommunale 

barnehagene, som medfører til mindre i 

tilskudd til de private barnehagene.   

Månedlig telling av barn: Dette sikrer at vi 

ikke betaler for barn som ikke er i 

barnehagen, f.eks. om de slutter. De 

kommunale barnehagene har 221 247,- 
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 mindre i utgifter og det er betalt 4 903 615,- 

mindre i støtte til de private barnehagene.  

2.1 Samisk kultur i 

barnehagene 

Fornye barnehagenes 

språkhefte, lage felles mål 

som 

kan måles 

i hver aldersgruppe, 

og alle barnehager 

skal jobbe for at barn  

oppnår den, og er 

trygge og stolte av  

deres samiske  

bakgrunn  

Barnehagene må jobbe med 

samme fokus på 

fastboendes-, sjø- og 

reindriftssamiske 

kulturkjennetegn, og også at 

alle barn skal føle at deres 

kulturer er likestilte  

 

100% av elevene i 

grunnskolen har 

samisk som 1.språk  

Kommentar: 

Alle barna i de kommunale barnehagene har 

samisk som hovedspråk, og i grunnskolen 

har 95% av elevene samisk som 1. Språk.  

 

Språkheftearbeidet er i gang, men   

er ikke prioritert på grunn av covid-19  

 

 

Kommentar: 

Barnehagene jobber kontinuerlig med dette 

 

2.1 Kvalitet og 

hensiktsmessig drift i 

barnehagene 

Barnehagene skal utnytte 

personalressursene bedre 

 

 

Mindre spesial- 

undervisning på 

skolen og mer 

tilrettelagt 

undervisning 

Kommentar: 

Kommunen har en ambulerende 

spesialpedagog som skal veilede 

barnehagene med daglige utfordringer. 

Denne tjenesten er i gang, og må enda 

nyttiggjøres mer av alle barnehagene og 

barna. «tidlig innsats»  
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Få tak i flereansatte til 

barnehagensom har 

spesialundervisningslik at 

man oppdager tidligere 

dersom barn harspesielle 

behov, og da ermuligheten til 

stede å settei gang tiltak 

tidligere 

Få flere til barnehagene med 
spesialpedagogikk så man tidlig 
kan oppdage om barn har 
utfordringer, som gjør at det blir 
mulig å igangsette tiltak tidlig.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Helse og trivsel i 

barnehagen 

Gode spisevaner i 

barnehagen  

 

Alle barnehagene skal bruke 

både inne – og utearealene 

flittig.  

Barnehagene holder på med 

å lage en felles 

handlingsplan mot mobbing i 

barnehagene.  

 

 

Bra helse i 

befolkningen  

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: 

Barnehagene jobber kontinuerlig med 

temaene 

2.2 Samisk kultur i 

grunnskolen 

Alle lærere som ansettes i 

grunnskolenskal ha samisk 

språkkompetanse 

påhøgskolenivå  

Lærerne har god kompetanse i 
fordypningslæring 
   

Undervisningen knyttes til 

tradisjonell samisk 

kunnskap.  

 

Gode fagresultater 

hos elevene, som 

f.eks. i nasjonale 

prøver og eksamener 

 

kommentar: 

Tidligere har det vært utfordrende å 

rekruttere lærere med godkjent 

lærerkompetanse, og dette er en stor 

utfordring i hele Norge, og denne 

utfordringen kommer til å vare da det er så få 

studenter som velger lærerutdanning.  

 

Lærere er flinke til å knytte undervisningen til 

tradisjonell samisk kunnskap, og det er fordi 
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majoriteten av lærerne også  har samisk 

kulturkunnskap.  

2.2 Kvalitet og 

hensiktsmessig drift i 

grunnskolen 

Learnlab; Lærerne 

digitaliserer egne læremidler. 

I Learnlab portalen deler 

lærerne læremidlene sine.  

 

Ny grunnskole i Kautokeino 

sentrum 

Elevene har gode 

fagresultater, som i 

nasjonale prøver med 

lærerne  

 

 

 

 

Kommentar: 

Arbeidet er i gang, og skal være ferdig i 

(mørketidsperioden)november/desember 

2022  

2.2 Ressurser til skolene 

Kjøpe alle samiske 

læremidler som blir utgitt av 

bokforlagene og apper 

 

Forbedre elevenes 

fagresultater 

 

Arbeidet er i gang 

2.2 Samarbeid mellom skole 

og hjem 

Styrke samarbeidet mellom 

hjem og skole:  

- FAU aktivt med i 
arbeidet angående 
bygging av skolen. 

- Få alle nemder til å 
fungere, FAU, 
skolemiljø-utvalget 
og SU 

 

Færre klagesaker til 

statsforvalteren 

 

Elevundersøkelse 

 

Kontinuerlig arbeid 

 

2.2 Helse og trivsel i 

grunnskolen 

 

Bruke aktivitetsplanen “trygt og 
godt læringsmiljø” i det daglige 
arbeidet i skolen 
 
Sunn mat og fysisk aktivitet 
 

 

 

 

Elevundersøkelse 

 

 

 

Kommentar:  

 

Kontinuerlig arbeid 
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God helse i 

befolkningen 

Det har ikke vært mulig på grunn av 

pandemien, regjeringene har hele tiden gitt 

restriksjoner som kommunen har vært nødt 

til å følge 

2.3 Undervisningstilbud 

Skolene skal ha tett 

samarbeid med 

videregående skole og 

Samisk høgskole 

 

Bra samarbeid med andre 

utdanningsinstitusjoner 

sikrer et godt 

undervisningstilbud og 

imøtekommer at elevene  

ikke slutter å ta utdanning 

 

Mindre «drop out» på 

videregående skole 

 

Kommentar: 

Lage en avtale med Samisk videregående- 

og reindriftsskole 

 

2.3 Høyere utdanning 

Samarbeid med Samisk 

høgskole, Praksisskoler til 

studenter ved Samisk  

Høgskole og rekruttere 

samisklærere til Kautokeino 

kommune 

Alle lærere skal ha 

godkjent 

fagkunnskap 

 

Kontinuerlig arbeid 

 

4.4 Kulturskolen 

Kommunen tilbyr barn  

og unge ulike  

kulturskoletilbud 

 

 

Kommentar: 

Kommunen har fått prosjektmidler til digitalt 

fritidskort. Digitalt fritidskort er en nettportal 

hvor lokale grupper- og lag kan publisere 

sine fritidstilbud.   

 

Alle tiltak har ikke blitt gjennomført på grunn 

av covid-19 

4.4 Samisk språk og kultur 

Giellagiisá tilbyr språk- og 

  

  

138



Årsrapport 2021 
 

Side 73 av 147 sider 

 

tradisjonelle aktiviteter til 

barn og unge 

Alle tiltak har ikke blitt gjennomført på grunn 

av covid-19 

6.4 Helse og trivsel på 
arbeidsplassen 
 
Sykefravær: Mål får 
sykefraværet 7,7%, redusere 
fraværet med 1% 
 
Ansattes stemme:  
Gjennomføre 
medarbeidersamtaler 
 
Gjennomføre vernekontroller  
 
Helseundersøkelse:  
Hjerte- og 
lungeundersøkelse for duodji 
lærere 

 

  

6.4 Rekruttere og beholde 
ansatte 

6 lærere søkte og fikk 

lærehjemmel i Udir:   

-3 lærere: 

Matematikk 1-7. p, 30 stp. 

-2 lærere:  

Engelsk 1-7 p, 30 stp. 

-1 lærer:  
Profesjonsfaglig digital 
kompetanse, 15 stp. 

 Kommentar: 

Dette er en billig og bra ordning for 

kommunene, fordi kommunen får dekket 

vikarutgifter, og kan også til en viss grad få 

dekket reiseutgifter. Denne ordningen skal 

vare til 2025. 3 lærere er ferdige med 

studiene innen årsskiftet  
 

 Mer samisk 

Møter ledes på samisk så 
fremt dette er mulig 
Krav om samisk kompetanse 
ved ansettelser 

 

Gode tjenester 

Kommentar: 

Mindre pengebruk på oversettelse av 

saksdokumenter og tolking av møter 
 

 Effektivisering 

Bruke digitale ressurser  

 

 

Gode tjenester 

 

Kommentar: 

Tatt i bruk: 
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Teams, Visma flyt skole, Visma familie, 

Visma barnehage, Visma tid 

På grunn av covid-19 har vi måttet ta i bruk 

flere digitale ressurser, f.eks. Teams. Vi har 

gjennomført møter, kurs på Teams. Bruker 

digitale ressurser for å nyttiggjøre bedre de 

menneskelige og økonomiske ressursene 

 

Økonomi - årsrapport 

  

Regnskapstall 2021: 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 

2021 

Revi. 

budsj 

2021 

Opprinnelig 

budsjett 

2021 

Regnskap 

2020 

 

Forbruk 

 % 

Kultur og oppvekst 
     

Utgifter 102 445 790  113 968 017  109 765 311  105 673 270  90 % 

Inntekter -24 803 838  -29 574 506  -28 146 493  -25 985 304  84 % 

Sum netto 77 641 952  84 393 511  81 618 818  79 687 965  92 % 

 

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik 332 633,- mellom årsbudsjettet og 

årsregnskapet: 

Årsregnskapet viser at enheten har 6,5 millioner i overskudd.  

Inntekter 

Regnskapet viser at det er tilleggsinntekter:  

- 715 000,- Sykerefusjon fra NAV  
- Språkprosjekt 750 409,- 
- Fjernundervisning 332 633,- 
- Digital fritidskort 800 000,- 

= 2 598 042,- 

Utgifter 
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- Kautokeino skole har merforbruk på ca. 1,7 millioner i forhold til det budsjetterte og dette er på 
grunn av vikarutgifter, hvor mesteparten er relatert til covid-19 restriksjoner.  

- Mindre forbruk i barnehagene 221 247,- 
- 4 682 367,- mindre betalt i støtte til de private barnehagene.  
- Barnevernet har brukt 1,7 millioner mindre, på grunn av færre barn i fosterhjem 

 

 

| 

 

Internkontroll 

Kort status om enhetens internkontroll arbeid 

Enheten leder og gir tjenester etter opplæringsloven, barnevernsloven, personvernloven, forvaltningsloven 

og arbeidsmiljøloven.  

 

Det har vært en stor utfordring å rekruttere samiske lærere, sosionomer og barnevernspedagoger, som 

igjen medfører en utfordring i å utføre tjenester i henhold til loven.  

 

HMS 

 Kort status om enhetens HMS arbeid: 

 

- Avdelingen har gjennomført vernetilsyn i barnehager, kommunehuset, kulturhuset og Masi 
skole 

- Hemis har gjennomført hjerte-, lunge- og hørsels helseundersøkelser av lærere og 
barnehageansatte  

- Ergonomisk kartlegging av arbeidsplassen for 2 ansatte 
- Tilrettelagt arbeid og arbeidsplass for ansatte som er sykemeldtMedarbeidersamtaler  
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Høy etisk standard  

Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over tiltak som er iverksatt og 

tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard: 

-  
- Åpenhet og kommunikasjon  

- Bra kommunikasjon med brukerne, smidig informasjonsdeling  
- Brukerne kan ta opp saker og får svar, både direkte fra ledere eller gjennom 

fagforeninger 
- Ansatte har selvbestemmelse, møter med tillitsvalgte 

 

- Arbeidsmiljø 

- Kommunen/arbeidsgiver har etiske retningslinjer, retningslinjer om permisjon, 
retningslinjer om hvordan man behandler vanskelige saker 

 

- Profesjonell adferd og holdninger 
- Følge lover og retningslinjer, behandle alle likt, uansett hvem de er  

 

Status om 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. Vedtaksdato  Sakstittel Status Utført dato 

KST 

08/18 

14.06.18 Intensjonsvedtak om 

Senter for samisk 

kultur- og verdensarv 

Midlertidig 

stopp i 

prosjektet, 

politisk vedtak 

 

KST 

05/19 

28.03.19 Ny barnehage- og 

skolestruktur 

 Prosjekt i gang 

KST  

19/19 

27.06.19 Prosjekt for etablering 

av verdensarvsenter for 

Struves Meridanbue 

 Forprosjekt i gang  

KST  

52/19 

19.12.19 Ny vurdering av 

prosjektet: 

Besøkssenter for natur, 

Midlertidig 

stopp i 
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kultur og verdensarv i 

Kautokeino 

prosjektet, 

politisk vedtak 

KST 

04/20 

14.05.20 Organisasjonsutvikling 

skoler  

 Prosjekt i gang 

KST 

65/20 

17.12.20 Søknad om 

driftstilskudd til Det 

Samiske 

Nasjonalteateret 

Beaivváš 

  

KST 

68/20 

17.12.20 Sammenslåingsprosess 

Kautokeino barneskole 

og Kautokeino 

ungdomsskole  

 Prosjekt i gang 

KST 

9/21 

08.04.21 Revidering 

barnehagevedtekter 

 08.04.21 

KST 

10/21 

08.04.21 Kommunal plan idrett, 

friluftsliv og anlegg 2021 - 

2025 

  

KST 

24/21 

20.05.21 Revidering av vedtekter 

for Kautokeino 

kommunes kulturskole 

 Revidert og behandlet 

KST 

64/21 

16.12.21 Søknad om økning i 

kommunalt tilskudd til 

Kautokeino kirkelig 

fellesråd 

 Behandlet og de fikk 

1% tillegg 

 

KST 

65/21 

16.12.21 Tilstandsrapport for 

grunnskolen 2020 -2021 

 Behandlet og tatt 

hensyn til med 

bemerkning 

KST 

66/21 

16.12.21 Tilstandsrapport for 

barnevernet 2020 

 Behandlet og tatt 

hensyn til med 

bemerkning 
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KST 

67/21 

16.12.21 Rapport for 

fjernundervisning 

 Behandlet og tatt 

hensyn til med 

bemerkning 

Medarbeidere – sykefravær 

Enhetens sykefravær 

Kvartal Fravær totalt % Korttidsfravær % (arbeidsgivers periode) 

 Totalt kvinner  Menn Totalt  Kvinner Menn 

1 9,18 10,19 4,24 5,00 1,97 2,08 

2 9,34 10,03 6,60 4,20 4,51 2,99 

3 12,20 12,28 11,75 2,11 1,44 5,78 

4 10,21 10,89 5,89 6,26 6,32 6,04 

I år 10,23 10,84 7,12 4,39 3,56 4,22 

Kort statusoversikt:  

Når man sammenligner med fjorårets tall, har det helhetlige sykefraværet gått opp med 1,21% og det viser 

seg at langtidsfravær har økt, ellers er korttidsfraværet ca. det samme som i fjor. På to år har det helhetlige 

sykefraværet økt med 2,89%. Målet var å minske fraværet med 1%, men vi lyktes ikke å gjøre det, og en 

stor del av sykefraværet er knyttet til covid-19 restriksjoner.  

Gjennomførte tiltak:  

- Oppfølgingssamtaler  
- 3 ansatte har fått tilrettelagt oppgaver/arbeid, byttet arbeidsplass 
- Gjennomført dialogmøter hvor NAV, legen, arbeidstaker og arbeidsgiver har prøvd å finne 

løsninger/tiltak om hvordan og hva arbeidsgiver kan gjøre slik at arbeidstaker kan komme tilbake i 
jobb 

- Medarbeidersamtaler  
 

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:  

Gjennomført 77/130 medarbeidersamtaler. 

Dato  Underskrift 

18.03.22 Bodil U. Vars 

Kommunalleder  
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Kommunedirektørens tilbakemelding: 

(Oversatt versjon.) 

Det at enheten har klart å minske utgiftene til kommunebarnehagene, og gjennom dette tilskudd til de 

private barnehagene, uten noen investeringer, er det mest bemerkelsesverdige resultatet i 2021. Det viser 

at enheten kommer på nye løsninger om den den opprinnelige løsningen ikke godkjennes, men viser også 

til at hele kommunen må bli flinkere til å komme på flere og forskjellige løsninger, når det fremmes forslag til 

politisk nivå.  

I rapporteringen er det veldig gode forklaringer på høyre side om hvordan det er jobbet med målene i 

kommunalplanens samfunnsdel, som gjør den ryddig og forståelig og viser at man har nøye tenkt gjennom 

hvordan vi skal oppnå kommunestyrets vedtatte mål for kultur- og oppvekstsektoren. 

Det som bekymrer meg mest i denne sektoren nå er skoleverket, resultater og mobbing og barnevernets 

virksomhet. Jeg ber kommunallederen om å prioritere å løse disse sakene med like stram hånd, fordi hun 

tidligere har prioritert andre sektorer, med gode resultater. Erfaringen er at det som blir prioritert lykkes man 

med.  

Jeg setter pris på at hele rapportdelen er på samisk. Enheten er fremst i kommunen til å bruke samisk, som 

er veldig viktig i en sånn enhet, som forvalter kommende generasjoner. Men jeg ber om at dere internt 

diskuterer hvordan språkbruken i offentlige arenaer fungerer som et forbilde.  

Mindre forbruk er bedre enn merforbruk, men enheten har altfor stort avvik mellom budsjett og regnskap. 

Jeg minner om at i budsjettreguleringen setter man overskuddet til kommunestyret, med en gang enheten 

vet at det blir igjen penger og i begynnelsen budsjettere med strammere hånd.  

Enheten har få vedtak som ikke er gjennomført i tide.  

På grunn av fravær i covid-19 kriseåret, er ikke antall gjennomførte medarbeidersamtaler skremmende, 

men jeg forventer en forbedring både i dette og i fraværet fremover.  

 

21.03.2022 

Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 
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Helse og omsorg – årsrapport 

Original versjon. 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan  

 

Status måloppnåelse 

Kort gjennomgang av: 

e) status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold 
som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller 
innbyggerne 

f) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og 
stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den 
økonomiske handleevnen over tid 
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Nr. Tiltak  Måleindikator Resultat Budsjett Regnskap 2

0

2

1 

SD 

3.1 

b) 

Samisktillegg til sykepleiere og 

leger. 

Turnover Gjenno

mført 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

 Oppsøke høgskoler og 

universiteter for å rekruttere 

helsepersonell 

At ferdig utdannede 

velger å komme til 

Kautokeino for å 

arbeide 

Ikke 

gjennom

ført 

Søke 

eksterne 

midler 

  

SD 

3.1 

c) 

Helsefagarbeiderutdanning Legge til rette for 

kompetanseheving 

ved siden av jobb. 

Flere 

under 

utdannin

g 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

 ABC skoler innenfor spesialfelt, 

rus, psykiatri, PU og 

demensomsorg. 

Legge til rette for 

kompetanseheving 

ved siden av jobb. 

Ikke 

gjennom

ført 

Innenfor 

dagens 

ramme 

  

 Vips opplæring, personsentrert 

opplæring rettet mot den 

enkelte pasient/bruker. 

Legge til rette for 

kompetanseheving 

som en del av 

ordinært arbeid 

Pågår i 

hele 

H/O. 

Innenfor 

dagens 

ramme 

  

 Tilrettelegg å motivere til 

samisk språk kurs 

Økt samisk 

kompetanseheving 

Pågår Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

3.1 

d) 

Inngå samarbeid for å utdanne 

flere med lokal tilknytning 

innenfor helsefag.  

 

Flere søkere til 

stillinger som utlyses 

Ikke 

gjennom

ført 

Innenfor 

dagens 

ramme 

  

SD 

3.2 

a) 

Folkehelse i plan 

 

Helsefremmende 

planer skal ligge til 

grunn i alt planarbeid i 

helse og omsorg. 

Pågår Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 
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SD 

3.2 

b) 

Veileder for behandling om 

helse og omsorgstjenester. 

Fornøyde pasienter og 

brukere dermed færre 

pasientklagesaker. 

I bruk Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

 Tildelingsteam Tverrfaglig vurdering 

sikrer gode tjenester. 

I drift Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

3.2 

c) 

Helsestasjon og 

psykologtjenesten samarbeider 

med andre instanser. 

 

Koordinert innsats 

rettet mot barn. 

Pågår Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

 IP-koordinator IP planer Pågår Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

 Barn som pårørende Få rutiner på plass Pågår Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

3.3 

a) 

Kommunen er med i et prosjekt 

angående klinikk Alta for å få 

på plass enkelte 

sykehustjenester nærmere 

Kautokeino. 

Kortere reisetid og 

lavere reiseutgifter. 

Pågår Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

 Ambulerende team fra 

spesialisthelsetjenesten 

Antall fagfelt og 

konsultasjoner 

Ikke 

gjennom

ført 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 
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Nr. Tiltak  Måleindikator Resultat Budsjett Regnskap 2

0

2

1 

SD 

3.3 

b) 

På grunn av den nye 

samhandlingsreformen 

utskrives pasienter tidligere fra 

spesialisthelsetjenesten til 

primærhelsetjenesten. Dette 

medfører at 

primærhelsetjenesten må være 

mer rustet til å ta imot mer 

komplekse pasientgrupper. På 

grunn av dette må 

primærhelsetjenesten ha større 

bredde i fagkompetansen. 

Rett kompetanse på 

rett sted. 

Pågår Innenfor 

dagens 

ramme 

 

 X 

SD 

3.4 

a) 

Oppdaterte og fungerende 

rutiner ved Helse og omsorg 

Lite klager fra ansatte, 

pasienter og 

pårørende 

 

Bruker- og 

pårørendeundersøkels

e 

Lite 

klager 

 

Ikke gj. 

ført 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

 Pårørendesamtaler Dokumenteres i profil Pågår Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

 Samarbeidsmøter mellom de 

ulike tjenesteyterne 

Bedre pasientflyt Pågår Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

3.4 

b) 

Kommunen vil legge til rette for 

at de som ønsker å bo hjemme 

får gjøre dette lengst mulig. 

Styrket 

hjemmetjeneste 

Pågår Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

4.1 

a) 

Samisk språktillegg til 

sykepleiere og leger 

Lønnstillegg På plass Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 
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 Fokus på samisk mat  Meny Til dels Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

 Dagtilbudet for personer med 

demenssykdom baserer alle 

aktiviteter og utflukter på 

samisk mat og kultur 

Årsplan, ukeplaner På plass Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

 Daglig drift bærer preg av 

samisk kulturforståelse 

Årsplaner, ukeplaner På plass Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

 De fleste av de ansatte innehar 

samisk språk og 

kulturkompetanse 

Ved ansettelses 

prosesser ansettes 

personer med denne 

kompetansen 

Vektlegg

es 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

4.1 

b) 

 

Helse og omsorg søker om 

støtte for å videreutdanne våre 

ansatte som innehar samisk 

språk og kulturkompetanse 

Økt kompetanse Pågår Eksterne 

midler 

 X 

SD 

4.2 

c) 

Oppfordrer barn, unge og 

voksne til å være aktive 

innenfor idrett. 

Folkehelseundersøkel

se 

Pågår Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

4.5 

a) 

Helse og omsorg er positiv til at 

lag og foreninger kan skape 

aktivitet ved de enkelte 

avdelinger 

Besøkstjeneste og 

andre aktiviteter 

Til dels Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 
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Nr. Tiltak  Måleindikator Resultat Budsjett Regnskap 2

0

2

1 

SD 

4.5 

b) 

Årlige samarbeidsmøter med 

lag og foreninger 

Møtereferater og 

tiltaksplaner 

Ikke 

gjenomf

ørt 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

5.1 

c) 

Helse og omsorg legger til rette 

så langt de lar seg gjøre slik at 

de ansatte kan delta i 

primærnæring. 

Mer fornøyde ansatte Så langt 

det lar 

seg 

gjøre 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

5.2 

d) 

Samarbeidsavtale med 

Kautokeino videregående og 

reindriftsskole om etablering av 

Helsefagarbeiderutdanning 

Øke andel av 

fagutdannede 

Ikke 

gjennom

ført 

Innenfor 

dagens 

ramme 

  

SD 

5.3 

a) 

Helse og omsorg jobber for å 

øke andelen av mannlige 

ansatte 

Andel menn i helse og 

omsorg 

Pågår Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

6.1 

a) 

Alle som henvender seg til 

helse og omsorg skal møte 

kompetente medarbeidere som 

kan kommunisere på samisk 

og norsk. 

Andel klager Få 

klager 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

6.1 

b) 

Helse og omsorg stiller krav til 

at velferdsteknologi skal være 

tilpasse samisk språk 

Velferdsteknologi 

snakker samisk 

Pågår Innenfor 

dagens 

ramme 

  

SD 

6.2 

c) 

Ha serviceinnstilte ansatte Omdømme Kontinue

rlig 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

6.3 

a) 

Tjenestene som gis er 

individbasert og innvilges etter 

den enkeltes behov jmf. lov og 

rammeverk 

Antall klager Få 

klager 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 
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SD 

6.3 

b) 

Hjemmesideansvarlige som 

holder den oppdatert 

At hjemmesiden er 

oppdatert 

Til dels Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

6.3 

c) 

Imøtekommende og 

informative ansatte 

Innbygger-

undersøkelse 

Ikke 

gjennom

ført 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

 Informativ hjemmeside Innbygger-

undersøkelse 

Ikke 

gjennom

ført 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

6.3 

d) 

Helse og omsorg tilpasser 

tjenester etter behov 

Klage saker Lite 

klager 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

6.4 

a)  

Bidra til å skape interessante 

arbeidsplasser med 

utviklingsmuligheter. 

Medarbeider-

undersøkelse 

Ikke 

gjennom

ført 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

6.4 

b) 

Bruke rett kompetanse på rett 

sted 

Medarbeider-

undersøkelse 

Delvis, 

pågår 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

6.4 

c) 

Sykefraværsoppfølging Sykefraværs-statistikk Pågår Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

 Treningsrom på Báktehárji Sykefraværs-statistikk På plass Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 
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Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett og virksomhetsplan:  

 

Mål: Kvalitet/utvikling 

Tiltak Gjennomført Ikke 

gjennomført 

Kommentarer 

Bedre samhandling på 

tvers av virksomheter 

 

X  Man er ikke kommet så langt som 

ønsket i dette arbeidet. 

Bedre samhandling med 

spesialist helsetjenesten 

 

X  Det er av holdt møter med 

Finnmarkssykehuset hvor man har tatt 

opp ulike problemstillinger som man 

opplever fra begge parter. 

VIPS 

 

X  Det må holdes fokus på VIPS 

kontinuerlig, har vært utfordrende i år 

med mange vikarer. 

Optimalisere bruk av profil 

 

 X Dette er utsatt til 2022. 

Nr. Tiltak  Måleindikator Resultat Budsjett Regnskap 2

0

2

1 

 Tilpasser arbeidshverdagen til 

den enkelte ansatte så langt 

det lar seg gjøre 

Medarbeider-

undersøkelse 

Ikke 

gjennom

ført 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

6.4 

d) 

Lønn, opplæring og 

utviklingsmulighet 

Turnover Lite 

turnover 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

SD 

6.4 

e) 

Lik lønn for likt arbeid Lønn jmf. tariff Følger 

tariff 

Innenfor 

dagens 

ramme 

 X 

153



Årsrapport 2021 
 

Side 88 av 147 sider 

 

Holde kommunens 

hjemmeside oppdatert 

 

X  Kontinuerlig 

Oppdatere rutiner i helse 

og omsorg 

 

X  Tatt i bruk Digipro-helse på slutten av 

året. Hensikten er å finne alle rutiner i 

det programmet. 

 

Mål: Effektivisering/digitalisering 

Tiltak Gjennomført Ikke 

gjennomført 

Kommentarer 

NVP Finnmark videre 

samarbeid om 

velferdsteknologi 

 

X  Samarbeidsavtalen går ut i 2022, det 

arbeides med å prolongere avtalen med 

Serit Eltele. 

Heltidskultur / 

årsplanlegging 

 

 X Arbeidet pågår, planen er å gjennomføre 

det i 2022. 

Digi–pro helse X  Tatt i bruk i slutten av 2021. 

 

Mål: Økt bruk av samisk språk 

Tiltak Gjennomført Ikke 

gjennomført 

Kommentarer 

Økt bruk av samisk 

språk 

 

X  Økt bruk av samisk som møtespråk. 

Krav om samisk språk 

på utlysningstekster 

 

X  Kravet settes inni alle utlysningstekster. 

Plakater/skilter på 

samisk 

 

X  Oppdager man plakater/skilt uten samisk så 

blir det rettet på. 
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Velferdsteknologi på 

samisk 

 

X  Enkelt leverandører har begynt å legge inn 

samisk tekst og språk. 

 

Økonomi -  årsrapport 

  

Regnskapstall for 2021: 

 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 

2021 

Opprinnelig 

budsjett 

2021 

Regnskap 

2020 

Budsjett 

forbruk 

i % 

Helse og omsorg     
 

Utgifter 146 558 776  131 847 421  118 800 388  124 571 371  111 % 

Inntekter -48 865 803  -30 994 000  -25 527 000  -31 448 111  158 % 

Sum netto 97 692 973  100 853 421  93 273 388  93 123 260  97 % 

 

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og 

årsregnskapet: 

De største avvikene på inntekter er refusjoner fra staten for korona, ressurskrevende brukere 

og sykepenger. På utgiftssiden er de største avvikene vikarutgifter, ekstrahjelp (vaksinering, 

grensetesting, koronatelefon mm.) og overtid. 

 

Kommentarer til vesenlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av 

bevilgningene:  

2021 har vært et veldig uvanlig år for helse- og omsorg driftsmessig pga. covid-19. 

Det har vært mindre utgifter på enkelte områder som reiser, kurs og enkelte prosjekt som er 

satt på vent pga. utfordringer med kapasitet i enheten. I andre områder har det vært høyere 

utgifter til f.eks. smittevernutstyr, overtid, vikarbyrå mm. 

 

 

155



Årsrapport 2021 
 

Side 90 av 147 sider 

 

Internkontroll: 

 Kort status for enhetens arbeid med internkontroll 

 

Totalbildet for enheten: 

 

• Beskrivelse av enhetens hovedoppgaver, mål og organisering: 
 

• Helse- og omsorg består av: 

• Administrasjon 

• Virksomhet Helse 

• Virksomhet Sykehjem 

• Virksomhet Hjemmetjeneste 

• Virksomhet Omsorgssenter 
 

• Helse- og omsorgs hovedmål: 

• Kvalitetssikre de helsetjenestene som gis og påse at dette blir faglig dokumentert. Vi vil også 
kvalitetssikre at den pleie som blir gitt, gis på individnivå slik at vi har fokuset på den enkelte 
bruker/pasient og at personsentrert omsorg innarbeides i vår omsorgsstruktur og er basert på 
lokale forhold og samisk kultur 

 

• Hovedoppgaver 

• Gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester for befolkningen i Kautokeino kommune. 
 

• KOMMUNEOVERLEGE 

 

Jeg begynte som kommuneoverlege 1. September 2021.  

 

• Arbeidsoppgavene har stort sett gått på å håndtere koronapandemien.  
• Veiledning av smittesporingsteam 

• Veiledning av testteam  

• Veiledning av smittesporingssykepleier som svarer koronatelefon  

• Veiledning av helsetjenester, skoler, arrangører av arrangementer osv. i forhold til smittevern 

• Besvare korona e-post 

• Deltatt i kommunens kriseteam ukentlig med skriftlig status 

• Deltatt i møter med Statsforvalter, Helsedirektoratet og FHI ukentlig 

• Ukentlig rapport til Statsforvalter 

• Møte med kommuneoverleger og FHI annenhver uke  
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• Andre oppgaver:  
• Veiledet turnuslege 

• Veiledet leger, vikarer osv.  

• Skrevet utdanningsplan for allmennleger i spesialisering.   

• Besvart klagesaker/bekymringsmeldinger  

Anne Lajla Kalstad 

 

• Rutiner og prosedyrer enheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å 
sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er 
av god kvalitet): 

• Delegeringsreglement 

• Internkontrollsystem med avvikssystem 

• Rutiner for melding om og håndtering av avvik 

• Innkjøpspolitiske retningslinjer 

• Retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen 

• Etiske retningslinjer 
 

• Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i enheten: 
 

• Avvik som blir mottatt i avvikssystemet blir fulgt opp av nærmeste leder, alle avvik tatt opp på 
utvidet ledermøte. Man ser om det er tiltak som kan hindre flere lignende avvik. 
 

• Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll: 
 

• Hver virksomhet skal med bakgrunn i virksomhetsplanen utarbeide en årsplan med mål, frist og 
måleindikator for hver oppgave som skal utføres i påfølgende år. 

• Arbeidet med GDPR-protokoller og personvernerklæringer pågår. 
 

 

• Evaluering og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i 
enheten: 
 

• Skriftlige rutiner blir oppdatert og evaluert fortløpende. 
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HMS 

 Kort status for enhetens arbeid med HMS: 

 

Helse- og omsorg ser at pandemien har satt sitt preg på driftsåret 2021. Det har vært en høy 

belastning på både på administrasjon og helsepersonell med stadig endringer på forskrifter og 

anbefalinger i pandemien. Staten gir oss stadig tilleggsoppgaver som vi må utføre med de 

ressurser vi har, dette går utover daglig drift og prosjekter som er pågående. Dette har også 

medført stor slitasje på personell i helse- og omsorg. 

 

Bedriftshelsetjenesten har deltatt på vernerunde på Bokollektivet og kontorene til 

hjemmesykepleien. 

 

Bedriftshelsetjenesten har gitt rådgivningstimer. Timer er brukt til forespørsel om 
arbeidsmiljøkartlegging. 
 
Andre tjenester fra Bedriftshelsetjenesten. 
Veiledning.  
Ett kurs a 3 timer i «Håndtering av vold og trusler». Påmeldte fra psykiatri, samt 
hjemmetjenesten/hjemmesykepleien. Det møtte kun deltakere fra psykiatri.  
 
To kurs i ergonomi og forflytning: Ikke utført.  

Helsekontroller Omsorgssenter – utført.  
 
Bistand til oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø.  
 
Kursdeltakelse.  
Følgende har deltatt på HMS-lederkurs i 2021: Hilde Hansen  

Følgende har deltatt på HMS-grunnkurs i 2021: Janika Alakorpi  

 

Det er blitt kjøpt inn en del heve/ senkebord og kontorstoler er blitt byttet ut der det har vært 

behov. 

 

Følger nasjonale råd om smittevern mot covid-19. 

Risikovurdering, dette er en kontinuerlig prosess.  
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Høy etisk standard 

 Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over tiltak som 

er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard 

• Helse- og omsorg forvalter en stor del av kommunens ressurser, og er opptatt av å 
bygge tillitt til befolkningen. Og at de tjenester som gis er så riktig og rettferdig ihht. 
veileder for tildeling av tjenester og helse- og omsorgstjenesteloven som mulig. 

• Kommunens etiske retningslinjer blir tatt opp på personalmøter. 
•  

 

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   

Vedtaksdato Sakstittel Status Utført dato 

Eldreråd 

07/19 

21.03.19 Diabetessykepleier Pågår  

Eldreråd 

11/21 

01.06.21 Velferdsteknologi  Pågår  

KST 

12/21 

08.04.21 Etablering av helsefellesskap 

Finnmark          

Utført 24.02.2022 

KST 

11/21 

08.04.21 Lokal forskrift for ledsagerbevis 

 

Utført April 2021 
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Medarbeidere – sykefravær 

Utvikling i sykefravær for enheten: 

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

 Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn 

1 15,29 14,67 19,68 6,97 7,32 4,51 

2 27,23 25,86 34,46 9,64 9,60 9,87 

3 11,63 10,79 17,87 4,46 4,17 2,59 

4 16,2 16,26 15,61 6,19 5,99 8,18 

Årets 16,32   6,29   

Kort gjennomgang av status: 

Målet til helse og omsorg er å få sykefraværet under 10 %. 

Sykefraværet for 2021 er på 16,32% av dette er korttidsfraværet på 6,29%. 

Man ser at den høye belastningen over flere år har satt sitt prek på sykefraværsstatistikken 

som de to siste årene har vært økende.  

Gjennomførte tiltak:  

Følge opp den sykemeldte, og tilrettelegge på arbeidsplassen så langt det er mulig. 

Sykefraværsoppfølging har det ikke vært kapasitet til å følge opp på en god måte. 

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år: 

Ca. 65% av medarbeider samtalene har det vært kapasitet til å gjennomføre. 

Dato  Underskrift 

18.03.2022 Kent Ailo Hætta 

Kommunalleder for helse og omsorg 
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Kommunedirektørens tilbakemelding: 

(Originalversjon: Ikke oversatt) 

At det kontinuerlig foregår et utviklingsarbeid i Enhet for helse og omsorg er prisverdig. At dette har 

skjedd samtidig med den enorme arbeidsbelastningen og sykefraværet pandemien har påført enheten, 

er nesten ikke til å forstå. At enheten ved lederne og de ansatte har klart å ha døgnkontinuerlig drift 

med et til tider historisk, rekordhøyt fravær, er nesten et mirakel. 

Jeg vil berømme og takke både lederne og de ansatte i enheten, som har hatt ansvaret for å føre oss 

trygt igjennom dette to år lange marerittet, på bekostning av egen fritid og hvile. 

At de få lederne og sekretær helt på siden av dette har klart å ha sivilisert drift gjennom 

medarbeidersamtaler, bemanning, god budsjettkontroll og utviklingsprosjekter er imponerende. 

18.03.2022 

Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 
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NAV–Sosial – årsrapport 

Oversatt versjon. 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan  

 

 

Status måloppnåelse 

Kort gjennomgang av: 

g) status for enhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av 
vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne 

h) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og situasjonen, og 
om den økonomiske utviklingen og situasjonen ivaretar den økonomiske handleevnen 
over tid 
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N
r. 

Tiltak   Måleindikator  Resultat   Budsjett Regnsk
ap 

2
0
2
1

 

 Boligmarked 

 

 

Flere bosetter 
seg i 
Kautokeino. 

Mange har søkt om 
startlån og bygger og 
planlegger å bygge hus 
i Kautokeino.  

 

Det er gitt støtte til de 
som trenger tilpassede 
hus for å fortsette å bo 
hjemme. Det er også 
gitt støtte til unge så de 
kan bygge hus til dem 
selv.  

 

Husbankens 

støtteordning til 

dekking av boutgifter 

er brukt godt  

Startlån 
kr. 
16 000 00
0,- 

 

Støtte kr.  
860 000,- 

Startlån 
brukt: 
Betalt kr. 

7 723 85
7,- 

Det er 
gitt 
tildeling
er som 
ikke er 
utbetalt 
da 
bygging
en ikke 
blir 
ferdig 
innen 
året 
2021, de 
pengen
e går til 
2022 
budsjett
et.  

 

Støtte 
brukt kr. 
630 859,
- 

X
 

 Ruspolitisk 
handlingsplan 

 

Etablere og 
gjennomføre 
forebyggend
e tiltak i 
forhold til 
rus 

Planen oppdateres og 
løftes opp til 
kommunestyret i juni 
2022. Er forsinket på 
grunn av 
koronapandemien.  

  

X
 

 Løfte frem det samiske 

språket 

i NAV systemet    

All info på 
hjemmesiden
e til NAV er 
på samisk 

En del finnes på 
samisk. Har vært 
vanskelig å få NAV fra 
høyere hold til å 
prioritere dette 
arbeidet, men nå er 
arbeidet i gang. Man 
kan løfte dette politisk 
og kreve samme tilbud 
til brukere av samisk.  

  

 

 Kvalitet og digitalisering  Etablere 
digital 
søknadsmuli
ghet til 

Digital ressurs er 
etablert og tatt i bruk. 
Fungerer bra 
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sosialtjeneste
n, og løfte 
kvaliteten på 
bakgrunn av 
dette.  

  NAV sosial 
blir heldigital 

       

Vi holder på å lære oss 
å bruke det nye digitale 
saksbehandlingsprogra
mmet «Velferd NAV». 
Dette gir bedre kvalitet 
til saksbehandlingen, 
og gjør saksbehandling 
enklere slik at det skjer 
smidig. Dette sikrer 
også lik 
saksbehandling for alle 
brukerne.  

Digitalt arkiv og posten 
blir digitalisert.  

 

  

 

      

 

 

 

 

Kort overblikk over måloppnåelsesstatus i forhold til årets budsjett og tiltaksplan:  

 

 

Mål: Kvalitet/forbedring 
 

Tiltak  Gjennomført Ikke 

gjennomført   

Kommentarer 

Digital 

saksbehandling 

Ja  Holder på å lære oss å bruke et nytt 

program, NAV sosial blir fullstendig 

digitalisert.  

Jevn oppfølging av 

unge brukere 

Ja  Ungdommer er en aldersgruppe NAV 

prioriterer 

 

 

    

    

 

 

Mål: Effektivisering/digitalisering 

Tiltak  Gjennomført Ikke 

gjennomført  

Kommentarer 
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Visma velferd   Målet er at programmet skal tas i bruk 

før mai  

Digitalt arkiv   Nei Tas i bruk samtidig med det nye 

programmet 

Alle kommunens 

tiltak skal kunne 

søkes på ved bruk 

digitale ressurser 

 Nei Vi åpner opp for muligheten å sende 

alle søknader via kommunens nettsider.  

 

 

Mål: bruke mer samisk   

Tiltak  Gjennomført Ikke 

gjennomført   

Kommentarer 

Samisk i NAV 

systemet 

Ja  Kommet i gang arbeid med å løfte 

samisk språk- og kulturforståelse i alle 

kommunene i Troms og Finnmark 

Ansatte som skal 

ansettes av NAV 

Kautokeino skal 

kunne samisk 

 

Ja  Alle som nå jobber ved NAV 

Kautokeino kan samisk 

 

Bygge opp samisk 

kunnskapsmiljø i 

NAV sine 

prosedyrer 

  Arbeidet er i gang, UIT har laget 

læremidler for ansatte i NAV 

 

 

 

 

 

 

Økonomi - årsrapport 

  

Regnskapstall 2021: 
 

 

Regnskap 
2021 

Rev 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett Avvik Utgift % 

Regnskap 
2020 

Utgifter 8 706 212  10 630 236  10 498 525  1 924 024  82 % 9 935 101  

Inntekter -366 982  -973 000  -973 000  -606 018  38 % -676 102  

NAV/sosial 8 339 230  9 657 236  9 525 525  1 318 006  86 % 9 258 999  
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Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og 

årsregnskapet: 

Det er vanskelig å forutsi sosialbudsjettet. Koronapandemien har ført til at det ikke var mulig 
å gjennomføre alle tiltak, og det har ikke vært reise- og opplæringsutgifter på grunn av dette.  

 

Andre saker:  

Det har vært større behov for å bruke penger på tilleggsressurser, fordi det er en markant 
økning i gjeldssaker.  

 

 

 

 

 

 

Internkontroll: 

Kort status for enhetens arbeid med internkontroll 

 

• Beskrivelse av enhetens hovedoppgaver, mål og organisering: 
Hovedoppgaven er sosialtjenesten, Oppgaver som hører til Husbanken: Startlån, tilskudd og 

bostøtte, dessuten skjenkebevilling, rusforebygging, oppfølging av arbeidsledige, 

arbeidsgivere og arbeidsplasser, og ellers samarbeidsoppgaver med andre institusjoner.   

 

• Resultater fra statlige tilsyn: 
Ikke vært statlig tilsyn.  

 

• Rutiner og prosedyrer enheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd  
Sikkerhetsrutiner er kontrollert, og alle ansatte vet om sikkerhetsrutinene. 

 

I arbeid hvor det gjøres vedtak er det alltid en leder som kontrollerer vedtakene. 

Saksbehandler og leder drøfter vedtakene.  

 

Saksdrøftingsmøter gjennomføres en gang i uka, hvor alle saksbehandlere deltar.  

  

• Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i enheten: 
Saksdrøftingsmøter gjennomføres en gang i uka, hvor alle saksbehandlere deltar.  

 

• Har enheten rutine/årshjul for internkontroll og hvilken risikobasert internkontroll 
har virksomheten:  

      Enheten har årshjul for sikkerhet og beredskap 
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• Har enheten evaluert og gjort forbedringer av internkontrollen (skriftlige 
prosedyrer): 

 

Enheten har saksbehandlingsrutiner. Har vært med på statsforvalterens kurs om sosialloven.  

 

 

HMS 

Kort status for enhetens arbeid med HMS: 

 

HMS-årshjul 

Medarbeiderundersøkelse – i forbindelse med arbeidsbyrde  

Arbeidsmiljøtiltak – enheten har nærværstiltak 

 

Høy etisk standard  

Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over 
tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard 

 

Etisk standard er viktig i NAV sitt arbeid, både internt, men også når man jobber med 
brukerne. Alle ansatte har gjennomført kurs gjennom «NAV læringsportal».  
 

 

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   

Vedtaksdato Sakstittel Status Utført dato 

KST 
19/17 

15.06.17 NAV Sapmi Ikke gjort 
noe med 

 

Kst 

43/21 

24.06.21 Kautokeino kommunes 
boligsosialt 

handlingsplan 2021-2025 

 

Arbeid i 
gang 

 

KST 28.10.21 Endre kommunens retningslinjer 
for salg av alkoholholdige drikker 

Ferdigstilt  
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49/21  

KST  

50/21 

28.10.21 Opptak av startlån Ferdigstilt, 
boligmelding 

sendt til 
Husbanken. 
På grunnlag 
av dette søkt 
om startlån 

 

KST  

62/21 

16.12.21 Opptak av startlån i 2022 Ferdigstilt  

KST 

63/21 

16.12.21 Studentsamskipnaden i Indre 
Finnmark - skjenkebevilling 

Ferdigstilt  

 

 

Medarbeidere – sykefravær 

Enhetens sykefravær:  
 

Kvartal  Fravær totalt % Kortidsfravær % (arbg. periode) 

 Totalt Kvinner  Menn Totalt  Kvinner Menn 

1 13,97   0,53   

2 0,0   0,0   

3 2,83   3,75   

4 22,39   22,39   

       

Kort gjennomgang av status: 

Det totale fraværet i NAV har økt. Grunnen til dette er langtidssykemeldinger, og 

pandemien. Når man har få ansatte så øker fraværsprosenten fort, selv om det kanskje 

bare er to som er borte.  

 

NAV rapporterer ikke på kjønn da det bare er en mannlig ansatt i arbeid.  

 

Gjennomførte tiltak: 

Gitt ansatte muligheten for hjemmekontor.  

Tall på gjennomførte medarbeider samtaler i år: 

Alle ansatte har gjennomført en medarbeidersamtale 

 

Dato  Underskrift 

     15.03.22 Berit Annette Hætta 

Kommunalleder 
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Kommunedirektørens tilbakemelding: 

(Oversatt versjon.) 

 

I første del savner jeg en henvisning på venstresiden hvilke mål (nummer) tiltak i 
kommunalplanens samfunnsdel vi vil oppnå. Nevnte tiltak er ellers veldig treffende og 
tidsaktuelle for Kautokeino kommunes samfunnsutfordringer. Reelle og gode tiltak også for 
interne mål.  

 

Det er særlig passende at NAV sosial i nærområdet ikke bare snakker- og skriver om utvikling 
av samisk, men viser med praktiske tiltak at det er seriøst ment: for eksempel er denne 
rapporten på samisk, og den har både en praktisk og symbolsk verdi, både internt og eksternt.  

 

 

Regnskapet har stort avvik i forhold til budsjettet. Det er i hvert fall at det er brukt mindre 
penger enn vi har. Ber om fra siste års budsjettregulering å overføre tilbake pengene til 
kommunestyret, da det vil gjenstå en stor prosentandel igjen.  

 

Jeg vil tilkjennegi at den offentlige ansettelsen av ny NAV-leder i kommunen, har vi vært 
velsignet heldige. Jeg er overrasket over hvor fort vedkommende har lært arbeidsoppgavene 
og hvordan vedkommende imøtekommer nye utfordringer og har ledet arbeidsplassen i den 
første perioden. 

 

 

NAV sosial har ingen uoppgjorte politiske vedtak.  

 

NAV pleier nesten ikke å ha fravær. Nå er prosenttallet høyt. Selv om det er snakk om få 
ansatte, ber jeg om at dere seriøst jobber med fraværet.  

 

Det viser orden når alle medarbeidersamtalene er gjennomført.  

25.03.2022 

Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 
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Tekniske tjenester – årsrapport 

Original versjon 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan  

 

Status måloppnåelse 

Kort gjennomgang av: 

i) status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av 
vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne 

j) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om 
den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over 
tid 
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Tiltak 

 

Måleindikat

or 

Resultat Budsjett Reg

nsk

ap 

2
0
2
1
 

SD 1.1 

a) 

KBA1 

KD Máze 

KD for Markan  

 

Antall 

boligtomter 

og 

næringstomt

er 

KBA1 kommer til KST i 

oktober 2022 Maze 

2022  

Márkan 2024 

1,9 mill 

 

 

1 mill 

1 mill 

 x 

1.1 c) Kommunedelplan for 

Markan 

Antall 

boligtomter 

og 

næringstomt

er, samt 

riktig 

dimensjonert 

infrastruktur 

Planlagt ferdig i 2024   X 

1.2 a) Styrke 

arealplanlegging 

Antall nye 

tiltak i LNFR-

områder 

I 2021 er det gitt 

tillatelse til to nye tiltak i 

LNFR-områder utenom 

tettstedet og bygdene. 

Det ene er ny værradar 

på Rássegálvárri, og 

det andre er tomt til 

hytte i Gálaniitu. 

  x 

1.2 b)  Styrke 

arealplanlegging og 

landbruksforvaltning 

Andel 

landbruksjor

d som 

omdisponere

s 

Søknader om 

omdisponering 

behandles fortløpende. 

Kommunen følger 

statlige retningslinjer 

om at produktiv 

landbruksjord ikke skal 

omdisponeres. 

  X 

1.2 c) Styrke 

arealplanlegging, 

rutiner rundt 

dispensasjoner fra 

motorferdselloven 

Andel 

utnyttet areal 

og antall 

dispensasjo

ner fra 

motorferdsel

sloven 

Prinsippene i 

naturmangfoldlovens 

§§ 8 til 12 følges i 

planprosesser og i 

dispensasjonsbehandli

ng etter plan- og 

bygningslovens §19. 

Dette er vurderinger 

  x 
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som gjøres i hver enkelt 

sak. 

1.2 d) Styrke 

arealplanlegging, 

KBA1 

Boligtetthet, 

sentrumsnæ

rhet, meter 

infrastruktur 

KBA1 planlegges ut i 

fra målet om å utnytte 

arealet og kommunal 

infrastruktur best mulig. 

Reguleringsplan ventes 

vedtatt høst/vinter 

2022. 

  X 

1.2 e) Styrke 

arealplanlegging, 

Delplan for Markan 

Saksbehandl

ingstid, 

brukerinvolv

ering,  

Kommunedelplan for 

Márkan skal vedtas 

2024. 

  X 

1.2 f) Samarbeid med KBS Antall boliger Økt samarbeid og 

kommunikasjon er 

etablert.  

  X 

1.2 g) Styrke 

arealplanlegging, 

KBA1, delplan for 

Markan 

Antall tomter 

og nye 

lokaler 

KBA1 vedtas 2022. 

Kommunedelplan for 

Márkan skal vedtas 

2024. I tillegg pågår 

regulering av et boligfelt 

i privat regi. 

  X 

1.2 h) Styrke 

arealplanlegging, 

delplan for Markan 

Antall hytter 

og 

caravanplas

ser 

Slik planlegging foregår 

i privat regi. Det er 

kommet inn et 

planinitiativ for 

regulering av to 

hyttefelt i tråd med 

områder avsatt i 

kommuneplanens 

arealdel. 

  X 

1.2 i) Nye scooterløyper, 

effektiv 

dispensasjonsbehandli

ng 

Antall 

dispensasjo

ner, lengde 

på 

   X 

172



Årsrapport 2021 
 

Side 107 av 147 sider 

 

scooterløype

r 

1.2 k) Styrke 

byggesaksbehandling

en og 

arealplanleggingen 

Antall 

fornøyde 

brukere 

Byggesaker blir 

behandlet fortløpende. 

Tomtesøknader i tråd 

med plan blir behandlet 

fortløpende. 

Behandlingstid på 

tomtesøknader i strid 

med plan tar lengre tid 

på grunn av lang 

høringstid, dårlige 

søknader og mye 

klagebehandling. 

  X 

1.3 a) Service til innbyggerne Saksbehandl

ingstid 

Tilgang på 

informasjon 

Fleksibel 

kommunikas

jon 

Digitalisering 

   X 

1.3. b) Tomter etter samisk 

behov 

Skilting på samisk 

Størrelsen 

på tomtene 

Antall skilt 

på samisk 

Maksimal 

tomtestørrelse er 

fastsatt i overordnet 

planverk i kommunen. I 

planleggingen blir det 

lagt til rette for tomter 

av ulik størrelse. Alle 

foreslåtte nye vegnavn i 

kommunen er på 

samisk, og vi bli skiltet 

deretter. 

  X 

1.3. c) Styrke 

arealplanleggingen og 

delplan for Markan 

Antall 

samiske 

«rom» 

   X 
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1.3. e) Delplan for Markan Antall 

kjøpesentre 

Kjøpesentre bygges ut i 

privat regi. I KBA 1 

lages det fleksible 

næringstomter, tilpasset 

både enkeltforretninger 

og kjøpesentre. Planen 

vedtas 2022. 

  X 

1.4 a) Arealplanlegging, 

KBA1, 

kommunedelplaner 

Antall 

alternative 

enøk-kilder 

I kommunedelplan for 

Márkan er det satt av et 

fremtidig boligfelt for 

utprøving av 

fjernvarme/jordvarme. 

Det er foreløpig ikke 

bevilget penger for 

oppstart av planarbeid 

med dette feltet. 

  X 

1.4 b) Enøk.tiltak i 

kommunale bygg 

ENØK 2020 

Prosent 

reduksjon i 

strømforbruk 

Tiltaket er ikke iverksatt 

pga. Manglende interne 

ressurser 

11mill  X 

2.1.c) Forprosjekt ny 

barnehage 

Ny 

barnehage 

Prosjektet er vedtatt 

utsatt.  

3,5mill  X 

2.3.c) Samarbeid med KBS Antall boliger Økt samarbeid og 

kommunikasjon er 

etablert. Det skal 

jobbes videre med 

boliger. 

  X 

3.2 a) Styrke 

arealplanlegging 

Økt 

folkehelse 

I planarbeidet med 

KBA1, videregående 

skole og Kautokeino 

grunnskole er det lagt 

vekt på snarveier, slik 

at det skal være mulig å 

gå og sykle mellom 

skolene, boligfeltene og 

andre tilbud i 

kommunen. Dette er et 

arbeid som pågår 

  X 
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kontinuerlig og trekkes 

inn i alle pågående 

reguleringsprosesser. 

4.1 a) Forprosjekt ny skole 

Oppvekstsenter Maze 

Kommunedelplaner 

Realiserte 

prosjekter 

Ny skole bygges 

Oppvekstsenter er ikke 

iverksatt pga. 

Manglende interne 

ressurser 

15mill 

2,5mill 

4,1mill 

 X 

4.2 c) Styrke 

arealplanleggingen 

Andel planer 

med dette 

innbakt 

I kommuneplanens 

arealdel er det satt av 

område for skistadion. I 

planleggingen av ny 

grunnskole er det 

planlagt gymsal, 

basseng og flere 

uteområder for lek og 

idrett. 

  X 

4.3 b) Styrke 

arealplanleggingen 

Beaivvas og SVGS 

byggeprosjekt 

Nytt bygg 

Flerbruk og 

samlokaliseri

ng 

Reguleringsplan for 

Beaivváš og Samisk 

videregående skole og 

reindriftsskole har 

pågått og vedtas april 

2022. 

  X 

4.5 a) 

og b) 

Styrke 

arealplanleggingen 

Antall 

samarb.prosj

ekter 

   X 

5.1 c) Styrke 

arealplanlegging 

KBA1 

Delplan Markan og 

Maze 

Antall 

arbeidsplass

er 

Det er i 2021 tildelt to 

tomter til unge som vil 

kombinere reindrift med 

næring som vil gi 

merinntekt av reindrift. 

  X 

5.2 a) Landbruksforvaltning 

til Tana 

Nyetablering

er 

Ingen nyetableringer i 

perioden, men en 

bonde har bygget ny 

driftsbygning i 2021. 

Det er gitt penger fra 

jordbruksfondet til 

250 000,

- 

 X 
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livdyrkjøp og nydyrking 

i 2021. 

5.2 b) Styrke 

arealplanlegging 

KBA1 

Delplan Markan og 

Maze 

Antall 

produsenter 

Formannskapet har i 

2021 gitt to 

dispensasjoner fra 

arealplan for etablering 

næringsbygg med 

tilknytning til 

utmarksnæring. 

   

5.3 c) Styrke 

arealplanlegging 

Brukermedvirkning 

Antall tiltak 

iverksatt 

Ingen nye tiltak 

iverksatt i 2021, men 

kommunen har hatt 

møter med Fefo om 

muligheten for 

etablering av nye 

grustak i kommunen. 

  X 

6.1 a) Ansettelser Andel 

samisktalen

de 

   X 

6.2 a, b 

og c) 

Styrke 

arealplanlegging 

Befolkningsv

ekst 

Arbeidet med 

reguleringsplan for 

KBA1 har pågått i 

2021, og ventes fullført 

i 2022. Feltet vil utløse 

mange nye boligtomter, 

og ikke minst nye 

forretningstomter. 

Ledige boligtomter 

ligger på kommunens 

hjemmeside, og 

søknader behandles 

fortløpende. 

  X 

6.3 a, b 

og c) 

Kompetanseheving 

Tilgang på informasjon 

Fleksibel 

kommunikasjon 

innbyggerun

dersøkelser 

   X 
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Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett og 

virksomhetsplan:  

Enhet for tekniske tjenester består i hovedtrekk av fagområdene kommunalteknikk, 

byggesaksbehandling, arealplanlegging etter plan og bygningsloven, kart, oppmåling, 

naturforvaltning, forurensningsmyndighet og bygningsdrift, inklusive renholdere og 

servicemedarbeidere.  

 

Driftsåret 2021 har også vært sterkt preget av Koronapandemien. Det har vært tydelig at 

prosjekter og normal drift utføres mindre effektivt enn før pandemien. I tillegg til 

møtebegrensninger og vanskeligere tilgang på varer og tjenester medførte pandemien 

også andre og flere arbeidsoppgaver. Byggdriftere og renholdere ble omdisponert slik at 

merbehovet for ansatte ble betydelig redusert.  For alle på kommunehuset ble det 

vesentlig merarbeid. Planer skulle lages, tiltak skulle iverksettes og bemanningen måtte 

følges opp. For bygningsdrift og på veiområdet ble det en kraftig økning i 

arbeidsmengden med flere Koronatiltak som skulle iverksettes. Det var korte frister og lov 

om offentlig anskaffelse skulle følges.  

 

Digitalisering 

6.3 d) Kompetanseheving Brukerunder

søkelser 

   X 

6.4 a-e) Kompetanseheving 

Personalpolitikken 

Permisjonsreglemente

t 

Lønnspolitikken 

Delegasjonsreglement

et 

Ressurstilgang 

Medarbeider

-

undersøkels

e 

Sykefravær 

Prosesser som pågår 

kontinuerlig 

  X 
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Kommunal planstrategi ble rullert i 2020. Her legges det opp til en ambisiøs satsning. 

Enheten har kartlagt ordinære driftsoppgaver og tidsbruken som vil medgå til våre 

oppgaver innen kommunal planstrategi. Vi kom frem til at enheten (2 ansatte) mangler 

minimum 2000 timer de neste 2 årene på planområdet. Da er det ikke hensyntatt 

oppgaver på området naturforvaltning som også vil tilfalle de samme ansatte. Ett årsverk 

i 2022 utgjør ca. 1600 1596 timer (7 timer effektiv arbeidstid pr dag) Anslaget er veldig 

nøkternt.  

 

Bygningsdrift har også i 2021 hatt lavere produksjon enn planlagt i virksomhetsplan og i 

forhold til løpende driftsoppgaver. En av årsakene til dette er fortsatt stor ressursbruken 

på skoleprosjektet, noe som har påvirket både driftsoppgaver og ledelse. For å kunne ta 

igjen etterslepet, få bygningsdrift opp å gå igjen og forbedre fremdrift i vedtatte prosjekter 

og driftsoppgaver, vil det være behov for å forsterke bygningsdrift med ett årsverk i en 

periode på minimum 3 år. Behovet for ekstra ressurser er gjeldende allerede fra 2022. 

 

Områdene vann, avløp, slam og renovasjon er vedtatt som selvkostområder med 

målsetting om 100% selvkostinndekning. Avvik fra dette blir korrigert med avsetning til 

fond hvor fondene justeres for å gå i null i løpet av et bevegelig 5-årsvindu.  

 

Mål: Kvalitet/utvikling 

Tiltak Gjennomført Ikke 

gjennomført 

Kommentarer 

Samhandling på 

tvers av enheter. 

Hvordan bli mer 

effektive 

Pågår   Tiltak vil bli utarbeidet som en del 

av medarbeiderundersøkelsen.  

Jobbe videre med 

kommunens 

hjemmeside 

Pågår  Det er satt ned en 

hjemmesidegruppe på 3 personer 

som kontinuerlig jobber med 

innholdet på hjemmesiden.  

Jobbe videre med 

rutiner på egne 

arbeidsområder inkl. 

maler for mer 

Pågår  Dette er et kontinuerlig arbeid som 

pågår på alle fagområder.  
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effektiv 

saksbehandling 

Interne 

telefonrutiner. Hvem 

svarer på hva og 

hvis det ikke svarer, 

hva gjør vi da 

Pågår  Oversikt er under utarbeidelse og 

vil stå ferdig 1.tertial 2022 

 

Mål: Effektivisering/digitalisering 

Tiltak Gjennomført Ikke 

gjennomført 

Kommentarer 

Utvikle tjenestene 

for mer effektiv drift 

av enheten ved 

gjennomgang av 

arbeidsoppgaver, 

arbeidsutførelse og 

digitalisering 

 

Pågår  Dette er en kontinuerlig prosess 

som pågår. På områdene Kart, 

oppmåling, vann, avløp og vei er 

det gjort digitaliseringsinvesteringer 

som vil gi effekt i 2020. Effekten er 

økt kvalitet, bedre tjenester til 

innbyggere og næringsliv, samt 

frigjort tid til andre lovpålagte 

oppgaver som ikke har blitt utført 

tidligere.  

 

 

 

 

 

Mål: Økt bruk av samisk språk 

Tiltak Gjennomført Ikke 

gjennomført 

Kommentarer 

Mer bruk av samisk 

språk 

 

pågår  Andelen samisk i saksbehandling 

og kommunikasjon har økt de siste 

årene. Arbeidet vil fortsette.  
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Tiltak i henhold til handlingsprogram og budsjett 2021: 

Tiltak Kommentarer til status pr 

31.12.2021 

Status/ 

fullført 

Vann og avløp: (selvkost)   

Investering: Hovedplan vann og 

avløp kr 550 000,-  

Videreføres i 2021 

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.  

Planen er ferdig fra konsulent. Mangler de 

økonomiske utregninger for gebyrer i 

planperioden. 

 

Hovedplan skal opp til 1. gangs politiske 

behandling i 3. tertial. 

 

Hovedplanen har vært ute til offentlig 

ettersyn. Innspillene er sendt til konsulent 

for bearbeiding. Skal til kommunestyret for 

endelig behandling i juni. 

KST i juni 

 2022 

Suohpatluohka vannverk  

KST 24/20 

 

Vært ute på tilbudsforespørsel. Alle tilbud 

over vedtatt økonomisk ramme. 

Forhandlinger med tilbyder foregår. Må til 

kommunestyret for tilleggsbevilgning etter 

forhandlinger.  

 

Vannverket er ute på ny anbudsrunde. 

Anbudsfrist er i mars. Kommer opp som 

sak i kommunestyret i juni 2022 

Pågår 
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Hovedvannverk i Kautokeino, kr 

1 500 000,-.  

Prosjekt 63207 

Utredning av nytt hovedvannverk. 

Rambøll er engasjert for å videreføre 

prosjektet. Lokalisere nye brønner før 

godkjenning.  

Satt i bero. På grunn av eiendomsforhold 

for tiltenkt lokalisering av brønner er det 

ikke gjort mer med denne sak. 

Grunnerverv, eller avtale med grunneier 

må inngås før det kan prøveborres.   

Pågår 

   

Bygningsdrift:   

Bortsettingsarkiv 

 

Etter pålegg fra arkivverket om å etablere 

godkjent bortsettingsarkiv har prosjektet 

vært ute på anbud og tiltaket anses som 

gjennomført og avsluttes.  

Fullført 
 

Oppvekstsenter Maze 

KST 29/18, kr 2.500.000,-  

Det er bevilget penger. Arbeid vil bli satt i 

gang ved større kapasitet på 

bygningsdrift, foreløpig milepæl for 

iverksetting er sommer 2023.  

Ikke iverksatt 

Máze basseng  Maze skoles basseng har grunnet høy 

alder vært i dårlig forfatning og ikke kunne 

brukes. Tiltaket er utbedret og 

gjennomført høsten 2021.  

Fullført 

Ekstraordinære 

vedlikeholdsmidler ifbm. Corona 

Tiltak vedtatt KST Des 2020. 

Oppgradering av lys i idrettshallen på 

Bakteharji, ferdigstilt vinter -21.  

Oppgradering av hovedinngang 

UU/dørmiljø på kulturhuset ferdigstilt 

sommer -21. 

Rådhus støp av hovedinngang gjenstår 

sommer 2022. 

 

Pågår 
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Tiltakene er gjennomført i 2021. 1 av 

arbeide gjenstår og er flyttet til 2022 

grunnet vinter.  

Investering: Kjøkken på 

helsesentret  

Prosjekt 1481 

 

Prosjekt vedtatt i KST desember 2021.  

I 2. og 3. terital i 2021 ble 

anbudsdokumenter utarbeidet, 

sommer/høst 2021 pågikk 

anbudskonkurransen. Prosjektet har fått 

tilsagn om tilskudd hos husbanken.  

Tiltaket er igangsatt og gjennomføres i 

2022. 

Pågår i 2022 

Ny midlertidig driftsbase for 

bygningsdrift 

Midlertidig driftsbase etablert april 2021.  

Midlertidig driftsbase operativ.  

Fullført 

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.  

Gjennomføres i perioden 2023-2026. 

Dette forutsetter flere interne ressurser.  

Arbeidet er ikke påbegynt. 

Ikke iverksatt 

Flatt tak grunnskole  

Overført 2021 300 000,- 

Prosjekt 67008 

De kritiske taklekkasjene er tettet 2020.  

Foreløpig gjøres ikke/minimalt med tiltak 

grunnet påvente av ny skole/riving av 

eksistrende skole.  

Ferdigstilt. Midlene i 2021 er ikke brukt og 

tiltaket kan regnes som avsluttet. 

Avsluttet, ikke 

gjennomført 

da skolen 

skulle rives.  

Utrede Maze Grendehus/ Maze 

skole 

 

Utrede formannskapets bestilling 

26.01.2021 

Utrede Maze grendehusets tilstand, verdi 

og bruk, utredning gjennomført.  

Utrede tilrettelegging av flerbruk på 

skolen. 

Utrede Maze Bo- og servicesenter som 

alternativ til kunstsenter/grendehus.  

Pågår 
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Utrede el-kjele kapasiteten på Maze skole 

med bakgrunn i gjentakende utfordringer 

med varme på bygget vinterstid, utredning 

gjennomført.  

Arbeid påbegynt. Større arbeider ikke 

iverksatt grunnet kapasitetsutfordringer.  

Ny hytte som erstatning solgt 

hytte i Silis 

Sekretariat i anskaffelsesarbeidet.  

Arbeid ikke påbegynt. 

Ikke iverksatt 

Ny driftsbase for bygningsdrift 

 

Etablere ny driftsbase for bygningsdrift.  

Utredning gjennomført i 2021. Prosjekt 

presenter i KST desember 2021. Ingen av 

presenterte alternativer vedtatt.  

KST valgte å kjøpe ett eksisterende 

gammelt bygg. 

Tiltak ikke iverksatt i påvente av 

overtakelse av kjøpt bygning. 

Ikke iverksatt 

Helsesenter parkering Utvidelse av parkering for 

Coronateststasjon ved Kautokeino 

helsesenter.  

Anbudskonkurranse gjennomført sommer 

2021. Arbeidet påbegynt høsten 2021. 

Arbeidet pågår og gjennomføres sommer 

2022. 

2022 

El-billadere kommunale bygg Tiltaket iverksatt høst 2021 og pågår.  Pågår 2022-

2023 

Varmepumpe helsesenteret Anbudskonkurranse gjennomført høst 

2021. 

Tiltaket er gjennomført i desember 2021 

Fullført 

Utkikkspost ved E45  Planlegging utsatt pga. interne ressurser. Ikke iverksatt 

   

Vei/renovasjon/slam/miljøvern:   
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Investering: Trafikksikkerhet  

 

Kommunen har fått trafikksikkerhetsmidler 

til: 1. Lyssetting av gangstien mellom 

grunnskolen   og Báktehárji  

2. Etablering av fortau opp Hánnoluohkká. 

Prosjektet er midlertidig stoppet i påvente 

av enighet med grunneier.  

 

I tillegg startet planlegging av forlengelse 

av gang- og sykkelstien fra Doaresluodda 

til Beazedievvá barnehage 

 

Fullført 

 

Ferdig 

prosjektert 

 

 

Under 

prosjektering 

Vedlikehold og asfaltering av 

kommunale veier ihht. KST PS 

53/19   

Vedlikehold av kommunale veier i hht. 

plan vedtatt av KST. Samtlige 

asfalteringsprosjekter er gjennomført, 

bortsett fra reparasjon av brua i Ávži. 

Denne er utsatt til 2022. 

Fullført 

Kartlegge av status av gatelys Alle gatelys kartlegges og det utarbeides 

et investeringsbehov for reparasjon av 

gatelys, samt etablere målerskap på alle 

gatelyssløyfer. Anbudet for prosjektet er 

ute på 2.gangs utlysning. 

Påbegynt 

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. Arbeidet pågår, men 

fremdriften er fortsatt usikker. En del 

dokumentasjon er oversendt konsulent. 

Gjenstår enda en del. 

Pågår 

Trafikksikkerhetsplan rullering og 

politisk godkjenning 

Planen rulleres og fremmes til politisk 

behandling og prioritering før søknad om 

trafikksikkerhetsmidler fremmes. 

Behandlet i kommunestyret i desember. 

Fullført 

Ekstraordinære 

vedlikeholdsmidler i fbm. Corona 

 

1. Utbedring av Jávrrášmohkki-vegen 
2. Utbedring av Biedjovággiluodda 
3. Punktutbedring av Šihččajávri-

vegen 
4. Utskifting av gatelysarmaturer 

(LED) 

Fullført 
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Samtlige 4 prosjekter er gjennomført. 

   

Naturforvaltning/byggesak/plan 

og oppmåling/landbruk 

  

Oppdatere fiskeforskrift Å varsle oppstart, 2 mnd. høring, 

kommunestyret vedtar 

3.tertial 

Ettersøk Ettersøksekvipasje opprettet 2.tertial 

Merking av snøscooterløyper på 

anbud 

Når nye scooterløyper er vedtatt må 

merking av løypene ut på anbud. Ikke 

vært ute på anbud da opsjonen i inngåtte 

avtaler vil bli benyttet.  

2.tertial 

Utmarksplan Ikke påbegynt.   2022 

Klima- og energiplan Arbeidet starter opp høst 2021 2022 

Fastsette scooterløypene i 

Kautokeino kommune etter nye 

forskrifter 

KST desember 2018 

Vedtatt i kommunestyret oktober 2021  Fullført 

Adresseringsprosjektet i 

Kautokeino jfr. PS 6/14 
 

Kommunens navnekomité har gitt 

innstilling på veinavn, og oversendt 

forslagene til Sametingets 

stedsnavnstjeneste for tilrådning om 

skrivemåte. Nå skal de foreslåtte 

veinavnene på offentlig høring før 

veinavnene vedtas av formannskapet. 

Pågår 

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. 

Løpende hele 

året 
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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 

Investering: Eiendomsarkivet. Kr 

200 000,- 

KST  

 

Digitalisere eiendomsarkivet. Inngå avtale 

med ekstern leverandør som kan utføre 

arbeidet for oss.  Arkivet involveres i dette 

arbeidet. Planlagt sluttført i 2022 

Påbegynt 

Kommunedelplan for Márkan  Arbeidet med ny kommunedelplan for 

Márkan starter opp i 2023 og ferdigstilles i 

2024 jfr. vedtatte kommunale planstrategi. 

2024 

KBA1 Offentlig ettersyn 2. tertial 2022 2. tertial 2022 

Kommunedelplan for Máze Planprogram under arbeid.  

Det er jobbet litt med avklaringer av 

planavgrensning, samt at digitale data for 

gammel plan er framskaffet. Ordfører har 

hatt møte med Máze Gilisearvi, og har 

mottatt noen tidlige innspill fra dem om 

områder i kommunedelplanen. 

2022 

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. 

Kommunen er med i forsøksordningen.  

Pågår – 

eksterne 

medarbeider 

blir engasjert 

E-byggesak E-byggesak innføres og tas i bruk 

Arbeidet stoppet opp i 2021, men 

gjenopptas i 2022 

2.tertial 2022 
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Digital søknad og behandling av 

dispensasjoner etter 

motorferdselsloven 

Program er bestilt og tas i bruk i 2021.  

Men det er kommet opplysninger som 

skaper stor usikkerhet og tiltaket lar seg 

gjennomføre. Spørsmålet er om 

leverandøren kan levere som tiltenkt. 

Leverandør klarer ikke å levere og 

midlene ble satt til disposisjon for KST i 

desember 2021 

Avsluttet 

 

Andre tiltak i virksomheten 2021, satt av administrasjonen: 

Tiltak Kommentarer til status pr 

31.12.2021 

Kommentarer 

til status pr 

31.12.2021 

Felles:   

Internkontroll Utarbeide, innføre og følge opp interne 

rutiner for å sikre stabil og korrekt 

tjenesteproduksjon. 

Det jobbes med rutinebeskrivelser for 

arbeider etter matrikkelloven. Det jobbes 

med rutinebeskrivelser for adressering 

Løpende 

Hjemmeside og IKS/Intranett Kommunene hjemmeside skal 

oppdateres. Hver enkelt har ansvar for 

sitt område. Det er etablert en 

hjemmesidegruppe som bistår den 

enkelte i å legge ut informasjonen. Alle 

fagområder skal være oppdatert til 1.mai 

2021.  

Gjennomført 

Budsjettkontroll Mer involvere av medarbeiderne i 

budsjettering, budsjettoppfølging og 

rapportering. Involvering og 

ansvarliggjøring i forhold til budsjett. 

Jobben som førsteattestant er kritisk her 

og de må følges opp med 

kompetanseheving intern i 

organisasjonen  

Gjennomført 
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Gjennomgang etiske 

retningslinjer 

 

Gjennomgang på kontormøte Gjennomført 

Delegasjonsreglementet Gjennomgang på et kontormøte og så 

gjennomgå enhetens rutiner og 

fullmakter 

Gjennomført 

Gjennomført 

Innkjøpspolitiske retningslinjer Gjennomgang av hva som er vedtatt å 

diskutere hvordan de skal etterleves.  

Gjennomført  

Gjennomført 

Mer bruk av samisk i arbeidet Legge til rette for samiskkurs for de som 

ønsker dette. Oppmuntre sterke fagfolk 

til å ta samiskkurs og begynne å bruke 

samiske ord umiddelbart når de 

begynner i jobb  

Gjennomført 

Sette personlig mål for økt bruk 

av samiskspråk, lavere fravær, 

effektivisering og bedre 

arbeidsmiljø 

Alle setter ser seg et personlig mål for 

hvordan de kan utvikle seg mot 

kommunenes mål om mer bruk av 

samisk språk i forvaltningen. Det settes 

også mål på de 3 andre områdene. Hva 

kan den enkelte gjøre? Dette tas opp 

som tema i medarbeidersamtalen. 

Utsatt til 

1.tertial 2022 

Vann og avløp:   

Utskifting av dører 

minirenseanlegg 

Dører ved minirenseanlegg i 

Soahtefielbma og Maze skal skiftes ut.  

Ferdigstilt. KS med Kenneth Mortensen. 

Utført 

Avsluttet 

Bygningsdrift:   

Renovasjonsplan for 

kommunalebygg 

Helhetlig renovasjonsavtale for alle 

Kautokeino kommunes næringsbygg. 

Det gjenstår utarbeidelse av 

konkurransegrunnlag og kartlegginger. 

Planlagt oppstart i 2022. 

Pågår i 2022-

2023 

188



Årsrapport 2021 
 

Side 123 av 147 sider 

 

Arbeidet er påbegynt. 

Vei/renovasjon/slam/miljøvern   

Veiplan - Rullering Veiplan må fullføres slik at kommunen 

får en oversikt over drifts- og 

investeringsbehovet. Planen skal 

inkludere kriterier for klassifisering av 

kommunale veier. Første del gjort i 2019. 

Andre del påbegynnes i 2022. 

Pågår 

Naturforvaltning/byggesak/plan 

og oppmåling/ landbruk 

  

   

 

 

Økonomi -  årsrapport 

  

Regnskapstall for 2021: 

 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 

2021 

Opprinnelig 

budsjett 

2021 

Regnskap 

2020 

Budsjett 

forbruk 

i % 

 
    

 
Teknisk 

     
Utgifter 64 172 558  52 449 576  49 135 349  61 145 581  122 % 

Inntekter -35 629 069  -22 472 250  -22 472 250  -34 126 308  159 % 

Sum netto 28 543 489  29 977 326  26 663 099  27 019 274  95 % 

 

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og 

årsregnskapet: Teknisk enhet har et mindreforbruk på 1,4 millioner i 2021. De største 

bidragsyterne til mindreforbruket er sykefravær og permisjon på naturforvaltning, 

relativt lave kostnader på strøm, sparte utgifter på vikarbruk på bygningsdrift, 
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ompostering fra skoleprosjektet og et lite bidrag på redusert reiseaktivitet pga 

pandemien.  

 

Selvkost –  

• Vann - Etterkalkylen for 2021 viser et underskudd lik kr 297 445. Ved utgangen 
av året er selvkostfondet lik kr 578 223. 

• Avløp - Etterkalkylen for 2021 viser et overskudd lik kr 529 898. Ved utgangen 
av året er selvkostfondet lik kr 1 696 353. 

• Slam - Etterkalkylen for 2021 viser et underskudd lik kr 96 956. Ved utgangen av 
året er selvkostfondet lik kr 825 116 

• Renovasjon - Etterkalkylen for 2021 viser et overskudd lik kr 153 486. Ved 
utgangen av året er det et fremførbart underskudd lik kr 382 684. 

Selvkostreglene forutsetter at over- og underskudd normalt skal tilbakeføres eller 

dekkes inn i løpet av fem år. 

Kommentarer til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av 

bevilgningene: 

Mye av mindre-forbruket på bygningsdrift har bakgrunn i bygging av ny skole i 

Kautokeino. Skoleprosjektet er organisert på slik måte at ressurser som skulle utføre 

driftsoppgaver ble omdisponert til skoleprosjektet og disse kostnadene er blitt 

kompensert via investeringsprosjektet. Slik har drifts- og vedlikeholdsoppgaver blitt 

liggende til fordel for skoleprosjektet.    

 

Andre forhold: 

Ingen 

 

Internkontroll: 

 Kort status for enhetens arbeid med internkontroll 

• Beskrivelse av enhetens hovedoppgaver, mål og organisering: 
Teknisk enhet består av områdene Vannforsyning, Avløp og slam, Drift og 

vedlikehold av bygg og eiendommer, Renholdstjeneste, Vaktmestertjeneste, 

Byggesaksbehandling, Oppmålingstjeneste, Matrikkelføring, Kartverk/GIS, 

Arealforvaltning (Kommuneplaner, reguleringsplaner og dispensasjonssaker), 

Kommunale veger og plasser, Trafikksikkerhet, Forurensning, Renovasjon, 
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Utmarkstjenesten inkl. dispensasjoner etter motorferdselloven, 

Landbrukstjenesten, Miljøfyrtårnsertifisering og Veterinærtjeneste.  

Målet er å levere tjenester på disse områdene med høy etisk standard.  

Enheten har en flat organisering ved at kommunalleder har personalansvar for 

hele enheten. Fagområdene vann og avløp og bygningsdrift har hver sin 

fagansvarlig. De andre områdene er kommunaleder fagansvarlig.  

 

• Resultater fra statlige tilsyn: 
Det har ikke vært statlige tilsyn i 2021 

 

• Rutiner og prosedyrer enheten har for å avdekke 
avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak 
gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er av god 
kvalitet): 
Det er ikke etablert formelle rutiner på dette området utover at det tas med i 

virksomhetsplanleggingen og ved rapporteringer.  

 

• Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i 
enheten: 
Avvikt følges i hovedsak opp ved sidemannskontroll, samarbeid med kollegaer.  

 

• Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll: 
Egne rutiner er ikke etablert.  

 

• Evaluering og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som 
har skjedd i enheten:  
Internkontroll er et årlig tema på fagmøter.  

 

Kort status for arbeid med internkontroll i forprosjekt for ny skole (og evt. andre 

prosjekter): 

 

• Beskrivelse av prosjektets hovedoppgaver, mål og organisering: 
 
Hovedoppgave er å framskaffe beslutningsgrunnlag for KST 20.mai 2021, som 
er godt nok kvalitetssikret. Vi jobber mot 3 mål: Kvalitet, framdrift og økonomi. 
 
Prosjektet er organisert slik at WSP har helhetlig ansvar for gjennomføring av 
prosjektet innenfor gitte mål. 
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• Rutiner og prosedyrer i prosjektet for å avdekke 
avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak 
gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at prosjektet er av god 
kvalitet): 
 

Det foreligger mest trolig ikke rutiner som ivaretar avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd 

som en helhet. 

 

• Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i 
prosjektet: 
 

Risiko har blitt fulgt opp med WSP i form av ROS analyser. 

 

• Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll: 
 
Det er noe uklart om det foreligger rutiner for risikobasert internkontroll. Vi har 
prosjekthotell gjennom WSP som skal ivareta internkontroll i prosjektet. 

 

• Evaluering og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som 
har skjedd i prosjektet: 
 
Vi har prosjekthotell gjennom WSP 

 

 

HMS 

 Kort status for enhetens arbeid med HMS: 

Tiltak Gjennomføres på følgende måte Status  

Systematisk HMS-arbeide Aktiviteter i 

form av vernerunder, kartlegginger og 

inspeksjoner. Systemaktiviteter i form 

av risikovurderinger og revisjoner. 

Vurdering av HMS/IK-system; status, 

avvik og mangler 

Hemis bistår virksomheten med 

risikovurdering av VA, herunder 

pumpestasjoner, tekniske rom, og 

utforming av ren/skitten soner. 

 

Har dialog med Hemis, de har ikke 

vært og målt på grunn av interne 

utfordringer i Hemis. 

Utsatt 
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Renholdere kan i sitt arbeid bli 

eksponert for støv, biologiske faktorer 

og kjemikalier. Arbeidsgiver plikter å 

tilby oppfølging av risikoutsatte 

arbeids-takers helse, jfr. AML §9-4 og 

§4-5, forskrift om utførelse av arbeid 

§3-20 og §6-11, samt forskrift om 

organisering, ledelse og medvirkning 

§14-1. 

Hemis utfører 

arbeidshelseundersøkelse med 

sykepleier og lege av 17 renholdere.  

 

Gjennoført 

Vurderer å montere utvendig 

solavskjerming på enkelt kontor 

Kontorer som er sydvendt trenger sol 

og lysskjerming 

Delvis 

gjennomført 

Medarbeiderundersøkelsen "10 

faktor" er gjennomført I 2019. 

Oppfølging av resultater er en del av 

det systematiske HMS-arbeidet. 

Gjennomgå resultater og lage tiltak 

basert på kommunens verdier som er 

Fellesskap, Endringsvilje og Tillit. 

HEMIS bistår i dette arbeidet 

Ikke 

gjennomført 

pga 

pamndemi 

Rådgiving og konsultasjon. Rådgiving 

vedrørende systematisk HMS-arbeid 

(internkontroll), arbeidsmiljø, 

arbeidshelse, yrkeshygiene, 

ergonomi og vernearb. Rådgiving 

vedrørende sykefravær og 

attføringsarbeider, samt 

konflikthåndtering, psykososiale 

forhold og AKAN/rusmiddel. 

Rådgiving ved endring av lokaler, 

utstyr og produksjonsprosess. 

Konsultasjoner vedrørende 

arbeidsmedisinske problemstillinger. 

Oppfølging ved mistanke om 

yrkessykdommer, ved sykefravær, og 

ved henvisning til/fra medisinske 

samarbeidsparter. 

Rådgiving pr. telefon, faks, e-post. 

Konsultasjoner/møter hos kunden. 

Konsultasjoner/møter hos Hemis AS. 

Konsultasjoner hos fysioterapeut. Ved 

omfattende bistandsbehov skal det 

gjøres avtale om konkret bistand som 

tilleggstjeneste 

Gjennomført 

Arbeidsgiver plikter å tilby oppfølging 

av risikoutsatte arbeids-takers helse, 

jfr. AML §9-4 og §4-5, forskrift om 

utførelse av arbeid §3-20 og §6-11, 

samt forskrift om organisering. 

Hemis deltar på en årlig vernerunde 

med alle enheter på Rådhuset. 

Samlet rapport i etterkant. 

Gjennomført 
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Høy etisk standard 

 Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over 

tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 

standard 

En høy etisk standard i kommunen legger grunnlaget for tillit fra innbyggerne og et godt 

omdømme. Det er viktig at innbyggerne er trygge på at kommunen ivaretar fellesskapets 

beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal myndighet. 

 

Tiltak som er iverksatt for å ivareta høy etisk standard er  

• Stort fokus på faglig uavhengighet for saksbehandlere med mål om å levere nøytral og 
rettferdig saksbehandling 

• Stort fokus på prosess – det vil si riktig prosess til rett vedtak 

• Kontinuerlig arbeid med internkontroll 

• God informasjon til innbyggere, ansatte og andre brukere vi hjemmeside og 
IKS/Intranett 

• Budsjettkontroll – ha kontroll på bruk av offentlige midler 

• Gjennomgang etiske retningslinjer – gjennomgås årlig 

• Delegasjonsreglementet – gjennomgås årlig 

• Innkjøpspolitiske retningslinjer – gjennomgås årlig 

 

Arbeidet som er planlagt av kommunaldirektøren i 2022, med et større løft innen internkontroll 

i kommunen og en gjennomgang av arbeidsporteføljen til enheten, vil sikre ytterligere høy 

etisk standard. 

 

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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KST 

6/14 

20.03.14 Adresserings-

prosjektet i 

Kautokeino 

Noe adressering utført i 2021. I 

april 2022 vedtas en del nye 

vegnavn, og innbyggerne i disse 

vegene får adresser. Så gjenstår 

en del veier og hytteområder, samt 

reindriftshytter på fjellet. Arbeidet 

med å adressere disse vil starte 

etter sommeren 2022. 

Pågår 

KST 

4/18 

14.6.201

8 

Budsjettregulering 

om oppstart av 

planarbeid ved 

KBA1, 

Kommunedelplan 

for Markan og 

Kommunedelplan 

for Maze.  

 Fullført 

KST 

27/18 

13.12.18 Søknad om status 

som 

nasjonalparkkomm

une 

Tiltaket er ikke iverksatt. Avsluttet 

KST 

21/19 

27.06.19 ENØK – 

energiprogram i 

formålsbyggene i 

kommunen 

Tiltaket er ikke iverksatt pga. 

kapasitetsutfordringer 

 

Utsatt til 

2023 

KST 

24/20 

18.6.20 Oppgradering av 

Suohpatluohkká 

vannverk  

Ute på nytt anbud. Kommer til 

kommunestyret som egen sak i 

juni 2022 

Pågår 

KST 

25/20 

18.6.20 Vei til vannverket  Fullført Fullført 

KST 

66/20 

17.12.20 Økonomiplan 2021-

2024 

Kjøkken på 

helsesenter 

Máze 

oppvekstsenter 

Produksjonskjøkken - arbeidet er 

iverksatt og gjennomføres i 2022.  

 

Maze Oppvekstsenter ikke 

iverksatt pga. Manglende interne 

ressurser. 

Pågår 

 

 

Utsatt til 

2023 
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KST 

2/21 

08.04.21 Midlertidig 

skolelokaler ved 

bygging av ny 1-10 

skole i Kautokeino 

Midlertidige skolelokaler iverksatt 

og i bruk 

Fullført 

KST 

4/21 

08.04.21 Máze 

Oppvekstsenter 

Ikke iverksatt pga. 

kapasitetsutfordringer 

Utsatt til 

2023 

KST 

3/21 

08.04.21 Bortsettingarkiv Arbeidet er gjennomført i 2021 Fullført 

KST 

21/21 

20.05.21 Sluttbehandling av 

detaljregulering for 

Kautokeino skole 

Planen vedtatt 20. mai 2021, og 

klagefrist utløp uten klager. Saken 

er avsluttet. 

Fullført 

20.05.2021 

KST 

23/21 

20.05.21 Barnas 

representant i 

plansaker i 

Kautokeino 

kommune 

Barnas representant valgt 20. mai 

2021. Saken er avsluttet. 

Fullført 

20.05.2021 

KST 

27/21 

20.05.21 Loddenutvalgets 

rapport om 

andejakten 

Kommunestyret ba Ordfører om å 

følge opp prinsippene i rapporten 

samt gå i samtale med Sametinget 

om mulig sivilt søksmål mot staten. 

 

KST 

44/21 

24.06.21 Løsning på 

vegadkomst for gnr 

3 bnr 675 

Kommunestyret vedtok løsning og 

finansiering av løsning 24. juni 

2021. Husbygger besørger selv 

utbyggingen, og sender regning til 

kommunen basert på tilbud fra 

entreprenør. 

Fullført 

24.06.2021 

KST 

47/21 

24.06.21 Delegering av 

myndighet etter 

motorferdselloven 

til leder i 

dispensasjonsutval

get 

Kommunestyret delegerer 

myndighet etter motorferdselloven 

til leder i dispensasjonsutvalget 

Fullført 

24.06.2021 

KST 

53/21 

28.10.21 Stenging av 

Hánnoluohkká-

vegen 

Fartshumper er montert i januar 

2022 

Fullført 

28.10.2021 
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KST 

54/21 

28.10.21 Vedtak - Fastsetting 

av snøskuterløyper 

i Kautokeino 

kommune 

Vedtatt oktober 2021 Fullført 

28.10.2021 

KST 

58/21 

28.10.21 Utredning av 

snøskuterløyper i 

Kautokeino 

kommune 

Pågår. Utredning skal opp i 

kommunestyret i oktober 2022 

 

KST 

71/21 

16.12.21 Trafikksikkerhetspla

n 2022 - 2025 

Vedtatt i KST  Fullført 

16.12.2021 

KST 

72/21 

16.12.21 Ny driftsbase for 

bygningsdrift 

Arbeidet ikke iverksatt i påvente av 

overtakelse av kjøpt bygning.  

 

KST 

73/21 

16.12.21 Produksjonskjøkke

n Helsesenter 

Arbeidet er iverksatt og 

gjennomføres i 2022. 

 

KST 

79/21 

16.12.21 Kjøp av 

eiendommen 

Ávžžiluodda 15 

Eiendom er kjøpt, men ikke 

overtatt.  

Fullført 

FSK 

05/18 

04.01.18 Utleie av kjeller på 

kulturhuset  

 Gjennomført Fullført 

FSK 

52/20 

15.09.20 Klage på vedtak om 

ny adresse – Ellen 

Merete Utsi  

Klagen avvist av Statsforvalteren 

27. oktober 2021. Sak avsluttet. 

Fullført 

FSK 

53/20 

15.09.20 Klage på vedtak om 

ny adresse – 

Kristine Berit Utsi 

med flere 

Klagen avvist av Statsforvalteren 

26. oktober 2021. Sak avsluttet. 

Fullført 

FSK 

54/20 

15.09.20 Klage på vedtak om 

ny adresse – Berit 

Marie og Ole 

Mathis Eira  

Klagen avvist av Statsforvalteren 

8. november 2021. Sak avsluttet. 

Fullført 

FSK 

59/20 

15.09.20 Etablering av 

båtutsettingsplasser  

Pågår, usikker status  
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FSK 

70/20 

15.09.20 Klage på vedtak om 

opphør av bruk – 

gnr 3 bnr 708 – 

Andarjavri  

Klagen ble ikke tatt til følge av 

Formannskapet. Klagen ble tatt til 

følge av Statsforvalteren. 

 

FSK 

04/21 

26.01.21 Nils Arne Hætta - 

Dispensasjon fra 

reguleringsplan for 

Gironvárri - Søknad 

om fradeling av to 

boligtomter 

Saken behandlet av 

formannskapet, som ba om flere 

opplysninger. Nye opplysninger er 

kommet fra søker, og saken vil bli 

behandlet på nytt. 

 

FSK 

05/21 

26.01.21 Trafikksikkerhetspla

n 2021 – 2024 

Godkjenning av 

høringsutkast 

 Fullført 

FSK 

14/21 

23.02.21 Midlertidig 

driftsbase for 

bygningsdrift for 18-

24 mnd. 

Iverksatt og gjennomført  Fullført 

FSK 

18/21 

13.04.21 Ellen Inga Kristine 

Hætta - Klagesak - 

Fradeling til uendret 

bruk, gnr. 12/1. 

Saken oversendt Statsforvalter for 

endelig klagebehandling 

Fullført 

FSK 

20/21 

13.04.21 Offentlig ettersyn – 

Fastsetting av 

snøskuterløyper i 

Kautokeino 

kommune 

Plan vedtatt oktober 2021 Fullført 

27.10.2021 

FSK 

22/21 

11.05.21 Reglement for 

tildeling av tomter i 

Allaeanan 

boligområde 

Reglement vedtatt. Tomter utlyst 

med søknadsfrist november 2021. 

Tomtetildeling avgjøres av 

formannskapet mars 2022. 

 

FSK 

25/21 

11.05.21 John Ante Oskal - 

Søknad om 

dispensasjon fra 

kommunedelplan 

for Márkan - 

Dispensasjon avslått av 

planutvalget. Klage fra søker 

avslått av Statsforvalteren 27. 

oktober 2021. Sak avsluttet 

Fullført 
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Fradeling av 

boligtomt 

FSK 

29/21 

11.05.21 Gunn Tove Kivijervi 

- Klagesak - klage 

på avslag på 

dispensasjonssøkn

ad 

Sak avsluttet Fullført 

2021 

FSK 

32/21 

01.06.21 Søknad om felling 

av viltarter som gjør 

skade - våren 2021 

Søknad avslått av formannskapet Fullført 

15.06.2021 

FSK 

33/21 

01.07.21 Klage på vedtak - 

Avslag på 

dispensasjon fra 

kommunedelplan 

for Márkan - John 

Ante Oskal 

Dispensasjon avslått av 

planutvalget. Klage fra søker 

avslått av Statsforvalteren 27. 

oktober 2021. Sak avsluttet.  

Fullført 

FSK 

34/21 

01.07.21 Auto-Mek AS - 

søknad om tomt 

Gironluodda 1 

Tomt tildelt. Sak avsluttet. Fullført 

FSK 

41/21 

13.08.21 Karen Elen M Kemi, 

Dan Robin Hansen, 

Annelene Hætta 

Eira og Trond Jøran 

Antonsen - Søknad 

om dispensasjon 

fra 

kommunedelplan 

for Márkan 

Dispensasjon avslått av 

planutvalget 13. august 2021. Sak 

avsluttet. 

Fullført 

FSK  

42/21 

13.08.21 Saha AS - Søknad 

om industritomt i 

Hánnomaras 

industriområde 

Tomt tildelt. Sak avsluttet. Fullført 

FSK  

46/21 

31.08.21 Karen Inga Eira - 

Dispensasjon for 

utvidelse av 

boligtomt i 

Gironluodda 

Planutvalget innvilget 

dispensasjon. Sak avsluttet. 

Fullført 
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FSK  

49/21 

16.11.21 Søknader om 

Fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsmid

ler 2022 - 

prioritering  

Søknad er innvilget.  Fullført 

FSK  

50/21 

16.11.21 Mikkel Ole Sokki - 

Klage på avslag om 

dispensasjon til 

fradeling av 

boligtomt 

Klage tatt til følge. Søker bedt om 

å sende inn en begrunnet søknad. 

Sak avsluttet. 

En eventuell ny søknad må 

behandles som ny sak. 

Fullført 

FSK 

51/21 

16.11.21 May Britt Antonsen 

- Dispensasjon fra 

kommuneplanens 

bestemmelse 1.1 – 

plankrav  

Klagesak – Formannskapet i mars 

2022 

 

FSK 

52/21 

16.11.21 Mikkel J. Hætta -  

Dispensasjon fra 

reguleringsplan - 

søknad om 

fradeling av 

boligtomt 

Tomt tildelt. Sak avsluttet Fullført 

2021 

FSK 

53/21 

16.11.21 Kirsten Anne 

Grethe og Jonny 

Aleksander Eira - 

Dispensasjon fra 

kommunedelplan 

for Márkan for 

utvidelse av 

boligtomt 

Planutvalget ga dispensasjon. Sak 

avsluttet. 

Fullført 

FSK  

55/21 

16.11.21 Søknad om opsjon 

for regulering og 

utvikling - Ájonjárga 

og Gáhkkorluodda 

Planutvalget vedtok 

høringsuttalelse. Denne er sendt 

over til Fefo. Sak avsluttet. 

Fullført 

FSK  

56/21 

16.11.21 Søknader om tomt 

A3 i Hánnomaras 

industriområde - 

Gaup Eiendom AS 

Tomt tildelt. Sak avsluttet. Fullført 
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og Sámi 

Našunálteáhter 

Beaivváš 

FSK 

57/21 

07.12.21 Offentlig ettersyn - 

Detaljregulering for 

Samisk 

Videregående skole 

og Beaivváš 

nasjonalteater 

Sluttbehandling av plan 

Kommunestyremøte april 2022 

 

HU KNT  

37/20 

08.10.20 Søknad om støtte til 

etablering av 

båtutsettingsplasser  

Støtte ble gitt. Prosjektet er ikke 

fullført.  

 

HU KNT 

13/21 

18.03.21 Nils Andreas 

Tornensis - 

doarjjaohcan 

suohkana 

eanandoallofoandd

as 2021 

Sak avsluttet Fullført 

HU KNT 

14/21 

18.03.21 Nils Andreas 

Tornensis - 

doarjjaohcan 

suohkana 

eanandoallofoandd

as 2021 

Sak avsluttet Fullført 

HU KNT  

15/21 

18.03.21 Johnny Hætta - 

doarjjaohcan 

suohkana 

eanandoallofoandd

as 2021 

Sak avsluttet Fullført 

HU KNT 

15/21 

18.03.21 Johnny Hætta - 

doarjjaohcan 

suohkana 

eanandoallofoandd

as 2021 

Sak avsluttet Fullført 

HU KNT 

16/21 

18.03.21 Johnny Hætta - 

doarjjaohcan 

suohkana 

Sak avsluttet Fullført 
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eanandoallofoandd

as 2021 

HU KNT 

21/21 

 

12.05.21 Vårjakt på ender 

2021 - fastsette 

jaktstart 

Jakttid for 2021 ble fastsatt av 

hovedutvalget for kultur, næring og 

teknisk, fra og med: 

26.05.21 til 30.05.21 og fra 

04.06.21 til 08.06.21 

Fullført 

HU KNT 

110/21 

10.21.21 Marit Anne Sara – 

søknad om tomt 

Čuonjaluodda 9  

Tomt tildelt. Sak avsluttet. Fullført 

UTM 

1073/18 

16.07.18 Retningslinjer ved 

behandling av 

dispensasjoner 

Saken fremmes på nytt til 

disputvalget.  

 

KRFF 

4/20 

16.06.20 Kulturhuset – 

inngang  

Tiltak iverksatt og gjennomført Fullført 

KRFF 

8/20 

08.09.20 Inngangsdører på 

kommunale bygg 

Arbeidet pågår og hensyntas ved 

hver ombygning  

 

KRFF 

15/21 

09.09.21 Befaring av 

valglokalet på LES-

bygget 

Gjennomført 

 

Fullført 

KRFF 

16/21 

09.09.21 Befaring av 

helsesenteret i 

Kautokeino 

Gjennomført  Fullført 

 

Medarbeidere – sykefravær 

Utvikling i sykefravær for enheten: 

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

 Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn 

1 12,36 11,35 13,01 1,52 1,89 1,29 

2 14,16 8,28 17,42 3,24        5,57 1,91 
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3 14,07 4,35 21,37 4,38 4,35 4,40 

4 12,40 9,71 13,68 6,45 6,45 4,89 

Årets 13,22 8,80 15,83 3,9 5,26 3,10 

 

Kort gjennomgang av status: 

Årets sykefravær endte på 13,22% hvorav 3,9% er korttidsfravær. Korttidsfraværet kan 

være en indikasjon på status av arbeidsmiljø og med en pågående pandemi i hele 

2021 er 3,9% relativt lavt kortidsfravær. Langtidsfraværet skyldes i hovedsak ansatte 

som har vært sykemeldt i påvente av behandling. Alle er helt eller delvis tilbake på 

jobb, eller ute i permisjon.  

 

Gjennomførte tiltak:  

Oppfølging av de langtidssykemeldte.  

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år: 

Alle samtaler er utsatt til 1.tertial 2022 grunnet pandemien og en altfor stor 

arbeidsmengde og ansvarsområde som personalansvarlig og budsjettansvarlig på hele 

enheten, i tillegg til også å være fagansvarlig på halve enhetens portefølje.  

 

Dato  Underskrift 

18.3.2022 Sindre Murud 

Kommunalleder for teknisk enhet 

 

Kommunedirektørens tilbakemelding: 

(Originalversjon: Ikke oversatt) 

Enheten har hatt ansvaret for særdeles viktige støttefunksjoner i kommunen, i forbindelse med 

pandemien og har tatt denne oppgaven svært alvorlig. Disse oppgavene er utført av renholdere 

og byggdriftere.  
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Samtidig med dette er enheten den delen av kommunen, som er mest involvert i det største 

prosjektet i kommunens historie, som er ny skole. Midlertidig skole er også noe som har krevd 

ressurser av enheten.  

Slik listene over synliggjør, så lar det seg ikke gjøre å kommentere samtlige av oppgave 

enheten har utført siste år, men at oppgavene er større enn enheten, er ganske tydelig. Det jeg 

oppfordrer kommunalleder om å gjøre er å be om de ressursene han sier det er behov for å 

kunne utføre oppgavene iht. korrekt fremgangsmåte i kommunen og som alternativ på forhånd 

synliggjøre tydelig hva som vil måtte bli forsinket uten disse ressursene.  

Jeg vil også foreslå en intern organisasjonsendring i enheten, der målet er å gjøre lederjobben 

mer håndterlig og overlate mer detaljpreget oppfølging til andre enn kommunalleder. Det er 

fordi jeg ikke har tro på at ting går av seg av seg selv, uten at det settes av nok ressurser til 

ledelse.  

Dette vil skape en forventning om bedre gjennomføringsandel av medarbeidersamtaler, enda 

tettere sykefraværsoppfølging og kunne bidra til økt progresjon i oppgavemengden, som er 

bestilt, sammen med flere hender til å gjøre jobbene det forventes at administrasjonen skal 

utføre. Kanskje vil det også bidra til at det blir mindre forskjeller i produksjonen hver enkelt 

bidrar til. 

Enheten har som vanlig stålkontroll på økonomien. 

Internkontrollprosjektet i kommunen skal bidra til bedrede rutiner for internkontroll. 

18.03.2022 

Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 
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Branntjenesten – årsrapport 

Original versjon. 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan  

 

Status måloppnåelse 

Kort gjennomgang av: 

k) status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som 
er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller 
innbyggerne 

l) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, 
og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske 
handleevnen over tid 
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Nr 

S

D 

Tiltak  Måleindikator Resultat Budsje

tt 

Regnsk

ap 

2
0
2
1

 

1.

2 

j) 

Bidra til samfunnssikkerhet Antall utrykninger Holder seg 

stabilt på 20-25 

pr. år 

  

X
 

6.

3 

c) 

Fungerende feiertjeneste Antall tilfredse 

innbyggere 

Ikke lyktes med 

å ansette feier 

foreløpig 

  

 

6.

4 

b) 

Godt psykososialt arb.miljø Oppmøte på 

øvelser og 

utrykninger 

Jevnt over har 

oppmøte vært 

godt 

  

X
 

6.

4 

c) 

Godt helsefremmende 

arb.miljø 

Helseundersøkel

ser 

Brannkonstable

ne har 

gjennomgått 

helseundersøke

lse som 

helsefremmend

e tiltak 

  

X
 

6.

4 

e) 

Bidra til likestilling Kjønnsfordeling Brannvesenet 

har fortsatt en 

høy kvinneandel 

  

X
 

 

Vi fortsetter utdanningen av deltidkonstabler. To brannkonstabler fullførte kurset i høst. 

Strengere rutiner for vask, rens og desinfisering av utstyr, bekledning, biler og hall etter 

brannutrykninger praktiseres fortsatt. Reparasjoner utført på biler og utstyr som begynner å bli 

gammelt er stadig mer kostnadskrevende.  

 

Brannøvelser er holdt på et minimumsantall med bakgrunn i koronapandemien. 

 

Brannvesenet har fått et nytt fagfelt å hanskes med, uhell/ulykker knyttet til CBRNE (kjemiske 

stoffer, biologisk agens, radioaktiv stråling, kjernefysisk stråling og brannfarlige/eksplosive 

kjemikalier). Dette er et interkommunalt samarbeid med våre andre IUA-kommuner (Alta, 

Hammerfest, Loppa, Hasvik og Måsøy) 
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Feiemodulen i KOMTEK er ikke tatt i bruk ennå, med bakgrunn i manglende feier.  

Feierstillingen ble utlyst nok en gang, uten tellende resultat. Det er derfor besluttet å 

konkurranseutsette feiertjenesten. Da vil også feiing av piper i hytter starte opp. 

 

Det er ikke ført tilsyn med fyringsanlegg og feiing av piper i 2021. Det er heller ikke ført tilsyn 

med særskilte brannobjekter. 

 

ROS-analysen er ferdigstilt. Denne vil bli systematisert og gjort mer leservennlig. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Brannutrykninger 28 30 12 26 22 23 

Brannøvelser 7 6 5 7 5 6 

Piper feid/ført tilsyn med 630 500 400 260 770 0 

Tilsyn særskilte 

brannobjekter 

- - - 0 3 0 

 

Av brannutrykninger har det bl.a. vært: 

- 2 boligbranner  
- 6 bilulykke/bilbrann 
- 3 redningsoppdrag (rein gjennom isen) 
- 7 unødvendige alarmer (falsk alarm) 
- 1 skogbrann 

 

I årsrapporten for 2020 ble det skissert kapasitetsproblemer ved at oppgaver innenfor brann og 

feiing ofte må bortprioriteres pga. misforhold mellom brannsjefens stillingsprosent og 

oppgaver, og fordi denne er kombinert med ingeniørstilling. Begge i 50%. Disse 

kapasitetsproblemene eksisterer fortsatt. 
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Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett og 

virksomhetsplan:  

Brann og feiing har ikke levert på to områder:  

- Feiing  
- Branntilsyn  

For feiing har det ikke lykkes å ansette feier, mens det for branntilsyn har vært et 

opphold, delvis pga. pandemien og delvis av kapasitetshensyn. 

 

Mål: Kvalitet/utvikling 

Brannvesenet må ha kvalitet i arbeidet. Det betyr at rett kompetanse må være på plass. 

Som et minimum må obligatorisk utdanning i hht. lovverket innehas. 

 

Tiltak Gjennomført Ikke 

gjennomført 

Kommentarer 

Kompetanseheving X  To brannkonstabler har 

gjennomført “Grunnkurs deltid 

brann” 

    

 

Mål: Effektivisering/digitalisering 

Brannvesenet har noe digitaliseringspotensiale på feiesiden. Effektiviteringstiltak 

vurderes fortløpende. Brannvesenet er alltid på jakt etter måter å bli mer effektive på, 

spesielt på ting som kan forkorte utrykningstiden og når det gjelder anskaffelse av 

utstyr for mer effektiv slokking/redning, men også på forebyggende brannvern. 

 

Tiltak Gjennomført Ikke 

gjennomført 

Kommentarer 

KOMTEK 

brannforebygging 

 X Foreløpig ikke tatt i bruk grunnet 

mangel på feier 
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Mål: Økt bruk av samisk språk 

De fleste brannkonstablene bruker samisk språk. Ved utlysning av nye stillinger 

foretrekker vi tospråklige søkere ved ellers like eller noenlunde like vilkår. I 

utrykningssammenheng kan vi møte på personer som kommuniserer best/kun på 

samisk. I tillegg etterlyses tiltak for hvordan samiske stedsnavn skal formidles for å 

kunne identifiseres. 

 

Tiltak Gjennomført Ikke 

gjennomført 

Kommentarer 

Ansettelse av 

brannkonstabeler 

X  Brannkonstabler med samisk 

språkkompetanse foretrekkes 

Fonetisk alfabet for 

samiske bokstaver 

X  Bedt DSB innføre dette i 

sambandssammenheng. Tatt i 

bruk i Finnmark. 
 

 

Økonomi -  årsrapport 

  

Regnskapstall for 2021: 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 

2021 

Opprinnelig 

budsjett 

2021 

Regnskap 

2020 

Budsjett 

forbruk 

i % 

      
Brann 

     
Utgifter 4 885 375  4 562 052  4 391 626  5 099 861  107 % 

Inntekter -1 135 273  -986 000  -986 000  -1 419 573  115 % 

Sum netto 3 750 101  3 576 052  3 405 626  3 680 288  105 % 
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Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og 

årsregnskapet: 

Ansvar 7900 – Brann/feiing har en overskridelse på 5%. Det tilsvarer 185.000 kroner. 

Dette skyldes hovedsaklig merutgifter til reparasjon av biler/utstyr, innkjøp av 

nødvendig vernebekledning og økt avgift for nødnettabonnementet. 

 

Ansvar 7910 – feiing er et selvkostområde. Regnskapet for dette ansvaret balanserer 

uansett ved bruk av selvkostfondet. 

Kommentarer til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av 

bevilgningene: 

Ingen. 

Andre forhold: 

Ingen. 

 

Internkontroll: 

 Kort status for enhetens arbeid med internkontroll 

• Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering: 
Brannvesenet består av en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. 
Forebyggende avdeling driver med forebyggende brannvern, slik som feiing, 
tilsyn, kampanjer og annet holdningsskapende arbeid. Beredskapsavdelingen 
består av 20 brannkonstabler i Kautokeino, derav 5 overbefal, og 7 
brannkonstabler i Máze. Disse skal håndtere brann og andre uønskede 
hendelser når disse oppstår, samt øves/trenes/kurses for å være forberedt på 
slike hendelser. 
 

• Resultater fra statlige tilsyn:  
Ingen statlige tilsyn i 2021. 

 

• Rutiner og prosedyrer virksomheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/ 
forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser 
brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet):  
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Rutiner på dette området er ikke formalisert. Virksomhetens marginale budsjett 

og begrensede fagområde gjør virksomheten relativt lett gjennomsiktig og 

kontrollerbar.  

 

• Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i 
virksomheten:  
Virksomheten har hatt ett innmeldt avvik. Denne er fortsatt under behandling. 

 

• Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll:  
Det er ikke utarbeidet egne rutiner på dette. 

 

• Evaluering og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som 
har skjedd i virksomheten:  

           Det er utarbeidet skriftlige internkontrollprosedyrer mht. smittevern med 

           bakgrunn i koronapandemien. Disse er evaluert og oppdatert. 

 

HMS 

 Kort status for enhetens arbeid med HMS: 

Virksomheten har innskjerpet HMS-arbeidet, både med hensyn til kreftfaren ved 

innånding av gift- og røykgasser under utrykninger, og med hensyn til smittefaren 

gjennom koronapandemien. Det foreligger klare forebyggende rutiner på dette. 

For øvrig gjennomføres helseundersøkelse på brannkonstablene annet hvert år. 

 

 

Høy etisk standard 

 Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over 

tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 

standard 

Virksomheten er avhengig av høy etisk standard for å kunne fungere godt sammen. 

Arbeidet er avhengig av samarbeid og tillit mellom de ansatte. Dette måles i godt 

arbeidsmiljø i brannvesenet. God samhandling skal også utrykke en virksomhet med 
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tillit i befolkningen, noe vi mener vi har lyktes med. Brannkonstablene er trent og øvd til 

både direkteinnsats i en hendelse og publikumsbehandling. 

Temaet er tilbakevendende i enkeltøvelser og på den måten levende. 

 

 

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   

Vedtaksdato Sakstittel Status Utført dato 

KST 

45/21 

24.06.21 CBRNE-beredskap  Fullført 24.06.2021 

     

 

Medarbeidere – sykefravær 

Utvikling i sykefravær for enheten: 

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

 Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

4 - - - - - - 

Årets - - - - - - 

Kort gjennomgang av status: 
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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. 

Gjennomførte tiltak:  

Ingen. 

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år: 

Det er ikke gjennomført formelle medarbeidersamtaler. Dette er ikke prioritert av 

kapasitets- og pandemihensyn. 

Dato  Underskrift 

22.03.2022 Nikken Turi 

Brannsjef 

 

Kommunedirektørens tilbakemelding: 

(Originalversjon: Ikke oversatt) 

Rapporteringen på oppfølgingen av målene i kommuneplanens samfunnsdel er god. Det er 

også generelt en svært ryddig og god rapport. Resultatene det rapporteres om har et 

utviklingspotensiale. Dette vet jeg brannsjefen jobber systematisk med. 

Feing og branntilsyn er ikke er utført. Branntilsyn er nå i gang og feing må det bestemmes en 

løsning for i første halvdel av 2022.  

Brann og feing har ellers et merforbruk, som er stort i prosenter, men lite i beløp. 

Administrasjonen skal alltid holde seg til det kommunestyrevedtatte budsjettet eller be 

kommunestyret om budsjettregulering, straks nye behov oppstår.  

At den etterlyste ROS-analysen er gjort og at HMS-arbeidet er innskjerpet, er bra. Dette går 

riktig vei. 

23.03.2022 

Dato 

Kent Vallio 

Kommunedirektør 
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Arkivsaksnr.   
2020/308-13 

Arkiv:   
004 

Saksbehandler:  
Berit Solveig Bals 

Dato: 
10.05.2022 

 
 

Utv.saksnr.   Utvalg  Møtedato 
8/22 Eldreråd 07.06.2022 
8/22 Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial 09.06.2022 
16/22 Formannskapets innstillingsmøte 14.06.2022 
17/22 Kommunestyret 22.06.2022 
   

 
ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET 2021 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  
- Eldrerådet 
 
Det vises til:   
 
- Årsmelding for eldrerådet 2021.  
 
 
Vedlegg:  
- Årsmelding for eldrerådet 2021.  
 
 
Sakens bakgrunn:  

Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding for sin virksomhet. Meldingen skal 
legges frem for kommunestyret og behandles som egen sak. 
 
Forslag til vedtak:  
Eldrerådets årsmelding for 2021 tas til etterretning.  
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ÅRSMELDING 2021 – KAUTOKEINO ELDRERÅD. 
 
 
1. Innledning.  

Årsmelding for 2021 for eldrerådet i Kautokeino er skrevet på bakgrunn av den 
aktiviteten eldrerådet har hatt i 2021.  

 
2. Sammensetning.  

Kautokeino eldreråd for valgperioden 2019 - 2023:   
      

     Politisk valg av  Medlemmer:  Varamedlemmer: 
     Kommunestyret:   1. Klemet K. Hætta - leder 1. Nils Johan Nango 

 2. Kristine Julie Eira - nestleder 2. Reidar Erke  
 3. Unni Helene Hætta  3. Wenche Vandbakk  

 4. Anders A. Gaup jr.  
 5. Edel Marit Andersen  

 
    Valgt av Kautokeino  1. Isak Johansen Turi  1. Torbjørn Mikalsen  
    Pensjonistforbund:    2. Ellen Anne Buljo Stabursvik  1.  Rávdná Turi Henriksen  
 
 
3. Sekretariat 

Servicetorget har hatt sekretariatsfunksjonen, herunder utsending av eldrerådets 
sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte -/protokollutskrifter. 
 
Saksbehandling til eldrerådet hører til enhet for kultur- og oppvekst sine 
tjenesteområder, jf. KST sak 13/19.  

 
4. Møter 

Møteplan har vært satt opp i forhold til møter i kommunestyre, slik at eldrerådet 
kan komme med uttalelser til saker som angår eldre. Eldrerådet har holdt 4 møter 
og behandlet 21 saker i 2021. 

 
5. Budsjett og regnskap 

Eldrerådets budsjett for 2021 var på kr. 30 144,- 
Regnskapet viser at pr. 31.12.21 var det brukt kr. 19 907,90.  

 
6. Saker som eldrerådet har behandlet /gitt innspill på:  

- Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune 2021 – 2025.  
- Etablering av helsefelleskap Finnmark 
- Teleslynge i kommunens møterom 
- Velferdsteknologi  
- Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Kautokeino kommune 
- Stenging av Hánnoluohkká vegen 
- Kommunale avgifter og gebyrer 2022 
- Stille spørsmål til kommunestyret og åpent kommunehus  
- Produksjonskjøkken helsesenter 
- Trafikksikkerhetsplan 2022 – 2025 
- Økonomiplan 2022 – 2025 og årsbudsjett 2022 
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7. Sluttord.  

 Kautokeino eldreråd takker alle parter for samarbeidet. 
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Arkivsaksnr.   
2020/975-6 

Arkiv:   
004 

Saksbehandler:  
Berit Solveig Bals 

Dato: 
10.05.2022 

 
 

Utv.saksnr.   Utvalg  Møtedato 
6/22 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 07.06.2022 
9/22 Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial 09.06.2022 
17/22 Formannskapets innstillingsmøte 14.06.2022 
18/22 Kommunestyret 22.06.2022 
   

 
ÅRSMELDING FOR RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2021 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  
- Råd for personer med funksjonsnedsettelse.  

 
 
Det vises til:   
- Årsmelding for råd for personer med funksjonsnedsettelse 2021. 
 
 
Vedlegg:  
- Årsmelding for råd for personer med funksjonsnedsettelse 2021. 
 
 
Sakens bakgrunn:  

Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal hvert år utarbeide en årsmelding for 
sin virksomhet. Meldingen skal legges frem for kommunestyret og behandles som egen 
sak. 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmelding fra råd for personer med funksjonsnedsettelse for 2021 tas til etterretning.  
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ÅRSMELDING 2021 – RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONS- 
NEDSETTELSE  
 
 
1. Innledning.  

Årsmelding for 2021 for råd for personer med funksjonsnedsettelse er skrevet på 
bakgrunn av den aktiviteten de har hatt i 2021.  

 
2. Sammensetning.  

Råd for personer med funksjonsnedsettelse for valgperioden 2019 - 2023:   
      

   Medlemmer:    Varamedlemmer:  
 
 NFU:     1. Inger Maria Bongo Eira.  1. Isak J. Turi  
 Norsk Forbund  2. Inger Marie Pentha Oskal  
 for Utviklingshemmede.  3. Berit A. Bongo 
 
 LHL:  1. Ole H. Jansen 1. Inger Anne O. Hætta 
 Landsforening for Hjerte-   2. Susanne Elisabeth Siri 
 og Lungesyke.  3. Toril Hætta  
    
 HLF:  1. Inga Elen M. Gaup  1. ________________ 
 Hørselshemmedes       2. ________________ 
 Landsforbund.  3. ________________  
 
 GDL/SáL/V/H:   1. Ina Margareth Hætta   1. Kirsten Ellen A. Siri  
     2. Per Anders P. Sara  

 
 JSL/SP/AP:   1. Mathis Nilsen Sara   1. Anders S. Buljo  

     2. Berit Marie P. E. Eira  
 

Leder:   Inger Maria Bongo Eira 
Nestleder:  Mathis Nilsen Sara  

 
 
3. Sekretariat 

Servicetorget har hatt sekretariatsfunksjonen, herunder utsending av sakspapirer, 
kunngjøring av møter, og møte -/protokollutskrifter. 
 

4. Møter 
Møteplan har vært satt opp i forhold til møter i kommunestyre, slik at rådet kan 
komme med uttalelser til saker som angår rådet. Rådet har holdt 7 møter og 
behandlet 23 saker i 2021. 

 
5. Budsjett og regnskap 

Budsjett for 2021 var på kr. 15 500,- 
Regnskapet viser at pr. 31.12.21 var det brukt kr. 22 340,02.  

 
6. Saker som rådet har behandlet /gitt innspill på:  

- Midlertidig skolelokaler ved bygging av ny 1-10 skole i Kautokeino 
- Máze oppvekstsenter 
- Kautokeino kommunes årsrapport 2020 
- Tilrettelegging av valglokaler for personer med funksjonsnedsettelse 
- Hoveddøra på helsesenter 
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- Møteplikt for rådets møter 
- Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune 2021 – 2025 
- Befaring av valglokalene i Kautokeino og Máze 
- Befaring av helsesenter i Kautokeino 
- Befaring av kulturhuset 
- Befaring av lokale til tannhelsetjenesten 
- Stenging av Hánnoluohkká vegen 
- Kommunale avgifter og gebyrer 2022 
- Trafikksikkerhetsplan 2022 – 2025 
- Økonomiplan 2022 – 2025 og årsbudsjett 2022 
- Nytt medlem i rådet  
 

Rådet bemerker at de sliter med å få befaringssakene til kommunestyret, slik at 
eventuelle feil og mangler som må rettes og som medfører økonomiske kostnader 
kan godkjennes av kommunestyret. Dette er til det beste for kommunens innbyggere 
i alle aldre. 
 

 
7. Sluttord.  

Råd for personer med funksjonsnedsettelse takker alle parter for samarbeidet. 
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Arkivsaksnr.   
2021/576-5 

Arkiv:   
004 

Saksbehandler:  
Berit Solveig Bals 

Dato: 
10.05.2022 

 
 

Utv.saksnr.   Utvalg  Møtedato 
10/22 Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial 09.06.2022 
18/22 Formannskapets innstillingsmøte 14.06.2022 
19/22 Kommunestyret 22.06.2022 
   
   

 
ÅRSMELDING FOR UNGDOMSRÅDET 2021 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  
- Ungdomsrådet  

 
 
Det vises til:   
- Ungdomsrådets årsmelding 2021. 
 
 
Vedlegg: 
- Ungdomsrådet årsmelding 2021.  
 
 
Sakens bakgrunn:  
Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide en årsmelding for sin virksomhet. Meldingen skal 
legges frem for kommunestyret og behandles som egen sak.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmelding fra ungdomsrådet for 2021 tas til etterretning.  
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ÅRSMELDING 2021 – UNGDOMSRÅD  
 
 
1. Innledning.  

Årsmelding for 2021 for ungdomsrådet er skrevet på bakgrunn av den aktiviteten 
ungdomsrådet har hatt i 2021.  

 
2. Sammensetning.  

Ungdomsrådet skoleåret 2020/2021:  
 

Elevrådsleder ved:  Medlem:   
Kautokeino ungdomsskole Irjan Mathias Evertsen - leder 

 
Máze skole Ole Sammol Hermansen - nestleder 

 
Samisk videregående skole og reindriftsskole Elina Ijäs  

 
Skolene hadde ikke valgt elevrådsleder for skoleåret 2021/22 ved utgangen av år 
2021.  

 
3. Sekretariat 

Servicetorget har hatt sekretariatsfunksjonen, herunder utsending av 
ungdomsrådets sakspapirer, kunngjøring av møter, og møte -/protokollutskrifter. 

 
Saksbehandling til ungdomsrådet hører til enhet for kultur og oppvekst sine 
tjenesteområder, jf. KST sak 13/19. Kommunen ansatte en ungdomskoordinator 
som begynte i jobben første august 2021. Ungdomskoordinator er kontaktperson  
for ungdomsrådet og sekretær på rådets møter.  

 
4. Møter 

Møteplan har vært satt opp i forhold til møter i kommunestyre, slik at 
ungdomsrådet kan komme med uttalelser til saker som angår ungdom. 
Ungdomsrådet har holdt 2 møter og behandlet 5 saker i 2021. 

 
5. Budsjett og regnskap 

Ungdomsrådets budsjett for 2021 var på kr. 119 644,- 
Regnskapet viser at pr. 31.12.21 var det brukt kr. 106 228,- 

 
6. Saker som ungdomsrådet har behandlet /gitt innspill på:  

- Valg av leder og nestleder i ungdomsrådet skoleåret 2020/21 
- Møteplan for ungdomsrådet 2021 
- Midlertidig skolelokaler ved bygging av ny 1-10 skole i Kautokeino 
- Sommerjobb for ungdom – tilskudd fra ungdomsrådet 2021.  
- Årsmelding for ungdomsrådet 2020.  

 
7. Sluttord.  

   Ungdomsrådet takker alle parter for samarbeidet. 
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Arkivsaksnr.   
2020/1151-13 

Arkiv:   
004 

Saksbehandler:  
Berit Solveig Bals 

Dato: 
11.05.2022 

 
 

Utv.saksnr.   Utvalg  Møtedato 
19/22 Formannskapets innstillingsmøte 14.06.2022 
20/22 Kommunestyret 22.06.2022 

 
ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2021 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  
- Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK IKS) P.b. 96, 9615 

Hammerfest. Org.nr. 991520759. 
 
Det vises til:   
- Særutskrift fra kontrollutvalgets sak 7/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021. 
 
 
Vedlegg:  
- Særutskrift fra kontrollutvalgets sak 7/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021. 
 
 
Sakens bakgrunn:  
Kontrollutvalgets årsmelding 2021 legges med dette fram for kommunestyret for 
behandling. Kontrollutvalget behandlet saken i møte 20.05.22, sak 07/22.   
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. Forslag til vedtak er i tråd med 
innstilling fra kontrollutvalget.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 
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Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS 

Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotti čállingoddi SGO 

 

 1 av 1 

 

 

  S Æ R U T S K R I F T  

 

Kontrollutvalg:  Kautokeino kommune Saksbehandler: Bård Larsson 

Møtedato:  22. mai 2022 J.nr: KUSEK00487 

 
Kontrollutvalget i Kautokeino kommune behandlet sak om kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

på møte 22. mai 2022.  

 

Nedenfor framgår kontrollutvalgets behandling og vedtak i saken: 

 

 
SAK 7/22 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2021 -
KAUTOKEINO KOMMUNE 
 

Kontrollutvalgets vedtak: 
 

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Kautokeino kommunes kontrollutvalg 

for 2021. 

 

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Kautokeino med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 

 

Behandling:  
 

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt. 

 

Sekretariatets tilrådning: 
 

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Kautokeino kommunes kontrollutvalg 

for 2021. 

 

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Kautokeino med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 
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Org.nr. 991 520 759  
Postadresse: Sorenskriverveien 11, 9513 Alta  
www.kusek.no 
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1 KONTROLLUTVALGETS FORMÅL 

Kommunestyrets overordnede ansvar for kontroll utøves gjennom kontrollutvalget, jf. 

kommuneloven § 23-1. Utvalget skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende 

kontroll med forvaltningen av kommunen samt se til at kommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning, jf. kommuneloven § 23-2. 

 

Kontrollutvalgets arbeid bidrar til å bygge opp og vedlikeholde tilliten hos innbyggerne til 

det politiske system og til kommunen som velferdsforvaltning. 

2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG MYNDIGHET 

Kontrollutvalget skal påse at 

a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper 

kommunen har eierinteresser i 

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 

e) vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir 

fulgt opp. 

 

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal 

behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne 

retten på sine vegne. 

 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller 

dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan 

også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder 

for å gjennomføre kontrolltiltak etter kommunelovens § 23-2. 

 

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkede møter i folkevalgte organer i 

kommunen. Kommunestyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkede 

møter i kommunestyret.  
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3 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 

Kontrollutvalget har i 2021 hatt følgende sammensetning: 

 

MEDLEMMER 

 

GDL/SÁL/V/H: 

ANDERS ISAK A. OSKAL, LEDER 

OLE KLEMET ANDERS HÆTTA, NESTLEDER 

MARIT BERIT BUENG, MEDLEM 

 

SP/JSL/AP: 

ANNA KRISTINE SOKKI BONGO, MEDLEM 

BERIT ANNE OSKAL KEMI, MEDLEM 

 

VARAMEDLEMMER 

GDL/SÁL/V/H: 

1. JOHAN ASLAK HÆTTA 

2.  

3. KRISTIN BERNTSEN 

 

SP/JSL/AP: 

1. NILS MATHISEN GAUP 

4 ØKONOMISKE RAMMER OG FORBRUK 

Kontrollutvalget utarbeider årlig forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 

Kommunestyret fastsetter budsjettrammen i forbindelse med behandling av kommunens 

årsbudsjett. 

 

Tilstrekkelige budsjettrammer er en forutsetning for at kontrollutvalget skal kunne utføre 

alle oppgaver utvalget har ansvar for. Det er viktig at kontrollutvalget også har økonomisk 

handlingsrom til å kunne gjennomføre opplæringstiltak, for eksempel deltakelse på kurs 

og konferanser.    

 

Kontrollutvalgets utgifter kan deles inn i tre hovedområder:  

• kontrollutvalgets interne drift  

• kjøp av sekretariatstjenester 

• kjøp av revisjonstjenester og eventuelt andre tjenester  

 

Regnskapsmessig forbruk i 2021 i forhold til budsjett var som følger: 

 

Ansvar 1420 og Funksjon 110 Regnskap Rev.Budsjett  Avvik   

10830 Møtegodtgjørelse folkevalgte 19 178 26 223 7 045 

11000 Kontormateriell/abonnementer/tidsskrift 0 2 000 2 000 

11150 Bevertning møter/kurs o.l. 0 2 000 2 000 

11500 Opplæring, kurs/konferanser 3 300 30 000 26 700 
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11600 Reiseutgifter-km-godtgjørelse 1 451 9000 7 549 

11700 Andre transportutgifter 129 10000 9 871 

11950 Avgifter, gebyr og lisenser 5 625 0 -5 625 

12000 Kjøp driftsmidler 0 10000 10 000 

12740 Kjøp fra Iks-revisjon 826 200 826 200 0 

13700 Kjøp fra Iks-sekretariatet 263 054 190 000 -73 054 

Sum netto driftsutgifter 1 118 937 1 105 423 -13 514 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett (sak 20/20) inneholder en netto ramme på  

kr. 1 294 000.  

5 MØTER OG SAKER 

Kontrollutvalget har hatt 4 møter og behandlet 36 saker i løpet av året.      

 

Kontrollutvalget har ivaretatt de løpende oppgaver utvalget har ansvar for så godt det har 

latt seg gjøre. Det mest utfordrende har vært å påse at det utføres forvaltningsrevisjon i 

samsvar med planer vedtatt av kommunestyret. En nærmere beskrivelse av dette 

forholdet gis nedenfor, under avsnittet om forvaltningsrevisjon.  

 

Kontrollutvalgets saker kan deles inn i følgende kategorier: 

 

1) Påse-ansvar revisjon generelt 

2) Påse-ansvar regnskapsrevisjon 

3) Påse-ansvar forvaltningsrevisjon 

4) Påse-ansvar eierskapskontroll 

5) Annet kontrollarbeid 

6) Kontrollutvalgets interne drift 

 

 

Sakene som er behandlet i 2021 fordeler seg som følger på de ulike kategoriene:  

Kategori Saker 

Påse-ansvar revisjon 

generelt/Engasjementsbrev/alternativ 

rev.ordning 

4 

Påse-ansvar regnskapsrevisjon 3 

Påse-ansvar forvaltningsrevisjon 17 

Påse-ansvar eierskapskontroll 1 

Annet kontrollarbeid 5 

Kontrollutvalgets interne drift 7 

Sum 36 

 

Som oppstillingen viser har kontrollutvalget hatt et omfattet arbeid i 2021, blant annet med 

å påse at kommunen får en forsvarlig revisjonsordning og at det gjennomføres 

forvaltningsrevisjon i et tilstrekkelig omfang og med nødvendig kvalitet.  
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6 KURS OG KONFERANSER 

Kontrollutvalget har ikke deltatt på digitale seminar/kurs i 2021 

7 KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT 

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget har i perioden vært ivaretatt av KUSEK IKS1. 

Selskapet eies av samtlige kommuner i Vest-Finnmark. Den som utfører 

sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven § 23-7 direkte 

underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

 

Sekretariatet har ansvaret for at alle saker som behandles i kontrollutvalget er forsvarlig 

utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. Om en sak er forsvarlig utredet er opp til 

kontrollutvalget å vurdere.2 Sekretariatet ivaretar de praktiske sekretariatsfunksjoner for 

kontrollutvalget, herunder arkiv. 

8 REVISJONSORDNINGEN 

Revisjonsordningen for Kautokeino kommune ivaretas ved interkommunalt samarbeid 

gjennom eierskap i VEFIK IKS,3 som eies av samtlige kommuner i Vest-Finnmark og to 

kommuner i Øst-Finnmark.  

 

Påse-ansvar overfor revisjonen 

Kontrollutvalget er i lov pålagt ansvaret for å påse at kommunen har en revisjonsordning 

som er forsvarlig og i tråd med krav fastsatt i lov og forskrift. Dersom utvalget mener at 

revisjonsordningen ikke er forsvarlig har det en plikt til å gjøre noe for å bringe forholdet i 

orden.  

 

Kontrollutvalget har som ledd i påse-ansvaret behandlet oppdragsansvarlige revisorers 

egenvurdering av uavhengighet til Kautokeino kommune. Utvalget er også blitt orientert av 

revisor om overordnet strategi for regnskapsrevisjon. Videre har utvalget hatt fokus på 

bestilling og levering av forvaltningsrevisjon og innholdet i gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner. 

8.1 Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert 

på en betryggende måte, og holde seg orientert om at revisjonen foregår i samsvar med 

lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Utvalget skal avgi uttalelse til kommunens 

årsregnskap og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp. 

 

Kontrollutvalget behandlet Kautokeino kommunes årsregnskap og årsmelding for 2020 i 

møte 3. juni 2021. 

  

 
1 KUSEK IKS står for Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotte Cállingoddi 
SGO. 
2 Dette framgår av punkt 9.4.4 i Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
3 VEFIK IKS står for Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS/Oarje-Finnmarkku suohkanrevisuvdna SGO. 
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Kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap 2020 er oversendt 

kommunestyret med kopi til formannskapet i tråd med bestemmelsene i kommuneloven 

med tilhørende forskrifter. 

 

Oppfølging av revisjonsmerknader 

En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at revisors påpekninger blir fulgt opp av 

kommunens administrasjon. Kontrollutvalget har imidlertid ikke fått melding fra revisor om 

at det er avdekket noen former for feil, svakheter eller mangler i forbindelse med deres 

revisjon av kommunens regnskaper for 2020. 

8.2 Forenklet etterlevelseskontroll 

I ny kommunelov § 24-9 stilles det krav om at kommunens regnskapsrevisor skal se etter 

om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og 

vedtak. Dette kravet inngår også som en naturlig del av kontrollutvalgets påse-ansvar 

overfor revisjonen og kommuneforvaltningen. 

 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges 

fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om 

det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning 

for økonomiforvaltningen. Kontrollen er i kommuneloven benevnt som forenklet 

etterlevelseskontroll. 

 

Revisor skal årlig, og senest 30. juni, avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget med kopi 

til kommunedirektøren om resultatet av kontrollen. Kontrollutvalget behandlet revisors 

attestasjonsuttalelse i møte 1. oktober (sak 20/2021).  

8.3 Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon er av myndighetene karakterisert som et grunnleggende element i 

kommunens demokratiske egenkontroll. Kontrollutvalget skal påse at kommunens 

virksomhet jevnlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i 

kommunelov og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Kontrollutvalget skal utrede behov 

for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjon og rapportere resultatene av 

forvaltningsrevisjoner til kommunestyret.  

 

8.4 Status på bestilling og levering av forvaltningsrevisjon jf. Plan for 

forvaltningsrevisjon  

Sak 21/21, revidering av plan i sak 34/2021-utsatt til i 2022 

Kautokeino kommune  
Planperiode Prosjekt Vedtatt oppstart i KU Levert fra revisjonen Kommentar 

2017-2020 Mobbing blant barn og 
unge 

JA Ja Mottatt 11. mars 2022 

2017-2020 Rutiner for ansettelser JA JA  Mottatt i 2021 

2017-2020 Samhandlingsreformen JA Nei 
 

2017-2020 Byggesaksbehandling JA Nei Leveringsfrist oktober 
2022 
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2021-2024 Anskaffelser, innkjøp 
og 
kontraktsoppfølging 

NEI   

2021-2024 Sikkerhet og beredskap NEI   

 

Kontrollutvalgets vurdering av tilstanden 

Kontrollutvalget mottok ett prosjekt i 2021, som tilhører tidligere planperiode. Ved 

utgangen av 2021 gjensto det således to forvaltningsrevisjoner fra planen for 2017-2020. 

Kontrollutvalget finner grunn til å karakterisere tilstanden på forvaltningsrevisjonsområdet 

som bekymringsverdig. Kontrollutvalget vil derfor fortsatt ha fokus på levering og kvalitet 

på forvaltningsrevisjon framover.   

8.5 Eierskapskontroll 

Det er i samsvar med plan for eierskapskontroll 2021-2024 ikke utført eierskapskontroller i 

2021. 

9 ANNET KONTROLLARBEID 

Av annet kontrollarbeid har kontrollutvalget vært orientert om tilsynsrapport fra statlig 

tilsyn ved barneverntjenesten, samt oppfølgiing av gjennomført forvaltningsrevisjon – 

Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorgstjenesten. Kontrollutvalget har utarbeidet eget 

reglement for kontrollutvalget. 

 

Kautokeino, 20. mai 2022 

for kontrollutvalget i Kautokeino kommune 

 

 

Anders Isak A. Oskal                                                                                              

Leder 
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REGNSKAP 1. TERTIAL 2022 
 
Melding om vedtak sendes til:  
 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø 
 VEFIK IKS, Postboks 1023, 9503 Alta 
 Kommunalledere 
 
Det vises til:   
 Kommuneloven §14-5 
 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner 

og fylkeskommuner mv 
 Økonomireglement for Kautokeino kommune  
 Kautokeino kommunes økonomiplan 2022-2025 
 
Vedlegg:  
1 Regnskap 1. tertial 2022 for Kautokeino kommune 
  

 
Sakens bakgrunn:  
Kommunedirektøren skal etter kommuneloven rapportere kommunens økonomiske 
utvikling minst to ganger i året. I henhold til økonomireglementet for Kautokeino 
kommune skal rapportering skje pr.30. april og 31. august. I tertialrapporten skal den 
økonomiske situasjonen og økonomiplanens måloppnåelse beskrives. Rapporten skal 
omtale vesentlige avvik og forslag til hvordan avvik skal rette opp. I tillegg skal 
prognoser og budsjettbehov omtales, både i forhold til investering og drift. I vedlagte 
tertialrapport har hver enhet en detaljert beskrivelse av disse forhold. 
 
Vurdering:  
Normalisering av driften etter pandemien gir fremdeles mye usikkerhet i forhold til de 
økonomiske konsekvenser virusutbruddet vil få for kommunens budsjett i 2022.  
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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. Selv om en skal være forsiktig med å bruke budsjettnøkler vil de 
fungerer som en grov målestokk på budsjettforbruket.  
 
I motsetning til tidligere år er driftsutgiftene større enn driftsinntektene i første tertial. 
Netto driftsresultat viser et vesentlig lavere nivå sammenlignet med 2021. Enkelte 
tjenesteområder viser et høyere budsjettforbruk enn normalt, og vil kreve ekstra 
oppfølging utover året. Sykefraværet er unormalt høyt og må følges opp. Noe av det 
høye fraværet kan forklares med den ekstra belastningen pandemien har gitt og som gir 
utslag nå. Både revidert nasjonalbudsjett og drift i første tertial har resultert i 
endringsbehov som gjør det nødvendig med budsjettreguleringer. 
Budsjettreguleringsbehov er løftet opp som egen sak til kommunestyret. 
 
Normalt gjennomføres de fleste større investeringer i andre og tredje tertial, men i år har 
ny skole gitt høye investeringskostnader allerede i første tertial. Det er forventet at 
investeringsaktiviteten i andre prosjekt vil ta seg opp i andre og tredje tertial.  
 
Kommunen har høy lånegjeld og med ytterligere renteøkninger vil det gå utover det 
økonomiske handlingsrommet i kommunen. Det vil derfor være nødvendig å legge om 
driftsnivået i nær fremtid for å kunne betjene den økte lånegjelden 
 
Forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar regnskapet for 1. tertial 2022 til etterretning. 
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Regnskap 1. tertial 2022 
 

Tertialrapporten gir et bilde av den økonomiske statusen og beskriver de ulike tjenesteområdene i 

kommunen for årets 4 første måneder. Tertialrapporten består av regnskapsskjemaer og rapporter fra 

de ulike enhetene. 

 

Økonomireglementet for Kautokeino er førende for rapporteringen. Rapporten har hovedfokus på avvik 

i resultater og ressursbruk fra det vedtatte handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025, samt 

årsbudsjett 2025. 

 

Det presiseres at anslagene på årsresultat ikke er veiledende for reelt årsresultat. Det styres mot et 

resultat i tråd med budsjett for 2022. I den grad det er signaler om vesentlige budsjettavvik for året 

som helhet er budsjettreguleringsbehov tatt opp i egen sak.   
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Regnskapsskjema 
Økonomisk oversikt etter art - drift §5-6 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2022 

Regulert 
budsjett 

2022 

Opprinnelig 
budsjett 

2022 
Regnskap 

2021 
Forbruk 
budsjett 

Driftsinntekter      
Rammetilskudd -66 313 -188 643 -188 643 -66 202 35,2 % 

Inntekts- og formuesskatt -19 154 -61 851 -61 851 -17 789 31,0 % 

Eiendomsskatt -1 146 -4 493 -4 493 -1 354 25,5 % 

Andre skatteinntekter -806 -620 -620 0 130,0 % 

Andre overføringer og tilskudd fra staten 0 -666 -666 -440 0,0 % 

Overføringer og tilskudd fra andre -17 655 -67 083 -67 083 -23 879 26,3 % 

Brukerbetalinger -1 944 -10 162 -10 162 -2 413 19,1 % 

Salgs- og leieinntekter -7 171 -23 001 -23 001 -6 514 31,2 % 

Sum driftsinntekter -114 189 -356 520 -356 520 -118 592 32,0 % 

      

Driftsutgifter      

Lønnsutgifter 73 284 201 800 201 800 68 334 36,3 % 

Sosiale utgifter 10 778 21 680 21 680 9 028 49,7 % 

Kjøp av varer og tjenester 29 904 88 344 88 344 25 789 33,8 % 

Overføringer og tilskudd til andre 10 334 26 086 26 086 8 919 39,6 % 

Avskrivninger 0 10 542 10 542 0 0,0 % 

Sum driftsutgifter 124 301 348 453 348 453 112 071 35,7 %  

     

Brutto driftsresultat 10 112 -8 067 -8 067 -6 521 -125,3% 

      

Finansinntekter/Finansutgiter      

Renteinntekter -666 -1 294 -1 294 -327 51,5 % 

Utbytter 0 -2 000 -2 000 0 0,0 % 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0  
Renteutgifter 464 9 086 9 086 762 5,1 % 

Avdrag på lån 5 076 17 381 17 381 3 635 29,2 % 

Netto finansutgifter 4 874 23 173 23 173 4 069 21,0 % 

      

Motpost avskrivninger 0 -10 542 -10 542 0 0,0 % 

Netto driftsresultat 14 986 4 563 4 563 -2 452 328,4 % 

      

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat:      

Overføring til investering 0 750 750 0 0,0 % 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond -105 -2 440 -2 440 -8 4,3 % 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 0 -2 874 -2 874 0 0,0 % 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0  

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat -105 -4 563 -4 563 -8 2,3 % 
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Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 14 881 0 0 -2 460   

      
       

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig 
merforbruk 0 0 0 0   
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Bevilgningsoversikt drift – skjema 1A - §5-4 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2022 

Regulert 
budsjett 

2022 

Opprinnelig 
budsjett 

2022 
Regnskap 

2021 

Generelle driftsinntekter     
Rammetilskudd -66 313 -188 643 -188 643 -66 202 

Inntekts- og formuesskatt -19 154 -61 851 -61 851 -17 789 

Eiendomsskatt -1 146 -4 493 -4 493 -1 354 

Andre generelle driftsinntekter -806 -620 -620 0 

Sum generelle driftsinntekter -87 419 -255 607 -255 607 -85 345 

     

Netto driftsutgifter     
Sum bevilgninger drift, netto 97 531 236 998 236 998 78 824 

Avskrivninger 0 10 542 10 542 0 

Sum netto driftsutgifter 97 531 247 540 247 540 78 824  

    

Brutto driftsresultat 10 112 -8 067 -8 067 -6 521 

     

Finansinntekter/Finansutgifter     
Renteinntekter -666 -1 294 -1 294 -327 

Utbytter 0 -2 000 -2 000 0 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 

Renteutgifter 464 9 086 9 086 762 

Avdrag på lån 5 076 17 381 17 381 3 635 

Netto finansutgifter 4 874 23 173 23 173 4 069 

Motpost avskrivninger 0 -10 542 -10 542 0 

     
Netto driftsresultat 14 986 4 563 4 563 -2 452 

     

Disponering eller dekning av netto driftsresultat     
Overføring til investering 0 750 750 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -105 -2 440 -2 440 -8 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 0 -2 874 -2 874 0 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat -105 -4 563 -4 563 -8 

     

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). 14 881 0 0 -2 460 

     

     
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 
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Bevilgningsoversikt drift – fordelt per enhet – skjema 1B §5-4 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2022 

Regulert 
budsjett 

2022 

Opprinnelig 
budsjett 

2022 Regnskap 2021 

Fra bevigningsoversikt:         

Til fordeling drift 97 531 236 998 236 998 78 824 

     

Netto driftsutgifter pr. enhet     
Sentrale styringsorganer 750 3 904 3 904 1 022 

Prosjekter 7 246 1 830 1 830 1 833 

Kommunaldirektør m/stab og støtte 8 500 25 702 25 702 8 420 

Kultur og oppvekst 29 343 80 369 80 369 27 503 

Helse og omsorg 45 108 93 168 93 168 33 660 

NAV/Sosiale tjenester 2 384 9 080 9 080 2 280 

Teknisk 10 947 27 063 27 063 10 081 

Brann 1 043 3 456 3 456 739 

Tilskudd, overføring og skatter -7 769 -4 147 -4 147 -6 690 

Finans -22 -3 426 -3 426 -22 

Netto for alle enheter 97 531 236 998 236 998 78 824 

 

 

Bevilgningsoversikt drift – vedtatte rammer per enhet – skjema 
1C 

Tall i 1000 kroner   
Regnskap 

2022 

Regulert 
budsjett 

2022 

Opprinnelig 
budsjett 

2022 
Forbruk 

i % 

Regnskap 
2021 

Sentrale styringsorganer Inntekt -9  -38  -38  22,9 -10  

Sentrale styringsorganer Utgift 758  3 942  3 942  19,2 1 031  

Sentrale styringsorganer   750 3 904 3 904 
42,2 

1 022 

Prosjekter Inntekt 5 260  -5 500  -5 500  -95,6 -72  

Prosjekter Utgift 1 986  7 330  7 330  27,1 1 905  

Prosjekter   7 246 1 830 1 830 
-68,6 

1 833 

Kommunaldirektør m/stab og støtte Inntekt -3 270  -7 062  -7 062  46,3 -1 954  

Kommunaldirektør m/stab og støtte Utgift 11 686  31 296  31 296  37,3 10 347  

Kommunaldirektør m/stab og 

støtte   8 416 24 234 24 234 

83,6 

8 393 

Kultur og oppvekst Inntekt -7 613  -26 851  -26 851  28,4 -7 913  

Kultur og oppvekst Utgift 36 845  106 175  106 175  34,7 35 416  

Kultur og oppvekst   29 231 79 324 79 324 
63,1 

27 503 

Helse og omsorg Inntekt -4 382  -30 780  -30 780  14,2 -8 479  

Helse og omsorg Utgift 49 498  123 429  123 429  40,1 42 128  

Helse og omsorg   45 116 92 649 92 649 
54,3 

33 649 

NAV/Sosiale tjenester Inntekt -64  -973  -973  6,5 -157  

NAV/Sosiale tjenester Utgift 2 448  10 053  10 053  24,3 2 438  
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NAV/Sosiale tjenester   2 384 9 080 9 080 
30,9 

2 280 

Teknisk Inntekt -8 831  -24 160  -24 160  36,6 -7 698  

Teknisk Utgift 19 783  50 138  50 138  39,5 17 779  

Teknisk   10 951 25 977 25 977 
76,0 

10 081 

Brann Inntekt -259  -999  -999  26,0 -255  

Brann Utgift 1 302  4 149  4 149  31,4 995  

Brann   1 043 3 150 3 150 
57,3 

739 

Tilskudd, overføring og skatter Inntekt -95 188  -273 799  -273 799  34,8 -92 059  

Tilskudd, overføring og skatter Utgift 0  15 975  15 975  0,0 23  

Tilskudd, overføring og skatter   -95 188 -257 825 -257 825 
34,8 

-92 036 

Finans Inntekt -615  -6 156  -6 156  10,0 -333  

Finans Utgift 5 546  23 833  23 833  23,3 4 409  

Finans 
  4 931 17 677 17 677 

33,3 
4 077 

Netto alle enheter   14 881 0 0   -2 460 

 

 

Bevilgningsoversikt investering – skjema 2A §5-5 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2022 

Regulert 
budsjett 

2022 

Opprinnelig 
Budsjett 

2022 
Regnskap 

2021 

Investeringsutgifter     
Investeringer i varige driftsmidler 52 325 129 121 129 121 10 386 

Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 0 750 750 0 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 52 325 129 871 129 871 10 386 

     

Investeringsinntekter     
Kompensasjon for merverdiavgift -10 395 0 0 -1 974 

Tilskudd fra andre 0 -2 720 -2 720 0 

Salg av varige driftsmidler -25 0 0 0 

Salg av finansielle anleggsmidler -186 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 

Bruk av lån 13 012 -142 401 -142 401 -8 154 

Sum investeringsinntekter 2 407 -145 121 -145 121 -10 128 

     

Videreutlån     
Videreutlån -13 012 16 000 16 000 8 154 

Bruk av lån til videreutlån 0 0 0 0 

Avdrag på lån til videreutlån 603 2 746 2 746 512 

Mottatte avdrag på videreutlån -300 -1 679 -1 679 -652 

Netto utgifter videreutlån -12 710 17 067 17 067 8 013 

     

Overføring fra drift og netto avsetninger     
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Overføring fra drift 0 -750 -750 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond 0 -1 067 -1 067 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 -1 817 -1 817 0  

    

Fremført til inndekning i senere år 
(udekket beløp) 42 022 0 0 8 271 

     

     
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig 
merforbruk 

0 0 0 
0 

    
 

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

Inntekter til fordeling 0 0 0 0 

Utgifter til fordeling 52 325 129 871 129 871 10 386 

Sum til fordeling (netto) 52 325 129 871 129 871 10 386 

 

 

Bevilgningsoversikt investering – skjema 2B §5-5 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2022 

Regulert 
budsjett 

2022 

Opprinnelig 
budsjett 

2022 
Regnskap 

2021 

Fra bevilgningsoversikt:      

Netto investeringer til fordeling: 52 325 129 871 129 871 10 386 

     

Fordeling på prosjekt     

Kjøkken helsesenter (29100031) 3 306 6 521 6 521 0 

Markan-Europan 0 0 0 2 

KBA1 694 1 130 1 130 82 

Kommunedelplan for Maze 79 900 900 0 

Digitalisere byggesaksarkiv 0 200 200 0 

Renovering kommunal infiltrasjon 0 541 541 0 

Driftskontroll og overvåking - selvkost KST 73/21 0 1 000 1 000 0 

Ledningsanalyse, kapasiteter vannledning 
brannvann/forbruksvann KST 73/21 0 250 250 0 

Hovedplan vann og avløp 0 244 244 0 

Driftskontroll vann og avløp 0 0 0 13 

Oppgradering Suohpatluohkan vannverk KST 24/20 -2 511 511 9 

Veg til Kautokeino vannverk KST 25/20 50 84 84 0 

Driftsovervåkning Gironstealli infiltrasjonsanlegg KST 37/21 0 50 50 0 

Oppvekstsenter Masi - KST 4/21 0 3 725 3 725 0 

Forprosjekt ny skole 0 0 0 9 004 

Forprosjekt ny barnehage 0 3 469 3 469 0 

Enøk 2020 0 3 627 3 627 0 

Ombygging ppt kommunehus 0 146 146 0 
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Ekstra ordinære vedlikeholdsmidler corona 0 0 0 374 

Bortsettingsarkiv KST 05/21 0 449 449 89 

Skoleprosjekt – Organisasjonsutvikling 0 0 0 359 

Elkjele helsesenteret - utskiftning av oljekjele KST 73/21 0 770 770 0 

Solskjerming helsesenteret sykehjem KST 73/21 0 500 500 0 

Midlertidige skolelokaler ved bygging av ny skole -  KST 2/21 512 0 0 0 

Bygging ny grunnskole Kautokeino KST 22/21 46 854 100 000 100 000 0 

Asfaltering kommunale veier KST 59/19 0 600 600 0 

Asfaltering vegvedlikeholdsplan 2022 KST 73/21 0 1 600 1 600 0 

Vegadkomst GBN 3/675 - KST 44/21 0 501 501 0 

Digitalisering 20 2 000 2 000 120 

Sykkel- og gangvei Bredbuktnesveien 0 303 303 0 

     

Sum fordelt 51 513 129 121 129 121 10 053 
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Enhet for kommunedirektørens stab 
                                                     

                          

 

 

Guovdageainnu suohkan 
Kautokeino kommune 

 
Rapport 1.tertial 2022           

til kommunestyret  

Originaldokument:   
Oversatt dokument: original Fra enhet: Kommunedirektørens stab 

         
Skjema returneres til strategisk ledelse senest: 

• 13. mai (1. tertialrapport 2022 med sykefravær for 1.kvartal) 
 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan 

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden 

• Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets 
virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne 
mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres 

• 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.  

 
Kommunedirektørens stab har de første månedene i 2022 hatt veldig mange oppgaver og 
mangel på ressurser. Sykefraværet har vært høyere enn vanlig, det skyldes korona, 
influensa og annen omgangssyke som har rammet staben ganske hardt disse første 
månedene. Kommunedirektøren var også sykemeldt store deler av 1.tertial.  
 
Fraværet har medført til at årsregnskapet ikke ble levert innen fristen 15.02.22 og heller ikke 
årsrapporten ble innlevert innen fristen 31.03.22. Pr 10.05.22 er begge levert til revisjonen, 
kontrollutvalget og Statsforvalteren. 
 
Staben har fått ny HR-rådgiver som trenger en periode, på lik linje med den forrige HR-
rådgiveren, til å sette seg inn i det store fagområdet og sine ansvarsområder. Staben har 
også vært uten en saksbehandler og en språkkonsulent hele 1.tertial. Det er nå ansatt en 
språkkonsulent i 50% stilling som kan tiltre i august. Det er en utfordring og få ansatt 
språkkonsulent med god nok kompetanse i simultantolking og oversetting. Det er stort sett 
en utfordring å få rekruttert ansatte med kombinasjonen nord-samisk og fagkompetanse.  
 
Det jobbes likevel med utvikling, digitalisering, personvernprotokoller og rutinebeskrivelser. 
Staben har i 1.tertial startet opp gjennomgang av stabens oppgaver i lag med en konsulent 
fra KS, som en del av effektiviseringsprosjektet. Denne gjennomgangen skal pågå frem til 
oktober med totalt 5 dager samling og arbeid mellom samlingene. 
 
Arkivet jobber med å tilrettelegge for at saks- og arkivsystemet vårt skal få et skarpt skille og 
så flyttes ut i skyen. Dette vil gi flere muligheter til å bruke programmet fullt ut og mer 
fulldigitalt. 
 
På hjemmesiden har vi kjøpt inn en modul for utvikling av søknadsskjema og lignende på 
samisk og norsk. Skjema som er tilpasset tjenestene i vår kommune. Her har vi akkurat 
gjennomført kursing og jobber nå med oversetting av standardord, til nord-samisk, som skal 
inn i mange av skjemaene. 
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Innenfor IKT jobber vi med å innføre en ny plattform til våre IT-produkter. Vi jobber for et 
kommunesamarbeid med Alta, men er foreløpig helt i startgropa. Her vil det komme en sak til 
kommunestyret i høst om vertskommuneavtale når den er klar for behandling. 
På innfordring er vi omtrent i havn med ryddeoppgavene. Nå er det å få på plass gode 
rutiner som gjør at vi holder oss ajour med fakturering, purringer og oppfølging fremover. 
Ryddingen er et stort og godt arbeid som er utført av de ansatte på innfordring. 
 
Med bakgrunn i at vi er forsinket med en del av våre planlagte oppgaver, vil det, ved neste 
rapportering, være endel oppgaver, som er vedtatt gjennomført i planstrategi- og 
økonomiplanperioden, som ikke vil kunne gjennomføres i 2022. Pr dags dato har ikke 
kommunalleder full oversikt over hvilke. 

 
 
 

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 
12/18 

14.06.18 Krav om eiendomsrett til 
Kautokeino kommunes 

arealer 

KD leder denne saken i 
samråd med ordfører. FSK 
behandlet sak om 
oversending av krav på 
fsk.møte 14.05.19. Ihht det 
stabsleder kjenner til er 
krav sendt til Finnmarks-
kommisjonen. Avventer 
behandling i kommisjonen. 

Pågår 

FSK 
37/18 

08.05.18 Vest-Finnmark regionråd – 
medlemskap 

FSK har utnevnt Johan 
Vasara og Klemet E. Hætta 
til å utrede arbeidet. 
Stabsleder er ikke kjent 
med hva som er gjort 
videre. 

? 

FSK  
02/19 

29.01.19 Guovdageainnu suohkana 
ja Finnmárkku 
politiijaguovllu 

ovttasbargošiehtadus 

FSK avviste anmodningen 
om å underskrive en 
samarbeidsavtale.  
Møter avholdt våren 2021. 
Sak med avtaleutkast skal 
behandles av 
kommunestyret 20.05.21. 

Pågår 

FSK  
15/19 

14.05.19 Oversendelse av krav om 
eiendomsrett til kommunes 

arealer 

Nylig vedtatt. Vedtak vil bli 
fulgt opp. Krav om 
eiendomsrett er sendt til 
Finnmarkskommisjonen. 

Pågår 

KST 
17/19 

27.06.19 Søknad om medlemskap i 
Nord-Troms regionråd 

Stabsleder er ikke kjent 
med hva som er gjort etter 
vedtaket. 

? 

KST 
81/20 

17.12.20 VEFIK IKS – vurdering av 
utmeldelse  

Kontrollutvalget har 
behandlet saken og innstilt 
til KST. 
Behandlet av KST sak 
81/20 17.12.20. Vedtak at 
ny vurdering utføres av 

Pågår. 
Ny sak vil 
erstatte denne. 
KST får ny sak 
til behandling i 
juni. 
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kontrollutvalget i løpet av 
høsten 2021. 

Innlemmelse i 
Komrev.nord. 

KST 
83/20 

17.12.20 Forvaltningsrevisjon 2019 – 
Næringsfondet i Kautokeino 

kommune 
 

Vedtak er oversendt 
utviklingsleder som vil 
sørge for gjennomføring av 
vedtaket. 

Pågår 

KST 
38/21 
 
 

24.06.21 3-årig utviklingsprosjekt i 
Kautokeino kommune – Mii 

čávget suittehiid – Vi tar 
grep. 

Vedtatt. Prosjekt oppstartet Pågår 

KST 
39/21 

24.06.21 Varslingsrutine – endring Vedtatt. Ny utvelgelse ikke 
foretatt. 

Gjennomført. 
Ny 
varslingsgruppe 
utpekt. 

KST 
52/21 

28.10.21 Finnmarksløpet - 
videreføring av avtale 2022 

- 2024 

Avtale underskrevet. 
Årlige utbetalinger utføres. 

Gjennomført 

KST 
78/21 

16.12.21 Samarbeidsavtale mellom 
Kautokeino kommune og 

Finnmark politidistrikt 

Kommunestyret vedtok å 
ikke skrive under 
samarbeidsavtale. 

Ikke noe å 
utføre 

KST 
79/21 

16.12.21 Kjøp av eiendommen 
Ávžžiluodda 15 

Kommunedirektøren gav 
bud og eiendommen ble 
kjøpt. Resten av saken 
behandles av teknisk. 

Staben ferdig 
med sin del av 
saken. 

FSK 
45/21 

31.08.21 Igangsetting av helhetlig 
utviklingsprosjekt 

 

Styringsgruppen har hatt 
konstitueringsmøte. 
Arbeidet pågår. 

 

Eldrerdåd 
10/21 

01.06.21 Teleslynge i kommunens 
møterom 

Sak til eldrerådet om mer 
avklaring vil bli utarbeidet. 

 

KLO 
4/21 

10.06.21 Klage på renteberegning Klar til effektuering.  

KLO 
5/21 

10.06.21 Klage på renteberegning Jobbes med, ganske snart 
klar til effektuering. 

 

KST 
8/22 

07.04.22 Revisjonsordning for 
Kautokeino kommune 

Saken ble trukket.  Utgår 

KST 
9/22 

07.04.22 Avklaring adgang til 
delegasjon 

Saken ble trukket. Utgår 

KST 
10/22 

07.04.22 Retningslinjer for 
Kautokeino kommunes 

kulturfond 

Retningslinjer vedtatt. 
Kulturfond overført til 
behandling av kultur og 
oppvekst. 

Utført 

KST 
11/22 

07.04.22 Offentlig spørretid ved 
kommunestyremøte 

Vedtatt. Innføres ved neste 
kommunestyremøte 

Utføres på 
kommunestyre-
møter 

KST 
12/22 

07.04.22 Kommunejoik Vedtatt. Publisering jobbes 
med – på hjemmsiden 

Utført 

KST 
13/22 

07.04.22 Bosetting av flyktninger Stilling som flyktninge-
konsulent kunngjort. 
Stillingen legges til kultur 
og oppvekst. 

Pågår 

 

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: 

 
* 

246



 

 

14 

 

 

Økonomi  -  tertialrapportering 

  

Regnskapstall for 1. tertial 2022: 
 

Sentrale styringsorganer 

 

Regnskap 
2022 

Rev. 
budsjett 

Budsjett 
vedtatt Avvik 

Forbruk 
i % 

Regnskap 
2021 

Utgift 758 394  3 941 946  3 941 946  3 183 552  19 % 1 031 284  

Inntekt -8 719  -38 000  -38 000  -29 281  23 % -9 725  

 749 675  3 903 946  3 903 946  3 154 271  19 % 1 021 559  

 
Politiske organer er innenfor budsjettrammen for 1. tertial. Ledere i utvalgene får sin 
godtgjørelse i siste kvartal av året, det er derfor sjelden overforbruk på ansvaret tidlig i året. 
 
Prosjekter 

 

Regnskap 
2022 Rev. budsjett 

Budsjett 
vedtatt Avvik 

Forbruk 
i % 

Regnskap 
2021 

Utgift 1 985 839  7 330 000  7 330 000  5 344 162  27 % 1 904 908  

Inntekt 5 260 473  -5 500 000  -5 500 000  -10 760 473  -96 % -72 408  

 7 246 311  1 830 000  1 830 000  -5 416 311    1 832 500  

 
Prosjekter er ofte et nullspill når årsregnskapet gjøres opp. Prosjektansvaret inneholder kun 
omstillingsprogrammet Ovddos AS. Her utbetales tilskudd og omstillingsmidler settes inn. 
Inntekt uten minus foran seg, bokført under regnskap 2022, skyldes en feilføring på kr 5.5 
mill. som en utgift, denne vil bli korrigert. Den hører til en periodisering foretatt for 
regnskapsåret 2021. Når dette korrigeres vil det gjenstå en utgift på kr 1 746 311,00 under 
regnskap 2022. Dette er helt i henhold til utbetalingsplan til Ovddos AS. 
Kommunens egenandel, kr 1 830 000,- skal gjenstå ved årets slutt som en utgift for 
kommunen ihht vedtatt budsjett. 
  
Kommunaldirektør m/stab og støtte 

 

Regnskap 
2022 

Rev. 
budsjett 

Budsjett 
vedtatt Avvik 

Forbruk 
i % 

Regnskap 
2021 

Utgift 11 685 739  31 296 288  31 296 288  19 610 549  37 % 10 347 199  

Inntekt -3 269 556  -7 062 200  -7 062 200  -3 792 644  46 % -1 954 454  

 8 416 184  24 234 088  24 234 088  15 817 904  35 % 8 392 745  

 
Kommunedirektørens stab har et lite overforbruk. Pr 1.tertial skal forbruket være omtrent 
33,33%, vi ligger på 35%. Dette skyldes at vi i alltid i 1.tertial betaler programlisenser og 
abonnementer for hele året, overforbruket er lavere enn vanlig i 1.tertial. 
Det er ikke utført noe ekstra som medfører grunn til å tro at forbruket på årsbasis vil bli 
høyere enn budsjettert. 
 

 

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. Alle indikasjoner på vesentlige avvik i budsjett og 
budsjettpremisser skal omtales. Den er den reelle økonomiske stillingen som skal 
kommenteres): 
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Det er ingen grunner som utpeker seg, eller er kjent for kommunalleder, som gir grunn til 
endring i budsjett pr 1.tertial 2022. 
 

 
 

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk): 
 
Vil bli fremmet som budsjettregulering hvis det viser seg at det er behov for endring. 
 

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 11,52% 8,91% 18,42% 9,03% 8,91% 9,36% 

2       

3       

4       

Årets       
 

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak: 
Sykefraværet i 1.kvartal 2022 i kommunedirektørens stab er høyere enn det har vært på flere 
år. De første månedene i året har vært preget av corona, influensa og omgangssyker. Det 
har vært holdt kontakt med de som har vært syke, og det er ingen som har gitt 
tilbakemelding om at det er noe arbeidsgiver kan gjøre for å tilrettelegge for å kunne være på 
jobb.  
 
Forslag til nye tiltak:  
Det er ikke forslag til nye tiltak, da sykefraværene er ikke arbeidsrelaterte. Staben planlegger 
at alle ansatte over tid skal få heve-senkebord for å kunne variere sin arbeidsdag foran 
skjermen ved å stå og sitte. Vi har startet dette og mange har etter hvert fått slike bord og 
bedre kontorstoler. 
 

 
 

Dato  Underskrift 
11.05.2022 Karin Hætta 

Kommunalleder for kommunedirektørens stab 
 
 

Kommunedirektørens tilbakemelding: 

(Originaltekst: Ikke oversatt.) 
 
Staben har på tross av fravær og utskifting av viktig personell, ordnet drift og har 
ansvaret for viktige, interne utviklingsprosjekter, som ikke synes. 
 
At årsregnskap og årsregnskap leveres etter frist må være et engangstilfelle, som vi 
ikke gjentar. 
 
Det må sikres at sykefraværet under pandemien ikke blir den nye normalen. 

248



 

 

16 

 

13.05.2022 
Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

249



 

 

17 

 

Enhet for kultur og oppvekst 
                                                     

                          

 

 

 
Guovdageainnu suohkan 
Kautokeino kommune 

 

     Rapport 1.tertial 2022           

til kommunestyret  

Originaldokument:   
Oversatt dokument:  Fra 

enhet: 

Kultur og oppvekst 

         
Skjema returneres til strategisk ledelse senest: 

• 13. mai (1. tertialrapport 2022 med sykefravær for 1.kvartal) 
 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan 

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden 

• Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets 
virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne 
mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres 

• 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.  

 
Mål: Kautokeino er det full barnehagedekning 

• Barnehagedekning: Kommunen skal fortsatt opprettholde full barnehagedekning  

• Samisk kultur: Barnehagene skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur. 
Barnehagene skal fortsatt jobbe for at alle barn, uavhengig av hjemme språk utvikler et godt 
ordforråd og språkforståelse i samspill med andre barn. 

• Kvalitet og rasjonell drift: Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god 
kvalitet og videreutvikling innenfor kostnadseffektive rammer. 

• Helse og trivsel: Barnehagene skal bidra til å forebygge mobbing, etablere gode 
kostholdsvaner og fremme fysisk aktivitet 

Tiltak Tiltak gjennomføres 
slik 

Gjennomført og 
rapportert 

Samisk kultur: 

- Ny revidert språkhefte med 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 med samme fokus 
på fastboende-, sjø- og reindriftssamers 
kulturuttrykk, samt for at alle barn skal føle 
at deres kultur er likeverdsatt 

 

- Språkheftet er revidert, og 
skal behandles politisk  

- Barnehagene jobber med 
språkløyper og 
språkpakker 

 
Skal behandles 
oktober 
kommunestyre 

Kommentar: 
Planen er ferdig 
revidert, men 
ikke politisk 
behandlet 

Kvalitet og rasjonell drift:  

• Utrede stor barnehage 
uten å bygge ny barnehage 

 
Desember 2022 
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- Bedre utnyttelse av personalressurser, 
vurdere nærmere hva som vil være mest 
lønnsomme og driftseffektive løsning 

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

 

 
Kommunen har opprett et 
ambulerende 
spesialpedagogiskteam. 

 

Kommentar: 
Arbeidet med å 
utrede stor 
barnehage er i 
gang, og etter 
planen skal 
arbeidet være 
ferdig desember 
2022. 

Helse og trivsel: 
- Gode kostholdsvaner 
 
- Alle barnehager skal bruke inne- og 

uteområdet aktivt 
 

- Barnehagen må lage gode rammer rundt 
måltidet, som bidrar til å fremme helse, 
mat- og måltidsglede, dvs.at det må være 
rom  
 
for gode samtaler rundt bordet og ikke 
stress og uro 
 

- Barnehagen har fokus også nå de er ute 
på ekskursjoner og ellers når de lager mat 
ute, at de i størst mulig grad bruker lokale 
råvarer og ivaretar samisk kultur 

 
- Fysisk aktivitet: Barn elsker å være aktive 

så barnehagen er derfor en arena som 
kan bidra til at flere barn får gode vaner 
når det gjelder fysisk aktivitet. Det er den 
voksne som kan bidra til at alle barn deltar 
i lek og mer fysisk aktive både inne og ute, 
og at alle barn tør å utfordre egen 
usikkerhet og mestringsfølelse 
 

- Barnehage skal bruke inne- og 
uteområdet aktivt for at alle barn skal 
være fysisk aktive og får teste ut 
forskjellige aktiviteter som ski, skøyter, 
klatre i trær 

 
Invitere helsesøster og/eller 
andre fagpersoner for å 
snakke om helse og mat 
/matvaner 
 

- Uteområdet skal være slik at 
barn får teste ut forskjellige 
aktiviteter som ski, skøyting, 
klatring, løping, krype gjennom 
hinderløyper 

 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnehagedekning: 

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

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

 

- Få flere pedagoger også 
inn i de små 
barnehageenhetene 

- For å kunne gi plass til barn 
der de ønsker 
barnehageplass må 
kapasiteten økes i de 
kommunale barnehagene 

 
Kontinuerlig 
 
 

Kommentar: 
Kommunen 
utnytter 
kapasiteten i alle 
kommunale 
barnehager, og 
har økt på antall 
barnehage 
plasser. 
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Mål: Grunnskolene skal ligge på – eller over landsgjennomsnittet når det gjelder helse, trivsel 
og læring 

• Samisk kultur: Grunnskolene m/SFO skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og 
kultur 

• Kvalitet og rasjonell drift: Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og 
videreutvikling innenfor læremidler på barnas morsmål 

• Skole/hjem – samarbeid: kommunen skal være en pådriver for godt skole/hjemsamarbeid, og 
for at flere foresatte engasjerer seg aktivt i elevenes skolehverdag 

• Motivasjon for utdanning: Elever skal motiveres for å fullføre grunnskole og videregående 
opplæring. Spesiell innsats skal rettes mot guttene, bla med bakgrunn i resultatene for 
prosjekt “Gutter i Finnmark” 

• Helse og trivsel 

Tiltak Tiltak gjennomføres slik Gjennomført og 
rapportert 

Samisk kultur: 

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

- Lærere har bred kompetanse i 
dybdelæring 

- Opplæringen knyttes opp mot 
samisk tradisjonell kunnskap 

 

 
- Ved utlysning av stillinger skal det 

sikres at samisk språkkompetanse 
 
- Samarbeid med lokale aktører 

 
Kontinuerlig 
 

Kommentar: 
Utfordringer med å 
rekruttere ansatte 
med samisk språk 
og kultur 
kompetanse. 

Kvalitet og rasjonell drift: 

- Digitalisering av 
undervisningsopplegg 

 

- Ny grunnskole i Kautokeino 
tettsted/sentrum, ferdig 
des.2022 

 
 
 
 

- Kvalifiserte fagfolk innenfor 
skole, barnehage, PPT og 
barnevern  

 

- OU prosess -  slå sammen to 
skoler 

- Deling av undervisningsopplegg. 
Lærere legger 
undervisningsopplegg på Learnlab 

 

- Bygging skole pågår 
 

 
 
 

 

- Gjennomføre kompetanseløftet i 
skole og barnehage i regi av RSK-
midt 

 

- Kommunen har søkt og fått tilsagn 
prosjektmidler fra KS. KSK sammen 
med kommunalleder, rektor og 
avdelingsledere jobber med 
prosjektet 

Kontinuerlig 
 
 
 
 
Desember 2022 

Kommentar: 
Byggeprosessen er 
forsinket 2 mndr, 
overtakelse 
desember 2022 – 
januar 2023 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
Avsluttet desember 
2024 

Kommentar: 
Prosessen er i gang 
og etter planen 

Skole/hjem – samarbeid: 
Grunnskolene må arbeide aktivt 
med å få i gang FAU, SAU og 
skolemiljø utvalget 

 
Bedre informasjonsflyt skole-hjem 

 
Kontinuerlig 

Motivasjon for utdanning: 

- Karriereveiledning 

- Partnerskapsavtalen med 
videregående skole 

- Praksis avtalen med samisk 
høgskole 

 
 

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

Tiltak Tiltak gjennomføres slik Gjennomført og 
rapportert 

Utdanningstilbud: 
- Skolene skal ha nært 

samarbeid med 
videregående skole og 
Samisk høgskole 

- Øvingsskoler for studenter 
- Nært samarbeid med 

videregående om overgangen fra 
ungdomsskolen til 
videregåendeskole 

- Utarbeide partnerskapsavtale 

 
Des. 2022 
 

Kommentar: 
Øvingsskolekontrakt 
med Samisk 
høgskole er signert 

 
Mål: Innbyggere og ansatte i kautokeino har gode levekår, høy trivsel og god helse 
 

Tiltak Tiltak gjennomføres slik Gjennomført og 
rapportert 

Helse og trivsel: 
Forebygging av mobbing 

• Bruke handlingsplan «Et trygt 
og godt skolemiljø» som et 
verktøy i daglige arbeid i 
skolen 

• Felles handlingsplan for et 
trygt og godt barnehagemiljø 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt kosthold og fysisk aktivitet 

 

- Voksne som gode rollemodeller for 
barn 

- Tydelig klasse/gruppe ledelse 

- Fadderordning for elever i 
barneskolen 

- Temadager om mobbing; sosial 
innlæring 

- Fokus på sosiallæring i alle 
klassetrinn 

- Arbeide med overganger mellom 
barnehage og skole og mellom 
skoleslag 

- Felles aktiviteter, f.eks. turer, 
måltider osv. 

- Kontinuerlig arbeid med å 
forebygge, avdekke og stoppe 
mobbing 

- Trivselsundersøkelser  
 

- Sukkerfri skole 
 

 
Kontinuerlig 

 
Mål: Innbyggere og ansatte i kautokeino har gode levekår, høy trivsel og god helse 
 

Tiltak Tiltak gjennomføres slik Gjennomført og 
rapportert 

Koordinert innsats:  
Kommunen skal ha spesielt fokus 
på barn og unges helse og 
oppvekstsvilkår, og bidra til at 
ulike instanser som jobber med 
barn samarbeider for å hindre 
mobbing, rus, vold og overgrep. 

 
Tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats, 
oppvekstreformen, interkommunalt 
samarbeid, erfaringsdeling, 
kollegaveiledning og foreldreveiledning  

-  

 
Kontinuerlig 
 

Sykefravær: 
Få ned sykefravær med 1%  

 
Sykefraværsoppfølging: 

• Oppfølgingsplan 

 
Kontinuerlig 
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• Tilrettelegging der det er mulig 

Vernerunder: 
Alle virksomheter skal 
gjennomføre vernerunder. 

 
Vernerunder gjennomføres med 
virksomhetsleder og verneombud, hvis 
ønskelig kan også 
bedriftshelsetjenesten delta. 

 
01.07.22 

Ansattes stemme: 
Gjennomføre 
medarbeidersamtaler 

 
 

 
Innen 31.12.21 

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

Tiltak Tiltak gjennomføres slik Gjennomført og 
rapportert 

Utdanningstilbud: 
Skolene skal ha nært 
samarbeid med videregående 
skole og Samisk høgskole 

 
- Øvingsskoler for studenter 
- Nært samarbeid med videregående 
om overgangen fra ungdomsskolen til 
videregåendeskole 

 
Kontinuerlig 

 
Mål: Barn og unge aktive deltakere i kulturlivet 
 

Tiltak Tiltak gjennomføres slik Gjennomført og 
rapportert 

Kulturskoletilbud: 
Kommunen tilbyr barn og unge et 
variert kulturskoletilbud 

 
Kulturskoleleder som samarbeider 
med ulike aktører for å få et levende 
kulturtilbud for barn og unge i 
Kautokeino kommune 

 
 

Samisk språk og kultur: 
Kulturskolen skal i samarbeid 
Språksenter «Giellagiisá” gi alle 
barn og unge i Kautokeino et kultur 
tilbud som er knyttet til tradisjonell 
kunnskap og samiske verdier 

Giellagiisa arrangerer kurs i språk og 
samiske tradisjoner for alle alders 
grupper 

Kontinuerlig 

Barn og unges engasjement: 
Barn og unge skal motiveres til å 
utvikle og drifte egne kultur‐ og 
fritidstilbud. 

- Ungdomskoordinator som motiverer, 
legger til rette og som vil være 
mentor for å utvikle og drifte egne 
kultur – og ungdomstilbud 

 

- Digitalfritidskort: 
Ungdomskoordinator skal i 
samarbeid med lag og foreninger i 
Kautokeino kommune bygge opp 
en felles plattform hvor alle 
fritidstilbud legges inn, slik at det 
blir en felles oversiktlig plan for 
dette. 

 

 

 

 

 

Kommentar: 

Prosjektmidler fra 
Bufdir 

 

 

 
 

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: 
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Utvalg 
og 
Saksnr   

Vedtaks 
dato 

Sakstittel Status Utført dato 

KST 
64/21 

16.12.21 Søknad om økning i 
kommunalt tilskudd til 
Kautokeino kirkelig fellesråd 

Oppgaven er gjennomført  

KST 
65/21 

16.12.21 Tilstandsrapport for 
grunnskolen 2020 -2021 

Oppgaven er gjennomført  

KST 
66/21 

16.12.21 Tilstandsrapport for 
barnevernet 2020 

Oppgaven er gjennomført  

KST 
67/21 

16.12.21 Rapport for fjernundervisning Oppgaven er gjennomført  

KST 
1/22 

07.04.22 Regulering av gebyrheftet 
2022 - Barnehagesatser 

Oppgaven er gjennomført  

KST 
2/22 

07.04.22 Samisk Musikkfestival - 
søknad om støtte 2022 – 2024 

Oppgaven er gjennomført  

KST 
3/22 

07.04.22 Fastsettelse av satser i 
barneverntjenesten 

Oppgaven er gjennomført  

 

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 1. tertial 2022: 
 

 

Regnskap 
2022 

Rev. 
budsjett 

Budsjett 
vedtatt Avvik 

Forbruk 
i % 

Regnskap 
2021 

Utgift 36 844 603  106 174 598  106 174 598  69 329 995  35 % 35 415 764  

Inntekt -7 613 218  -26 850 520  -26 850 520  -19 237 302  28 % -7 912 808  

 29 231 385  79 324 078  79 324 078  50 092 693  37 % 27 502 955  

 
 

 

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. Alle indikasjoner på vesentlige avvik i budsjett og 
budsjettpremisser skal omtales. Den er den reelle økonomiske stillingen som skal 
kommenteres): 
 
Regnskapet for 1. tertial viser et overforbruk på 3,5%. Regnskapet for 1. tertial er vanskelig 
med å se om rammen vil holde, da refusjoner for fjernundervisning og refusjon for samisk 
opplæringen ikke blir inntektsført før juli/august. Mye av overforbruket skyldes vikar, overtid 
og lønnsutgifter. 
 

 
 

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk): 
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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 15,33% 16,32% 11,01% 9,35% 9,84% 7,18% 

2       

3       

4       

Årets       
 

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak: 
Sammenligning med fjorårets 1.tertial har totale sykefravær økt med 6,16 % og korttidsfravær økt 
med 4,35%. Mye av sykefraværet skyldes korona, både koronaviruset og slitasje/overtid/merarbeid. 
Enheten har omplassert 2 ansatte til annet arbeid etter ønske fra den ansatte. 
 
Tiltak ved sykefravær: 

- Tilrettelegging 

- Sykefraværsoppfølging 

- Omplassering der dette er mulig 

- Helsekontroll 

- Vernerunde 

- Ergonomisk kartlegging 
 
 

Dato  Underskrift 
11.05.22 Bodil Utsi Vars 

Kommunalleder 
 
 

Kommunedirektørens tilbakemelding: 

(Orginaltekst: Ikke oversatt.) 
 
At kommunens nest største enhet har merforbruk, er noe som må tas alvorlig. Det 
imøteses tiltak for å komme i balanse ved årsslutt. 
 
Det er også viktig fremover å sikre at fraværet ikke stabiliserer seg på det nivået det 
har vært under pandemien. 
 
Jeg registrerer at tertialrapporten er skrevet på norsk. Enhet for kultur- og oppvekst er 
vanligvis et språklig forbilde i kommunen. 
 
Det er svært positivt at alle politiske vedtak er gjennomført. Jeg savner imidlertid 
beskrivelse av progresjon i henhold til planstrategi og interne mål/oppgaver i 
virksomhetsplan. Tabellen viser hva som skal gjøres og hvordan, men forteller ikke 
om det er gjort.  

13.05.2022 
Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 
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Enhet for helse og omsorg 
                                                     

                          

 

 

Guovdageainnu suohkan 
Kautokeino kommune 

 
Rapport 1.tertial 2022           

til kommunestyret  

Originaldokument: X  
Oversatt dokument:  Fra enhet: Helse og omsorg 

         
Skjema returneres til strategisk ledelse senest: 

• 13. mai (1. tertialrapport 2022 med sykefravær for 1.kvartal) 
 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan 

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden 

• Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets 
virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og 
interne mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres 

• 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.  

 
Helse- og omsorg har første tertial hatt uvanlig høyt sykefravær, mye av dette skyldes 
korona og influensa. Det har vært veldig krevende å skaffe personell til å utføre 
arbeidsoppgavene i avdelingene. Dette har vært mulig pga. interne omrokkeringer og all 
administrativ tid til lederne har vært brukt for å få personell på jobb for å sikre en faglig 
forsvarlig tjeneste ut til befolkningen. I korte perioder har man måtte prioritere ned 
hjemmehjelpsoppgaver og overflytte personell til hjemmesykepleien. 
 
Ledelsen i helse- og omsorgs har også vært redusert pga. sykefravær i korte og lengre 
perioder slik at det har vært særdeles høyt belastning på de som har vært i arbeid. Det igjen 
har gått utover enkelte arbeidsoppgaver som rapportering (internt og eksternt), 
sykefraværsoppfølging, medarbeidersamtaler og andre interkontrolloppgaver som for 
eksempel oppfølgning av rutiner. 
 
Framover blir fokuset å bringe den «normale» arbeidshverdagen tilbake slik at vi kan arbeide 
med tjenesteutvikling og effektivisering i større grad enn de siste to årene. 
 
Helse– og omsorg vil prioritere dette framover: 

• Framtidig tjenestebehov ved helse og omsorg (kommunestyrevedtak demensplasser) 

• Prosjekt «vi tar grep» 
o Helhetlig helse og omsorgsplan 
o Kompetanseplan 
o Reform «leve hele livet» 
o Heltidskultur 
o Velferdsteknologi 
o Rett tjeneste i forhold til vedtak. 
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Tjenesteutvikling og effektivisering som har vært prioritert i det siste er heltidskultur og vår 
journal og saksbehandlings verktøy som er tatt i bruk som elektronisk arkiv fra og med 1. 
april. 
 
Bygging av et nytt produksjonskjøkken og dialyserom er kommet i gang. Dette arbeidet har 
krevd en del organisering får å få tømt det gamle kjøkkenet og etablert et midlertidig kjøkken 
under byggeperioden. Det er lyst ut en kokkestilling hvor man har gjennomført intervju med 
aktuelle kandidater, ansettelsen er enda ikke gjort. 
 

 
 

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 

Eldreråd 
07/19 

21.03.19 Diabetessykepleier Under arbeid  

KST 
12/21 

08.04.21 Etablering av helsefellesskap 
Finnmark          

Ferdig 24.02.2022 

KST 
58/19 

 Forprosjektering av nye 
heldøgns plasser for personer 
med demenssykdom 

Under arbeid  

 
 

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: 

 
*Framtidig tjenestebehov ved helse og omsorg (demensplasser). 
 

 

Økonomi  -  tertialrapportering 

  

Regnskapstall for 1. tertial 2022: 
 

 

Regnskap 
2022 Rev. budsjett 

Budsjett 
vedtatt Avvik 

Forbruk 
i % 

Regnskap 
2021 

Utgift 49 498 237  123 428 786  123 428 786  73 930 549  40 % 42 127 850  

Inntekt -4 381 894  -30 780 000  -30 780 000  -26 398 106  14 % -8 478 865  

  45 116 343  92 648 786  92 648 786  47 532 443  49 % 33 648 986  

 
 

 

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. Alle indikasjoner på vesentlige avvik i budsjett og 
budsjettpremisser skal omtales. Den er den reelle økonomiske stillingen som skal 
kommenteres): 
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Helse- og omsorg har et stort overforbruk i første tertial, mye av dette skyldes vikarbruk og 
koronaavtalen som har gitt overtidsbetaling på 200% og 300%, Man forventer at dette skal 
bli dekt av statlige midler. Det lave inntekten skyldes periodisering og at man ikke har fått inn 
refusjon for koronautgifter.    
 

 
 

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk): 
 
Vil bli fremmet som budsjettregulering hvis det viser seg at det er behov for endring. 
 

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 21,57% 22,67% 11,20% 9,71% 9,55% 11,20% 

2       

3       

4       

Årets       
 

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak: 
Sykefraværet i første kvartal er urovekkende høyt, Dette skyldes i stor grad av korona, 
influensa og stor arbeidsslitasje over flere år på grunn av ekstrabelastningen pandemien har 
medført. 
 
Forslag til nye tiltak:  
Hjemmetjenesten får bistand fra NAV fylke og NAV lokalt til å arbeide med sykefraværs 
oppfølgning. Det vil bli arrangert kurs for ledelsen og de ansatte med forskjellig tema. Dette 
tiltaket skal videreføres til alle virksomheter når tiltaket kommet godt i gang i 
hjemmetjenesten. 

 
 

Dato  Underskrift 
23.05.2022 Kent Ailo Hætta 

Kommunalleder 
 
 

Kommunedirektørens tilbakemelding: 

Det er tre forhold ved Enhet for helse og omsorg som uroer meg:  
 
Det ene er at en kjerne av ledere og sekretær ved enheten i flere år har gjort alt i deres 
makt for å sikre at tjenestene skal gå som normalt under pandemien, uten at 
befolkningen merker så mye til det, og at de fremdeles ikke kan senke skuldrene, fordi 
fraværet fremdeles er svært høyt. Driften ved enheten står nå på at dette fåtallet 
personer ikke knekker sammen.  
 
Det andre som opptar meg er at vi må sikre tiltak for at sykefraværet ikke får 
stabilisere seg på et nytt, høyere nivå, på tross av at lederne er slitne og har nok med 
å sikre drift fra dag til dag. 
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Det tredje er at også den største enheten i kommunen melder om merforbruk i første 
tertial.  
 
Jeg har forståelse for at enheten verken har rom for nye oppgaver eller normal 
lederoppfølging av de ansatte, som er på jobb og gjør en utmerket jobb. Lederne ved 
enheten behøver i stedet så god bistand, som mulig, fra kommuneorganisasjonen, for 
avlastning med alt de kan avlastes for.  

23.05.2022 
Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 
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Enhet for NAV/sosial 
                                                     

                          Guovdageainnu suohkan 
Kautokeino kommune 

 
Rapport 1.tertial 2022           

til kommunestyret  

Originaldokument:   
Oversatt dokument:  Fra enhet: NAV sosial 

         
Skjema returneres til strategisk ledelse senest: 

• 13. mai (1. tertialrapport 2022 med sykefravær for 1.kvartal) 
 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan 

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden 

• Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets 
virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne 
mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres 

• 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 jobber med boligsosial handlingsplan og saksbehandler bl.a. startlån og de ulike 
tilskuddordningene. Dette er ordninger som befolkningen i Kautokeino søker på og vi ser at 
det bygges nye hus som følge av innvilgelse av startlån, i tillegg til at de unge får 
etableringstilskudd. Det er en god del eldre som søker om utbedringstilskudd for å kunne bli 
boende i sine hjem. Det må prioriteres hvem som får tildelt midler i år. Disse ordningene er 
med på å stimulere boligmarkedet i Kautokeino, og avlaste helsetjenesten. Det er fortsatt ett 
presset boligmarked i Kautokeino, og vi ser behov for sosialboliger som nødboliger for 
kortere perioder til bostedsløse.  
 
Bostøtte er en ordning som kunne ha hatt en større søkermasse i Kautokeino. NAV har 
informert om ordningen på kommunens hjemmeside og facebook side men har ikke sett en 
markant økning av søknader. Det er en ordning som kunne vært bedre utnyttet blant 
kommunens lavinntektsfamilier, og av de som mottar alderspensjon.  
 
NAV sin behandling av søknader om sosiale tjenester er blitt hel digital. Nå kan brukere 
gjøre alt på «din side» på NAV. De kan sende inn søknader, dokumentasjon og følge status 
på behandlingen av sin søknad. I tillegg er utbetalingene digitalisert, nå overføres økonomi 
filer digitalt til økonomi for utbetaling, og ikke på anvisningsblanketter som tidligere. Dette er 
en effektivisering av saksbehandlingen i sosialtjenesten. De ansatte har vært igjennom en 
omfattende opplæring i bruk av Visma velferd. Det som gjenstår er å digitalisere utbetalingen 
av kvalifiseringsstønaden. Dette vil bli gjort i løpet av juni mnd.  
 
NAV Kautokeino har spilt en aktiv rolle med å sette samisk språk og kultur på dagsorden i 
statlig del av NAV. Det er igangsatt ulike prosjekter for å løfte det samiske språket og 
kulturkompetansen i NAV. NAV Kautokeino sitter i arbeidsgruppen som jobber med dette og 
er initiativtaker til å ansette en som på heltid skal lede dette arbeidet. 
 
NAV har dette halvåret jobbet aktivt med krisen i reindriftsnæringen og tatt initiativ til ulike 
møter, deltatt i arbeidsgruppen i kommunen. Dette er ett arbeid som fortsatt pågår og som 
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direktøren i NAV Troms og Finnmark har tatt videre til direktoratet etter tilbakemeldinger fra 
NAV Kautokeino. NAV vil fortsette å ha ett fokus på dette og delta aktivt i det videre arbeidet.  
 
NAV sitter i arbeidsgruppen som har jobbet med saken om mottak av flyktninger i 
Kautokeino kommune. Fremover vil NAV også ha en sentral rolle i bl.a. utformingen av 
introduksjonsprogrammet i kommunen.  
 
NAV har ansvaret for salgs og skjenkebevillinger og kontroll av disse. Det er nylig ansatt 
skjenkekontrollør og kontrollene er gjennomført som planlagt. NAV leder har vært med på 
skjenkekontrollen som anbefalt i helsedirektoratets veileder.  
 
Kautokeino har fortsatt en høy andel arbeidsledige. I utgangen av April lå tallet på 5,1% av 
den totale arbeidsstyrken. Det er en del ledige stillinger i Kautokeino, men manglende 
kompetanse. NAV jobber med å kvalifisere de arbeidsledige til arbeid gjennom 
kompetanseheving.  
 
Alle ansatte i NAV Kautokeino har samisk språk og kulturkompetanse. Det er viktig å 
beholde ansatte med både fag og språk kompetansen. Samisk brukes fortsatt som 
primærspråk i NAV Kautokeino. 
 
NAV jobber kontinuerlig med kompetanseheving blant egne ansatte. NAV deltar på kurs i 
regi av statsforvalteren og NAV fylke. NAV Kautokeino har ett godt samarbeid med 
statsforvalteren i sosialsaker og det er ikke sendt klager til statsforvalteren i år.  
 
NAV jobber med å redusere sykefraværet i kommunen, og har igangsatt metoden 
Innsatsteam. Det har vært oppstart i hjemmetjenesten i April, og det vil jobbes intensivt med 
sykefravær i en 6 måneders periode. Det foretas en kartlegging av arbeidssituasjonen, 
holdes ulike kurs og de sykemeldte følges opp annenhver uke med samtaler. Målet er å 
redusere sykefraværet i avdelingen. 
 
NAV Kautokeino har hatt en vår med ett høyere korttids sykefravær enn normalt, og en 
økning i antall saker. Det er spesielt tunge gjeldssaker som øker mest. I tillegg har en ansatt 
gått ut i permisjon og inn i jobben som barnevernleder. NAV har utlyst vikariatet og den faste 
veileder stillingen som kommunestyret bevilget midler til. Det er godt kvalifiserte søkere til 
stillingene, og ansettelses prosessen er igangsatt.  
 
NAV har fått midler fra statsforvalteren til å styrke sosialtjenesten. Det vil bli ansatt en 
prosjekmedarbeider som skal jobbe med prosjektet. I prosjektet vil fokuset være på ungdom 
og inkludering.  
 
NAV er forsinket med revideringen av ruspolitisk handlingsplan da ressursene er brukt på 
gjeldssaker og økonomisk veiledning. Disse sakene er enormt ressurskrevende og krever en 
særskilt kompetanse. Den ruspolitiske handlingsplanen er i sluttføringsfasen og vil bli 
fremmet for behandling i kommunestyret høsten 2022.  
 
NAV har hatt ett stort fokus på sikkerhet og beredskap første halvår. NAV sosial følger 
årshjulet for sikkerhet og beredskap og har dette på dagsorden kontinuerlig. 
 
NAV har etablert ett lokalt medbestemmelses apparat (MBA) hvor NAV leder deltar for 
arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud deltar. Det er møte en gang i måneden og ellers 
ved behov. Dette er ett viktig virkemiddel for å sikre medbestemmelse blant ansatte.  
 

263



 

 

31 

 

Nav har innført hybrid arbeidshverdag, hvor hjemmekontor og tilstedeværelse på kontoret 
kan kombineres. Dette gjelder foreløpig kun for statlig ansatte, men bør vurderes innført for 
alle. Det er viktig med like muligheter og personalpolitikk for alle ansatte i NAV:  
NAV har redusert åpningstidene til mandag, onsdag og fredag for publikumsmottak. Dette er 
en del av effektiviseringen, men også for at vi skal kunne ha interne 
kompetansehevingsdager og prioritert ressursbruk. Det virker ikke å være nødvendig å 
utvide disse åpningstidene.  
 

 
 

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 
63/21 

16.12.21 Studentsamskipnaden i Indre-
Finnmark (SSO) – forlengelse 
av skjenkebevilling  

Skjenkebevilling innvilget, 
følges opp med 
skjenkekontroller. 

 

KST 
6/22 

07.04.22 Niilas AS – forlengelse av 
skjenkebevilling  

Skjenkebevilling innvilget, 
følges opp med 
skjenkekontroller. 

 

KST 
7/22 

07.04.22 Lokale retningslinjer for 
startlån, tilskudd til etablering 
og tilskudd til tilpasning 

Nye retningslinjer er tatt i 
bruk. 

 

KST 
19/17 

15.06.17 NAV Sápmi  Fylkesdirektøren arbeider 
med å kunne ansette for å 
kunne jobbe kontinuerlig 
og godt med saken.  
 

 

KST  
43/21 

24.06.21 Boligsosial handlingsplan for 
Kautokeino kommune 2021-
2025. 
 

Ansettelse av 
prosjektleder i “Leie til 
eie”. Tilskudd og startlån 
er godt brukte virkemidler 
til stimulering av 
boligmarkedet. 

 

     

 
 

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: 

 

• Ruspolitisk handlingsplan 
 

Økonomi  -  tertialrapportering 

  

Regnskapstall for 1. tertial 2022: 
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Regnskap 
2022 

Rev. 
budsjett 

Budsjett 
vedtatt Avvik 

Forbruk 
i % 

Regnskap 
2021 

Utgift 2 447 584  10 052 706  10 052 706  7 605 122  24 % 2 437 555  

Inntekt -63 688  -973 000  -973 000  -909 312  7 % -157 383  

 2 383 896  9 079 706  9 079 706  6 695 810  26 % 2 280 172  

 
 

 

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. Alle indikasjoner på vesentlige avvik i budsjett og 
budsjettpremisser skal omtales. Den er den reelle økonomiske stillingen som skal 
kommenteres): 
 
NAV har ett underforbruk på ca 7%, dette da det er noen utgifter som betales på slutten av 
året, som VTA plassene ved arbeidssenteret, leie av lokaler og delte utgifter i partnerskapet. 
Tilskudd til utbedring av bolig utbetales ved ferdigstillelse av prosjektet.  
 

 
 

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk): 
 
Vil bli fremmet ved budsjettregulering dersom behov for endring.  
 

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 6,02%   6,02%   

2       

3       

4       

Årets       
 

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak: 
NAV har hatt ett høyere sykefravær en normalt i første del av året grunnet korona og 
influensavirus. NAV rapporterer kun på totalt fravær, dette av personvernhensyn da vi kun 
har en mannlig ansatt i enheten.  
 
Forslag til nye tiltak:  
Ikke behov for tiltak da sykdomstilfellene ikke er arbeidsrelaterte.  
 
 

 
 

Dato  Underskrift 
            

Kommunalleder 
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Kommunedirektørens tilbakemelding: 

(Orginaltekst: Ikke oversatt.) 
 
Slik det går fram av rapporten har NAV tatt viktige initiativer også i første del av 2022, 
gjort en del opprydninger og bidratt til å løse utfordringer, som gjelder hele 
kommunen. 
 
NAV har et lavt sykefravær, men noe høyere enn normalt. Det er viktig at det sikres at 
fraværet ikke stabiliserer seg på korona-nivå. 
 
Kommunalleder har ikke datert og signert tertialrapporten. 

13.05.2022 
Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 
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Enhet for tekniske tjenester 
                                                     

                          

 

 

   Guovdageainnu suohkan 
    Kautokeino kommune 

 
Rapport 1.tertial 2022           

til kommunestyret  

Originaldokument: X  
Oversatt dokument:  Fra enhet: Teknisk 

         
Skjema returneres til strategisk ledelse senest: 

• 13. mai (1. tertialrapport 2022 med sykefravær for 1.kvartal) 
 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan 

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden 

• Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets 
virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og 
interne mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres. 

• 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  
 
Kommunens satsningsområder for 2022 er kvalitet/utvikling, men vi skal fortsette å fokusere 
på effektivisering/digitalisering, redusere sykefravær, arbeidsmiljø, økt bruk av samisk språk.  
Med bakgrunn i målene er det vedtatt tiltak hvor gjennomføringsmåte og ansvar skal 
fordeles. Det er viktig å presisere at tiltakene beskrevet i virksomhetsplanen og 
økonomiplanen, samt vedtatte politiske føringer kun utgjør en del av teknisk enhet sin 
arbeidsportefølje. Hoveddelen av enhetens ressurser går med til daglig drift, noe som ikke 
beskrives som tiltak i virksomhetsplanen.   
 
Første tertial 2022 preges i stor grad av stort etterslep i enkeltprosjekter, skoleprosjektet og 
til dels merarbeidet med Coronapandemien. Det meste av ressursene som ikke går til å 
håndtere daglige gjøremål/driftsoppgaver brukes på disse områdene. Spesielt bygningsdrift 
berøres kraftig, men også de andre områder av enheten berøres. Skoleprosjektet tar fortsatt 
vesentlig av enhetens ressurser. Flere vedtatte tiltak og mål vil bli vesentlig utsatt. Et prosjekt 
er et tiltak som har et avgrenset omfang, og gjennomføres én gang for å nå et gitt mål 
innenfor en gitt tids- og ressursramme, og linjeorganisasjonen er ikke dimensjonert for større 
prosjekter.  
 
Til tross for merarbeid har enheten god produksjon av driftsoppgaver målt mot tidligere år. 
Enheten er ajour på de fleste områder og jobber nå med sikre bedre tjenester og 
rettssikkerheten for innbyggerne. Det kan nevnes en betydelig økning i antall dispensasjoner 
og plansaker, byggesak har kun få dagers saksbehandlingstid, kartverket er oppdatert og 
publisert på kommunekart.com, det er fortsatt god etterspørsel etter bolig- og næringstomter, 
etc. 
 
For å kunne gjennomføre vedtatte tiltak er det behov for midlertidig 3-årig kapasitetsøkning 
på bygningsdrift. Stilingen blir lyst ut i mai måned.  Det vil ikke være behov for økte 

267



 

 

35 

 

driftsmidler da denne økningen er allerede finansiert via vedtatte prosjekter. Alternativet til 
økt bemanning er kjøp av dyre konsulenttjenester, i tillegg til at lokalsamfunnet ikke sitter 
igjen med synergier.  
 
Ellers er 1.tertial ett klassisk 1.tertial.  
 
 
Tiltak i henhold til handlingsprogram og budsjett 2022: 

Tiltak Gjennomføres på følgende måte Planlagt 
ferdig/frist  

Vann og avløp: (selvkost)   

Investering: Hovedplan vann og 
avløp kr 550 000,-  
Videreføres i 2021 
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.  
 
Planen er nå ute på offentlig ettersyn. 
Planlagt behandling i kommunestyret i 2022 

3.tertial  

Ledningsanalyse/kapasitetsanalyse 
vann Kautokeino tettsted. 
Kr 250 000,- 

Rambøll er engasjert for å gjøre analysen. 
Forventes ferdigstilt høst 2022. 

3. Tertial. 

Driftsovervåkning Vann og avløp Kartlegge og prioritere hvilke anlegg som skal 
bygges ut nå. Ferdigstilles høst 2022 

3. Tertial 

Ledningsanalyse/kapasitetsanalyse 
vann, Maze 

Rambøll engasjeres til å utføre analysen. 
Forventes ferdig i 2022. 

2022 

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

Utredning av nytt hovedvannverk. Rambøll er 
engasjert for å videreføre prosjektet. 
Lokalisere nye brønner før godkjenning. 
Pågående. Lagt i bero i påvente av 
behandling av hovedplan. 

2024 

Suohpatluohkká vannverk. Prosjektet har vært ute på nytt tilbud. Skal 
opp til behandling i kommunestyret i juni.  

2022 

Bygningsdrift:   

Oppvekstsenter Maze 
KST 29/18, kr 6 800 000,- 

Utrede løsningen og presentere et 
kostnadsoverslag. 
Tiltaket planlegges iverksatt i løpet av 2023 
med konkurransegrunnlag og anbudsrunde. 

2024 

Vedlikeholdsplan bygg Arbeider iverksatt 2022 

Investering: Kjøkken på 
helsesentret  
Prosjekt 1481 
 

Vedtak gjort desember 2021 om å bygge 
produksjonskjøkken på helsesenteret. 
I tillegg medtas dialysesenter.   
Prosjektet er iverksatt i januar 2022.  
Ferdigstillelse september 2022.  

3.tertial 

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.  
Gjennomføres i perioden 2023-2026. Denne 
målsettingen forutsetter flere interne 
ressurser på teknisk 
enhet/bygningsdrift/prosjekt.  
 

2023-2026 

Utrede Máze Grendehus/ Maze 
skole 
 

Utrede formannskapets bestilling 26.01.2021: 
 

2023 

268



 

 

36 

 

1. Utrede Máze grendehusets tilstand, verdi 
og bruk.  

→ Gjennomført verdivurdering på 
grendehus/kunstsenter. 

2. Utrede tilrettelegging av flerbruk på 
skolen. 

→ WSP har tidligere gjennomført kartlegging 
ved ombygging til Oppvekstsenter.  

3. Utrede Máze Bo- og servicesenter som 
alternativ/flerbruk til 
kunstsenter/grendehus.  

4. Utrede el-kjele kapasiteten på Máze skole 
med bakgrunn i gjentakende utfordringer 
med varme på bygget vinterstid.  

→ Máze skole el-kjel vurdert til å være for 
liten. Her trengs en større kjele. 
 

Videre vurderinger gjøres fortløpende.  

Ny hytte som erstatning solgt hytte 
i Silis 

Sekretariat i anskaffelsesarbeidet.  2022 

Ny driftsbase for bygningsdrift 
 

Etablere ny driftsbase for bygningsdrift.  
Desember 2022 ble vedtak om kjøp av 
Ávžžiluodda 15 gjort.  
Gjenstående før bygningsdrift kan flytte inn: 
Ombygging/tilrettelegging av bygget for å 
tilfredsstille lovkrav til arbeidsplassforskrift.  
Konsulentarbeid pågår for å kartlegge 
byggets tilstand og utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag for renovering, milepæl 
for anbudsutlysning er før fellesferie 2022. 
Første mulige oppstart av prosjektering for 
entreprenør vil være aug/sept 2022.   

2023 

Parkeringsplass ved helsesenteret, 
Corona-teststasjon 

Utvidelse av parkeringsplass påbegynt. 
Ferdigstilles i sin helhet ila 2022. 

2.tertial 

Brannvarslingsanlegg rådhus  
PS 55/21 

Montere brannvarslingsanlegg på rådhusets 
eldste del. Gjenstår anskaffelsesarbeider. 
Milepæl ila 2022 

2022 

Solskjerming sykehjem, 
Sak 73/21 

Arbeider iverksatt. 

Solskjerming monteres på sykehjems delen 

på Kautokeino helsesenter innen 2.tertial.  

2.tertial 

Renovasjon kommunalebygg. 
Helhetlig løsning for 
avfallshåndtering 

Arbeider iverksatt, utarbeidelse av 

konkurransegrunnlag og anbudsdokumenter 

påbegynt. 

2023 

El-kjele helsesenter  
Sak 73/21 

Montere el-kjele på Kautokeino helsesenter 
ifht. Forbudet mot bruk av fossilt brennstoff til 
fyring.  
Forbudet trer i kraft 1. januar 2025 på 
helsebygg.   
Gjenstår anskaffelsesarbeider. 

2022 

Elbilladere til kommunale bygg for 
kommunale biler 

Anskaffelse gjennomført, monteres løpende.  
Tilskudd søkt og innvilget av miljødirektoratet. 

2022 

Vei/renovasjon/slam/miljøvern:   

Investeringstiltak Vi ber om at følgende frister overholdes: 3.tertial 
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Trafikksikkerhet - 
Fylkeskommunale 
trafikksikkerhetsmidler for 2022 kr 
300 000,‐ er tildelt for 2022.  
Fortau Diehtosiida» 

Innen 1.juli skal søker levere en kort 
statusrapport på gjennomføring av prosjektet 
til fylkeskommunen. 
Rapporten skal inneholde informasjon om 
økonomi og fremdrift i forhold til 
milepælsplan. Innen 1. desember skal det 
sendes inn faktura, sluttrapport med 
regnskap. Hovedregelen er at tilskudd 
utbetales i sin helhet når tiltaket er 
gjennomført. Det skal utarbeides en 
prosjektrapport som dokumenterer prosjektet. 
Rapporten skal også inneholde et regnskap 
over påløpte kostnader. 
På prosjekter over kr 250 000 skal det sendes 
inn et revisorbekreftet regnskap. 
 
Eiendomsforholdene må avklares før tiltaket 
iverksettes 
 
 
 
Budsjettregulering på egenandel til KST i juni 
2022. Frist for saksfremlegg er i mai 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.terial 
 
 
 
2.tertial 

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

Vedlikehold av kommunale veier ihht. plan 
vedtatt av KST.  

3.tertial 

Kartlegge av status av gatelys Alle gatelys kartlegges og det utarbeides et 
investeringsbehov for reparasjon av gatelys 

2.tertial  

Náránaš- vei og bru  
 

Gå i dialog med de 2 gruveselskapene og 
inngå ny avtale/stadfeste gammel avtale om 
bruk av bro og vei i forbindelse med 
steinbruddene.  

2022 

Trafikksikkerhetsplan rullering og 
politisk godkjenning 

Planen rulleres og fremmes til politisk 
behandling og prioritering før søknad om 
trafikksikkerhetsmidler fremmes.  

3.terital  

   

Naturforvaltning/byggesak/plan 
og oppmåling/landbruk 

  

Rullering av Forskrift om Forskrift 
om innlandsgarnfiske, Kautokeino 

Å varsle oppstart, 2 mnd. høring, 
kommunestyret vedtar 

Juni 2022 

Prosjekt for å etablere et forsøk om 
motorferdsel etter lov om forsøk i 
offentlig forvaltning 

Følge opp prosjektet og være 
administrasjonens person i dette arbeidet.  

2023 

    

UTREDNING AV 
SNØSKUTERLØYPER I 
KAUTOKEINO KOMMUNE 
KST PS 58/21 Elements saksnr. 
2019/285 

Kommunestyret ber om utredning av 
skuterløyper 1 Økseidet - Goahteluoppal, 
løype 2 Kautokeino til Geadgejåvri og løype til 
Gahddanjåvri og løypene 26,23 og 21 
Samt utrede anbefalingen om å senke 
hastighet til 30 km/t 

3.tertial 
2022 

ANDEJAKT - Rapport for avsluttet 
forskriftsperioden for andejakt om 
våren 

Viltloven er delegert til hovedutvalget, rapport 
for avsluttet forskriftsperioden for andejakt om 
våren kan derfor ikke utarbeides rent 
administrativt. 
Som det kommer frem av vedlegget ble det i 
2013 vedtatt en midlertidig forskrift om vårjakt 
på ender i Kautokeino kommune som et 

01.06.2022 
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prøveprosjekt i perioden 2013 – 2022. 
Prøveperioden er slutt, og det skal utarbeides 
en rapport. 
 
Se pkt 6 i vedlegget s.6 – der står det at det 
skal lages en rapport. Sametinget har i telefon 
med ordfører i dag bedt om å få denne 
rapporten tilsendt så fort som mulig. Ordfører 
anbefaler at den må være ferdig senest 
01.06.2022. 

2022/316-2 Videreføring av 
ordningen med lodden – 
vårvinterjakt på ender - i 
Kautokeino kommune 

Være sekretariat for HU KNT i arbeidet med 
videreføring av vårjakt på ender i Kautokeino 
kommune 

1.tertial 
2023 

Plan for utmarksbruk med tanke på 
kultur, tradisjon, utmarksnæring og 
områdetilhørighet 
 

Bestilling på denne planen ligger i 
kommunalplanstrategi med ferdigstilling i 
2021. Nytt ferdigstillingstidspunkt blir i løpet 
av 2022.  

2022 

Klima- og energiplan Arbeidet starter opp i 2022 2022 

   

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

Navnekomiteen har hatt møte, og har foreslått 
vegnavn for de veger som er dekket av denne 
runden. Høring gjennomføres mai/juni. 
Endelig vedtak gjøres av formannskapet i juni 
2022.  
Så starter neste runde med veger som 
gjenstår i august/september 2022. 

 

Ferdig 
adressert 
innen 
utgangen av 
2022. 

Oppdatering av matrikkelen. Pågående arbeid som også videreføres i 
2022. 
 
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. 
 
Kautokeino kommune har mange 
eiendommer som mangler stedfesting i 
matrikkelen, og enda flere eiendommer som 
mangler avklarte grenser. At grenser er 
uavklarte, hindrer utvikling av disse 
eiendommene, da tiltak ofte krever avklarte 
grenser. Å få målt opp alle grensene i 
kommunen er et uoppnåelig mål med dagens 
bemanning. En slik oppgave vil kreve en 
dedikert landmåler som kun jobber med dette, 
og vil kunne ta mellom 3 og 5 år (anslag). Et 
slikt arbeid vil også medføre tett samarbeid 
med jordskifteretten og Statsarkivet. 
 
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 

Løpende 
hele året 
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huseier selv i det hele tatt har dem. Det er 
ikke kapasitet til å rette alle disse feilene 

Investering: Eiendomsarkivet. Kr 
200 000,- 
KST  
 

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

2.tertial 

Kommunedelplan for Márkan  Arbeidet med ny kommunedelplan for Márkan 
starter opp i 2023 og ferdigstilles i 2024 jfr. 
vedtatte kommunale planstrategi. 
. 

2024 

KBA1 Arbeidet pågår og vil bli sluttført i 2022. 
Fremmes til KST i oktober 2022. 

2022 

Kommunedelplan for Máze Arbeidet med planprogram er starter. 
Planprogram vil bli vedtatt før sommer 2022. 
Planprogrammet vil bestemme hvordan 
prosessen med reguleringsplan skal foregå.  

1.tertial 2023 

Plb. 12.14 Planendring 
industrifeltet 

Bestilling fra ordfører. Saken vil bli prioritert 
etter oppmålingssesongen. 

2022 

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 

E-byggesak E-byggesak innføres og tas i bruk i 2022 2.tertial 

Klinisk veterinærpraksis - ny 
anskaffelse 

Gjeldende avtale går frem til 31.12.2022 og 
ny anskaffelse må gjøres. 
  
Det er viktig med god involvering av 
Bondelaget i denne prosessen da de har 
ønsker som ikke er med i dagens avtale.  
Se sak 2022/419.  
 
Oppstart må skje i august/september 

3.tertial 

 
 
Andre tiltak i virksomheten 2022, satt av administrasjonen: 

Tiltak Gjennomføres på følgende måte Planlagt 
gjennomført i 
løpet av  

Felles:   

Internkontroll Utarbeide, innføre og følge opp interne rutiner for 
å sikre stabil og korrekt tjenesteproduksjon. 
Det jobbes med rutinebeskrivelser for arbeider 
etter matrikkelloven. Det jobbes med 
rutinebeskrivelser for adressering 

Løpende 

Hjemmeside og IKS/Intranett Kommunene hjemmeside skal kontinuerlig 
oppdateres. Hver enkelt har ansvar for sitt 
område. Det er etablert en hjemmesidegruppe 
som bistår den enkelte i å legge ut 
informasjonen.  

Løpende 

Budsjettkontroll Mer involvere av medarbeiderne i budsjettering, 
budsjettoppfølging og rapportering. Involvering 
og ansvarliggjøring i forhold til budsjett. Jobben 
som førsteattestant er kritisk her og de må følges 
opp med kompetanseheving intern i 
organisasjonen  

2.tertilal 
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Gjennomgang etiske 
retningslinjer 
 

Gjennomgang på kontormøte 2.tertial 

Delegasjonsreglementet Gjennomgang på et kontormøte og så 
gjennomgå enhetens rutiner og fullmakter 

2.tertial 

Innkjøpspolitiske retningslinjer Gjennomgang av hva som er vedtatt og diskutere 
hvordan de skal etterleves.  

2.tertial 

Mer bruk av samisk i arbeidet Legge til rette for samiskkurs for de som ønsker 
dette. 
Oppmuntre sterke fagfolk til å ta samiskkurs og 
begynne å bruke samiske ord umiddelbart når de 
begynner i jobb  

Hele året 

Sette personlig mål for økt bruk 
av samiskspråk, lavere fravær, 
effektivisering og bedre 
arbeidsmiljø 

Alle setter ser seg et personlig mål for hvordan 
de kan utvikle seg mot kommunenes mål om mer 
bruk av samisk språk i forvaltningen. Det settes 
også mål på de 3 andre områdene. Hva kan den 
enkelte gjøre? Dette tas opp som tema i 
medarbeidersamtalen. 

2.tertial 

   

Bygningsdrift:   

Vedlikeholdsplan Utarbeide vedlikeholdsplan for alle kommunale 
formålsbygg 

3.tertial 

   

Renovasjonsplan En helhetlig renovasjonsavtale for hele 
Kautokeino kommunen inngås. Kildesortering i 
alle næringsbygg.  

2023 

Vei/renovasjon/slam/miljøvern   

   

Veiplan - Rullering Veiplan må fullføres slik at kommunen får en 
oversikt over drifts og investeringsbehovet. Inkl 
klassifisering av kommunale veier.  

2.tertial 

Naturforvaltning/byggesak/plan 
og oppmåling/ landbruk 

  

Detaljregulering Habatjavri Planinitiativ mottatt. Avventer oppstartsmøte 2023 

Detaljregulering VGS/Beaivvas Vedtak av plan kommunestyre 7. april 3. tertial 

Planinitiativ Ajastealli B6 Oppstartsmøte gjennomført. Planforslag ennå 
ikke mottatt. 

 

Planinitiativ (unntatt 
offentligheten) 

Planinitiativ mottatt. Avventer oppstartsmøte 2023 

Dispensasjon fra arealformål 
etter plan- og bygningsloven 

Hver sak krever en saksbehandlingstid på 1-4 
dager, avhengig av kompleksitet. De siste årene 
har det vært 10-20 saker hvert år, men trenden 
er økende. 

Kontinuerlig 

Dispensasjon fra 
planbestemmelser etter plan- og 
bygningslovens og 
dispensasjoner fra teknisk 
forskrift 

Saksmengden varierer en del fra år til år, og 
saksbehandlingstiden er noe mindre enn for 
dispensasjoner fra arealformål. Det er min. 10 
saker hvert år, og hver sak tar inntil 1 dag total 
saksbehandlingstid. 

Kontinuerlig 

 

 
 

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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KST 
6/14 

20.03.14 Adresseringsprosjektet i 
Kautokeino 

Noe adressering utført i 2021. I 
april 2022 vedtas en del nye 
vegnavn, og innbyggerne i disse 
vegene får adresser. Så 
gjenstår en del veier og 
hytteområder, samt 
reindriftshytter på fjellet. 
Arbeidet med å adressere disse 
vil starte etter sommeren 2022. 

Pågår 

KST 
21/19 

27.06.19 ENØK – energiprogram i 
formålsbyggene i 
kommunen 

Tiltaket er ikke iverksatt pga. 
kapasitetsutfordringer 
 

Utsatt til 
2023 

KST 
24/20 

18.6.20 Oppgradering av 
Suohpatluohkká 
vannverk  

Ute på nytt anbud. Kommer til 
kommunestyret som egen sak i 
juni 2022 

Pågår 

KST 
66/20 

17.12.20 Økonomiplan 2021-2024 
Kjøkken på helsesenter 
 

Produksjonskjøkken - arbeidet 
er iverksatt og gjennomføres i 
2022.  
 
 

Pågår 
 
 
 

KST 
4/21 

08.04.21 Máze Oppvekstsenter Ikke iverksatt pga. 
kapasitetsutfordringer 

Utsatt til 
2023 

KST 
27/21 

20.05.21 Loddenutvalgets rapport 
om andejakten 
 

Kommunestyret ba Ordfører om 
å følge opp prinsippene i 
rapporten samt gå i samtale 
med Sametinget om mulig sivilt 
søksmål mot staten. 

 

KST 
58/21 

28.10.21 Utredning av 
snøskuterløyper i 
Kautokeino kommune 
 

Pågår. Utredning skal opp i 
kommunestyret i oktober 2022 

2022 

KST 
72/21 

16.12.21 Ny driftsbase for 
bygningsdrift 
 

Arbeidet ikke iverksatt i påvente 
av overtakelse av kjøpt bygning.  

 

KST 
73/21 

16.12.21 Produksjonskjøkken 
Helsesenter 

Arbeidet er iverksatt og 
gjennomføres i 2022. 

 

KST 
79/21 

16.12.21 Kjøp av eiendommen 
Ávžžiluodda 15 

Arbeid gjennomført  

FSK 
59/20 

15.09.20 Etablering av 
båtutsettingsplasser  

Pågår, usikker status  

FSK 
70/20 

15.09.20 Klage på vedtak om 
opphør av bruk – gnr 3 
bnr 708 – Andarjavri  
 

Klagen ble ikke tatt til følge av 
Formannskapet. Klagen ble tatt 
til følge av Statsforvalteren. 

 

FSK 
04/21 

26.01.21 Nils Arne Hætta - 
Dispensasjon fra 
reguleringsplan for 
Gironvárri - Søknad om 
fradeling av to 
boligtomter 

Saken behandlet av 
formannskapet, som ba om flere 
opplysninger. Nye opplysninger 
er kommet fra søker, og saken 
vil bli behandlet på nytt. 

 

FSK 22/21 11.05.21 Reglement for tildeling av 
tomter i Allaeanan 
boligområde 

Reglement vedtatt. Tomter utlyst 
med søknadsfrist november 
2021. Tomtetildeling avgjøres av 
formannskapet mars 2022. 
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FSK 
51/21 

16.11.21 May Britt Antonsen - 
Dispensasjon fra 
kommuneplanens 
bestemmelse 1.1 – 
plankrav  
 

Formannskapet utsatte 
behandlingen av klagen. Etter 
dialog med søker, har søker nå 
levert ny søknad. Denne saken 
er avsluttet. 

 

FSK 
57/21 

07.12.21 Offentlig ettersyn - 
Detaljregulering for 
Samisk Videregående 
skole og Beaivváš 
nasjonalteater 
 

Sluttbehandling av plan 
Kommunestyremøte april 2022 

 

FSK 
01/22 

11.01.22 Ellen Marit Somby Hætta 
- klage på vedtak om 
avslag på søknad om 
støtte til forprosjekt 

  

FSK 
02/22 

11.01.22 Hovedplan vann og avløp Fremmes for KST i juni 2022  

FSK 
03/22 

11.01.22 Johan Anders Siri - Klage 
på avslag om fradeling av 
boligtomt fra gnr 6 bnr 1 

FSK omgjorde vedtak i 
klagebehandling. Sak avsluttet. 

 

FSK 
04/22 

11.01.22 Sokki adventure - 
Søknad om dispensasjon 
fra kommunedelplan for 
Márkan for etablering av 
parkeringsplass i 
tilknytning til E45 

Midlertidig dispensasjon gitt. 
Sak avsluttet. 

 

FSK 
6/22 

22.02.22 Søknad om boligtomt - 
Mikkel Andreas Eira og 
Nils Jøran Eira 

Søknaden avslått. FSK vedtok 
at det skal startes opp prosess 
med endring av reguleringsplan 
for området. 

 

FSK 
7/22 

29.03.22 May Britt Antonsen - 
søknad om boligtomt 

  

FSK 
8/22 

29.03.22  Klage - avslag på søknad 
om utvidelse av 
midlertidig tillatelse til 
bruk av næringsbygg til 
boligformål 

  

FSK 
9/22 

29.03.22 Tildeling av 5 tomter for 
leilighetsbygg i Allaeanan 

Tomter tildelt. Søkere har 
akseptert. Sak avsluttet. 

 

FSK 
12/22 

29.03.22  Nils Henrik Siri - Klage på 
vedtak - Avslag på 
dispensasjon fra LNFR 

  

HU KNT  
37/20 

08.10.20 Søknad om støtte til 
etablering av 
båtutsettingsplasser  

Støtte ble gitt. Prosjektet er ikke 
fullført.  

 

HU KNT 
13/21 

18.03.21 Nils Andreas Tornensis - 
doarjjaohcan suohkana 
eanandoallofoanddas 
2021 

Tilskudd gitt. Sak avsluttet.  

HU KNT 
14/21 

18.03.21 Nils Andreas Tornensis - 
doarjjaohcan suohkana 
eanandoallofoanddas 
2021 

Tilskudd gitt. Sak avsluttet.  

HU KNT 
15/21 

18.03.21 Johnny Hætta - 
doarjjaohcan suohkana 

Tilskudd gitt. Sak avsluttet.  
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eanandoallofoanddas 
2021 

HU KNT 
16/21 

18.03.21 Jon Evald Hætta - 
doarjjaohcan suohkana 
eanandoallofoanddas 
2021 

  

HU KNT 
19/21 

05.05.21 Vårjakt på ender 2021 - 
Fastsette jaktstart 

Tomt tildelt. Sak avsluttet.  

HU KNT 
110/21 

10.12.21 Marit Anne Sara – 
søkand om tomt 
Čuonjaluodda 9  

Tomt tildelt. Sak avsluttet.  

HU KNT 
2/22 

26.01.22 Tildeling av tomter i 
Hánnomaras 
industriområde  

Omdisponering gitt etter 
jordloven. Avgjørelse om 
dispensasjon  avgjøres i neste 
FSK. 

 

HU KNT 
11/22 

23.03.22 
 

Per Anders P. Sara – 
deling og omdisponering 
av landbrukseiendommer 
GBN 14/17 

Tilskudd gitt. Sak avsluttet.  

UTM 
1073/18 

16.07.18 Retningslinjer ved 
behandling av 
dispensasjoner 

Saken fremmes på nytt til 
disp.utvalget.  

 

KRFF 
8/20 

08.09.20 Inngangsdører på 
kommunale bygg 
 

Arbeidet pågår og hensyntas 
ved hver ombygning  

 

KRFF 
22/21 

02.12.21 Rapport fra befaringer av 
møtesal / toaletter på 
LES-bygget, Máze skole, 
tannlegekontoret, 
helsesenteret, 
kulturhuset og Bakteharji 

Arbeidet pågår og hensyntas 
ved hver ombygning 

 

 
 

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 1. tertial 2021: 
 

 

Regnskap 
2022 Rev. budsjett 

Budsjett 
vedtatt Avvik 

Forbruk 
i % 

Regnskap 
2021 

Utgift 19 782 568  50 137 584  50 137 584  30 355 016  39 % 17 779 163  

Inntekt -8 831 140  -24 160 364  -24 160 364  -15 329 224  37 % -7 697 986  

  10 951 428  25 977 220  25 977 220  15 025 792  42 % 10 081 177  

 
 

 

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett 
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(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik 
avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige budsjettavvik skal 
omtales. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres): 
 
Forbruket ligger på 42% av årsbudsjettet. Det er litt høyere enn samme periode 2021 og litt 
over forventet forbruk. Hoved årsaken til årets avvik er årskostnad som er belastet i 
begynnelsen av året og andre kostbader som skal omposteres på investeringsprosjekter. 
Inntektene er heller ikke periodisert pr tertial og mange store utgifter kommer seinere i året. 
 

 

Endringer i budsjettpremisser 
(Alle endringer i budsjettpremisser og økonomiske konsekvenser skal kommenteres. I tillegg 
skal iverksatte eller planlagte tiltak for å sikre at budsjettrammen holdes kommenteres).: 
 

Økt bemanning som finansieres vi vedtatte prosjekter. Besparelse i konsulentbruk finansierer 
engasjementene 

• Prosjektmedarbeider bygningsdrift  
 

 
 

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 

1 13,63% 17,55% 11,57% 8,67% 6,95% 9,57% 

2       

3       

4       

Årets       
 

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak: 
Sykefraværet er relativt høyt i 1.tertial. Det er korttidsfraværet som er utfordringen, mens 
langtidsfraværet hvor alle er tilbake i jobb. Korttidsfraværet vil nok hovedsakelig skyldes 
pandemien og årets influensa.  
 
Forslag til nye tiltak:  
Tettere oppfølging og mulig omorganisering av bygningsdrift slik som tidligere beskrevet En 
endring i organiseringen av enheten er foreslått av kommunalleder og prosessen er startet 
opp av kommunedirektøren. Dette for å styrke nærheten til medarbeiderne og dermed kunne 
ha tettere oppfølging av de ansatte.   

 
 

Dato  Underskrift 
13.05.22 Berit Anette Sokki Sabbasen 

Fungerende Kommunalleder 
 
 

Kommunedirektørens tilbakemelding: 
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(Originalversjon: Ikke oversatt.) 
 
Enheten har merforbruk i første tertial. Tiltak for å komme i balanse ved årslutt 
imøteses. Pandemi- og influensasesong er nå over og vi må sikre at det fraværsnivået 
som har vært de siste to årene (i pandemien) ikke blir den nye normalen. 
 
Kommunalleder for teknisk enhet har ingen virksomhetsledere under seg. 
Kommunedirektør har bedt om et forslag til organisasjonsendring, som skal gjøre 
oppfølging av enhetens oppgaver og medarbeidere mer håndterlig. 
 
Det er rapportert grundig per oppgave, men det mangler noe i orden, når det gjelder 
årstall (og dobbeltføringer, formatering og fonter). 
 
Fungerende kommunalleder har ikke datert rapporten. 

13.05.21 
Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 
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Enhet for brann og feiing 
                                                     

                          

 

 

Guovdageainnu suohkan 
Kautokeino kommune 

 
     Rapport 1.tertial 2022           

til kommunestyret  

Originaldokument:   
Oversatt dokument:  Fra 

enhet: 

Brann & feiing 

         
Skjema returneres til strategisk ledelse senest: 

• 13. mai (1. tertialrapport 2022 med sykefravær for 1.kvartal) 
 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan 

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden 

• Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets 
virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne 
mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres 

• 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.  

 
HMS er det viktigste brannvesenet jobber med akkurat nå. Det største problemet er mangel 
på ren og skitten sone, både i brannstasjonene, bilene og ute på skadested. Til dette 
arbeidet trenger vi konsulenthjelp. 
 
Branntilsyn i særskilte brannobjekter er påbegynt. Foreløpig er det gjennomført branntilsyn i 
to objekter. 
 
ROS-analysen er ferdig. HEMIS vil bistå oss i å gjøre denne lesevennlig. 
 
Det er bestemt at feiertjenesten konkurranseutsettes. Her bruker vi FINNUT til å utarbeide 
konkurransegrunnnlaget. Feiing vil forhåpentligvis påbegynnes på høstparten. Da vil også 
feiemodulen i KOMTEK tas i bruk. 
 
Brannsjef skal jobbe med arbeidsoppgaver innen brann/feiing i inntil 50%-stilling. De andre 
50% utgjør ingeniørstilling under teknisk enhet. Det viser seg at arbeidsoppgavene innen det 
ingeniørfaglige utgjør langt mer enn 50%. Dermed blir arbeidsoppgavene innen brann/feiing 
mange ganger bortprioritert og skadelidende. Brann/feiing lider altså fortsatt under denne 
kapasitetsmangelen. 
 

 1.tertial 2.tertial 3.tertial 

Brannutrykninger 6 - - 

Brannøvelser 1 - - 

Piper feid/ført tilsyn med 0 - - 

Tilsyn med særskilte brannobjekter 2 - - 

 
Bak tallene: 

- Av brannutrykninger har det bl.a. vært 1 husbrann og 2 pipebranner 
- Det har vært 1 falsk alarm som ikke har medført utrykning 
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- Det er avholdt få brannøvelser hittil  
- Det er gjennomført branntilsyn i Kautokeino og Máze kirker 

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 

- - - - - 

Brann & feiing har ikke hatt saker til politisk behandling dette tertialet. 
 

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: 

 

• Brann og feiing har bedt kommunestyret om kr. 100 000. Dette er administrativt 
initiert. Brannsjefen ønsker å leie inn en ekstern aktør (konsulent) til å vurdere 
brannvesenets etterlevelse av lover og regler i forhold til HMS, spesielt mht. 
ren/skitten sone-problematikken i både kjøretøyene og brannstasjonene, og eventuelt 
foreslå løsninger som gjør at vi kommer innenfor lovverket 

 
 

Økonomi  -  tertialrapportering 

  

Regnskapstall for 1. tertial 2022: 
 

 

Regnskap 
2022 Rev. budsjett 

Budsjett 
vedtatt Avvik 

Forbruk 
i % 

Regnskap 
2021 

Utgift 1 302 071  4 149 202  4 149 202  2 847 131  31 % 994 665  

Inntekt -259 301  -999 000  -999 000  -739 699  26 % -255 358  

  1 042 770  3 150 202  3 150 202  2 107 432  33 % 739 307  
 

 

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. Alle indikasjoner på vesentlige avvik i budsjett og 
budsjettpremisser skal omtales. Den er den reelle økonomiske stillingen som skal 
kommenteres): 
 
Budsjett/regnskap for virksomheten har to ansvar: 7900-Brannverntjenesten og 7910-
Feiertjenesten. Forbruk ligger på 33%, noe som er en normal utvikling. 
Det er besparelse på feiertjenesten fordi det ikke er utført feiing dette tertialet. Videre betales 
ikke faste godtgjørelser ut før i 2. og 3. kvartal. 

 
 

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk): 
Foreløpig er det ikke behov for endring av netto ramme. 
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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 - - - - - - 

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:  
Ingen. 
 

 
 

Dato  Underskrift 
13.05.2022 Nikken Turi 

Brannsjef 
 
 

Kommunedirektørens tilbakemelding: 

Brannsjefen har fått i gang branntilsyn, fått gjennomført en ROS-analyse og tatt en 
beslutning på hvordan feing skal løses. Dette er de prioriterte oppgavene nå, i tillegg 
til utrykninger og jeg er tilfreds med at det er fremgang. I neste tertial vil jeg se på 
antall gjennomførte branntilsyn har økt og om feing har kommet i gang. Det sistnevnte 
er viktig, fordi hus skal feies igjen i år. 

16.05.2022 
Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 
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Saksfremlegg  
   x_    Originaldokument 

    ___     Dokumentet er oversatt  
  
           

 
Arkivsaksnr.   
2021/1307-13 

Arkiv:   
153 

Saksbehandler:  
Marit Elisabeth Hætta Gaup 

Dato: 
17.03.2022 

 
 

Utv.saksnr.   Utvalg  Møtedato 
10/22 Eldreråd 07.06.2022 
8/22 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 07.06.2022 
23/22 Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk 08.06.2022 
11/22 Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial 09.06.2022 
6/22 Administrasjonsutvalget 10.06.2022 
27/22 Formannskapets innstillingsmøte 14.06.2022 
22/22 Kommunestyret 22.06.2022 
   

 
BUDSJETTREGULERING JUNI 2022 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  

 VEFIK IKS, Postboks 1023, 9503 Alta 
 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø 
 Kommunalledere 

 
Det vises til:   
 Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 
 Kommuneloven kapittel 14, §§14-3 til 14-10 
 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner 

og fylkeskommuner 
 Økonomireglement for Kautokeino kommune 
 Rundskriv H-2/22 Statsbudsjettet for 2022 - Det økonomiske opplegget for 

kommuner og fylkeskommuner 
 Revidert nasjonalbudsjett 2023 og kommuneproposisjonen 2023 - Meld. St. 2 
 (2021 –2022) Melding til Stortinget 
 Orientering om RNB 2022 og Kommuneproposisjonen 2023 fra Statsforvalteren i 

Troms og Finnmark 
 
Vedlegg:  
1 Vedlegg 1 bevilgningsoversikt investering total - skjema 2A 
2 Vedlegg 2 - bevilgningsoversikt investering pr prosjekt - skjema 2B 
3 Vedlegg 3 - bevilgningsoversikt drift - rammer for enhetene skjema 1C 
  

 
Sakens bakgrunn:  
I henhold til kommuneloven §14 – 5. 3.ledd skal kommunedirektøren minst to ganger i 
året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenhold 
med årsbudsjettet. Jf §14-5, 3.ledd andre punktum har kommunedirektøren plikt til å 
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foreslå endringer på årets budsjett dersom utviklingen i inntekter eller utgifter tilsier 
vesentlige budsjettavvik. Utviklingen hittil i år viser at det er behov for justeringer av 
budsjettet. 
 
 
Endringer rammetildeling 2022 
Saldering statsbudsjett 2022 
Statsbudsjettet for 2022 ble saldert i desember 2022. Saldering ga kommunen en 
økning i rammetilskudd på kroner 818 000, samt økte skatteinntekter og 
inntektsutjevning på kroner 832 000. Totalt en økning på kroner 1 650 000.  
 
Økningen i rammetilskudd ble gitt for å kompensere kommunen for følgende: 

 Redusert makspris i barnehager og redusert pensjonspåslag i private barnehager 
– kroner 81 000 

 Nytt rammetilskudd per grunnskole kroner 1 million, men som følge av det nye 
tilskuddet reduseres innbyggertilskuddet med kroner 664 000. I tillegg innføres 
ikke den ekstra naturfagtimen som kommunene var kompensert for i forslag til 
statsbudsjettet, noe som reduserer rammetilskuddet med kr 63 000 

 For å kompensere for at det innføres 12 timers gratis SFO for førsteklassinger får 
kommunen kompensert kroner 403 000.  

 For å kompensere for økning i sosialstønad på grunn av økte strømpriser, 
forlengelse av kvalifiseringsprogram til 31.3.2022 og økte utgifter fordi sosialhjelp 
ikke kan avkortes med barnetrygd får kommunen kompensert 226 000 kroner.  

 I 2022 er kommunen tildelt kroner 376 000 til vaksinering i forbindelse med covid-
19. I tillegg overføres RH-immunisering fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunen, en kompensasjon som øker rammetilskuddet med kr 1 000.  

 
Nye anslag for skatteinntekter viser at skatteinntekter og inntektsutjevning vil øke, noe 
som gir utslag i redusert rammetilskudd. Skatteinntektene økes med 105 000 kroner og 
inntektsutjevning økes med kr 727 000. Rammetilskuddet reduseres med kroner 
1 852 000.  
 
Økningen på kroner 1 650 000 er frie midler og kan disponeres fritt av kommunestyret. 
For å sikre at kompensasjonen går til de tiltak de er gitt til foreslås derfor følgende 
fordeling av midler: 

 Enhet for helse og omsorg får økt sine rammer med kroner 377 000 til å dekke 
økte kostnader til vaksinasjon og overførte oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. 

 Enhet for kultur og oppvekst får økt sin ramme med kroner 757 000. Av disse 
midlene skal kroner 81 000 øke rammen for barnehagene, kroner 403 000 til å 
øke rammen for SFO og kroner 273 000 til å dekke utgifter i grunnskolen.  

 Enhet for NAV/sosial får økt sin ramme med kr 226 000. Midlene benyttes til 
forlengelse av kvalifiseringsprogram kroner 5 000, økning av sosialhjelp med 
kroner 221 000.  

 Rest kroner 290 000 disponeres fritt av kommunestyret 
 
Revidert nasjonalbudsjett 2022 
Revidert nasjonalbudsjett 2022 (RNB) ble lagt fram 12.05.2022. Regjeringen videreførte 
finansering av testing og håndtering av pandemien i kommunene for 2. halvår 2022.For 
dette får kautokeino kommune en tilleggsbevilgning på kroner 106 000. For å dekke 
kostnader til drift og forvaltning av nasjonal e-helseløsning får kommunen kroner 2 000 i 
kompensasjon gjennom økning av rammetilskudd. I tillegg får kommunen kroner 1 000 
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for å dekke utgifter til rhesusimmunisering i svangerskapskontroll, en oppgave som er 
overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene.  
 
Skatteanslaget i RNB er oppjustert for kommunene. For Kautokeino innebærer økte 
skatteinntekter på kroner 2 021 000 og økt inntektsutjevning på kroner 6 219 000. Siden 
kommunen får økt sine inntekter fra skatt og inntektsutjevning vil rammetilskudd 
reduseres. Reduksjon utgjør kroner 4 244 000. Disse endringene kommer i tillegg 
endringene i saldert statsbudsjett for 2022.  
 
Av ekstrabevilgninger kommunen mottar i revidert nasjonalbudsjett foreslås følgende 
fordeling: 

 Økning ramme for helse og omsorg med kroner 109 000 for å dekke utgifter til 
fortsatt testing i 2022, rhesusimmunisering og innføring e-helseløsning.  

 Resterende kroner 3 887 000 disponeres fritt av kommunestyret.  
 
Med endringene i saldert statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett øker de frie midlene 
med kroner 5 646 000 i forhold til opprinnelig budsjett vedtatt i sak 73/21. 
 
Tospråklighetsmidler 2022 
Tilsagn fra Sametinget viser at tospråklighetsmidlene for 2022 er på kroner 7 769 000. 
I budsjett 2022 er det satt inn kroner 7 501 000. Dermed gir det kommunen en 
merinntekt på kroner 268 000 i forhold til budsjett.  
 
Konto for kjøp av språktjenester i staben ble redusert for å få budsjettet i balanse ved 
behandling av kommunestyret i desember 2021. Det er behov for midler til kjøp av 
språktjenester og det anbefales at differansen mellom budsjettert tilskudd og mottatt 
tilsagn, kroner 268 000 avsettes til formålet. 
 
Renhold og drift av Máze Bo- og servicesenter 
I forbindelse med åpning av Maze Bo -og servicesenter vil driftskostnadene til Teknisk enhet, 
bygningsdrift øke i den grad bygget tas i bruk. Det vil utløse ca. 1,2 årsverk for å opprettholde 
minimumsstandard av renhold og drift på et slikt bygg. Det utgjør merkostnader på 750 000 
kroner årlig.  
 
Vurdering HMS for brann og feiing  
Brannkonstablene er eksponert for farlig røyk og gass under utrykninger. Også biler, bekledning 
og utstyr utsettes for det samme. Dette øker kreftfaren blant konstablene. Eksisterende 
brannstasjoner er ikke bygget for å ivareta konstablenes HMS godt nok. Brannsjefen ønsker å 
leie inn en ekstern aktør (konsulent) til å vurdere brannvesenets etterlevelse av lover og regler i 
forhold til HMS, spesielt med hensyn til ren/skitten sone-problematikken i både kjøretøyene og 
brannstasjonene, samt eventuelt foreslå løsninger som gjør at vi kommer innenfor lovverket. 
Det utgjør en kostnad på kroner 100 000, som skal benyttes til konsulentbistand. 
 
 
Fartsdempere Hánnoluohkká 
I Hánnoluohkká har det vært utplassert 6 midlertidige fartsdempere siden januar 2022. 
Erfaringene viser at hastigheten på kjøretøyene er redusert. I tillegg velger færre tyngre 
kjøretøyer og biler med tilhengere å bruke vegen som gjennomkjøringsveg. Det 
anbefales at det etableres permanente fartsdempere, s.k. (modifisert) sirkelhump av 
asfalt. Denne type fartsdempere er lengre i kjøreretning enn dagens midlertidige 
fartsdempere. Disse bidrar til en mykere forsering av demperne og er like effektive. 
Etablering av permanente fartsdempere i Hánnoluohkká gir et økt budsjettbehov på 
kroner 200 000.  
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Skifte av led belysning for samtlige gatelys 
De senere årene har det vært store problemer med gatelysene i kommunen. Det har vært 
mange tilbakevendende mørke lyspunkter og sløyfer. Feilene har variert i både antall og i 
alvorlighetsgrad, og forholdsvis dyre å reparere. Status i dag er at gatelysene er gamle og det 
har begynt å bli vanskelig/ikke mulig å få tak i både deler og pærer til disse. Det anbefales 
derfor at samtlige gatelys skiftes ut til LED-belysning. Disse er billigere i drift, gir bedre lys og er 
mer driftssikre. Dette vil også gjøre en vedlikeholdsavtale for gatelys overflødig. Langs de 
kommunale vegene er det i dag LED-belysning i Soahtefielbma, Guhkesluokta, Doaresluodda, 
deler av Ajastealli og ringvegen i Máze. Det er fortsatt ca. 400 lyspunkter som har gammel type 
belysning. Utskifting til LED for disse vil koste om lag kroner 5 000 per lyspunkt. Langs 
fylkesvegene er det omlag 240 lyspunkter av gammel type som også bør byttes ut til LED. 
Skifte av led belysning for samtlige gatelys øker investeringsnivået med kroner 3 200 000 og 
kommunen må øke sin lånefinansiering. 
 
Produksjonskjøkken - Dialysesenter 
I forbindelse med bygging av produksjonskjøkken ved Kautokeino helsesenter ble det i 
desember 2021 vedtatt bygging av produksjonskjøkken, inklusiv dialysesenter, med 
total ramme på kroner 16 600 000. Av dette utgjør dialysesenteret kroner 3 600 000, 
som Finnmarksykehuset skulle dekke bygging av med egen finansiering. 
Opprinnelig lånebeløp på produksjonskjøkken er på kroner 10 280 000.  
Etter at vedtaket ble gjort i desember har Finnmarkssykehuset avgjort at de ikke 
finansierer bygging av dialysesenteret gjennom egne lån, de ønsker en leieavtale med 
Kautokeino kommune hvor de gjennom leie betaler våre lånekostnader til byggingen av 
dialysesenteret. Dette betyr at kommunen må øke sin lånefinansiering med kroner 
3 600 000 for å dekke investeringen.   
 
 
Vurdering:  
Foreslåtte budsjettreguleringer er nødvendige for å gjennomføre planlagte tiltak i tillegg 
til nye behov som har oppstått. Endringsbehovet i budsjettet, som man ikke finner 
dekning for innen dagen rammer, må dekkes ved overføring fra disposisjonsfondet. I 
denne budsjettreguleringen har kommunen merinntekter utover de meldte 
endringsbehov. Resterende udisponerte inntekter overføres til disposisjonsfond. 
Avsetning på disposisjonsfond utgjør kroner 3 127 000.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Følgende endringer foreslås i driftsbudsjettet for 2022: 
Tiltak: Beløp i kroner 
Økt tilskudd tospråklighetsmidler 2022 -268 000 
Kjøp språktjenester tospråklighetsmidler 268 000 
Økte renholdsutgifter Máze bo- og servicesenter 750 000 
Vurdering HMS for brann og feiing 100 000 
Fartsdempere Hánnoluohkká 200 000 
Økte inntekter fra rammetilskudd og inntektsutjevning -1 545 000 
Økte skatteinntekter  -105 000 
Økt ramme enhet for kultur og oppvekst 757 000 
Økt ramme enhet for NAV/sosial 226 000 
Økt ramme enhet for helse og omsorg 377 000 
Økte skatteinntekter RNB 2022 -2 021 000 
Økt rammetilskudd og inntektsutjevning RNB 2022 -1 975 000 
Økt ramme helse og omsorg for å dekke utgifter til testing, 
rhesusimmunisering og e-helseløsning 109 000 
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Avsetning til disposisjonsfond 3 127 000 

 
 
Følgende endringer foreslås i investeringsbudsjettet for 2022: 
Tiltak: Beløp i kroner 
Produksjonskjøkken - Dialysesenter 3 600 000 
Skifte av led belysning for samtlige gatelys 3 200 000 
Økning låneramme -6 800 000 

 
Kommunestyret godkjenner endrede bevilgningsoversikter investering som fremstilt i 
vedlegg 1 og 2. Kommunestyret godkjenner endrede bevilgningsoversikter rammer for 
enhetene, skjema 1C, som fremstilt i vedlegg 3.  
 
Låneopptak: 
Kommunestyret godkjenner at kommunen tar opp lån i 2022 for å finansiere egne 
investeringer jfr kommuneloven § 14-15 første ledd for inntil kr 6 800 000. Låneopptaket 
benyttes til finansiering av produksjonskjøkken og skifte av led belysning for samtlige 
gatelys. 
 
Kommunedirektør gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer.   
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Vedlegg 1 - budsjettregulering juni 2022

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING 2A - BUDSJETT

Vedtatt Justering Regulert

Post (tall i hele tusen) 2022 2022 2022 2023 2024 2025

 
1 Investeringer i varige driftsmidler 129 121 8 950 138 071 3 798 3 426 0
2 Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0 0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 750 750 750 750 750
4 Utlån av egne midler 0 0 0 0 0
5 Avdrag på lån 0 0 0 0 0
6 SUM INVESTERINGSUTGIFTER 129 871 8 950 138 821 4 548 4 176 750
7 Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 0
8 Tilskudd fra andre -2 720 -2 720 0 0 0
9 Salg av varige driftsmidler 0 0 0 0 0

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0
13 Bruk av lån -142 401 -8 950 -151 351 -19 798 -19 426 -16 000 
14 SUM INVESTERINGSINNTEKTER -145 121 -8 950 -154 071 -19 798 -19 426 -16 000 
15 Videreutlån 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
16 Bruk av lån til videreutlån 0 0 0 0 0
17 Avdrag på lån til videreutlån 2 746 2 746 3 385 3 979 4 518
18 Mottatte avdrag på videreutlån -1 679 -1 679 -1 742 -2 191 -2 303 
19 NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN 17 067 0 17 067 17 643 17 788 18 215
20 Overføring fra drift -750 -750 -750 -750 -750 
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne  investeringsfond -1 067 -1 067 -1 643 -1 788 -2 215 
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet  investeringsfond 0 0 0 0 0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -1 817 0 -1 817 -2 393 -2 538 -2 965 
25 Fremført til inndekning i senere år udekket beløp 0 0 0 0 0 0

-        -      -      -      
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Vedlegg 2 - budsjettregulering april 2022

Bevilgningsoversikt investerings 2B - Budsjett fordelt pr investeringer 2022-2025

Vedtatt Justering Regulert

Beskrivelse investering 2022 2022 2022 2023 2024 2025
(tall i hel tusen)

Digitalisering  (digitaliseringsstrategi) 2000 2000 0 0 0

Bygging ny grunnskole Kautokeino KST 22/21 100 000 100 000 0 0 0

Oppvekstsenter Máze 3 725 3 725 0 0 0

Forprosjekt ny barnehage 3 469 3 469 0 0 0

ENØK 3 627 3 627 3 626 3 426 0

Ombygging ppt kommunehus 146 146 0 0 0

Tilrettelegging skolelokaler KST 35/20 0 0 0 0 0

Vegadkomst GBN 3/675 - KST 44/21 501 501 0 0 0

Renovering kommunal infiltrasjon 541 541 0 0 0

Strømmålere på gatelys KST 37/21 0 0 0 0 0

Renovering, plangodkjenning Kautokeino vannverk 0 0 0 0 0

Digitalisere vann- og avløpsnett 0 0 0 0 0

Kritiske tiltak ved renseanlegget 0 0 0 0 0

Ny flotasjon renseanlegg 0 0 0 0 0

Asfaltering kommunale veier KST 6/21 600 600 0 0 0

Asfaltering vegvedlikeholdsplan 2022 KST 73/21 1 600 1 600 0 0 0

Midlertidige skolelokaler ved bygging av ny skole -  KST 2/21 0 0 0 0 0

Kjøkken helsesenter 6 521 6 521 0 0 0

Produksjonskjøkken - Dialysesenter 3 600 3 600

Digitalisere byggesaksarkiv 200 200 0 0 0

Hovedplan vann og avløp 244 244 0 0 0

Oppgradering Suohpatluohkka vannverk KST 24/20 511 511 0 0 0

Veg til Kautokeino vannverk KST 25/20 84 84 0 0 0

Bortsettingsarkiv KST 05/21 449 449 0 0 0

Flatt tak grunnskole 0 0 0 0 0

Utredning ny skole- og barnehagestruktur 0 0 0 0 0
Forprosjektering av nye heldøgnsplasser for personer med 

demenssykdom 0 0 0 0 0

Markan-Europan 0 0 172 0 0

KBA1 1 130 1 130 0 0 0

Kommunedelplan Máze 900 900 0 0 0

Driftsovervåkning Gironstealli infiltrasjonsanlegg KST 37/21 50 50 0 0 0

Sykkel- og gangvei Bredbuktnesveien 303 303 0 0 0

Driftskontroll og overvåking - selvkost KST 73/21 1000 1000 0 0 0

Elkjele Helsesenteret - utskiftning oljekjele KST 73/21 770 770 0 0 0

Ledningsanalyse, kapasiteter vannledning brannvann/forbruksvann - KST 73/21250 250 0 0 0

Solskjerming Helsesenter sykehjem KST 73/21 500 500 0 0 0

Vannledning ny videregående skole og teater 2150 2150

Gatelys 3200 3200

0

Sum investeringer i varige driftsmidler 129 121 8 950 138 071 3 798 3 426 0

Egenkapitalinnskudd KLP 750 0 750 750 750 750

Sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper 750 750 750 750 750

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 129 871   8 950        138 821   4 548     4 176     750         

Sum investeringsutgifter post 6 i bevilgningsoversikt investering 129 871 4 548 4 176 750

Differanse - 0 0 0 0

Videreutlån

Tildeling startlån 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000

Startlån avdrag 2 746 2 746 3 385 3 979 4 518

Mottatte avdrag på videreutlån -1 679 -1 679 -1 742 -2 191 -2 303

Netto utgifter videreutlån 17 067 0 17 067 17 643 17 788 18 215

Vedtatt Justering Regulert

2022 2022 2022 2023 2024 2025

Enhet stab 2 000 0 2 000 0 0 0

Enhet kultur og oppveskt 3 469 0 3 469 0 0 0

Enhet helse og omsorg 0 0 0 0 0 0

Enhet NAV/sosial 0 0

Enhet tekniske tjenester 123 652 8 950 132 602 3 798 3 426 0

Enhet brann 129 121 8 950 138 071 3 798 3 426 0
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Vedlegg 3 - budsjettregulering april 2022

BUDSJETTSKJEMA 1C - NETTO RAMMER  FORDELT PÅ ENHETER

Vedtatt Justering Regulert

(tall i hele tusen) 2022 2022 2022 2023 2024 2025

Sentrale styringsorgan 

Driftsinntekter -38 -38 -38 -38 -38  

Driftsutgifter 3 942 3 942 3 942 3 942 3 942

Netto 3 904 0 3 904 3 904 3 904 3 904

Kommunedirektør stab støtte  

Driftsinntekter -12 562 -886 -13 448 -12 562 -12 562 -12 562 

Driftsutgifter 38 626 1 484 40 110 38 626 38 626 38 626

Netto 26 064 598 26 662 26 064 26 064 26 064

Kultur og oppvekst 

Driftsinntekter -26 851 -1 600 -28 451 -26 851 -26 851 -26 851 

Driftsutgifter 106 175 2 857 109 032 104 175 104 175 104 175

Netto 79 324 1 257 80 581 77 324 77 324 77 324

Helse og omsorg 

Driftsinntekter -30 780 -30 780 -30 780 -30 780 -30 780 

Driftsutgifter 123 429 486 123 915 123 968 123 968 123 968

Netto 92 649 486 93 135 93 188 93 188 93 188

NAV - sosiale tjenester 

Driftsinntekter -973 -973 -973 -973 -973 

Driftsutgifter 10 053 430 10 483 10 053 10 053 10 053

Netto 9 080 430 9 510 9 080 9 080 9 080

Teknisk 

Driftsinntekter -24 160 -24 160 -24 160 -24 160 -24 160 

Driftsutgifter 50 138 3 037 53 175 48 138 48 138 48 138

Netto 25 977 3 037 29 015 23 977 23 977 23 977

Brannvern 

Driftsinntekter -999 -999 -999 -999 -999 

Driftsutgifter 4 149 100 4 249 4 149 4 149 4 149

Netto 3 150 100 3 250 3 150 3 150 3 150

Felles finanser 

Driftsinntekter -279 163 -279 163 -278 913 -279 457 -278 080 

Driftsutgifter 39 015 -5 908 33 107 42 226 42 770 41 393

Netto -240 148 -5 908 -246 056 -236 687 -236 687 -236 687 

SUM NETTO RAMMER 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter -375 527 -2 486 -378 013 -375 276 -375 820 -374 443 

Sum driftsutgifter 375 527 2 486 378 013 375 276 375 820 374 443

0 0 0 0 0 0
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REVIDERING AV DET KOMMUNALE REGLEMENTET VEDRØRENDE SALG OG 
SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER I KAUTOKEINO KOMMUNE 
 
 
Melding om vedtak sendes til: 

NAV Guovdageaidnu-Kautokeino. 
 
Det vises til: 

Alkoholloven. 
 
Kommunalt reglement vedrørende salg og skjenking av alkoholholdige drikker i 
Kautokeino kommune vedtatt av kommunestyret 14/12/2017. 

 
Vedlegg: 

Revidert kommunalt reglement vedrørende salg og skjenking av alkoholholdige 
drikker i Kautokeino kommune. 

 
Sakens bakgrunn:  
Ruspolitisk handlingsplan og kommunalt reglement vedrørende salg og skjenking av 
alkoholdige drikker i Kautokeino kommune må sees i sammenheng. Ruspolitisk 
handlingsplan vil bli revidert hvert 4. år av kommunestyret i forbindelse med ny 
bevillingsperiode. Ved neste behandling av ruspolitisk handlingsplan vil det kommunale 
reglementet bli tatt inn i handlingsplanen. 
 
Heftet «Kommunalt reglement vedrørende salg og skjenking av alkoholholdige drikker i 
Kautokeino kommune» er utarbeidet med utgangspunkt i alkoholloven, 
alkoholforskriften og kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. I tillegg til å gi 
informasjon og veiledning til bevillingshavere, skal dokumentet være retningsgivende for 
administrasjonen ved forberedelse av saker til politisk behandling og for 
beslutningsmyndigheten ved avgjørelser i bevillingssaker. 
 
Vurdering: 
 
Det kommunale reglementet vedrørende salg og skjenking av alkoholholdige drikker i 
Kautokeino kommune vedtatt av kommunestyret i 2017 er mangelfullt i henhold til gitte 
skjenkebevillinger og endringer i alkoholloven. På bakgrunn av dette er det nødvendig 
med en revidering av reglementet. Det var på tide å oppdatere regelheftet siden noen 
av punktene er blitt endret på siden 2017, bl.a. regelen om at butikkene kan selge 
alkohol fra 08:00 på lørdager. I tillegg ser vi det som unødvendig at bevillingsgebyrene 
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står oppført i regelheftet siden gebyrene endres hvert år, i så fall må vi ha regelverket 
opp til godkjenning ved kommunestyret årlig. Det er bedre at disse blir lagt inn i 
gebyrheftet som gjennomgås og godkjennes årlig. Vi måtte også renskrive regelheftet. 
Rådmann=kommunedirektør, øl=øl og rusbrus=alkoholgruppe 1 etc. 
 
Forslag til vedtak:  

Kommunestyret vedtar “Revidert kommunalt reglement vedrørende salg og 
skjenking av alkoholholdige drikker i Kautokeino kommune.” 
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1. Myndighetsorganer 
1.1. I kommunen er det kommunestyret som avgjør søknader om salgs- og 

skjenkebevillinger. Det samme gjelder søknader om permanent utvidelse av slike 

bevillinger. 

1.2. Søknader om ambulerende bevilling, utvidelse av skjenketid, og utvidelse av 

skjenkelokale for en enkelt anledning delegeres til kommunedirektøren. 

1.3. Godkjenning av ny bevillingshaver i eksisterende salgs- eller skjenkested, samt 

skjenke- og salgsstyrer, og stedfortreder for styrer, delegeres til kommunedirektøren. 

1.4. Sak om inndragning av salgs- og skjenkebevillinger delegeres formannskapet. Ved 

mislighold kan kommunedirektøren med øyeblikkelig virkning inndra bevillingen frem til 

saken er ordinært behandlet. 

1.5. Formannskapet gis fullmakt til å fatte avgjørelser om flytting til nye lokaler, endring av 

driftsform og permanent eller midlertidig utvidelse av skjenkelokaler. 

1.6. Kommunedirektøren delegeres myndighet til skriftlig advarsel ved overtredelse av 

skjenkelovgiving og tildeling av prikker. Ved mer enn 12 prikker avgjør formannskapet 

midlertidig inndragning av bevilling etter gitt skjema, se punkt. 10.8. 

 

2. Saksbehandlingsregler 
2.1. Søknader om salgs- og skjenkebevillinger sendes til kommunen. Det er NAV-leder som 

forbereder behandlingen av søknader til kommunestyret. 

2.2. For søknader som skal avgjøres i kommunestyret må det påregnes inntil tre måneders 

behandlingstid. Søknader som skal behandles i formannskapet må påregne inntil 1 1/2 

måneds behandlingstid. For søknader som avgjøres av kommunedirektøren må 

påregnes inntil 14 dagers behandlingstid. 

2.3. Det er søkers ansvar å sende inn søknad i så god tid at det blir anledning til en 

forsvarlig saksbehandling før salgs- eller skjenkestedet skal settes i drift eller 

arrangementer avholdes. Søknader må være inne senest 14 dager før arrangement. 

2.4. Enkeltvedtak kan påklages i samsvar med forvaltningslovens regler. Kommunens 

enkeltvedtak etter alkoholloven § 1-8 og kap. 3, 4 og 7 kan påklages til 

statsforvalteren. 
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3. Kontrollorganer: Kommunens ansvar for kontroll med 

salgs- og skjenkebevillinger 
3.1. Det er NAV som har ansvaret for kontrollen med salgs- og skjenkebevillinger, at 

bevillingshaver til enhver tid selger og skjenker i samsvar med alkoholloven og de 

alkoholpolitiske retningslinjene. 

3.2. Kommunen skal kontrollere de salgs- og skjenkebevillinger som er gitt. 

3.3. Det skal foretas minst en kontroll årlig på hvert sted. 

 Kontroll av bevertningssteder skal omfatte: 

o Skjenketid/åpningstid. 

o Aldersbestemmelse for gjester og skjenkepersonale. 

o Overskjenking. 

o Skjenking ut over bevillingens omfang. 

o Bevertningsstedets plikt til å føre alkoholsvak og alkoholfri drikk. 

o Forhold mellom betjeningens antall og gjestetall. 

o Generell orden i bevertningsstedet. 

o At alkoholloven og de kommunale retningslinjene overholdes. 

 Kontroll med øl bevilling skal omfatte: 

o Salg av alkohol i butikk. 

o Aldersbestemmelse for kunder som kjøper alkohol og for betjening som 

forestår salg av alkohol. 

o Salg ut over bevillingens omfang i henhold til alkoholloven og det 

kommunale reglementet. 

o Salg til åpenbart berusende personer. 

3.4. Brudd på salgs- eller skjenkebestemmelsene rapporteres til kommunens formannskap 

som vedtar eventuell inndragning av bevilling for kortere eller lengre periode. Ved brudd 

på salgs- eller skjenkebestemmelsene skal bevillingsinnehaver få skriftlig melding. 

3.5. Kommunen kan organisere og gjennomføre kontrollene ved bruk av ansatte i 

kommunen, engasjerte kontrollører eller privat vaktselskap engasjert av kommunen. 

Det er kommunen som har ansvar for at kontrollørene har den nødvendige 

kompetansen. Salgs- og skjenkekontroller bør gjennomføres med minst to kontrollører. 

3.6. Hvert salgs- og skjenkested skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier etter at man 

har vurdert risikoforhold, men minst én gang per år. Kommunen skal minimum 

gjennomføre tre ganger så mange kontroller som det er salgs- og skjenkesteder. 

3.7. Kontrollørene skriver en rapport, dersom det avdekkes avvik skrives det en 

tilleggsrapport på dette. 
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3.8. Når kommunen avdekker brudd på alkoholloven og regelverket, bør det få 

konsekvenser og føre til en reaksjon. Dersom kommunen finner at overtredelsen ikke 

skal medføre en sanksjon på det nåværende tidspunktet, kan kommunen sende en 

advarsel. 

3.9. Når kontrollørene har avdekket brudd på regelverket og skrevet en tilleggsrapport, skal 

kommunen gi bevillingshaveren mulighet til å uttale seg innen to uker. Kommunen 

behandler deretter rapporten og tilsvaret og vurderer på bakgrunn av de alkoholpolitiske 

retningslinjene om bruddet skal føre til inndragning. 

3.10. Sanksjonsreglement: Kommunene bruker forskjellige måter å reagere på, som f.eks. 

advarsel, prikkbelastning, inndragning, anmeldelse og straff. Kommunen må selv 

utforme retningslinjer for prikkbelastningen. Prikkbelastningsoversikt for Kautokeino 

kommune, se punkt. 10. 

3.11. I etterkant av kontroller som har avdekket brudd på alkoholloven, kan kommunen bidra 

til å forebygge nye brudd ved å gjennomføre veiledningssamtaler. 

 

4. Krav til bevillingshaver (alkoholloven § 1-7b) 
4.1. Bevillingsinnehaver alle typer bevillinger skal gis til den for hvis regning virksomheten 

drives, enten dette er en fysisk eller juridisk person. 

4.2. Styrer og stedfortreder: For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder 

som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Kravet om styrer og stedfortreder gjelder 

ikke for bevilling til A/S Vinmonopolet og statlig bevilling. 

4.3. Styrer og stedfortreder må være ansatte på salg- eller skjenkestedet, eller arbeide i 

virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har 

styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av 

bevillingen. 

4.4. I styrers fravær påhviler styres plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om 

godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. 

4.5. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om 

alkoholloven og bestemmelse gitt i medhold av den. 

4.6. Dokumentasjonskravet gjelder ikke tildeling av bevillinger for enkelt bestemt anledning 

etter alkoholloven § 1-6 tredje ledd og ambulerende bevilling etter alkoholloven § 4-5. 

4.7. Det stilles nye og sterkere vandelskrav til bevillingshaver og personer som har vesentlig 

økonomiske interesser i eller dominerende innflytelse over virksomheten. 

4.8. Bevillingsinnehaveren, styrer, og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold 

til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med 

alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Ved vurdering av 
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styrers/bevillingshaverne og stedfortreders vandel etter første ledd, kan det ikke tas 

hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. 

4.9. Bevillinger etter dette reglement kan gis til personer over 20 år som må antas ikke å 

ville misbruke salgs- eller skjenkeretten. 

 

5. Bevillingsperiode 
5.1. Bevillingsperiode for salg av øl og skjenking av øl, vin og brennevin er 4 år. 

 

6. Kommunale avgifter 
6.1. Kommunestyret fastsetter den årlige avgiften for salgs- og skjenkesteder etter 

Departementets retningslinjer, jf. alkoholloven § 7-1. Avgiftene fremkommer i 

Kautokeino kommunes årlige gebyrhefte. 

Bevillingsmyndigheten fastsetter frister for bevillingshavernes innsendelse av oppgave 

over forventet omsatt mengde alkoholholdige drikker og innbetaling av gebyr. For 

bevilling til salg av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og til skjenking av 

alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til 

forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. For bevilling 

som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kan 

departementet bestemme en særskilt gebyrsats. Bevillingsmyndigheten fastsetter 

gebyret. 

Gebyret tilfaller kommunen, med unntak av gebyr for bevilling etter alkoholloven §§ 5-

2 og 5-3 annet ledd, som tilfaller staten. 
6.2. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde 

alkohol. 

6.3. Skjenkeavgift skal innbetales til kommunen innen 31. mars hvert år. Avgiften regnes 

etter omsetningstall fra salgs- og skjenkestedet. Utelatt årlig betaling regnes som 

mislighold. 

 

7. Salgstider av alkohol i butikk 
7.1. Kommunen har bevillinger for salg av alkohol i butikk. Butikkene har bevilling for salg av 

alkoholholdige drikker gruppe 1, med inntil 4,7 volumprosent alkohol. 
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7.2. Salgstider av alkohol i butikk skal være: 

 Mandag-fredag kl. 08:00-20:00. 

 Lørdag kl. 08:00-18:00. 

 Utsalget skal være stengt 1. og 17. mai. 

Kommunen utvider salgstidene til maksimaltidene etter alkoholloven § 3-7.  

Hverdager kl. 08:00 til 20:00, og kl.08:00 til 18:00 på dager før søn- og helligdager, 

utenom dagen før Kristi Himmelfartsdag, for alkoholholdige drikk gruppe 1, med 

inntil 4,7 volumprosent alkohol. 

 

8. Skjenketider for serveringssteder 
8.1. Kommunen har følgende regler: 

 Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan skje fra kl. 10:00 til kl. 01:00 på 

hverdager. 

 Skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 kan skje fra kl. 10:00 til kl. 02:00 

på natt til lørdag og natt til søndag. 

 Skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 3 kan skje fra kl. 13:00 til kl. 01:00 på 

hverdager. 

 Skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 3 kan skje fra kl. 13:00 til kl. 02:00 på 

natt til lørdag og natt til søndag. 

8.2. Konsum av skjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter 

skjenketidens utløp. 

8.3. Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, 

Kommunestyrevalg og folkeavstemningsvalg vedtatt av Lov. 

8.4. På overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til 

begrensningene i alkoholloven § 4-4. Med overnattingssted menes utleie av rom mot 

betaling, campinghytter omfatter ikke begrepet. Minibarer omfattes av denne 

bestemmelsen. Brennevin kan bare skjenkes i den ordinære skjenketiden. 

8.5. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke 

eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av alkoholloven § 4-4. 

8.6. Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkeltanledning innenfor alkohollovens 

bestemmelser. 

8.7. Bestemmelser for utvidelse i påsken og juletider: 

 Skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 frem til kl. 03:00 gis adgang til 

under påskefestival, fra og med onsdag før skjærtorsdag og til og med 2. 

påskedag. Det gis også adgang til skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 
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frem til kl. 03:00 under julebord fra og med 15. november og i romjulen til og med 

nyttårsaften. 

 For de som har bevilling for alkoholholdig drikke gruppe 3 gis adgang til skjenking 

frem til kl. 02:00 fra og med onsdag før skjærtorsdag til og med 2. påskedag. Det 

gis også adgang til å skjenke alkoholholdig drikke gruppe 3 frem til kl. 02:00 under 

julebord fra og med 15. november og i romjulen til og med nyttårsaften.  

 

9. Skjenkebevillinger 
9.1. Innskrenket skjenkebevilling (til deltakere i sluttet selskap) kan gis spisesteder med de 

åpningstider som er nevnt i punkt 8.1. 

9.2. Lag og foreninger kan gis bevilling til å skjenke alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 ved 

en enkelt anledning. 

9.3. Ambulerende skjenkebevilling for alkohol kan gis til 03:00 ved enkelt anledning og ved 

sluttet selskap. 
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10. Prikkbelastning Kautokeino kommune 
 
Antall prikker for hvert regelbrudd 
 
8 prikker 

 Salg og skjenking til mindreårige. 
 Brudd på bistandsplikten. 
 Brudd på kravet om forsvarlig drift. 
 Hindring av kommunal kontroll. 

 
4 prikker 

 Salg og skjenking til åpenbart beruset person. 
 Brudd på tidsbestemmelsene. 
 Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år. 
 Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol. 

 
2 prikker 

 Åpenbart påvirket person i lokalet. 
 Mangler ved internkontrollsystemet. 
 Manglende levering av omsetningsoppgave. 
 Manglende betaling av gebyr innen kommunens frist. 
 Brudd på kravet om styrer og stedfortreder. 
 Gjentatt diskriminering. 
 Gjentatt narkotikaomsetning. 

 
1 prikk 

 Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer. 
 Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet. 
 Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin. 
 Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket. 
 Konsum av medbrakt alkohol. 
 Gjester tar med alkohol ut. 
 Brudd på reklameforbudet. 

 

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 
bevillingen inndras for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir 
tildelt flere enn 12 prikker skal lengden på inndragningen økes tilsvarende. 
Inndragningslengden utmåles etter følgende skjema:  
 
Antall prikker  Inndragningens lengde 
1 prikk   1 dags inndragning 
2–3 prikker  2 dager inndragning 
4–5 prikker   3 dager inndragning 
6–7 prikker   4 dager inndragning 
8–9 prikker   5 dager inndragning 
10–11 prikker  6 dager inndragning 
12 prikker  7 dager inndragning  
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Definisjoner av alkoholholdige drikker etter alkoholloven § 1-3 

I denne lov brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer 
enn 2,5 volumprosent alkohol, likevel slik at aldersgrensebestemmelsen i § 1-5 også får 
anvendelse på drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. 

 Alkoholfri drikk: drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol. 
 Alkoholsvak drikk: drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent 

alkohol. 
 Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 

volumprosent alkohol. 
 Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 

volumprosent alkohol. 
 Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 

volumprosent alkohol.

301



Saksfremlegg  
   ___    Originaldokument 

    ___     Dokumentet er oversatt  
  
           

 
Arkivsaksnr.   
2022/419-5 

Arkiv:   
223 

Saksbehandler:  
Berit Anette Sokki Sabbasen 

Dato: 
10.05.2022 

 
 

Utv.saksnr.   Utvalg  Møtedato 
24/22 Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk 08.06.2022 
22/22 Formannskapets innstillingsmøte 14.06.2022 
24/22 Kommunestyret 22.06.2022 
   

 
KRISEHJELP TIL BØNDER 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  
Kommunalleder for teknisk enhet 
Ordfører 
 
 
Det vises til:   
Søknad om økonomisk bistand og krisehjelp fra 4 av kommunens lokale bønder. 
 
Vedlegg:  
  Søknad om økonomisk bistand og krisehjelp, 04.04.22 

 
 
Sakens bakgrunn:  
Det vises til en samlet søknad fra fire bønder i Kautokeino om krisehjelp til jordbruket, 
grunnet økte kostnader til ordinær drift med bla. prisstigninger på opptil 70-80%, som 
følge av pandemien og krigen i Ukraina. I hovedsak er det kraftfor som har størst 
prisøkning og bøndene i kommunen sliter også med å finne nye jorder i kommunen å 
dyrke på. 
 
Bøndene opplever situasjonen som kritisk og belastende, og vurderer om fremtidig drift 
er liv laga grunnet situasjonen. Alle fire søkere er under etablering eller nyetablerte 
bønder. Disse bøndene har nylig foretatt store investeringer, er derfor også ekstra 
sårbare for uforutsette økte kostnader og de opplever derfor situasjonen som 
uutholdelig. 
 
Dersom jordbruksoppgjøret blir vedtatt som foreslått av regjeringen, vil den tre kraft fra 
2023, og vil dermed ikke ha en umiddelbar kostnadsinndekning i år.  
 
Vurdering:  
Kautokeino kommune er ikke kjent med at en slik sak vært til politisk behandling i noen 
annen kommune i Finnmark. Saksbehandler har vært i kontakt med bla. Tana kommune 
angående dette. 
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Kautokeino kommune har tidligere opprettet en støtteordning til reindriftsnæringen på 
noe over kr. 500 000,-, Denne gruppen utgjør sammenlignet med bøndene betydelig 
flere utøvere og er ikke forespeilet noen økte bevilgninger sentralt for å ta av for 
prisstigning, heller ikke i fremtiden. Lokale entrepenører har også vært i kontakt med 
kommunen om potensielle støtteordninger for økte drivstoffkostnader.   
 
Det er viktig at kommunen støtter næringslivet, men med kommunens knappe 
økonomiske ressurser er det vanskelig å støtte kun en næring med omsøkt beløp i 
denne størrelsesorden og samtidig kunne tilby de lovpålagte tjenestene kommunen 
egentlig mottar statlige bevilgninger for. Til sammenlikning er det fra krisefondet for 
reindrifta kun mulig å å søke om kr. 50 000 per siidaandel (der det i hver siidaandel er 
flere utøvere). På bakgrunn av dette anbefaler ikke administrasjonen et krisefond til 
jordbruket. 
 
Forslag til vedtak:  
Kommunestyret oppretter ikke et krisefond for jordbruket. 
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Nils Andreas Tornensis 
Jon Evald Hætta 
Johnny Hætta 
Rune Førster 
     Kautokeino, 04.04.22     
 
Kautokeino kommune 
 
9522 KAUTOKEINO 
 
 
SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND OG KRISEHJELP 
 
Vi er tre bønder i Kautokeino som nå trenger økonomisk bistand. Vår drift er blitt 
svært kostbar og nesten uutholdelig økonomisk smertefull. Det er så ille at vi må 
vurdere hvordan veien videre vil måtte bli om det er liv laget å fortsette under disse 
vanskelige forholdene og eller om vi bare må legge inn årene og avvikle driften vår.  
 
Det er blitt svært belastende økonomisk sett med de siste prisøkningene. Som kjent 
har prisene for produkter som vi bønder er avhengige av for vår drift, steget til 
himmels. Bl.a. har pris for kunstgjødsel økt med 70-80%, (avgiftsfri) diesel har økt fra 
11kr/l til 18kr/l rundballeplast med 30% og kostnader for olje og smøremidler har økt 
betydelig.  
 
Vi søker derfor om bistand fra kommunen til å dekke våre uforutsette økte utgifter. Vi 
søker om økonomiske midler til å skaffe og få laget grovfôr til dyrene våre. Dyrene 
kan ikke sulte og de MÅ FORES, koste hva koste må, eller så må de slaktes. Det 
høres brutalt ut, men realiteten er dessverre slik og ingen ønsker et slikt utfall. Det er 
krise i jordbruket også, både for vår lommebok og ikke minst for dyrene våre. De økte 
prisene skyldes flere forhold, ikke minst den siste tids krig i Europa. Derfor føles det 
svært urettferdig at bønder må lide pga dette. 
 
Vi søker om bistand fra kommunens krisefond, på størrelsesorden på kr 1 000 000 
delt på fire bønder. 
Vi er fire forholdsvis nyetablerte bønder og den ene av oss har ikke kommet ordentlig 
i gang ennå, så flere arbeidsplasser vil gå tapt om vi må legge ned bedriftene våre.  
 
Behovet for hjelp er umiddelbar og svært tiltrengt. Vi spør om råd og hjelp til å finne 
på muligheter til å klare oss gjennom denne krisen. Samtidig spør vi om kommunen 
(ved ordfører) kan fronte krisen i det lokale jordbruket, på en lignende måte som det 
ble gjort for krisen i reindrifta vinteren 2021.  
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Nils Andreas Tornensis 
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SUOHPATLUOHKKÁ VANNVERK 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  
Kommunalleder for teknisk enhet 
 
 
Det vises til:   
Se vedlegg, notat vedrørende oppgradering av Suohpatluohka vannverk. 
   

 
Vedlegg:  
  

 
1. Tildelingsbrev HRP 
2. Notat vedrørende oppgradering av Suohpatluohkka vannverk 

 
Sakens bakgrunn:  
 
Vannverket i Suohpatluohkka har tidligere vært presentert politisk og har også vært på 
tilbudsforespørsel. Denne ble avlyst da tilbudet overskred de vedtatte økonomiske 
rammene. Kommunen har endret størrelse på bygg, samt inngjerding med tanke på å få 
ned prisen i forhold til første tilbudsutlysning. Oppgradering av Suohpatluohkká 
vannverk har nå vært ute på ny tilbudsforespørsel. Det kom inn fire tilbud. Prisene 
varierer fra kr 2.080.000,- til kr 3.100.000,-  
 
Den nye prisen fra CSP AS er på Kr 2.080 000,- eks moms. Dette tilbudet er inkludert 
eventuelle tilleggsarbeider.  
 
Kommunen vil selv stå for innkjøp av driftskontroll gjennom vår rammeavtale med 
Ingeniørfirma Paul Jørgensen. Dette er prissatt til kr 155.000,- I tillegg kommer 
elektroarbeider for driftsovervåkning på 65.000,- Totalt kr 220.000,-  
 
Det er tidligere bevilget kr 750.000,- til oppgradering av vannverket, av dette beløpet er 
det brukt kr 200.000,- for prosjektering, konsulenter, søknader og tillatelser. Man må 
påregne kr 50.000,- i tillegg til konsulent og tillatelser under byggeperioden. 
 
Den totale prisen for oppgraderingen vil beløpe seg til kr 2.550 000,- 
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Vedlagt er tildelingsbrev fra HRP AS for komplett vannverk, bygning, prosessanlegg, 
samt utenomhus arbeider, inkludert kummer og ventiler. 
 
Vurdering:  
Vannverket i Suohpatluohkka er kritisk og har stort behov for oppgradering, da 
drikkevannet i perioder kan inneholde jern og mangan. I dag er vannverket i en kum, og 
her er det ikke mulig å få installert en renseprosess som tilfredsstiller kravene i 
drikkevannsforskriften.   
 
Om det skal føres vann og avløpsledninger fra eksisterende kommunale ledninger og til 
Suohpatluohkká er det i henhold til hovedplan estimert til 18,5 millioner. Dette er kun et 
estimat, men man antar at dette beløpet vil bli betydelig høyere. 
 
Kommunen har ikke mottatt noe skriftlig pålegg fra Mattilsynet, da denne har vært under 
arbeid, i henhold til tidligere vedtak i saken. Mattilsynet har orientert muntlig at de 
vurderer pålegg dersom dette tiltaket ikke blir utført. 
 
Det foreslås dermed å oppgradere vannverket i Suohpatluohkka for Kr. 2.550 000,- for å 
tilfredsstille lovkrav og drikkevannsforskriften.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Kommunestyret vedtar en tilleggsbevilgning på kr 1.800.000,- til Suohpatluohkká 
vannverk. 
 
Dette i tillegg til tidligere bevilgning på kr 750.000,- for bygging av nytt vannverk i 
Suohpatluohkká. Den totale rammen på prosjektet vil være på kr 2.550.000,- 
 
Kautokeino kommune tar opp 1 800 000,- kroner i nytt lån til finansiering av egne 
investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd. 
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Firma: Kautokeino Kommune 
9522, Kautokeino 
 
 
Deres ref.: Kenneth 
Mortensen 

Vår ref.: Kevin Christensen Dato: 22.04.2022 

 
 
Tildelingsbrev 
Det vises til mottatt tilbud i konkurranse om Kautokeino kommune -Souhpatlouhka Vannverk. 
 
Det var 4 Leverandører som leverte tilbud. 
 
0 ble avvist på grunn av at det var for sent innlevert. 
0 ble avvist på grunn av forbehold som ikke kunne innfris. 
 
Vurdering av tilbud 
I tildelingskriterier er det angitt at pris skal telle 80% og byggetid skal telle 20% 
 
Rangering utifra pris og byggetid blir som følger: 
Tilbyder Evalueringssum Totalscore 
CSP AS 2 080 000,- eks. mva 10 
Rørlegger Dan Berg AS 2 830 500,- eks. mva 6,47 
T.Johansen Drift AS 2 887 880,- eks. mva 6,24 
Saha AS 3 100 000,- eks. mva 5,69 

 
 
HRP på vegne av Kautokeino Kommune er nå ferdig med evalueringen og meddeler at CSP AS er 
blitt tildelt anbud for «Souhpatlouhka Vannverk» i Kautokeino Kommune. 
 
Det er klagefrist frem til 05.05.22 kl.12:00. Klage skal stilles til Kautokeino Kommune gjennom 
Mercell på vår utlysning av tilbudskonkurransen. 
 
Kontraktsforhandlinger vil starte etter vedtatt finansiering i kommunestyret i juni.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Kevin Christensen 
Prosjektleder HR Prosjekt AS 
 
På vegne av Kautokeino Kommune 
v/Kenneth Mortensen 
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Notat vedrørende oppgradering av Suohpatluohka vannverk 

 
Sakens bakgrunn:  
 
Oppgradering av Suohpatluohka vannverk har vært ute på tilbudsforespørsel. Det kom inn 2 
tilbud. Laveste tilbud var på 3.195.000,- Kommunen har vært i avklarende møte med tilbyder 
Csp AS. Dette med tanke på å endre bygg og gjøre andre tiltak for å få justert ned prisen.  
 
Det er gjort noen endringer i forhold til opprinnelig tilbudsforespørsel. Vi har forminsket 
størrelsen på inngjerding. Det er også gjort noen endringer på bygningen. Kommunen vil selv 
stå for innkjøp av driftskontroll gjennom vår rammeavtale med Ipj.  

Den nye prisen fra Csp AS er på kr 1.600 000,- eks MVA. Dette er ikke inkludert eventuelle 
vinterarbeider. Disse er estimert fra Csp AS til kr 50.000,-  

Ny brønn er ikke medtatt. 

Vårt estimat var på kr 750.000,- Dette var dessverre altfor lavt i forhold til de innkommende 
tilbud. Vårt estimat var basert på erfaringstall.   
 
Det viser seg at det ikke er utslippstillatelse for utslipp av spylevann fra renseprosess på 
dette anlegget. Dette medførte et tillegg i pris på kr 100.000,- Dette var ikke med i estimatet. 
 
Det har vært unormalt høy prisøkning de siste 12 måneder. (Se vedlegg, e post Hrp)  
 
For å bygge et vannverk må prosjektet innom flere instanser, og andre berørte parter. 
 

 Arbeidstilsynet, med medvirkning fra ansatte og verneombud. (Lovkrav) 
 Mattilsynet. (ikke krav om godkjennelse pr i dag, blir aktuelt om det bygges mer i 

området) 
 Byggesak. (Søknadspliktig tiltak, med nabovarsling) 
 Berørte grunneiere, utslipp (avklaring grunneiers tillatelse) 

 
Et vannverk, uansett størrelse er avhengig av å ha nok varme, lys, ventilasjon og være bygd 
slik at det tåler et fuktig miljø.  
 
Forebyggende tiltak. 
 

For å unngå at slikt skjer i fremtiden, vil vi fremme sak om finansiering av prosjekter til 
kommunestyret 2 ganger. Dette for å sikre mest mulig korrekt pris.  

Man ber først ber om midler til prosjektering, tilbudsinnbydelse, evaluering og innstilling. 

I neste runde ber om man midler for utførelsen av selve prosjektet. Da vil man sikre en mer 
korrekt kostnad, fremfor å fremme estimerte kostnader for kommunestyret. 

Dette vil medføre en forlengelse i tid for prosjekter.   
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Hovedplan vann og avløp 2022- 2034 
 
Melding om vedtak sendes til:  
 
Kommunalleder for teknisk enhet 
 
Det vises til:   
 
Formannskapets vedtak i sak 2/22 
 
Vedlegg:  
 
1. Hovedplan vann og avløp  
2. Hovedplan vann og avløp, sammendrag – kortversjon  
3. Gebyrrutvikling 2022-2034 
4. Merknadsbehandling av høringsuttalelse, Mattilsynet 
5. 14 Tegninger tiltak vann og avløp 
  

 
Sakens bakgrunn:  
 
Hovedplan vann og avløp 2022 - 2034 er ment å være Kautokeino kommunes 
overordnede styringsdokument for tiltak tilknyttet vannforsyning og avløpsanlegg.  
Planens tidshorisont er satt til 12 år.  
 
I planstrategien for Kautokeino kommune (sak 2020/348) er det vedtatt at det skal 
utarbeides en hovedplan for vann og avløp. Denne skulle i henhold til planstrategien 
opp til politisk behandling i 2021. På grunn av forsinkelser med levering fra konsulent 
ble denne flyttet og fremmes nå i 2022.  
 
I tillegg til hoveddokumentet er det laget et kortfattet sammendrag som gir en 
overordnet oversikt over planområdet. 
 
Det er foretatt en analyse over gebyrøkningen i perioden 2021 – 2034 (vedlegg 3). Den 
viser en forventet årlig gebyrøkning på 5,3% og 5,5% for henholdsvis vann og avløp.  
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I henhold til hovedplan er investeringskostnadene beregnet til kr 177.714.810,- for hele 
planperioden. Analysen er utført av Envidan.  
 
Tegninger som er vedlagt er kun ment som forslag til løsninger.  
 
Hovedplanen har vært på høring i seks uker. Det er kommet inn to innspill. Merknader 
er behandlet og endret i planen. Endringene anses for å være av mindre betydning og 
det er derfor gjort et valg om å ikke sende hovedplan på ny høringsrunde. 
 
Vurdering:  
 
Planen tar for seg hovedutfordringer, målsetninger og tiltak innen fagfeltene vann og 
avløp. Handlingsdelen beskriver prioritering av tiltak. Tiltakene er fordelt etter når de er 
planlagt igangsatt, samt at de estimerte investeringskostnadene står oppført. 
 
 
Forslag til vedtak:  
 

1. Kautokeino kommunestyre vedtar vedlagt hovedplan for vann og avløp datert 
03.05.2022. 

2. Hovedplan vann og avløp blir det førende styringsdokumentet for drift og utvikling 
av vann- og avløpssektoren i Kautokeino kommune i planperioden 2022-2034. 

3. Tiltakene i hovedplan vann og avløp vil bli prosjektert og enkeltvis innarbeidet i 
kommunens årlige behandling av budsjett- og økonomiplan i planperioden. 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 FORMÅLET MED HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 

Hovedformål med hovedplan: 

• Konkretisere og videreføre strategi for Kautokeino kommunes drikkevannsforsyning og 
avløpshåndtering. 

• Legge grunnlaget for framtidig planlegging og utbygging av kommunens vann- og 
avløpssystem. 

Planen skal være et verktøy for fremtidige beslutninger og budsjettering vedr. vannforsyning og 
avløpshåndtering, der målet er å skaffe kommunens befolkning og næringsliv tilstrekkelig  med godt 
drikkevann og sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann. 

Hovedplanen inneholder: 

• Konkrete mål for framtidig vannforsyning i Kautokeino kommune. 
• Beskrivelse av status for og tiltaksbehov ved kommunens vannverk, og ansvarsforhold 

vedrørende privat vannforsyning. 
• Konkrete mål for framtidig håndtering av kommunalt avløpsvann. 
• Vurdering i forhold til utfordringer knyttet til klima og energi. 
• Forslag og anbefalinger om utbyggingstiltak, både med tanke på anlegg og ledningsnett, for å 

nå oppsatte mål. 
• Vurdering av investeringskostnader for de enkelte tiltak. 

Hovedplan for vann og avløp skal gjelde perioden 2022-2034. Hovedplanen skal rulleres hvert 4. år. 
Handlingsplanen rulleres hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet. 

Hovedplan for vann og avløp har blitt utarbeidet av arbeidsgruppe bestående: 

• Kenneth Mortensen, fagansvarlig VA, prosjektleder hovedplan vann og avløp 
• Sindre Murud, kommunalleder 
• Roger Hætta, driftsleder 
• John Mathis Hætta, driftsoperatør 
• Sigve Kongsvik, driftsoperatør 

Sivilingeniør Arne Niittyvuopio fra Norconsult AS har vært engasjert som rådgivende ingeniør for 
prosjektet. 

1.2 EVALUERING AV EKSISTERENDE HOVEDPLAN VANN OG HOVEDPLAN AVLØP 

Det er tidligere utarbeidet følgende hovedplan som i stor grad har gitt føringer for gjennomførte tiltak i 
kommunen i tidligere planperioder: 

• Hovedplan avløp 2004-2008, Kautokeino kommune 
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2 RAMMEVILKÅR 

2.1 OVERORDNEDE RAMMEVILKÅR – VANN 

Innenfor vannforsyning har kommunen følgende oppgaver:  

 Vannverkseier: Som vannverkseier skal kommunen sikre at drikkevannet er helsemessig trygt, 
klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Drikkevannet skal ikke inneholde virus, bakterier, 
parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig 
helsefare og overholde grenseverdiene i vedlegg 1 i gjeldende drikkevannsforskrift. 
 

 Service og plikter: Som vannverkseier skal kommunen sørge for at drikkevannet tilfredsstiller krav 
til kvalitet, mengde og leveringstrygghet når det leveres til forbruker. Kommunen her en klar 
opplysningsplikt til egne abonnenter og tilsynsmyndighetene (Mattilsynet og 
kommunehelsetjenesten). Opplysningsplikten gjelder all relevant informasjon om vannkvaliteten, 
og løpende orientering i de tilfellene der vannforsyningssystemet ikke tilfredsstiller gjeldende 
krav. 
 

Som vannverkseier må kommunen også forholde seg til sentrale direktiv, lover og forskrifter som 
regulerer vannforsyning. 

Tabell 2.1 Sentrale direktiv, lover og forskrifter som regulerer vannforsyning  

Sentrale direktiv, lover og forskrifter ale direktiv, lover og forskrifter 

FOR-2016-12-22-1868 
Forskrift om vannforsyning 
og drikkevann 
(drikkevannsforskriften) 

Formål: 
§1 Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav 
om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann 
som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. 
Virkeområde: 
§2 Forskriften gjelder alt drikkevann som er definert i § 3b, og alle forhold 
som kan ha innvirkning på drikkevann. 
Forskriften gjelder ikke naturlig mineralvann og kildevann som er definert i 
forskrift om naturlig mineralvann og kildevann. 
For innretninger på norsk kontinentalsokkel og norske luft- og sjøfartøyer 
gjelder forskriften dersom drikkevannet på disse ikke er særskilt regulert i 
annet regelverk. 
Definisjoner: 
§3b Drikkevann: Alle former for vann som enten ubehandlet eller etter 
behandlingen skal drikkes, brukes i matlagning, til andre husholdningsformål 
eller i næringsmiddelforetak der det stilles krav om bruk av drikkevann. 
Drikkevann omfatter ikke rent vann og rent sjøvann som definert i 
næringsmiddelhygieneforskriften.  

LOV-2003-12-19-124 
Lov om matproduksjon og 
mattrygghet mv. 
(Matloven) 

Formål:  
§1 Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og 
fremme helse, kvalitet og forbrukeromsyn langs hele produksjonskjeden, 
samt ivareta miljøvennlig produksjon.  
Virkeområde: 
§2 Loven omfatter alle forhold i samband med produksjon, bearbeiding og 
distribusjon av innsatsvarer og næringsmidler, inkludert drikkevann. 

 

LOV-2000-06-23-56 
Lov om helsemessig og 
sosial beredskap 
(Helseberedskapsloven) 

Formål: 
§1-1 Formålet med loven er å verne befolkninga sine liv og helse, og bidra til 
at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys under krig og ved 
kriser og katastrofer i fredstid. 

321



Hovedplan vann og avløp 2022-2034 

 
Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5186511   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 
  

2022-05-03  |  Side 12 av 123 n:\518\65\5186511\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5186511-z01-e07 hovedplan vann 2022-2034. kautokeino 
kommune. rev. 2022-05-03.docx 
 

§1-3 Virksomheter loven gjelder for 
Denne lov gjelder for: 
a) Den offentlige helse- og omsorgstjeneste 
b) Private med avtale som tilbyr helse- og omsorgstjenester 
c) Private uten avtale som tilbyr helse- og omsorgstjenester 
d) Næringsmiddelkontrollen 
e) Vannverk 
f) Apotek, grossister og produsenter av legemiddel 
Tilhørende forskrifter: 

• Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 
• Forskrift om krav til beredskapsplanlegging 

LOV-2000-11-24-82 
Lov om vassdrag og 
grunnvann 
(vannressursloven). 

Formål: 
§1 Denne lov har til formål å sikre samfunnsmessig forsvarlig bruk og 
forvaltning av vassdrag og grunnvann. 
Kapittel 2 omhandler alminnelige regler om vassdrag, - bl.a. hvilke tiltak som 
er konsesjonspliktige, kvalitetsmål for vassdrag, vannuttak og 
minstevannføring, kantvegetasjon, m.m. 
Kapittel 3 omhandler regler for konsesjon til vassdragstiltak, - 
søknadsprosedyrer, m.m. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) er 
vassdragsmyndighet. 
Tilhørende forskrifter: 

• Forskrift om rammer for vassforvaltningen 

LOV-2008-06-27-71 
Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling 
(Plan- og bygningsloven) 

Formål: 
§1-1 Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner. 
Andre del: Plandelen, - omhandler krav til planlegging, konsekvensutredelse 
og reguleringsplanlegging på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. 
Tredje del: Gjennomføring, - omhandler krav til innløsing og erstatning, 
ekspropriasjon, utbyggingsavtaler og plikt til opparbeiding og refusjon av 
utgifter til veg, vann og avløp, m.m. (kap. 18) 
Fjerde del: Byggesaksdel, - omhandler og definerer hvilke tiltak som krever 
søknad og tillatelse, krav til innhold og behandling av søknader, ansvarsrett 
og tilsyn, tilknytning til infrastruktur (kap. 27), krav til utforming og estetikk. 
Femte del: Håndhevings- og gebyrregler 
Tilhørende forskrifter: 

• Forskrift om rammer for vannforvaltningen 
• Forskrift om konsekvensutredning 
• Byggeteknisk forskrift 
• Forskrift om byggesak 
• Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
• Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

LOV-2012-03-16-12 
Lov om kommunale vass- 
og avløpsanlegg 

Formål: 
§ 1. Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg 
§ 3. Kommunale vass- og avløpsgebyr 
Når ein fast eigedom har tilknyting til kommunal vass- eller avløpsleidning, 
anten beinveges eller gjennom privat samleidning, har eigaren skyldnad til å 
svare vass- og avløpsgebyr til kommunen. Det same gjeld når kommunen 
med heimel i plan- og bygningslova §§ 27-1 eller 27-2 har kravd at 
eigedomen skal ha slik tilknyting. 
Tilhørende forskrift: 

• Forurensningsforskriften, §7 
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 Nasjonale mål for vann og helse 

Norge har satt mål for bedre vannkvalitet under protokollen for vann og helse, som er en 
internasjonal avtale. Protokollen om vann og helse er en internasjonal avtale har bakgrunn i FNs 
vannkonvensjon av 1992. Konvensjonen skal styrke tiltak for vern av overflate- og grunnvann. 

Protokollen ble fastsatt i 1999. Målet er å sikre befolkningen sikker tilgang til nok og trygt drikkevann, 
og tilfredsstillende sanitære forhold. Norge ratifiserte avtalen i 2004 og plikter dermed å følge den, i 
likhet med en rekke andre nasjoner. 

Protokollen sier at hver part skal sette nasjonale mål for å bedre forholdene innen både vann og 
avløp. Dessuten skal vi holde oversikt over fremdriften. Hensikten er å øke bevisstheten rundt 
utfordringer og hvilke tiltak som er nødvendig. Planen skal også bidra til at ansvarlige 
sektormyndigheter samarbeider. Regjeringen vedtok mål for Norge i 2014, sammen med en plan for 
måloppnåelse. 

Nr. Nasjonale mål for vann og helse med målsettinger 

1.  Kvaliteten på drikkevannet som når forbrukerne: 
a) For hvert vannforsyningssystem som forsyner flere enn 500 personer, skal antall forskriftsfestede 

prøveuttak som overskrider grenseverdien for kjemiske parametere i drikkevannsforskriften ikke 
være flere enn 2 per år. Maksimalverdien skal ikke overskride grenseverdien med mer enn en 
faktor på 5. For mikrobiologiske parametere med 0 som grenseverdi, skal antall overskridelser 
etter verifisering være mindre enn 1 per år.  

b) For hvert vannforsyningssystem som forsyner mellom 50 og 500 personer, skal antall 
forskriftsfestede prøveuttak som overskrider grenseverdien for kjemiske parametere i 
drikkevannsforskriften ikke være flere enn 3 per år. Maksimalverdien skal ikke overskride 
grenseverdien med mer enn en faktor på 5. For mikrobiologiske parametere med 0 som 
grenseverdi, skal antall overskridelser etter verifisering være mindre enn 3 per år. 

c) For hvert vannforsyningssystem som forsyner færre enn 50 personer, bør en tilfeldig tatt prøve i 
løpet av et år ikke overskride grenseverdien for de kjemiske parametere med mer enn en faktor på 
3. E. coli skal ikke påvises. 

d) Tilsynsmyndigheten skal ha oppdatert oversikt over drikkevannskvaliteten for alle vannforsynings-
systemer som forsyner flere enn 50 personer. I tillegg skal tilsynsmyndigheten ha oversikt over et 
utvalg av forskjellige typer vannforsyningssystem som forsyner færre enn 50 personer. 

2.  Reduksjon av omfanget av utbrudd og tilfeller av vannbårne sykdommer: 
a) Utbrudd og endemisk sykdom forårsaket av vannbåren smitte skal ha lav sannsynlighet og 

konsekvens.  
b) Det skal innarbeides sikrere beregningsmetoder for å fastslå omfanget av endemisk sykdom på 

grunn av drikkevann. 

3.  Områder med behov for økt tilknytning til felles vannforsyning eller hvor drikkevannsforsyningen kan 
forbedres på annen måte: 
a) Ved utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved fortetting 

innenfor eksisterende bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til 
eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at 
man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter. 

b)  Eksisterende private vannforsyningssystemer med uklare eierforhold og/eller utilfredsstillende 
vannkvalitet og leveringssikkerhet skal oppgraderes eller knyttes til eksisterende vannforsynings-
systemer slik at man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og 
driftseffektive enheter. 
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4.  Områder med behov for økt tilknytning til offentlige avløpsnett eller hvor avløpssituasjonen kan 
forbedres på annen måte: 
a) Alle innenfor en tettbebyggelse skal være tilkoblet offentlig ledningsnett eller ha andre akseptable 

renseløsninger.  
b) Separate avløpsanlegg skal være tilpasset resipientens kapasitet og fungere godt. 

5.  Funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet - Vannforsyning: 
a) Ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen bør være mindre enn 0,5 time i snitt per innbygger per 

år.  
b) Forsyningssikkerheten skal være bedre enn 99,95 %. (Forsyningssikkerhet = Antall 

innbyggertimer uten avbrudd i forsyningen/Antall innbyggertimer totalt * 100). 
c) Årlig utskifting/rehabilitering av vannledningsnett bør i gjennomsnitt være 2 % på nasjonalt nivå 

frem til 2035. 
d) Lekkasje fra det enkelte ledningsnettet bør være mindre enn 25 % innen 2020. 

 
Funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet - Avløp: 
a) Lekkasjer og overløp skal ikke ha negativ innvirkning på vannkvaliteten over tid. 
b) Samlet overløp bør generelt være mindre enn 2 % av forurensningsproduksjonen (fosfor) hos dem 

som er tilknyttet avløpsnettet. Ved store overløpsutslipp skal separering av felles-ledninger og 
utjevning av overvann vurderes. 

c) Integrere framtidige klimaprognoser i overvannshåndtering for å unngå overbelastning av 
avløpsnettet. 

d) Drift, reparasjoner og fornyelse/rehabilitering av ledningsnettet må være av et slikt omfang at 
etablerte målsettinger nås. 

e) Oppgradering av offentlig ledningsnett bør normalt inkludere oppgradering av tilhørende 
stikkledningsnett. 

f) Tilførsel av fremmedvann skal ikke ha negativ innvirkning på øvrige målsettinger. 

6.  Kvaliteten på driftsrutiner ved vann- og avløpsanlegg for beskyttelse av vannkilder: 
a) Alle vann- og avløpsverk som betjener 50 personer/personekvivalenter eller mer, skal ha et 

tilfredsstillende internkontrollsystem som inkluderer en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) hvor effekter av klimaendringer er omfattet. 

b) Drikkevannskilder skal gjennom prosesser etter relevant regelverk beskyttes mot forurensninger 
slik at behovet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig. 

7.  Overløp som kan påvirke vannkilder: 
a) Sikre at lekkasjer og utslipp fra overløp ikke kommer i konflikt med brukerinteresser som for 

eksempel drikkevann, jordbruksvanning og bading. 
b) Samlet overløp for et rensedistrikt bør generelt være mindre enn 2 % av forurensnings-

produksjonen (fosfor). 
c) Overvann bør så langt det er økonomisk forsvarlig, ikke tilføres avløpsnett for sanitært 

avløpsvann. 
d) Direkte utslipp av urenset sanitært avløpsvann skal saneres. 

8.  Utslipp av kommunalt avløpsvann: 
a) Utslipp fra kommunal avløpssektor skal være i samsvar med kravene i forurensningsforskriften 

eller i særskilte tillatelser. 
b) Ved utslipp til drikkevannskilder eller vannkilder som brukes til vanningsvann i jordbruket skal 

rensing og utslipp fra avløpsanlegg vurderes særskilt for å hindre påvirkning av råvannskvaliteten. 

9.  Bruk eller gjenbruk av gjødselvarer av organisk opphav: 
a) Gjenbruke minst 70 % av produsert avløpsslam som en ressurs og sørge for at kvaliteten til 

slammet er i samsvar med dette. 
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b) Organisk restprodukt/avfall skal utnyttes som gjødsel eller jordforbedringsmiddel så sant det har 
en kvalitet som samsvarer med slik bruk. Det skal brukes i mengder som er agronomisk, 
miljømessig og helsemessig forsvarlig. 

c) Legge til rette for bedre utnytting av ressurser i restprodukter av organisk materiale, blant annet 
ved produksjon av biogass. 

d) Ha riktig bruk av organisk gjødsel i forhold til plantebehov og værforhold for å redusere 
avrenningen fra jordbruksarealer.  

e) Bruk av gjødselvarer av organisk opphav skal være i samsvar med regelverket for dette, herunder 
at: Bruk av avløpsslam skal ikke føre til økt avrenning til vassdrag, og: Lagring av avløpsslam skal 
ikke gi brukerkonflikter på grunn av lukt. 

10.  Kvaliteten på råvann for drikkevann, badevann eller vann som brukes til matproduksjon: 
a) Vannforekomster som benyttes til vannforsyning og matproduksjon skal så godt som mulig 

beskyttes mot tilførsel av forurensninger slik at brukerkonflikter kan unngås. Dette er særlig viktig 
dersom bruken av vannet til matproduksjon ikke er underlagt særlige krav til vannbehandling.  

b) Alle vannforekomster skal ha minst ”god økologisk og kjemisk tilstand” etter fastsatte frister i 
godkjente forvaltningsplaner etter vannforskriften. 

c) Vassdrag benyttet til jordbruksvanning skal så langt det er mulig beskyttes mot utslipp av 
patogene mikroorganismer.  

d) Lokaliteter som er tilrettelagt for friluftsbad, bør ha utmerket vannkvalitet i henhold til EUs 
badevannsdirektiv. 

11.  Driftsrutiner ved bassenganlegg som er allment tilgjengelig for bading: 
a) Bading i bassenganlegg (åpne eller innomhus) skal ikke medføre fare for at man pådrar seg 

sykdom forårsaket av vannkvaliteten. 

12.  Identifisering og behandling av områder med forurenset grunn som kan påvirke vann, eller som kan gi 
opphav til vannbåren sykdom: 
a) Forurensede områder som kan true vannforekomster som omfattes av Protokollen, skal 

risikovurderes og om nødvendig saneres/utbedres. 

13.  Effektive forvaltningssystemer, inkludert metoder, for å begrense forurensning: 
a) Vannressursene skal beskyttes så godt som mulig mot forurensninger. Beskyttelsen skal være 

tilstrekkelig i forhold til de interessene som er knyttet til bruken av vannet.  
b) Det skal ikke være utslipp via renseanlegg, overløp eller store lekkasjer som kan representere 

uakseptabel risiko for resipient eller brukerinteresser. 
c) Tiltak mot avrenning fra landbruk skal bidra til at målsatt vannkvalitet oppnås. 
d) Lokalisering og drift av akvakulturanlegg skal foregå på en miljømessig bærekraftig måte. 
e) Regelverket skal være tydelig for alle parter når det gjelder forventninger, krav og ansvar. 

14.  Informasjon til publikum om kvaliteten på drikkevann og vann til andre bruksformer: 
a) Vannverkseiere skal gi informasjon om drikkevannskvalitet og sitt vannforsyningssystem, og 

øvrige aktuelle myndigheter skal gi informasjon om, badevannskvalitet og forurensningstilstand til 
lokalbefolkningen og andre som har behov for det.  

b) Alle kommuner og Mattilsynet skal ha internettsted med relevant og oppdatert oversikt over 
drikkevannet inkludert tilstandsbeskrivelse med oversikt over status/vurderinger. 

c) Private vannverkseiere som forsyner fast bosetting med flere enn 500 personer, skal ha oppdatert 
informasjon tilgjengelig på samme måte som kommunene. 

d) Øvrige vannverkseiere skal gjøre informasjonen tilgjengelig på egnet måte. 
e) Informasjon skal rapporteres og formidles til aktuelle myndigheter i henhold til nasjonale og 

internasjonale forpliktelser.  
f) Informasjon om forurensningstilstanden i vassdragene skal blant annet gjøres tilgjengelig gjennom 

www.vannportalen.no. 
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 Den nye forskriften om vannforsyning og drikkevann 

1. januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som blant annet innebærer strengere krav til alle 
drikkevannsprodusenter. Samtidig med at den nye forskriften trer i kraft, oppheves 
drikkevannsforskriften fra 2001.  

Her er en oversikt over de viktigste endringene som produsentene må forholde seg til: 

Farekartlegging og farehåndtering er et gjennomgående prinsipp. 

• Det stilles tydeligere krav til drift og vedlikehold av ledningsnettet. 
 

• Vannforsyningssystemene skal sikres mot uautorisert tilgang og bruk. 
 

• Det stilles ikke lenger krav om oppstartstillatelse. 
 

• Alle som arbeider ved vannforsyningssystemet, må få tilstrekkelig opplæring. 
 

• Det stilles tydeligere krav til beredskap og beredskapsøvelser. 
 

• De minste vannforsyningssystemene skal også registres. 
 

• Kommuner og fylkeskommuner har fått en tydeligere plikt til å ta drikkevannshensyn i sine 
planer. 

 
• Den nye drikkevannsforskriften gjennomfører drikkevannsdirektivet (direktiv 98/83/EF med 

endringsdirektiv 2015/1787/EU). Den nye drikkevannsforskriften er et sentralt verktøy for å 
følge opp de nasjonale målene for vann og helse, fastsatt av regjeringen i 2014. 

 
• Begrepet «godkjenningpliktig vannverk» eksisterer ikke lenger, og det skal ikke sendes 

søknad om godkjenning for vannverkene mer 
 

• Alle nye vannverk som skal produsere mer enn 10 m3 pr. døgn må søke om plangodkjenning 
før oppstart. Alle eksisterende vannverk, pr. 01.01.17, har unntak fra krav om 
plangodkjenning. Krav om oppstartstillatelse er tatt ut av forskriften.  

 
• Vannverk som planlegger endringer av betydning for produksjonen av tilstrekkelige mengder 

helsemessig trygt drikkevann, må på forhånd søke om plangodkjenning for denne endringen. 
Det betyr at det må søkes om plangodkjenning dersom dere planlegger for eksempel å 
etablere ny kilde eller behandlingsanlegg. Planene skal godkjennes av Mattilsynet før arbeidet 
med vannverk dere starter. 

 
• Grenseverdiene for radioaktive stoffer i drikkevann er flyttet ut av drikkevannsforskriften. 

 
• Kravene til drikkevann fra sjøvann er flyttet ut av drikkevannsforskriften. Kravene til drikkevann 

på flaske er fortsatt med i drikkevannsforskriften. 
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2.2 OVERORDNEDE RAMMEVILKÅR - AVLØP  

Staten har i løpet av de siste 15-20 årene gjennomført en omfordeling av ansvar og myndighet innen 
avløpssektoren. Samtidig har Norge som en konsekvens av felles europeisk regelverk gradvis gått 
bort i fra prinsippet om resipienttilpasset avløpspolitikk. Med få unntak er det nå etablert standardiserte 
felles europeiske rensekrav. Dette medfører at samtidig som mange kommuner har fått økt ansvar, 
har kommunene fått redusert myndighet med hensyn til hvordan lokale miljømål oppnås. 

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) trådte i kraft 22. desember 2000, og er innført i norsk 
regelverk. De første forvaltningsplanene i tråd med direktivet ble vedtatt i løpet av 2009. 
Vanndirektivet er et overordnet direktiv, og kan få innvirkning på rensetiltak innenfor avløpssektoren. 

Denne planen vil forsøke å legge til rette for den nye situasjonen innen avløpssektoren. Tidspunkt for 
utarbeidelse av hovedplan for avløp og vannmiljø passer derfor godt med de endringene i regelverk 
som nå er vedtatt. 

Kommunene oppfordres til å fastsette miljømål for sine vannforekomster  

for å ivareta de ulike brukerinteressene og spesielle kvalitetene knyttet til hver resipient. 

 Vanndirektivet 

Vanndirektivet har som hovedmål å sørge for at EUs medlemsstater sikrer, og om nødvendig, 
forbedrer miljøtilstand i alt ferskvann, brakkvann, kystnært vann og grunnvann. 

 
Vanndirektivet ble gjort gjeldende for medlemsstatene i 2000 og ble innlemmet i norsk lovverk 
gjennom Forskrift om rammer for vannforvaltningen den 15. desember 2006. 
Vanndirektivet er sektorovergripende og overordnet andre EU-direktiv innen vannforvaltningen, for 
eksempel avløpsdirektivet. 
Direktivet setter som overordnet målsetting at alle vannforekomster i Europa skal oppnå minst "God 
økologisk tilstand" innen år 2015, men for Norge er dette utsatt til 2021. Norge skal gjennomføre 
en kartlegging av alle vannforekomstene som deles inn i naturlige forvaltningsobjekter (for eksempel 
en innsjø, et grunnvannbasseng, del av elv eller fjord). 
 
Beskrivelse av økologisk tilstand følger denne skalaen: 

 
1 

Høy tilstand 
2 

God tilstand 
3  

Moderat tilstand 
4 

Dårlig tilstand 
5  

Meget dårlig 
tilstand 

1= ”Høy tilstand” betyr at vannforekomsten har en økologisk tilstand tilsvarende eller meget nær opp til naturtilstand, mens  
2 = ”God tilstand” avviker litt mer fra naturtilstanden. 

 
For de vannforekomstene der det viser seg at en ikke har minst god økologisk tilstand, skal det 
utarbeides tiltaksplaner innen 2022 med gjennomføring av tiltak innen 2027. Det er 
“problemeier” og eller forurenser som skal betale for tiltakene. 
 
Vannforskriften deler Norge inn i 9 vannregioner, og i tillegg 6 internasjonale vannregioner delt med 
Sverige og Finland. I hver vannregion er en fylkeskommune utpekt som vannregionmyndighet 
(VRM). 
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Vannregion Troms og Finnmark består av 13 vannområder - Laksefjorden/Nordkinnhalvøya, 
Måsøy/Magerøya, Varangerhalvøya, Lakselvvassdraget/Porsangerfjorden, Sørøya/Seiland/Kvaløya 
med innland, Indre Varangerfjord, Alta/Kautokeino/Loppa/Stjernøya, Lyngen – Skjervøy, Balsfjord – 
Karlsøy, Nordreisa – Kvænangen, Senja, Bardu - Målselv og Harstad - Salangen.  

Tidligere omfattet vannregion Finnmark hele Finnmark fylke, med i 2013 ble det underskrevet en 
avtale mellom Norge og Finland som skilte ut vannområdene Tana, Pasvik og Neiden i en ny Norsk-
finsk vannregion. 

Mer informasjon om Vanndirektivet finnes på www.vannportalen.no. 

 Regionale vannforvaltningsplaner og vannforskriften 

Troms og Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet for Troms og Finnmark vannregion. 
Regionale vannforvaltningsplaner for planperiode 2022-2027 er under oppdatering og forventes 
godkjent av departementene våren 2022. Planen setter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, 
kystvann og grunnvann. Godkjente vannforvaltningsplanener skal legges til grunn for kommunal, 
regional og statlige planlegging.  

Kommunene har en viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet, og har ansvar for å treffe vedtak om 
gjennomføring av tiltak innen drikkevann, avløp, overvannshåndtering, landbruksforvaltning, 
forurensning, med mer. Videre skal kommunen gjennom sin samfunns- og arealplanlegging beskytte 
og ivareta vannmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer og fjorder.  

Vannforskriften § 4 sier at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha god økologisk tilstand og god kjemisk 
tilstand. Videre er det et tydelig mål om at vannforekomster identifisert som drikkevannskilder skal 
oppfylle miljømålene og kravene til råvann for drikkevann i annet regelverk, slik at omfanget av 
rensning ved produksjon av drikkevann reduseres.  

Vannforskriften § 16 utpeker områder som har særskilt beskyttelse. Beskyttelsen som disse 
områdene har, er begrunnet i hensynet til helse eller viktige naturverdier og går utover den generelle 
beskyttelsen som miljømålene i vannforskriften gir. Beskyttede områder etter vannforskriften er: 

• Områder utpekt eller tiltenkt til uttak av drikkevann. 
• Områder utpekt til beskyttelse av økonomiske betydelige arter. 
• Områder utpekt til rekreasjonsformål (badeplasser). 
• Områder følsomme for næringsstoffer 
• Områder utpekt til beskyttelse av habitater og arter.  

I forbindelse med oppdateringen av regionale vannforvaltningsplaner 2022- 2027 kom 
departementene med nasjonale føringer innenfor ulike temaområder. Føringene setter konkrete 
målsettinger for kommunens arbeid med avløp og drikkevann. 

 EU-direktiv 

Avløpsdirektivet 

Kravene i EUs avløpsdirektiv omfatter i hovedsak tettbebyggelse med samlet utslipp: 

1. større enn 10.000 pe med utslipp på sjøstrekningen Svenskegrensen - Lindesnes og større 
enn 2.000 pe med utslipp til ferskvann eller elvemunning 
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2. større enn 10.000 pe med utslipp på sjøstrekningen Lindesnes - Grense Jakobselv.  

For tettbebyggelse med utslipp mindre enn 10.000 pe til sjø og 2.000 pe til ferskvann eller 
elvemunning gjelder nasjonale føringer.  

Kravene i avløpsdirektivet og nasjonale føringer for utslipp mindre enn 10.000 / 2.000 pe, er nå 
implementert i et nytt felles regelverk for hele avløpssektoren som ble gjort gjeldene fra 1.1.2007. 

Vanndirektivet 

Det overordnede målet med EUs vanndirektiv er å fastlegge en ramme for beskyttelse av vassdrag 
og sjøer, brakkvann, kystvann og grunnvann. Direktivet stiller krav om helhetlig og felles forvaltning 
av vassdrag, grunnvann og kystvann på tvers av dagens administrative grenser. Vanndirektivet 
fokuserer på økologi og bruk av miljømål for å oppnå god økologisk tilstand. Gjennomføringen av 
direktivet vil føre til økt behov for kartlegging og overvåking av vassdrag, grunnvann og kystvann. 

 Forurensningsloven 

Miljøverndepartementet vedtok 23.12.05 et nytt regelverk for avløpssektoren. Det nye regelverket ble 
gjort gjeldene fra 1.1.2007.  

Det nye regelverket er vedtatt som del av Forskrift om begrensning av forurensning 
(Forurensningsforskriften: Del 4 om avløp, kapitler 11-16). Forurensningsforskriften ble vedtatt 
1.6.2004, og er en samleforskrift for alle bestemmelsene i forurensningsloven.   

Forskriftsforslaget dekker hele avløpssektoren og opphever flere eksisterende forskrifter, bl.a. 
Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg av 12.4.2000 og Forskrift om utslipp av oljeholdig 
avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler av 01.10.1983. 

Tabell 2.2 Innhold i nytt felles regelverk for avløpssektoren 

Kapittel Beskrivelse 

Kapittel 11 Generelle bestemmelser om avløp 
• formål og virkeområde 
• forurensningsmyndighet 
• definisjoner 
• kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer 
• rapportering og statusrapport 
• områdeinndeling  
• endring av vedlegg 2 

Vedlegg 1 1.1 Inndeling i følsomme / mindre følsomme områder 
1.2 Områdeinndeling 
1.3 Tettbebyggelser med nitrogenfjerningskrav 

Vedlegg 2 2.1 Analyseparametere 
2.2 Analysemetoder 
2.3 Drifts- og vedlikeholdsavtale 

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 
Gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomheter 
med utslipp mindre enn 50 pe1. 

 
1 pe = personekvivalent. 1 pe = den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk 
over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Beregning av antall pe skal skje i tråd med NS 9426 - Bestemmelse 
av personekvivalenter (pe) i forbindelse med utslippstillatelse for avløpsvann. 
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Kapittel 13 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser 
Gjelder for kommunalt avløpsvann med utslipp større enn 50 pe, men mindre enn 2.000 pe til 
ferskvann, 2.000 pe til elvemunning eller 10.000 pe til sjø. 

 
Kapittel 14 

 
Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser 
Gjelder for kommunalt avløpsvann med samlet utslipp større enn 2.000 pe til ferskvann, 2.000 
pe til elvemunning eller større enn 10.000 pe til sjø. 

Kapittel 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann 

Kapittel 15A Påslippet 
• virkeområde (påslippet offentlig nett, utslipp fotokjemikalier og amalgam) 
• forurensningsmyndighet 
• lovlig utslipp 
• påslippet til offentlig avløpsnett 
• fotokjemikalieholdig avløpsvann 
• amalgamholdig avløpsvann 
• forholdet til eksisterende utslipp 

Kapittel 15B Rensing av avløpsvann 
• virkeområde for kapittel 15B (> 2.000 pe til ferskvann og elvemunning, > 10.000 pe 

til sjø) 
• avløpsdirektivet 
• forurensningsmyndighet, utslippstillatelse og kontroll 

Kapittel 16 Vann- og avløpsgebyr 

I det nye avløpsregelverket er Norge delt inn i 3 ulike resipientområder, jfr. figur 1: 

a) Følsomme områder; kyststrekningen fra Svenskegrensa til Lindesnes med tilhørende 
nedbørfelt og Grimstadfjordområdet 

b) Normale områder; ferskvannsforekomster i Norge som ikke er klassifisert som følsomme. 
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c) Mindre følsomme områder; Kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense 
Jakobselv som ikke er klassifisert som følsomme. 

 
Figur 2.1 Område inndeling iht. vedlegg 1, punkt 1.2 til kapittel 11 i den gjeldende avløpsforskriften 

Det nye regelverket for avløpssektoren gir vesentlige endringer av myndighetsfordelingen mellom 
Statsforvalteren og kommunene, jf. oversikt i tabell 2.3 på neste side. 
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Tabell 2.3 Myndighetsfordeling mellom Statsforvalteren og kommunene 

Kommunen er forurensningsmyndighet for: 

Påslippet til offentlig avløpsnett Kommunene får vesentlig økt myndighet til å regulere virksomheter som har 
påslippet til offentlig avløpsnett gjennom enkeltvedtak eller forskrift. 

Utslipp av kommunalt 
avløpsvann som omfattes av 
kapittel 12 og 13 

Kapittel 12 omfatter alle avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe. Kapittel 13 
omfatter alle avløpsanlegg med utslipp mindre enn 2.000 pe til ferskvann eller 
elvemunning eller 10.000 pe til sjø.  

Utslipp av oljeholdig 
avløpsvann 

Grenseverdier for utslipp av oljeholdig avløpsvann er fastsatt i gjeldende 
forskrift, men kommunen kan i enkeltvedtak fastsette tilleggskrav, strengere 
krav eller lempeligere krav. 

 

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for: 

Utslipp av kommunalt 
avløpsvann som omfattes av 
kapittel 14 og kapittel 15B 

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for alle utslipp som omfattes av EUs 
avløpsdirektiv, dvs. alle utslipp større enn 2.000 pe til ferskvann og 
elvemunninger og større enn 10.000 pe til sjø. 

Utslipp av fotokjemikalie- og 
amalgamholdig avløpsvann 

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for utslipp av fotokjemikalieholdig og 
amalgamholdig avløpsvann. 

 

 Nytt regelverk for avløpssektoren – Konsekvenser for Kautokeino kommune 

Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende (<50 pe) 

Utslipp fra mindre avløpsanlegg (<50 pe) reguleres i kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.  

Rensekravene ved utslipp til følsomt område avhenger av om det er knyttet brukerinteresser til 
resipienten eller om det er fare for eutrofiering, jf. Tabell 2.3. 
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Tabell 2.4 Utslipp til følsomt og normalt område (§12-8) 

Resipienttype Krav til rensing 

Resipienter der det foreligger brukerinteresser 90 % reduksjon av fosfor 

90 % reduksjon av BOF5 

Resipienter med fare for eutrofiering, men uten bestemte brukerinteresser 90 % reduksjon av fosfor 

70 % reduksjon av BOF5 

Resipienter uten bestemte brukerinteresser eller fare for eutrofiering 60 % reduksjon av fosfor 

70 % reduksjon av BOF5 

 

Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi. Dersom det kun slippes ut gråvann, skal 
gråvannet gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller tilsvarende. 

Det stilles krav til dokumentasjon av rensegrad, utforming og drift av renseanlegg. Kommunen kan 
vedta lokal forskrift for hele eller deler av kommunen, jf. § 12-6. 

Utslippstillatelser gitt etter gjeldende regelverk (forurensningsloven og forskrift om utslipp fra mindre 
avløpsanlegg) fram til 1.1.2007 vil fortsatt være lovlige.  

Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser (50<pe<2000 
til ferskvann/elvemunning, 50<pe<10.000 til sjø) 

Utslipp fra avløpsanlegg fra 50 pe opp til 2.000 pe ved utslipp til ferskvann eller elvemunning 
(følsomt og normalt område), og fra 50 pe opp til 10.000 pe ved utslipp til sjø (mindre følsomt 
område) reguleres gjennom kapittel 13 i den nye avløpsforskriften. Kapittel 13 gjelder ikke for utslipp 
av sanitært avløpsvann fra avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe. 

Ved utslipp til følsomt og normalt område kreves 90 % reduksjon av fosformengden beregnet som 
årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. Rensekravet er uavhengig av evt. 
brukerinteresser eller tilstanden i resipienten.  

Ved utslipp til mindre følsomt område kreves 20 % reduksjon av SS og mindre enn 100 mg SS/l ved 
utslipp, dvs. sil med lysåpning maks. 1 mm eller slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11. 

Det stilles for øvrig krav til dimensjonering, utforming og drift av tilhørende avløpsnett (§ 13-6). Den 
ansvarlige skal bl.a. ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet, og lekkasjer av betydning. Det 
stilles også krav om at renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes av 
fagkyndige, jf. § 13-11. 

Renseresultatene skal dokumenteres ved prøvetaking, jf. § 13-12. For anlegg med utslipp til følsomt 
område og med fosfor som renseparamenter, skal det tas døgn- eller ukeblandeprøver. For anlegg 
under 1.000 pe skal det tas 6 prøver pr. år. Anlegg større enn 1.000 pe har krav om 12 prøver pr. år. 
Den ansvarlige må ha et system for å vurdere analyseresultatene, og ev. justere renseanlegget for å 
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tilfredsstille krav til rensing (§ 13-15). Analyseresultat og andre nødvendige opplysninger skal 
rapporteres til kommunen innen 1. februar hvert år, jf. § 13-17. 

Utslipp etablert før 1.1.2007, som ikke økes vesentlig, er fortsatt lovlige. Slike utslipp må likevel 
tilfredsstille kravene til avløpsnett, lukt, utforming og drift, rapportering og prøvetaking, jf. § 13-8. 

Kapittel 14. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser (≥2000 pe til 
ferskvann/elvemunning, ≥ 10.000 pe til sjø) 
 
Gjelder for utslipp fra avløpsanlegg med samlet utslipp større enn eller lik 2.000 pe til ferskvann eller 
elvemunning og større enn eller lik 10.000 pe til sjø. Kapittel 14 gjelder ikke for utslipp av sanitært 
avløpsvann fra avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe. 

Følgende definisjon av rensegrad gjelder i kapittel 14: 

Tabell 2.5 Definisjon av rensegrad (§14-2) 

Rensegrad Krav til rensing 

Primærrensing 20 % reduksjon av BOF5 eller < 40 mg O2/l ved utslipp 

50 % reduksjon av SS eller < 60 mg SS/l ved utslipp 

Sekundærrensing 70 % reduksjon av BOF5 eller < 25 mg O2/l ved utslipp 

75 % reduksjon av KOFCR eller < 125 mg O2/l ved utslipp 

Fosforfjerning 90 % reduksjon av fosfor 

Nitrogenfjerning 70 % reduksjon av nitrogen 

 

Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel11 i 
den gjeldende avløpsforskriften, skal gjennomgå sekundærrensing. Definisjon «Mindre følsomt 
område» i avløpsforskriften gjelder «kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense 
Jakobselv som ikke er klassifisert som følsomme». Statsforvalteren kan fastsette mindre omfattende 
rensing enn sekundærrensing for kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp 
mellom 10.000 pe og 150.000 pe til sjø, forutsatt att: 

a) Resipienten kan klassifiseres som mindre følsom, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel11 i den 
gjeldende avløpsforskriften. 
 

b) Utslippene minst har gjennomgått primærrensing og 
c) Den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan vise at utslippene ikke har 

skadevirkninger på miljøet. 

Det stilles for øvrig krav til dimensjonering, utforming og drift av tilhørende avløpsnett (§ 14-5). Den 
ansvarlige skal bl.a. ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet, og lekkasjer av betydning. Det 
stilles også krav om at renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes av 
fagkyndige, jf. § 14-10. 
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Renseresultatene skal dokumenteres ved prøvetaking, jf. § 14-11. Prøvene skal være representative 
for avløpsvannet og tas vha. et automatisk, mengdeproporsjonalt prøvetakingssystem. Det skal tas 
døgnblandprøver når prøven skal analyseres for BOF5, KOFCR eller SS. Det skal tas døgn- eller 
ukeblandprøver når prøven skal analyseres for tot-P eller tot-N. Det skal minst tas følgende antall 
prøver: 

a) 6 prøver/år fra avløpsanlegg under 1000 pe 
 

b) 12 prøver/år fra avløpsanlegg mellom 1000 og 10.000 pe 
 

c) 24 prøver/år fra avløpsanlegg større eller lik 10.000 pe 

Utslipp etablert før 1.1.2007, som ikke økes vesentlig, er fortsatt lovlige. Slike utslipp må likevel 
tilfredsstille kravene til avløpsnett, overvåking, utforming og drift av renseanlegg, prøvetaking, 
analyse, vurdering av analyseresultater og varsling av avvik fra rensekrav, jf. § 14-17. 
 
Innskjerping av rensekravet i kapittel 14 
 
Tidligere var det mulig å dele opp tettbebyggelser hvis den ansvarlige kunne dokumentere at 
utslippene fra hver enkelt tettbebyggelse som ble ført til forskjellige resipienter, ikke påvirket 
hverandre. Muligheten for oppdeling av tettbebyggelser til mindre tettbebyggelser for å unngå 
strengere rensekrav er nå fjernet fra avløpsforskriftens § 11-3 k. 

 
Frist for ferdigstillelse av avløpsrenseanlegg for større tettbebyggelser (>10.000 pe) i mindre følsomt 
område var satt til 31.12.2012. I henhold til § 14-17 kunne Statsforvalteren utsette fristen ved utslipp 
til mindre følsomt område, dersom tillatelsens krav til rensing er mer lempelig enn sekundærrensing 
iht. § 14-6 til § 14-8. Fristen var satt til 31. desember 2015. 

 

2.3 ANNET LOVVERK 

 Internkontrollforskriften 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) ble  fastsatt ved 
kgl.res. 06.12.1996, med ikrafttredelse 1.1.1997. Plikten til å etablere system for internkontroll gjelder 
for virksomheter som omfattes av forurensningslovgivningen, dersom  virksomheten sysselsetter 
arbeidstaker, jf. internkontrollforskriften § 2. Plikten til å ha internkontroll gjelder altså ikke eiere av 
boliger eller hytter.  

 Internkontrollforskriften berører kommunen både som anleggseier og som tilsynsmyndighet. 

 Kommunen skal ha etablert system for internkontroll for de avløpsanleggene kommunen har 
 ansvar for å drive.  

 Som forurensningsmyndighet skal kommunen kontrollere at: 

• Utslippstillatelsen, krav i lokal forskrift mv. overholdes 
• Virksomheten har etablert et forsvarlig internkontrollsystem 
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 Slam 

Ubehandlet slam og ristgods fra avløpsanlegg er definert som farlig avfall og reguleres dermed av 
kapittel 11 i Avfallsforskriften. Behandlet og hygienisert slam som skal brukes som gjødsel eller i 
kompost, reguleres av gjødselvareforskriften. 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

Plan- og bygningsloven berører avløpsanlegg på flere måter, bl.a.: 

• Som søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven (§ 20-1 a), e) og k)) 
• Krav om tilknytning til offentlig avløpsledning (§ 27-2) 
• Krav om at grunn bare kan deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 

eller vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold (§ 28-1) 
• Føringer og krav som følger av vedtatte arealplaner og reguleringsplaner 

 
Ved behandling av enkeltsaker kan byggesaksbestemmelsene benyttes for å koordinere krav og 
saksgang på en effektiv måte bl.a. ved 

• Bruk av forhåndskonferanser til å informere om avløpsforholdene i området, aktuelle lokale 
forskrifter, skjemaer og retningslinjer, krav til innhold i søknad om utslippstillatelse, ev. krav til 
ansvarlige ut fra forurensningsmessige forhold, koordinering av saksbehandling, m.m. 

• Inkludere forurensningsmessige forhold i kontrollplanen 
 
Bruke godkjenningskravene etter plan- og bygningsloven til også å ivareta forurensningsmessige 
forhold, der kravene til kompetanse er relevant 

 Kommunehelsetjenesteloven 

Aktuelle forskrifter med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven er: 

• Forskrift av 25. april 2003 om miljørettet helsevern 
• Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. (drikkevannsforskriften) av 4. desember 2001. 

Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby enhver virksomhet som kan medføre fare 
for forurensning av drikkevann, jf. § 4, for eksempel ved forurensning av tilsigsområde og 
vannkilde. 

Rundskriv IK-21/94 med nye vannkvalitetsnormer for friluftsbad (rundskriv fra Statens helsetilsyn). 
Lokale helsemyndigheter har tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad, og myndighet 
til å stenge badeplassen dersom vannprøver over lengre tid viser ”ikke akseptabel vannkvalitet”. 
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2.4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 

 Kommunale planer 

Tabell 2.6 Kommunale planer 

Plan ID Plandokument Dato Status 

- Hovedplan for avløp 24.06.2003 Vedtatt 

- Forprosjekt og kostnader for Gironvárri VA-anlegg. Utarbeidet av 
HR Prosjekt AS 

12.10.2020 - 

- Utslippstillatelse for avløpsvann fra Kautokeino tettsted 26.04.2002 Tillatelse for 
utslipp 

5430-2017001 Kommuneplanens arealdel 2017-2030 23.03.2017 Vedtatt 

5430-2017001 Kommunedelplan samfunnsdel 2017-2030 23.03.2017 Vedtatt 

5430-2017002 Kommunedelplan for Márkan 2017-2030 23.03.2017 Vedtatt 

5430-2018002 Detaljregulering for del av Gáhkkorčorru  Vedtatt 

5430-2019001 Områdeplan for KBA1  Pågående 

- Kommunedelplan for Márkan  Kommende 

- Kommunedelplan for Máze  Kommende 

- Reguleringsplan for Náránaš steinbrudd  Kommende 

    

 

 Kommunale gebyrer 

Gebyrberegning baseres på “Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.05.1974 samt 
nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. 

Tabell 2.7 Gebyrsatser inkl. mva 2019 og 2020 

Gebyr Avløp Vann 

2019 2020 2019 2020 

Abonnementsgebyr – Næring - middels 14 055,20 16 585,00 16 445,01 17 596,00 

Abonnementsgebyr - Bolig 1 385,07 1 634,00 1 063,12 1 138,00 

Enhetspris etter målt/stipulert forbruk, kr/m3 31,48 37,15 23,37 25,01 

Årsgebyr (140 m2 BRA, 1,1 m3/m2) 4 847,92 5 721,10 3 598,98 3 851,54 

Tilknytningsgebyr – én sats 1 847,59 1 894,00 1 847,59 1 894,00 

Årsgebyr, gjennomsnitt hele landet 5 176,25 5 396,25 4 680,00 4 845,00 

Årsgebyr, gjennomsnitt i Troms og Finnmark 4 025,00 4 487,50 4 901,25 4 960,00 
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 Befolkningsutvikling 

Basert på Statistisk sentralbyrås (SSBs) forutsetninger i framskrivingsalternativ «MMMM» (middels 
nasjonal vekst), ser folketallet ut til å fortsette å synke i perioden 2020-2050. 

Tabell 2.8 Befolkningsutvikling 2020-2050 

Befolkningsutvikling 2020-2050(MMMM – Middels nasjonal vekst) 

År 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Antall 2910 2854 2797 2741 2684 2628 2570 

 

Tabell 2.9 Samlet befolkningsutvikling i perioden 2020-2050 i tall og prosent 

Antall personer: Endring: 

2020 2910   2020-2050   ÷ 340   

2050 2570   2020-2050   ÷ 11,7 %   
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3 MÅLSETNINGER 

3.1 BAKGRUNN – VANNBRANSJENS BÆREKRAFTSTRATEGI 

Kautokeino kommune har ansvaret for de viktige vann- og avløpstjenestene til befolkning og 
næringsliv og forvalter dermed en av våre alle viktigste ressurser i et bærekraftperspektiv – rent vann.  

Dette viktige arbeidet bør gjøres på en bærekraftig måte og med en kvalitet på anleggene som sikrer 
god funksjonalitet og lang levetid. Samfunnsansvaret som dette innebærer er på samme tid en 
forpliktelse og en mulighet til å skape gode vilkår for levedyktige samfunn og næringsliv, samt vekst og 
utvikling for kommunen. 

Begrepet «bærekraft» ble definert i Norsk Vann rapport 205/2014 «En bærekraftig forvaltning av VA-
tjenestene», med de tre dimensjonene økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft: 

1. Miljømessig bærekraft – forvaltning og utvikling innenfor naturens tålegrenser 

VA-tjenestene skal utføres på en måte som minimaliserer all negativ påvirkning av miljøet. Miljø 
skal være en viktig parameter ved planlegging og gjennomføring av tiltak både ved utbygging og 
drift av VA-systemene. 

2. Økonomisk bærekraft – bærekraftig ressursbruk, herunder kostnadseffektive løsninger 

Vannbransjen står overfor store utfordringer når eksisterende systemer må fornyes, samtidig som 
utfordringer knyttet til f.eks. klima og sikkerhet resulterer i store investeringer i nye VA-anlegg. En 
bærekraftig ressursbruk forutsetter i den forbindelse gode systemer for å få mest mulig VA ut av 
tilgjengelige ressurser. 

3. Sosial bærekraft - bærekraftige VA-tjenester for brukerne 

Det sosiale perspektivet i definisjonen av bærekraft er i denne sammenhengen rettet mot 
anleggseiernes ytelse overfor brukerne av VA-systemene og kundenes opplevelse av denne. 
Faktorer knyttet til kompetanse og arbeidsmiljø hører også inn under den sosiale dimensjonen. 

Den nasjonale bærekraftstrategien som er utviklet av Norsk Vann for vannbransjen inneholder et 
overordnet mål samt flere delmål, som er blitt til gjennom en omfattende prosess i bransjen. De 
nasjonale målene skal tjene som inspirasjon for den enkelte virksomhet, som selv bør fastsette sine 
konkrete bærekraftmål basert på lokale forhold og forutsetninger. 

Overordnet mål 

Norsk vannbransje skal forvalte og utvikle vann- og avløpsinfrastrukturen på en måte som sikrer rent vann i 
springen og i naturen, og som bidrar til at Norge når sine bærekraftmål. 

 

Delmål Bærekraftdimensjon 

1. Klimagasser – klimaregnskap innen 2020. Plan for reduksjon av utslipp 
innen 2030 

Miljø 

2. Energi – reduksjon av forbruk gjennom energieffektivisering og 
energiproduksjon 

Miljø 
Økonomi 

3. Utslipp til vannforekomster - overholde gjeldende utslippskrav Miljø 
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4. Ledningsnettet funksjonalitet – bærekraftig lekkasjeandel, reduksjon av 
fremmedvann 

Miljø 
Økonomi 
Sosial 

5. Den årlige fornyelsestakten av vann- og avløpsledningsnettet skal være 
2 % på nasjonalt nivå frem til 2035. 

Økonomi 
Sosial 

6. Robusthet - Ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen skal i gjennomsnitt 
ikke skje hyppigere enn én gang per 10 år / per abonnent. 

Sosial 

 

3.2 HOVEDMÅL 

Hovedmål 

Kautokeino kommune skal forvalte og utvikle vann- og avløpsinfrastrukturen på en bærekraftig måte 
som sikrer rent vann i springen og i naturen. 
 

3.3 MILJØMÅL FOR VANNFOREKOMSTENE I KAUTOKEINO KOMMUNE 

Tilstanden i alle vannforekomster skal være så nær opp til naturtilstanden som mulig. 

Dette målet er i samsvar med hovedprinsippet i EUs rammedirektiv for vann. Direktivet krever at det 
foretas en karakterisering av alle vassdrag og at det utarbeides miljømål for vassdragene, 
overvåkingsprogram, tiltaksplan og forvaltningsplan. Miljømålene skal være oppfylt innen 2033. Det 
betyr at både kjemiske, biologiske og hydrologiske forhold, samt mengde vann og vannforekomstens 
fysiske utforming, ikke skal avvike for mye fra de forhold som ville ha vært uten menneskelig 
påvirkning.  

 For vannforekomster skal tilstanden være ”god” eller bedre 
Dette betyr at det kan foregå aktivitet i nedbørsfeltet, men forurensingsutslippene skal ikke være 
slik at det medfører forringelse, eller fare for forringelse, av vannkvaliteten.  

 Vannforekomster som i dag ikke er påvirket av menneskelig aktivitet skal opprettholde 
naturtilstand ”meget god” 
Målet betyr at ved ny aktivitet i nedbørsfeltet til vannforekomsten må konsekvens med hensyn til 
utslipp vurderes. 

  
 Det skal ikke være synlige forurensingsutslipp, verken fra kommunale eller private 

avløpsanlegg, til noen vannforekomst 
Målet innebærer at også den fysiske utformingen av utslippspunktene samt valg av lokalitet for 
utslipp må vies oppmerksomhet. Det medfører at kommunen også har et ansvar for de private 
anleggene. De private anleggseierne har et selvstendig ansvar for at anleggene de benytter 
fungerer tilfredsstillende i forhold til sine behov, mens kommunen har ansvar for at de ikke er til 
ulempe for miljøet og allmennheten. Målet vil dermed føre til at det stilles krav til utforming, valg 
av type anlegg, og driftsansvar for de private anleggseierne. Direkte enkeltutslipp registreres og 
tiltak legges inn i en plan som bringer disse til opphør.  
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Vannet i vassdragene skal være godt egnet for bading, rekreasjon, fiske og akvakultur. 

Ulempene ved utslipp av avløpsvann skal reduseres slik at det stabiliseres lokalt tilfredsstillende 
vannkvalitet i alle kommunens vassdrag. 

3.4 OVERORDNET MÅL FOR VANN OG AVLØP 

VANN AVLØP 

Kautokeino kommune skal sørge for at 
befolkningen og næringsliv, som er tilknyttet 
kommunale vannverk, skal være sikret 
leveranse av nok og godt vann til enhver tid. 

Kautokeino kommune skal effektivt ta hånd 
om avløpsvann slik at miljøskade og 
sjenerende forhold ikke oppstår.  

 

3.5 SPESIFIKKE MÅL FOR VANN OG AVLØP 

 Kvalitet 

VANN AVLØP 

• De kommunale vannverkene skal levere 
vann som tilfredsstiller kvalitetskravene i 
gjeldende drikkevannsforskrift. 
 

• Vannforsyningssystemene skal være 
godkjent etter gjeldende lover og forskrifter. 

 
• Drikkevannskilder skal sikres mot utbygging 

og annen bruk som kan påvirke vannkilden. 
Vannbehandlingen og kildebeskyttelsen skal 
til sammen gi tilstrekkelige hygieniske 
barrierer. 

 
• Kvaliteten skal kontrolleres ved regelmessig 

prøvetaking på råvannstilførsel, på 
behandlingsanlegg og hos abonnent etter 
eget prøvetakingsprogram. 

 
• Alle klager på vannkvalitet skal 

systematiseres. Informasjonen blir lagt til 
grunn for planlegging og utbedring av 
forholdene. 

 

• Kommunens anlegg skal ha en kvalitet og drift 
som gjør at Forurensingsforskriftens krav 
overholdes. 
 

• Ha oversikt over alle olje- og fettutskillere, og 
utarbeide rutiner for saksbehandling og tilsyn.  
 

• Ha oversikt over alle industripåslipp, og ved 
behov utarbeide påslippsavtaler.  

 
• Informere abonnentene om hva som er lovlige 

og ulovlige påslipp på nettet.  
 

• I samsvar med gjeldende lovverk pålegge 
eiendommer tilkobling til offentlig avløpsnett, 
der forholdene er lagt til rette for dette. 

 
• Utførte tiltak og tillatelser skal i minst mulig 

grad ha negativ konsekvens for det ytre 
miljøet. 

 
• Alle arbeider på kommunalt ledningsanlegg 

inkl. stikkledninger skal utføres i samsvar med 
kommunens tekniske norm for vann- og 
avløpsanlegg. 

 
• Private utslipp skal digitaliseres og registreres. 
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 Kapasitet 

VANN AVLØP 

• Vannverket skal dekke normalt 
husholdningsforbruk for alle innenfor 
vannverkenes forsyningsområde. 
 

• Vannverket skal dekke produksjonsvann til 
lite vannkrevende industri i sitt 
forsyningsområde. Vannkrevende industri 
(slakteri, næringsmiddelindustri, mekanisk 
verksted, vaskeri, etc.) skal etableres på 
tilrettelagt industriareal. 

 
• Summen av lekkasjene og kontrollerte 

tappinger fra ledningsnettet skal ikke 
overstige 25 % av det totale forbruket ved 
vannverkene ved utgangen av planperioden. 

 
• Restriksjoner på hagevanning og 

frosttappinger må innføres dersom 
vannverkets leveringskapasitet overskrides. 

 
• Vanntrykk hos abonnenter skal holdes 

mellom 2,0 - 8,0 bar for eksisterende 
områder ved normal driftsforsyning, ved 
krisesituasjon skal ikke trykke understige 0,5 
bar.  

 
• Det skal ved normal driftssituasjon leveres 

brannvann 20 l/s ved 2,0 bar til tettbygde 
boligområder og 50 l/s ved 2,0 bar til 
industriområder, institusjoner og lignende. 
Der vannverket av tekniske eller økonomiske 
hensyn ikke har slik kapasitet, skal 
tilgjengelig kapasitet opplyses slik at det 
legges opp til branntekniske løsninger med 
redusert slokkevannsbehov eller slokkevann 
fra andre kilder. 

 
• Sprinkleranlegg skal behandles spesielt og 

godkjennes av vannverket før bygging. 

• Utarbeide dimensjoneringskriterier for 
overvanns- og avløpssystem som tar hensyn 
til klimaendringer og forventet økt 
nedbørintensitet. 
 

• Det skal ikke være nye fellessystem for 
spillvann og overvann i Kautokeino 
kommune. 

 
• Avløpsnettet skal være uten lekkasjer og 

feilkoblinger. 
 

• Mengde fremmedvann til renseanlegg skal 
reduseres til akseptabelt nivå. 

 
• Pumpestasjonene skal ha en standard og 

utforming som gir funksjonell og sikker drift, 
og som ivaretar helse, miljø og sikkerhet for 
driftspersonell. 

 
• Ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet, 

og et system for å registrere eller beregne 
driftstid for utslipp fra overløp. 

 
• Nye utbyggingsområder skal ikke føre til økte 

problemer med flom og utvasking i 
nedstrøms vassdrag. 

 
• Brudd på ledninger skal ikke medføre 

forurensninger og i minst mulig grad ha 
negativ konsekvens på det ytre miljøet. 

 
• Brudd i transportsystemet på inntil 8 timer på 

dagtid skal ikke skje oftere enn hver 6. 
måned for det enkelte utslippsområde. Avvik 
fra målet registreres og vurderes særskilt. 
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 Sikkerhet 

VANN AVLØP 

• Årlig utskifting/rehabilitering av vann-
ledningsnett skal i gjennomsnitt være 2 % på 
nasjonalt nivå frem til 2035. 
 

• Vannføringssystemet skal tilfredsstille 
gjeldende drikkevannsforskriftens krav til 
hygieniske barrierer. 
 

• ROS-analyse gjennomføres for alle deler av 
vannforsyningssystemet, og med basis i 
denne, etableres en beredskapsplan. 
 

• Avbrudd i normal leveranse kan aksepteres i 
inntil 1 time for sykehjem, 5 timer for 
helsestasjonen, tannleger og vannavhengige 
bedrifter, 12 timer for hoteller, restauranter, 
frisører, skoler, og 24 timer for boliger og lite 
vannavhengige bedrifter. 
 

• Avstengning av ledningsnett med lekkasjer 
skal starte senest to timer etter at melding 
om brudd er mottatt. Vaktordningene 
tilpasses dette. 

 
• Reparasjon av ledningsbrudd skal starte 

umiddelbart dersom mer enn 100 personer, 
næringsvirksomhet eller viktige offentlige 
institusjoner mister vannet. Ellers skal brudd 
repareres snarest mulig innen ordinær 
arbeidstid, og om senest 24 timer etter at det 
ble meldt  

 
• Vannforsyningssystemet skal ha 

reservevolum i basseng tilsvarende 0,5 
døgns normale forbruk for å håndtere 
hovedledningsbrudd og havari i hovedanlegg. 

 
• Det skal foreligge beredskapsplan og IK-

system for vannforsyningen i kommunen. 
 

• Kommunens driftsovervåkingssystem skal gi 
varsel ved betydelige avvik fra normal drift. 

 
• Kommunen skal løse oppgavene innen 

vannforsyning effektivt og på rimeligste måte, 
slik at kravene i drikkevannsforskriften blir 
overholdt. 

• Avbrudd på grunn av nødvendig 
vedlikeholdsarbeid skal varsles av 
kommunen ved å ta direkte kontakt med de 
berørte, utsending av informasjonsbrev eller 
annen relevant kunngjøring. 

 
• Arbeid med å lokalisere brudd/lekkasjer skal 

starte senest 2 timer etter at melding om 
brudd er mottatt. Ledningsbrudd repareres så 
snart som mulig. Behov for reparasjon 
vurderes ut fra fare for forurensning. 

 
• Strømstans skal ikke føre til langvarig stans i 

renseanleggene og transportsystemet. 
 

• Miljøgifter og stoffer som kan skade 
renseanlegg og transportsystem skal ikke 
tilføres ledningsnettet, men behandles på 
godkjent måte. 

 
• Ledningsnettet med stasjoner i Kautokeino 

kommune skal ha nødvendig reservevolum i 
stasjon/basseng til 6 timer normalt forbruk før 
det går i overløp. Stasjoner i nedbørfeltet 
tillates ikke å gå i overløp. 

 
• Det skal foreligge en operativ sikkerhets- og 

beredskapsplan for avløp i Kautokeino 
kommune. Denne skal inneholde rutiner ved 
brudd og overløp. 

 
• Teknisk vaktordning etableres med kvalifisert 

driftspersonell. 
 

• Tiltak skal ta hensyn til miljø, samt 
abonnentenes krav til kvalitet og service. 
Tjenesten skal så langt mulig være 
selvfinansierende. Dekningsgraden skal over 
tid være 100 %. 

 
• Faste rutiner for årsrapportering skal 

foreligge. Denne skal gi en tilfredsstillende 
helhetlig dokumentasjon (teknisk, 
driftsmessig, kvalitetsmessig, økonomisk, 
organisatorisk etc.). 
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 Effektivitet 

VANN AVLØP 

• Kommunen skal ha en hensiktsmessig 
organisasjon med nødvendig utstyr for god 
forvaltning og drift av tekniske anlegg. 

 
• Personellet, både fagarbeidere og ingeniører, 

skal ha nødvendige kvalifikasjoner for effektiv 
drift. Opplæring og kompetanseheving 
tillegges stor vekt. 

 
• Vannforsyningen skal være 

selvfinansierende. 
 

• Kommunen ønsker å tilby alle innbyggerne 
kommunal vannforsyning der det ligger til 
rette for en økonomisk forsvarlig utbygging. 

 
• Kommunen skal ha en oppdatert database 

over ledningsnettet. 
 

• Kommunen skal ha et system for informasjon 
og dialog med abonnenter / publikum, og for 
registrering av klager og henvendelser. 

 
• Kommunen skal ha kunnskap om tilstand og 

kvalitet på ledningsnettet, og et system for å 
dokumentere vedlikehold, og ha en levende 
vedlikeholdsplan med dokumentasjon på 
gjennomført vedlikehold. 
 

• Opplæring og kompetanseheving av 
personalet tillegges stor vekt. Kommunens 
driftspersonell skal ha tilfredsstillende 
kunnskap og kvalifikasjoner. 

 
• Kommunen skal opprettholde kompetansen 

innen VA i ansvarlig driftsenhet. 
 

• Kapasitet skal tilpasses forventet vekst i 
befolkningen i kommunen. 

 
• Kommunen skal ha en oppdatert database 

over ledningsnettet. 
 

• Det skal være et utskiftningstempo for 
ledningsnett og tilhørende utstyr som sikrer 
at dagens tekniske standard ivaretas. 
 

• Transportsystem med tilhørende utstyr skal 
ha et vedlikehold som sikrer funksjonelle og 
effektive driftsforhold. 
 

• Hovedtyngden av aktivitetene innen drift og 
vedlikehold skal være forebyggende og 
planlagt vedlikehold. 

 
• Kommunen skal ha et system for informasjon 

og dialog med abonnenter/publikum, og for 
registrering av klager og henvendelser. 

 
• Kommunen skal opprettholde et oppdatert 

driftskontrollsystem for avløpsanlegg i 
kommunen. 

 
• Kommunen skal ha kunnskap om tilstand og 

kvalitet på ledningsnettet, og et system for å 
dokumentere vedlikehold. 
 

• Gjenanskaffelsesverdien i VA-anleggene skal 
opprettholdes gjennom utskiftingstakten. 
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4 VANN – TILSTANDSBESKRIVELSE 
 

4.1 KAUTOKEINO VANNVERK 

 Generelt 

Kautokeino (nordsamisk Guovdageaidnu), er et tettsted og administrasjonssenteret i Kautokeino 
kommune. Tettstedet ligger på begge sider av Kautokeinoelva og har 1 462 innbyggere 
(01.01.2019).  

I Kautokeino finner en kommunehuset og servicetilbud, som dagligvarebutikker, bensinstasjoner, 
hotell, overnattingsbedrifter og helsesenter. I sentrum er Samisk høgskole og Samisk videregående 
skole og reindriftsskole. Sør for sentrum finnes det Kautokeino kirke og slakteriet for Finnmark Rein 
AS på østsida av Kautokeinoelva. I tillegg finnes det også det samiske nasjonalteateret Beaivvas, 
Sametinget (opplæringsavdelinga), Samisk Arkiv, NRK Sámi Radio, Samisk filmsenter, Kautokeino 
bygdetun, kontorsted for Mattilsynet, Duodjeinstituhtta og den samiskspråklige avisa Avvir. 

Kautokeino vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner Kautokeino tettsted mellom 
Bredbuktnes og nord for Suohpatluohka. Vannverket forsyner totalt 1 462 personer. I tillegg forsyner 
vannverket boliger, bedrifter, forretninger, dagligvarebutikker, bensinstasjoner, hotell, 
overnattingsbedrifter, barnehage, helsesenter, Samisk høgskole, Samisk videregående skole og 
reindriftsskole, samt barneskole og andre sosiale institusjoner. Totalt forsyner vannverket ca. 2 224 
pe. Se kap. 4.1.3. 

Kautokeino vannverk har et gjennomsnittlig årlig forbruk på 245 000 m³ pr. år som tilsvarer ca. 3 356 
pe. 

 Vannkilde og vanninntak 

Vannkilde 

Grunnvannsuttaket skjer fra en stor grunnvannsforekomst som omfatter breelv- og elveavsetninger 
langs Kautokeinoelva. Løsmasser på begge siden av Kautokeinoelva ved Sarasuolo består vesentlig 
av sand og silt. 

Vanninntak 

Vannverket tar grunnvann fra 2 stk. brønner på Sarasuolo i Kautokeinoelva. De to brønnene som er i 
dag i bruk, er boret av Nordnorsk Brønnboring i 1998. Data for brønnene er identiske, og det ligger 
ikke opplysninger om kapasitet for disse brønnene. 

Tabell 4.1: Grunnvannsbrønner på Sarasuolo 

Delområde Brønn 1 (1998) Brønn 2 (1998) 
Materiale Galvanisert stål Galvanisert stål 
Dimensjon 150 mm 150 mm 
Total dybde 18,0 m 18,0 m 
Stigerør 0 - 12 m 0 - 12 m 
Filter 12,0 - 18,0 m 12,0 - 18,0 m 
Bunnrør - - 
Filtertype Kontinuerlig slisset filter Kontinuerlig slisset filter 
Filteråpning - - 
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Grunnvann fra grunnvannsanlegget pumpes videre via pumpehuset ved Sarasuolo til høydebasseng 
ved hotellet. 

 Vannforbruk 

Tabell 4.2: Beregnet vannforbruk 

Beregnet antall pe og vannforbruk     
Antall fastboende personer tilknyttet 1 462 pe   
Skoler inkl. Samisk videregåendeskole og reindriftsskole og Sami 
allaskuvla 

327 pe   

Andre ansatte bl.a. i kommunen og staten 100 pe   
Dag- og ukependlere 103    
Hotell, overnatting m.m. 52 pe   
Helsesenter 60 pe   
Industri, næringsmiddelproduksjon m.m. 50 pe   
Fremtidige bolig-/industriområder, 90 pe   
Beregnet belastning 2 244 pe   
Beregnet vannforbruk (200 l/pe*d) 448,8 m3/d   
Stipulert lekkasjeandel (40 %) 179,5 m3/d   
Midlere vannforbruk 628,3 m3/d 7,3 l/s 
Maks. døgn (f= 1,9) 1 032,2 m3/d 11,9 l/s 
Maks. time (f= 1,9; k= 1,79) 1 705,9 m3/d 19,7 l/s 

 

 Ledningsanlegg 

Den totale lengden av kommunale hovedledninger ved Kautokeino vannverk utgjør ca. 34 775 lm. I 
tillegg kommer stikkledninger og ledninger i små dimensjoner. Av dette er ca. 17 900 lm PVC- 
ledninger og 16 875 lm PE- ledninger. 

Av ledningsnettet er det lagt ca. 9 800 lm i perioden 1941-1970, ca. 19 000 lm i perioden 1971-2000 
og ca. 5 975 lm etter år 2001. 

 Høydebasseng  

Kautokeino vannverk har et høydebasseng, bestående av to separate kamre á 600 m3. Totalt volum 
blir dermed på 1 200 m3. Høydebassenget ligger ved hotellet og forsyner Kautokeino sentrum med 
rentvann. 

Høydebassenget skal normalt dimensjonere for døgnutjevning. Videre skal det være 
forsyningsreserve i tilfelle stans i overføringen, samt brannreserve. Nødvendig bassengvolum ved 
Kautokeino vannverk blir dermed som vist tabellen nedenfor: 

Tabell 4.3: Dimensjonering av høydebasseng 

Delområde Volum Enhet 
Døgnutjevning, Mu (0,25 x Qd, maks) 258 m3 

Reserve, Mr (24 h x Qd, midl) 628 m3 

Brannvann, Mb (2 h x 50 l/s) 360 m3 

Nødvendig bassengvolum 1 246 m3 

 

Totalt bassengvolum i Kautokeino er 1200 m3. Nåværende bassengvolum er vurdert til å være 
tilstrekkelig og økning av bassengvolumet er ikke nødvendig. 
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Videre er det vurdert å inkludere brannreserven i sikkerhetsvolumet fordi det er svært liten 
sannsynlighet for at en brann oppstår samtidig med at bassenget er tomt som følge av et brudd i 
hovedforsyningen eller stopp i grunnvannspumpeanlegg. 

Midlere døgnforbruk er beregnet til ca. 628,3 m3. Det vil si at bassenget teoretisk kan forsyne 
abonnentene med vann i ca. 40 - 45 timer når hele bassengvolum utnyttes til vannforsyning. 

 Trykkøkningsanlegg 

Tabell 4.4: Oversikt over trykkøkningsanlegg 

Stasjonsnummer  Plassering  Type og antall 
pumper  

Størrelse 
pumpe  

Driftsdata Nødvendige 
tiltak  Pumpekapasitet  Løftehøyde  

V 1-2 Ajastealli  Xylem sentrifugal 
2 stk. 

 
2stk. 2,2 kW 

 
6-14 m3/h 

 
62-33 m 

 
Service årlig. 

V 1-3  Hannoluohka Grundfos 
sentrifugal 2 stk. 

 
2stk. 0,75 kW 

 
3,1 m3/h 

 
37 m 

 
Service årlig. 

V 1-4 Davviluohka  Xylem sentrifugal 
2 stk. 

 
2stk. 2,2 kW 

 
2.4-8,5 m3/h 

 
88-40 m 

 
Service årlig. 

V 1-6 Goalseluodda  Xylem sentrifugal 
2 stk. 

 
2stk. 2,2 kW 

 
22 m3/h 

 
57 m 

 
Service årlig. 

V 1-7  Heargedievva   Xylem centrifugal 
2 stk. 
 
1stk Lowara 

 
 2stk. 2,2 kW 
 
1stk. 11 kW 

 
5-14 m3/h 

 
30-85 m3/h 

 
66,8-33,8 m 

 
55,7-34,7 m 

 
Service årlig. 
 
Service årlig. 

V 1-8 Sattomaras  Grundfos 
sentrifugal 2 stk. 

  
2stk. 1,1 kW 

 
8,2 m3/h 

 
30 m 

 
Service årlig. 

 

 Vannbehandling 

Vannbehandlingen består av siling (trykksil) og desinfeksjon med et typegodkjent UV-anlegg med 1 
stk. UV-aggregat. UV-anlegget er dimensjonert for en UV-stråledose på 40 mWs/cm2. 

UV-anlegget utgjør barriere nr. 1. 

Vannkildens (grunnvannets) barriereeffekt (grad av barriere) bedømmes ut fra fire kriterier: 

1. Historisk mikrobiologisk vannkvalitet (vannkvalitet over tid) 
2. Drikkevannskilden (brønnutforming, brønnens influensområde og det fjerne tilsigsområde) 
3. Overvåking og respons ved avvik 
4. Vannverkets størrelse. 

Kriteriesettet brukes for a vurdere om grunnvannets mikrobiologiske kvalitet er god og om 
grunnvannet er godt nok beskyttet mot forurensning. Dersom dette er tilfelle, kan grunnvannskilden 
utgjøre en hygienisk barriere. Ønsker man å bygge inn to hygieniske barrierer må den andre 
barrieren bestå av en godkjent klausulering kombinert med tilstrekkelig mektighet og utbredelse av 
løsmassene i brønnområdet. Dersom løsmassene i brønnens nærområde er usammenhengende 
eller har mindre mektighet (tykkelse) enn 1 m, vil ikke grunnvannet utgjøre en hygienisk barriere. 

Som ekstra sikkerhet er vannverket utstyrt med kloreringsanlegg som reserve. 

347



Hovedplan vann og avløp 2022-2034 

 
Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5186511   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 
  

2022-05-03  |  Side 38 av 123 n:\518\65\5186511\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5186511-z01-e07 hovedplan vann 2022-2034. kautokeino 
kommune. rev. 2022-05-03.docx 
 

 Vannkvalitet – råvann og rentvann  

I tabeller under er bakteriologiske og kjemisk/fysiske parametere for råvann og nettvann i Kautokeino 
vannverk sammenstilt for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019. 

Tabell 4.5: Råvannskvalitet - Kautokeino vannverk i perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 

Kautokeino - Råvann 2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Temperatur ved pH- måling *   15 0 20.96 20.7 22.8 18.2 5 0 22.58 22 23.8 21.5 

UV-transmisjon/5cm   15 0 54.967 57.6 69.3 36.9 5 0 52.6 59.2 67.2 31.5 

01-Farge 20 15 0 8.667 8 15 3 5 1 12.6 15 21 4 

02-Lukt 3 15 0 2 2 2 2       

03-Smak 3 15 0 2 2 2 2       

04-Turbiditet 1 15 0 0.246 0.23 0.4 0.2 5 0 0.28 0.2 0.5 0.2 

05-Clostridium perfringens 0 1 0 0 0 0 0       

06-E. coli 0 15 0 0 0 0 0 5 1 0.2 0 1 0 

07-Intestinale enterokokker 0 15 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 1 0 0 0 0 0 4 0 13.5 3.5 47 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 15 0 0 0 0 0 5 1 0.2 0 1 0 

35-Konduktivitet 250 15 0 12.48 12.7 13.9 9.7 4 0 11.685 11.84 14.5 8.56 

44-pH, surhetsgrad 9.5 15 0 7.667 7.7 7.8 7.6 5 0 7.58 7.6 7.6 7.5 

 

Tabell 4.6: Nettvannskvalitet - Kautokeino vannverk i perioden 2018-01-01 – 2019-12-31  

Kautokeino - Nettvann Tidsrom: 2018-01-01 - 2018-12-31 Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Sum TRI/PER   1 0 0 0 0 0       

Nitrat + Nitritt        1 0 0.071 0.071 0.071 0.071 

Temperatur ved pH- måling *   15 0 20.993 20.7 22.7 18.8 17 0 22.465 22.4 23.8 21.3 

UV-transmisjon/5cm        1 0 63.4 63.4 63.4 63.4 

01-Farge 20 15 0 8.733 8 16 4 16 0 9.25 8.5 20 4 

02-Lukt 3 15 0 2 2 2 2 17 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 15 0 2 2 2 2 16 0 0 0 0 0 

04-Turbiditet 1 15 0 0.221 0.21 0.29 0.2 17 0 0.288 0.3 0.8 0.1 

05-Clostridium perfringens 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

06-E. coli 0 15 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 15 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 15 1 23.4 5 244 0 17 1 24.706 0 300 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 15 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 
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17-1,2-dikloretan 3 1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0 0.75 0.75 0.75 0.75 

18-Aluminium 0.2 1 0 0.004 0.0044 0.0044 0.0044 1 0 0.011 0.011 0.011 0.011 

19-Ammonium 0.5 1 0 0.005 0.005 0.005 0.005 1 0 0.005 0.005 0.005 0.005 

20-Antimon 5 1 0 0.02 0.02 0.02 0.02 1 0 0.014 0.014 0.014 0.014 

21-Arsen 10 1 0 0.13 0.13 0.13 0.13 1 0 0.18 0.18 0.18 0.18 

22-Benzen 1 1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0 0.2 0.2 0.2 0.2 

23-Benzo(a)pyren 0.01 1 0 0.01 0.01 0.01 0.01 1 0 0.002 0.002 0.002 0.002 

24-Bly 10 1 0 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0 0.28 0.28 0.28 0.28 

25-Bor 1 1 0 0.001 0.0012 0.0012 0.0012 1 0 0.01 0.01 0.01 0.01 

26-Bromat 10 1 0 0.002 0.002 0.002 0.002 1 0 5 5 5 5 

27-Cyanid 50 1 0 1 1 1 1 1 0 5 5 5 5 

28-Fluorid 1.5 1 0 0.064 0.064 0.064 0.064 1 0 0.2 0.2 0.2 0.2 

31-Jern 0.2 1 0 0.003 0.0027 0.0027 0.0027 1 0 0.013 0.013 0.013 0.013 

32-Kadmium 5 1 0 0.002 0.002 0.002 0.002 1 0 0.005 0.005 0.005 0.005 

34-Klorid 250 1 0 1.2 1.2 1.2 1.2 1 0 1 1 1 1 

35-Konduktivitet 250 15 0 12.587 12.7 13.8 9.9 16 0 12.575 13.05 13.7 10.1 

36-Kopper 2 1 0 0.009 0.0094 0.0094 0.0094 1 0 0.24 0.24 0.24 0.24 

37-Krom 50 1 0 0.26 0.26 0.26 0.26 1 0 0.21 0.21 0.21 0.21 

38-Kvikksølv 1 1 0 0.001 0.0005 0.0005 0.0005 1 0 0.001 0.001 0.001 0.001 

39-Mangan 0.05 1 0 0 0.00022 0.00022 0.00022 1 0 0.001 0.0005 0.0005 0.0005 

40-Natrium 200 1 0 2.6 2.6 2.6 2.6 1 0 1.8 1.8 1.8 1.8 

41-Nikkel 20 1 0 0.44 0.44 0.44 0.44 1 0 0.38 0.38 0.38 0.38 

42-Nitrat (NO3-N) 50 1 0 0.15 0.15 0.15 0.15       

43-Nitritt (NO2-N) 0.5 1 0 0.002 0.002 0.002 0.002       

44-pH, surhetsgrad 9.5 15 0 7.6 7.6 7.7 7.4 17 0 7.453 7.5 7.6 7.3 

47-Polysykliske aromatiske 
hydro-karboner (PAH) 

0.1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

4701-Benzo(b)fluoranten   1 0 0.01 0.01 0.01 0.01       

4702-Benzo(k)fluoranten   1 0 0.01 0.01 0.01 0.01       

4703-Benzo(ghi)perylen   1 0 0.002 0.002 0.002 0.002       

4704-Indeno(1,2,3-cd) pyren   1 0 0.002 0.002 0.002 0.002       

49-Selen 10 1 0 0.29 0.29 0.29 0.29 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 

50-Sulfat 250 1 0 12.1 12.1 12.1 12.1 1 0 6.4 6.4 6.4 6.4 

5101-Tetrakloreten   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0 0.2 0.2 0.2 0.2 

5102 Trikloreten   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

53-Totalt organisk karbon 
(TOC) 

5 1 0 1.6 1.6 1.6 1.6 1 0 3.3 3.3 3.3 3.3 

54-Trihalometaner - total 100 1 0 0 0 0 0 1 0 1.05 1.05 1.05 1.05 
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5401-Kloroform   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1       

5402-Bromoform   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1       

5403-Dibromklormetan   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1       

5404-Bromdiklormetan   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1       

 

 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøvene av råvann viser at Kautokeino vannverk har en god og stabil vannkvalitet, unntatt 1 av 
20 prøvene har noe høyt fargetall, 1 av 20 prøvene har for høyt E. coli og 1 av 20 prøvene har for 
høyt innhold av koliforme bakterier.  

Vannprøvene av nettvann viser at Kautokeino vannverk leverer helsemessig trygt drikkevann, 
unntatt noe forhøyd kimtall i 2 av 32 prøvene (6%). 

Vannverkseieren skal ta drikkevannsprøver i samsvar med prøvetakingsplanen omtalt i § 19 i 
gjeldende drikkevannsforskrift. Parameterne det er minstekrav for, er inndelt i prøvegruppe A og B 
etter hvor ofte prøvene skal tas. Minstekravet til frekvensen på drikkevannsprøvene er vist i tabell 
under § 21 i gjeldende drikkevannsforskrift.  
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4.2 MÁZE VANNVERK 

 Generelt 

Masi (nordsamisk: Máze) er ei bygd i Kautokeino kommune i Finnmark. Bygda har en befolkning på 
rundt 300 personer. I Masi finnes det en liten butikk, Oves Varesenter, skole og barnehage. 

Máze vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner bygda Máze mellom Mázejohka utløp og 
Vuolle-Máze. Vannverket forsyner totalt 260 personer. I tillegg forsyner vannverket fritidsboliger, 
butikk, barnehage og skole. Totalt forsyner vannverket ca. 300 pe. 

Máze vannverk har et gjennomsnittlig årlig forbruk på 27.000 m³ pr. år som tilsvarer ca. 370 pe. 

 Vannkilde og vanninntak 

Vannkilde 

Grunnvannsuttaket skjer fra en stor grunnvannsforekomst som omfatter elve- og breelvavsetninger 
avsatt langs Kautokeinoelva. Ifølge NGUs løsmassekart og beskrivelser er det avsatt esker langs 
Kautokeinoelva. Esker fremstår i dag som lange grusrygger, og de er dannet i en kanal under isen 
under isavsmeltingen. I tillegg har resedimentasjon av grove sand- og grusmasser fra Mázejohka 
dannet gode forhold for grunnvannsuttak ved utløpet av Mázejohka til Kautokeinoelva. 

 Vanninntak 

Vannverket tar grunnvann fra to brønner på elvebredden der Mázejohka munner ut i Kautokeinoelva. 
Brønnene ble etablert 1995, og tatt i bruk 1996 etter en prøvepumpingsperiode på ett år. Den 
samlede kapasiteten er på 17 - 20 m3/h (4,7 - 5,5 l/s). 

Brønnene har følgende dimensjoner: 

Tabell 4.7: Grunnvannsbrønner 

Delområde Brønn 1 Brønn 2 
Materiale Rustfritt stål Rustfritt stål 
Dimensjon 200 mm 200 mm 
Total dybde 17,0 m 19,0 m 
Stigerør 0 - 15 m 0 - 17 m 
Filter 15 - 17 m 17 - 19 m 
Filtertype Kontinuerlig slisset filter Kontinuerlig slisset filter 
Filteråpning - - 

 

 Vannforbruk 

Tabell 4.8: Beregnet vannforbruk 

     
Boligbyggelse, skole, industri, primærnæring m.m. 280 pe   
Beregnet vannforbruk (200 l/pe*d) 56,0 m3/d   
Stipulert lekkasjeandel (32 %) 17,9 m3/d   
Midlere vannforbruk 73,9 m3/d 0,86 l/s 
Maks. døgn (f= 2,2) 147,0 m3/d 1,63 l/s 
Maks. time (f= 2,2; k= 3,24) 417,1 m3/d 4,83 l/s 
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 Ledningsanlegg 

Den totale lengden av kommunale hovedledninger ved Máze vannverk utgjør ca. 7 000 lm. I tillegg 
kommer stikkledninger og ledninger i små dimensjoner. Av dette er ca. 6 200 lm PVC- ledninger og 
800 lm PE- ledninger. 

Ledningsnettet er i hovedsak lagt i perioden 1971-2000. 

 Trykkøkningsanlegg 

Tabell 4.9: Oversikt over trykkøkningsanlegg 

Stasjonsnummer  Plassering  Type og antall 
pumper  

Størrelse 
pumpe  

Driftsdata Nødvendige 
tiltak  Pumpekapasitet  Løftehøyde  

V 7-2 Máze  Xylem/Lowara 
sentrifugal 2 stk. 

 
2 stk. 2,2 kW 

 
22 m3/h 

 
57 m 

 
Service årlig. 

 

 Vannbehandling  

Vannbehandling ved Máze vannverk er basert på en naturlig infiltrasjon gjennom stedlige sand- og 
grusmasser. 

Som ekstra sikkerhet har kommunen mobilt kloreringsanlegg (tørrklor), som kan tilkobles ved behov. 

Máze vannverk er tilkoblet fjernovervåkingsanlegg. Overvåkingen gjelder pumper, vannmåler og 
strømbrudd. 

Máze vannverk mangler en automatisk trykksil. 

Máze vannverk er utstyrt med nødstrømsaggregat med 27 kW. 

Vannverket mangler i dag UV-anlegg som hygienisk barriere nr. 1. 

 Vannkvalitet – råvann og rentvann  

I tabeller under er bakteriologiske og kjemisk/fysiske parametere for råvann og nettvann i Máze 
vannverk sammenstilt for perioden 01.01.2018 - 31.12.2019. 

Tabell 4.10: Råvannskvalitet - Máze vannverk i perioden 2018-01-01 - 2019-12-31 

Máze - Råvann 2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Nitrat + Nitritt        1 0 0.093 0.093 0.093 0.093 

Temperatur ved pH- måling *   4 0 21.225 21.55 22.7 19.1 5 0 22.42 22.1 23.6 21.4 

UV-transmisjon/5cm        1 0 87.8 87.8 87.8 87.8 

01-Farge 20 4 0 2.5 2 4 2 5 0 3.2 3 4 3 

02-Lukt 3 4 0 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 4 0 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 

04-Turbiditet 1 4 0 0.27 0.27 0.34 0.2 5 0 0.2 0.2 0.3 0.1 

05-Clostridium perfringens 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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06-E. coli 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 4 0 16.75 8 48 3 5 0 0 0 0 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 4 0 9.875 9.9 10.3 9.4 5 0 10.092 10.4 10.6 9.45 

44-pH, surhetsgrad 9.5 4 0 7.45 7.45 7.5 7.4 5 0 7.26 7.2 7.4 7.2 

 

Tabell 4.11: Nettvannskvalitet - Máze vannverk i perioden 2018-01-01 – 2019-12-31  

Máze - Nettvann 2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Sum TRI/PER   1 0 0 0 0 0       

Nitrat + Nitritt        1 0 0.093 0.093 0.093 0.093 

Temperatur ved pH- måling *   4 0 21.325 21.65 22.7 19.3 5 0 22.42 22.1 23.6 21.4 

UV-transmisjon/5cm        1 0 87.8 87.8 87.8 87.8 

01-Farge 20 4 0 2.5 2 4 2 5 0 3.2 3 4 3 

02-Lukt 3 4 0 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 4 0 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 

04-Turbiditet 1 4 1 0.565 0.225 1.6 0.21 5 0 0.2 0.2 0.3 0.1 

05-Clostridium perfringens 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

06-E. coli 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 4 0 0.5 0 2 0 5 0 0 0 0 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

17-1,2-dikloretan 3 1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0 0.75 0.75 0.75 0.75 

18-Aluminium 0.2 1 0 0.001 0.001 0.001 0.001 1 0 0.005 0.005 0.005 0.005 

19-Ammonium 0.5 1 0 0.005 0.005 0.005 0.005 1 0 0.005 0.005 0.005 0.005 

20-Antimon 5 1 0 0.029 0.029 0.029 0.029 1 0 0.11 0.11 0.11 0.11 

21-Arsen 10 1 0 0.16 0.16 0.16 0.16 1 0 0.12 0.12 0.12 0.12 

22-Benzen 1 1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0 0.2 0.2 0.2 0.2 

23-Benzo(a)pyren 0.01 1 0 0.01 0.01 0.01 0.01 1 0 0.002 0.002 0.002 0.002 

24-Bly 10 1 0 0.67 0.67 0.67 0.67 1 0 0.77 0.77 0.77 0.77 

25-Bor 1 1 0 0.001 0.0013 0.0013 0.0013 1 0 0.01 0.01 0.01 0.01 

26-Bromat 10 1 0 0.002 0.002 0.002 0.002 1 0 5 5 5 5 

27-Cyanid 50 1 0 1 1 1 1 1 0 5 5 5 5 

28-Fluorid 1.5 1 0 0.2 0.2 0.2 0.2 1 0 0.2 0.2 0.2 0.2 

31-Jern 0.2 1 0 0 0.00045 0.00045 0.00045 1 0 0.049 0.049 0.049 0.049 
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32-Kadmium 5 1 0 0.013 0.013 0.013 0.013 1 0 0.005 0.005 0.005 0.005 

34-Klorid 250 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

35-Konduktivitet 250 4 0 9.875 9.7 10.6 9.5 5 0 10.092 10.4 10.6 9.45 

36-Kopper 2 1 0 1.4 1.4 1.4 1.4 1 0 1.65 1.65 1.65 1.65 

37-Krom 50 1 0 0.025 0.025 0.025 0.025 1 0 2.2 2.2 2.2 2.2 

38-Kvikksølv 1 1 0 0.001 0.0005 0.0005 0.0005 1 0 0.001 0.001 0.001 0.001 

39-Mangan 0.05 1 0 0 0.000025 0.000025 0.000025 1 0 0.001 0.0005 0.0005 0.0005 

40-Natrium 200 1 0 2.2 2.2 2.2 2.2 1 0 1.3 1.3 1.3 1.3 

41-Nikkel 20 1 0 0.51 0.51 0.51 0.51 1 0 0.41 0.41 0.41 0.41 

42-Nitrat (NO3-N) 50 1 0 0.042 0.042 0.042 0.042       

43-Nitritt (NO2-N) 0.5 1 0 0.002 0.002 0.002 0.002       

44-pH, surhetsgrad 9.5 4 0 7.4 7.4 7.5 7.3 5 0 7.26 7.2 7.4 7.2 

47-Polysykliske aromatiske hydro-
karboner (PAH) 

0.1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

4701-Benzo(b)fluoranten   1 0 0.01 0.01 0.01 0.01       

4702-Benzo(k)fluoranten   1 0 0.01 0.01 0.01 0.01       

4703-Benzo(ghi)perylen   1 0 0.002 0.002 0.002 0.002       

4704-Indeno(1,2,3-cd) pyren   1 0 0.002 0.002 0.002 0.002       

49-Selen 10 1 0 0.089 0.089 0.089 0.089 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 

50-Sulfat 250 1 0 10.5 10.5 10.5 10.5 1 0 7.5 7.5 7.5 7.5 

5101-Tetrakloreten   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0 0.2 0.2 0.2 0.2 

5102 Trikloreten   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

53-Totalt organisk karbon (TOC) 5 1 0 0.73 0.73 0.73 0.73 1 0 1.2 1.2 1.2 1.2 

54-Trihalometaner - total 100 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

5401-Kloroform   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1       

5402-Bromoform   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1       

5403-Dibromklormetan   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1       

5404-Bromdiklormetan   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1       

 

 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøvene av råvann viser at Máze vannverk har en god og stabil vannkvalitet. Ingen 
bemerkninger når det gjelder prøver av grunnvann.  

Vannprøvene av nettvann viser at Máze vannverk leverer helsemessig trygt drikkevann, unntatt noe 
forhøyd turbiditet i 1 av 9 prøvene (11%). 

 UV-anlegg i tillegg til grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6 i gjeldende 
 drikkevannsforskriften skal til sammen gi tilstrekkelig hygieniske barrierer. For å redusere faren på 
 konsekvenser av utbrudd og tilfeller av vannbåren sykdom samt for å øke den helsemessige 
 sikkerheten ved vannverket har vi valgt å installere UV-anlegg vannverket som føre var prinsippet. 
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Vannverkseieren skal ta drikkevannsprøver i samsvar med prøvetakingsplanen omtalt i § 19 i 
gjeldende drikkevannsforskrift. Parameterne det er minstekrav for, er inndelt i prøvegruppe A og B 
etter hvor ofte prøvene skal tas. Minstekravet til frekvensen på drikkevannsprøvene er vist i tabell 
under § 21 i gjeldende drikkevannsforskrift. 
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4.3 LÁHPOLUOPPAL VANNVERK 

 Generelt 

Láhpoluoppal er en bygd i Kautokeino kommune i Finnmark. Stedet ligger ved sørenden av innsjøen 
Láhpojávri på Finnmarksvidda, fire mil nordøst for Kautokeino sentrum, og ni mil sørvest for Karasjok 
sentrum. Riksvei 92 går gjennom bygda.  

I Láhpoluoppal ligger nedlagt Láhpoluoppal skole, Láhpoluoppal fjellstue og Láhpoluoppal kapell fra 
1967. 

Total belastning ved vannverket er ca. 60 pe. 

 Vanninntak  

Vannforsyning til Láhpoluoppal er basert på 1 stk. grunnvannsbrønn på fjell med dybde på 102 m. 

Tabell 4.12: Grunnvannsbrønn 

Delområde Fjellbrønn  
Materiale Rustfritt stål 
Dimensjon 162 mm 
Total dybde 102 m 
Dyp til fjell 41 m 
Stigerør 42 m 
Vannføring 1 600 liter/time 
Filter - 
Filtertype - 
Filteråpning - 

 

Et overbygg til vannbehandlingen er utstyrt med trykkøkningspumpe med frekvensstyring og 
hydrofortank på 130 liter. Overbygget mangler nødstrøm, brann- og innbruddsalarm. 

Brønnområdet er gjerdet inn. 

 Ledningsanlegg 

Den totale lengden av kommunale hovedledninger ved Láhpoluoppal vannverk utgjør ca. 1 153 lm. I 
hovedsak består disse av 110 mm PVC- og PE-ledninger. 

 Vannbehandling  

Láhpoluoppal vannverk mangler UV-anlegg. 

Vannverket er utstyrt med en automatisk trykksil og Kinetico avherdingsanlegg. 

Vannbehandlingen er tilkoblet det sentrale driftskontrollanlegget. 

 Vannkvalitet – råvann og rentvann 

I tabeller under er bakteriologiske og kjemisk/fysiske parametere for råvann og nettvann i 
Láhpoluoppal vannverk sammenstilt for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019. 
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Tabell 4.13: Råvannskvalitet - Láhpoluoppal vannverk i perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 

Láhpoluoppal - Råvann  2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Temperatur ved pH- måling *   2 0 21.15 21.15 21.8 20.5 2 0 21.15 21.15 21.8 20.5 

01-Farge 20 2 0 12 12 14 10 2 0 12 12 14 10 

02-Lukt 3 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 

03-Smak 3 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 

04-Turbiditet 1 2 1 1.62 1.62 2.5 0.74 2 1 1.62 1.62 2.5 0.74 

06-E. coli 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 2 0 12.4 12.4 12.6 12.2 2 0 12.4 12.4 12.6 12.2 

44-pH, surhetsgrad 9.5 2 0 7.8 7.8 7.9 7.7 2 0 7.8 7.8 7.9 7.7 

 

Tabell 4.14: Nettvannskvalitet - Láhpoluoppal vannverk i perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 

Láhpoluoppal - Nettvann  2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Temperatur ved pH- måling *   2 0 21.2 21.2 21.8 20.6 1 0 23.2 23.2 23.2 23.2 

01-Farge 20 2 0 14 14 14 14 1 0 10 10 10 10 

02-Lukt 3 2 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 2 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

04-Turbiditet 1 2 1 0.74 0.74 1.2 0.28 1 0 0.8 0.8 0.8 0.8 

06-E. coli 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 2 0 0.5 0.5 1 0 1 0 1 1 1 1 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 2 0 12.4 12.4 12.5 12.3 1 0 12.4 12.4 12.4 12.4 

44-pH, surhetsgrad 9.5 2 0 7.85 7.85 7.9 7.8 1 0 7.8 7.8 7.8 7.8 
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 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøvene av råvann viser at Láhpoluoppal vannverk har en god og stabil vannkvalitet, unntatt 2 
av 4 prøvene har noe for høy turbiditet.  

Vannprøvene av nettvann viser at Láhpoluoppal vannverk leverer helsemessig trygt drikkevann, 
unntatt noe for høy turbiditet 1 av 2 prøvene (50%). 

UV-anlegg i tillegg til grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6 i gjeldende 
drikkevannsforskriften skal til sammen gi tilstrekkelig hygieniske barrierer. For å redusere faren på 
konsekvenser av utbrudd og tilfeller av vannbåren sykdom samt for å øke den helsemessige 
sikkerheten ved vannverket har vi valgt å installere UV-anlegg vannverket som føre var prinsippet. 

Vannverkseieren skal ta drikkevannsprøver i samsvar med prøvetakingsplanen omtalt i § 19 i 
gjeldende drikkevannsforskrift. Parameterne det er minstekrav for, er inndelt i prøvegruppe A og B 
etter hvor ofte prøvene skal tas. Minstekravet til frekvensen på drikkevannsprøvene er vist i tabell 
under § 21 i gjeldende drikkevannsforskrift. 
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4.4 ČUDEJOHKA VANNVERK 

 Generelt 

 Čudejohka vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner området Čudejohka. Vannverket 
 forsyner 1 stk. bolighus og en fritidsbolig. Čudejohka vannverk leverer vann til to boenheter, og er 
 dermed et registreringspliktig vannforsyningssystem. Dette må meldes inn via Mattilsynets 
 skjematjeneste. 

 Vannkilde  

Vannforsyning til Čudejohka er basert på 1 stk. gravd løsmassebrønn med dybde på ca. 2,5 m over 
et oppkomme. 

Et overbygg til vannbehandlingen er utstyrt med trykkøkningspumpe og hydrofortank på 130 liter. 
Overbygget nødstrøm, samt brann- og innbruddsalarm. 

 Ledningsanlegg 

Den totale lengden av kommunale hovedledninger ved Čudejohka vannverk utgjør ca. 134 lm, 
bestående i hovedsak av 32 mm PE-ledninger. 

 Vannbehandling  

Vannverket mangler UV-anlegg og en automatisk trykksil. 

Vannbehandlingen er ikke tilkoblet det sentrale driftskontrollanlegget. Vannverket mangler 
signaloverføring til Kautokeino. 

 Vannkvalitet – råvann og rentvann 

I tabeller under er bakteriologiske og kjemisk/fysiske parametere for råvann og nettvann i Čudejohka 
vannverk sammenstilt for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019. 

Tabell 4.15: Råvannskvalitet - Čudejohka vannverk i perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 

Čudejohka - Råvann 2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Temperatur ved pH- måling *   1 0 21.9 21.9 21.9 21.9 1 0 23.4 23.4 23.4 23.4 

UV-transmisjon/5cm        1 0 84.9 84.9 84.9 84.9 

01-Farge 20 1 0 2 2 2 2 1 0 3 3 3 3 

02-Lukt 3 1 0 2 2 2 2       

03-Smak 3 1 0 2 2 2 2       

04-Turbiditet 1 1 0 0.28 0.28 0.28 0.28 1 0 0.4 0.4 0.4 0.4 

06-E. coli 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 1 0 5 5 5 5 1 0 2 2 2 2 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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35-Konduktivitet 250 1 0 2.6 2.6 2.6 2.6 1 0 2.84 2.84 2.84 2.84 

44-pH, surhetsgrad 9.5 1 0 6.7 6.7 6.7 6.7 1 1 6.4 6.4 6.4 6.4 

Tabell 4.16: Nettvannskvalitet - Čudejohka vannverk i perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 

Čudejohka -Nettvann 2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Temperatur ved pH- måling *   1 0 21.7 21.7 21.7 21.7 1 0 23.5 23.5 23.5 23.5 

01-Farge 20 1 0 2 2 2 2 1 0 3 3 3 3 

02-Lukt 3 1 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 1 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

04-Turbiditet 1 1 0 0.55 0.55 0.55 0.55 1 0 0.2 0.2 0.2 0.2 

06-E. coli 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 1 0 4 4 4 4 1 0 7 7 7 7 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 1 0 2.6 2.6 2.6 2.6 1 0 2.73 2.73 2.73 2.73 

44-pH, surhetsgrad 9.5 1 0 6.5 6.5 6.5 6.5 1 1 6.3 6.3 6.3 6.3 

 

 Vurdering av vannkvalitet 

Det er tatt 2 stk. vannprøver (råvann og nettvann) i perioden 01.01.2018-31.12.2019. Vannprøvene 
viser stabilt vannkvalitet med verdier godt innenfor vannkvalitetskravene unntatt pH-verdien som er 
noe surt. 

I henhold til § 20 i gjeldende drikkevannsforskrift skal det tas råvannsprøver i samsvar 
prøvetakingsplanen. Det skal tas tilstrekkelig antall råvannsprøver for å kunne konkludere om 
vannkilden har tilstrekkelig hygieniske barrierer. Det er viktig å ta prøver i perioder hvor det er 
forventet kraftig regnvær, flom, sirkulasjon i råvannskilden og andre hendelser som kan påvirke 
råvannskvaliteten. 

UV-anlegg i tillegg til grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6 i gjeldende 
drikkevannsforskriften skal til sammen gi tilstrekkelig hygieniske barrierer. For å redusere faren på 
konsekvenser av utbrudd og tilfeller av vannbåren sykdom samt for å øke den helsemessige 
sikkerheten ved vannverket har vi valgt å installere UV-anlegg vannverket som føre var prinsippet. 

Vannverkseieren skal ta drikkevannsprøver i samsvar med prøvetakingsplanen omtalt i § 19 i 
gjeldende drikkevannsforskrift. Parameterne det er minstekrav for, er inndelt i prøvegruppe A og B 
etter hvor ofte prøvene skal tas. Minstekravet til frekvensen på drikkevannsprøvene er vist i tabell 
under § 21 i gjeldende drikkevannsforskrift.  
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4.5 ŠUOŠJÁVRI VANNVERK 

 Generelt 

Šuošjávri vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner bebyggelsen i Šuošjávri i Karasjok 
kommune og Suoidnerohttu i Kautokeino kommune. Det er tilknyttet 7 boliger i Suoidnerohttu og 2 
boliger i, en nedlagt fjellstue og ett feltslakteri i Šuošjávri. De 2 boligene på Karasjok siden som er 
tilknyttet er å anse som fritidsboliger. Feltslakteriet har ikke hatt drift de siste årene. Vannverket 
forsyner totalt ca. 25 personer. 

 Vannkilde  

Vannforsyningen er i dag basert på 1 stk. grunnvannsbrønn med dybde på 28 m boret i løsmasser 
på nordsiden av Vuottašjohka. Grunnvannet pumpes via trykkøkningsanlegg direkte inn på nettet. 

Øvrige opplysninger om grunnvannsbrønn er vist i tabellen nedenfor. 

Tabell: 4.17: Data for grunnvannsbrønn for Šuošjávri vannverk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nærområdet til grunnvannsuttaket er ikke klausulert med sonedeling eller båndlagt med 
restriksjoner. 

 Ledningsanlegg 

Ledningsnettet består av plastrør i PE og er i hovedsak lagt i perioden 1971-2000.    

Den totale lengden med kommunale hovedledninger ved Šuošjávri vannverk utgjør ca. 645 m. I 
tillegg kommer stikkledninger og ledninger i små dimensjoner som utgjør en betydelig del. 

 Vannbehandling  

Šuošjávri vannverk består av en grunnvannsbrønn på Ø 168 mm som er boret til 28 m som er boret i 
løsmasser angitt som leire og grus i borerapport av 08.11.1997. Dette skal antakelig være silt og 
grus. Angitt kapasitet er vannmengde er på 8000 liter i timen.  

Vannbehandlingen består av et lite bygg med UV-anlegg av typen Aqua Unique type AU 6 UV-F 
med kapasitet på 6,1 m³/h ved T10 = 99 %. UV-dose µWs/cm³. Vannforsyningsanlegget har 
fjernovervåking.  

Beskrivelse Brønn 1 
Materiale Rustfritt stål 
Dimensjon 168 mm 
Totalt dyp 28 m 
Stigerør 0-28 m 
Vannføring /før trykking/sprengning 8000 l/time 
Filter  
Filtertype  
Filteråpning  
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Grunnvannsanlegg med støtte på disse vannanalysene, samt klausulering av området rundt 
grunnvannsanlegg anses å utgjøre hygienisk barriere nr. 1. UV-anlegget utgjør barriere nr. 2. 

 Hygieniske barrierer 

I henhold til gjeldende drikkevannsforskriften skal vannverket ha tilstrekkelig hygieniske barrierer. En 
vannbehandlingsmetode som fjerner eller inaktiverer sykdomsfremkallende virus, bakterier, 
parasitter eller andre mikroorganismer, skal alltid inngå, med mindre vannforsyningssystemet har 
grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6 i gjeldende drikkevannsforskriften tilsier at det ikke er 
nødvendig. I henhold til § 6 kan grunnvannskilden bli betraktet som en hygienisk barriere dersom det 
kan dokumenteres at virkningen av beskyttelse av vannkilden og forholdene i grunnen til sammen er 
hygienisk betryggende. 

Šuošjávri vannverk har et UV-anlegg av typen Aqua Unique type AU 6 UV-F med kapasitet 6,1 m³/h 
ved T10 = 99 %. UV-dose µWs/cm³. Grunnvannskilde og UV-anlegget blir betraktet som 2 
uavhengige hygieniske barrierer. 

Prøvetakingen dokumenterer at råvannskvaliteten i brønnene er meget godt egnet som 
rensebarriere. 

 Vannkvalitet – råvann og rentvann 

Råvann 

Tabell 4.18: Vannkvalitet råvann i Šuošjávri vannverk i perioden 2015 – 2017 

Parameter 1) 2015 2016 2017 Grense-
verdi 1) 

Antall 
overskr. 
prøver  

%-messig 
overskr. 

Ant Gj. 
snitt 

Maks Ant Gj. 
snitt 

Maks Ant Gj. 
snitt 

Maks 

Bakteriologisk             

Dyrkbare mikroorg. 22oC 3 3,33 6 4 3 7 3 1,33 2 100   

Koliforme bakterier 3 0 0 4 0 0 3 0 0 0   

Termotolerante e. coli 1 7 7 3 0 0 3 0 0 0   

Fysisk/kjemisk             

pH - surhetsgrad 3 7,0 7,1 4 7,925 7,2 3 7,233 7,3 6,5 - 9,5   

Fargetall (mg Pt/l) 3 2 2 4 3,75 5 3 4 8 20   

Turbiditet (FTU)  3 0,283 0,31 4 0,393 0,72 3 0,563 0,88 1   

Temperatur 3 21,93 22,2 4 21,275 22,1 3 20,6 21,5    

 

Rent/levert vann 

Tabell 4.19: Vannkvalitet levert vann i Šuošjávri vannverk i perioden 2015 - 2017 

Parameter 1) 2015 2016 2017 Grense-
verdi 1) 

Antall 
overskr. 
prøver  

%-messig 
overskr. 

Ant Gj. 
snitt 

Maks Ant Gj. 
snitt 

Maks Ant Gj. 
snitt 

Maks 

Bakteriologisk             

Intestinale enterokokker 5 0 0 4 0 0 3 0 0 0   

Koliforme bakterier 10 0 0 11 0 0 10 0 0 0   
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Termotolerante e. coli 5 0 0 4 0 0 3 0 0 0   

Dyrkbare mikroorg. 22oC 10 1 3 11 3,091 15 10 11,8 39 100   

Clostridium 10 0 0 4 0 0 3 0 0 0   

E-coli (Antall/100 ml) 4 0 0 4 0 0       

Fysisk/kjemisk             

Turbiditet (FTU)  10 0,264 0,48 11 1,448 11,8 10 0,594 1,7 42)   

Fargetall (mg Pt/l) 10 2,3 3 11 2,273 4 10 2,7 4 20   

Ledningsevne (mS/m)          250   

pH - surhetsgrad 10 6,95 7,1 11 7,11 7,6 10 7,22 7,7 6,5 - 9,5   

Temperatur 10 21,88 22,3 11 21,24 22,3       

KOF Mn (mg MN/l O) 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,24 0,24    

Restklor (mg Cl/l)          -   

Kobber (µg/l) 1 5 5 1 6 6 1 3,6 3,6 2,0   

Fluorid (mg/l) 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,15 0,15 1,5   

Sulfat (mg/l) 1 5 5 1 5 5 1 3,89 3,89 250   

Bor (µg/l) 1 0,01 0,10 1 0,01 0,10 1 2,3 2,3 1,0   

Kadmium (µg/l) 1 0,01 0,01 1 0,01 0,01 1 0,004 0,004 5,0   

Krom (µg/l) 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0.085 0,085 50   

Bly (µg/l) 1 0,16 0,16 1 0,2 0,2 1 0,062 0,062 10   

Nitritt (NO2-N) (mg N/l) 1 0,065 0,065 1 0,037 0,037 1 0,002 0,002 0,15   

Ammoniakk (mg N/l)          0,4   

Jern (mg Fe/l)          0,2   

Mangan (µg Mn/l) 1 39 39 1 0,1 0,1 1 38 38 50   

Aluminium (µg Al/l)       1 1,0 1,0 0,2   

Ammonium (µmg/l  1 0,01 0,01 1 10 10    0,50   

 

 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøvene av råvann viser at Šuošjávri vannverk har en god og stabil vannkvalitet. Ingen 
bemerkninger når det gjelder prøver av grunnvann.  

Vannprøvene av nettvann viser at Šuošjávri vannverk leverer helsemessig trygt drikkevann. 

I henhold til § 20 i gjeldende drikkevannsforskrift skal det tas råvannsprøver i samsvar 
prøvetakingsplanen. 

Det bør tas tilstrekkelig antall råvannsprøver for å kunne konkludere om vannkilden med 
farekartlegging/sikring kan godkjennes som en hygienisk barriere. Det er viktig å ta prøver i perioder 
hvor det er forventet kraftig regnvær, flom, sirkulasjon i råvannskilden og andre hendelser som kan 
påvirke råvannskvaliteten. 

Vannverkseieren skal ta drikkevannsprøver i samsvar med prøvetakingsplanen omtalt i § 19 i 
gjeldende drikkevannsforskrift. Parameterne det er minstekrav for, er inndelt i prøvegruppe A og B 
etter hvor ofte prøvene skal tas. Minstekravet til frekvensen på drikkevannsprøvene er vist i tabell 
under § 21 i gjeldende drikkevannsforskrift.  
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4.6 ČOHKADIEVVÁ VANNVERK 

 Generelt 

Čohkadievvá vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner bebyggelsen i Čohkadievvá. 

 Čohkadievvá har 12 bolighus av disse er 7 boliger tilkoblet til vannverket. Et godkjent anlegg for 
 produksjon av kjøtt og kjøttprodukter er også tilknyttet Čohkadievvá vannverk. 

Total belastning ved vannverket er ca. 55 pe. 

 Vanninntak  

Vannforsyningen er i dag basert på 1 stk. grunnvannsbrønn boret i løsmasser med en ukjent dybde. 
Grunnvannet pumpes med en dykkpumpe via trykktank direkte inn på nettet. 

Brønnområdet er gjerdet inn. 

 Vannbehandling  

Vannverket har i dag ingen vannbehandling. Vannverket mangler også en automatisk trykksil og UV-
anlegg. I tillegg mangler vannverket nødstrøm, samt brann- og innbruddsalarm.  

Driftskontrollanlegg er installert desember 2020. Mangler foreløpig ferdigstillelse. 

 Vannkvalitet – råvann og rentvann 

I tabeller under er bakteriologiske og kjemisk/fysiske parametere for råvann og nettvann i 
Čohkadievvá vannverk sammenstilt for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019. 

Tabell 4.20: Råvannskvalitet - Čohkadievvá vannverk i perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 

Čohkadievvá - Råvann 2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Temperatur ved pH- måling *   1 0 22 22 22 22 1 0 23.3 23.3 23.3 23.3 

UV-transmisjon/5cm        1 0 72.2 72.2 72.2 72.2 

01-Farge 20 1 0 3 3 3 3 1 0 3 3 3 3 

02-Lukt 3 1 0 2 2 2 2       

03-Smak 3 1 0 2 2 2 2       

04-Turbiditet 1 1 0 0.32 0.32 0.32 0.32 1 0 0.4 0.4 0.4 0.4 

06-E. coli 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 1 0 0 0 0 0 1 0 50 50 50 50 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 1 0 5 5 5 5 1 0 7.69 7.69 7.69 7.69 

44-pH, surhetsgrad 9.5 1 0 7.1 7.1 7.1 7.1 1 0 7.1 7.1 7.1 7.1 

 

 

364



Hovedplan vann og avløp 2022-2034 

 
Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5186511   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 
  

2022-05-03  |  Side 55 av 123 n:\518\65\5186511\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5186511-z01-e07 hovedplan vann 2022-2034. kautokeino 
kommune. rev. 2022-05-03.docx 
 

Tabell 4.21: Nettvannskvalitet - Čohkadievvá vannverk i perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 

Čohkadievvá - Nettvann 2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Temperatur ved pH- måling *   1 0 21.9 21.9 21.9 21.9 1 0 23.4 23.4 23.4 23.4 

01-Farge 20 1 0 3 3 3 3 1 0 3 3 3 3 

02-Lukt 3 1 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 1 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

04-Turbiditet 1 1 0 0.38 0.38 0.38 0.38 1 0 0.3 0.3 0.3 0.3 

06-E. coli 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 1 0 0 0 0 0 1 0 60 60 60 60 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 1 0 4.9 4.9 4.9 4.9 1 0 7.87 7.87 7.87 7.87 

44-pH, surhetsgrad 9.5 1 0 7.1 7.1 7.1 7.1 1 0 7 7 7 7 

 

 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøvene av råvann viser at Čohkadievvá vannverk har en god og stabil vannkvalitet. Ingen 
bemerkninger når det gjelder prøver av grunnvann (råvann). 

Vannprøvene av nettvann viser at Čohkadievvá vannverk leverer helsemessig trygt drikkevann. 

Det bør tas tilstrekkelig antall råvannsprøver for å kunne konkludere om vannkilden med 
farekartlegging/sikring kan godkjennes som en hygienisk barriere. Det er viktig å ta prøver i perioder 
hvor det er forventet kraftig regnvær, flom, sirkulasjon i råvannskilden og andre hendelser som kan 
påvirke råvannskvaliteten. 

UV-anlegg i tillegg til grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6 i gjeldende 
drikkevannsforskriften skal til sammen gi tilstrekkelig hygieniske barrierer. For å redusere faren på 
konsekvenser av utbrudd og tilfeller av vannbåren sykdom samt for å øke den helsemessige 
sikkerheten ved vannverket har vi valgt å installere UV-anlegg vannverket som føre var prinsippet. 

Vannverkseieren skal ta drikkevannsprøver i samsvar med prøvetakingsplanen omtalt i § 19 i 
gjeldende drikkevannsforskrift. Parameterne det er minstekrav for, er inndelt i prøvegruppe A og B 
etter hvor ofte prøvene skal tas. Minstekravet til frekvensen på drikkevannsprøvene er vist i tabell 
under § 21 i gjeldende drikkevannsforskrift.  
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4.7 GUHKESLUOKTA VANNVERK 

 Generelt 

Guhkesluokta vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner bebyggelsen i Guhkesluokta. 

Guhkesluokta har 8 bolighus som er tilkoblet til vannverket. Total belastning er ca. 35 pe. 

 Vanninntak  

Vannforsyningen er i dag basert på 1 stk. grunnvannsbrønn på østsiden av Luossajohka, boret i 
løsmasser med en ukjent dybde. Grunnvannet pumpes med dykkpumpe via trykktank direkte inn på 
nettet. 

 Ledningsanlegg 

Den totale lengden av kommunale hovedledninger ved Guhkesluokta vannverk utgjør ca. 605 lm, 
bestående i hovedsak av PVC- og PE-ledninger. 

 Vannbehandling 

Guhkesluokta vannverk har i dag ingen vannbehandling. Vannverket mangler også en automatisk 
trykksil og UV-anlegg. I tillegg mangler vannverket nødstrøm, samt brann- og innbruddsalarm. 

Vannverket er tilkoblet kommunalt driftskontrollanlegg. 

 Vannkvalitet – råvann og rentvann 

I tabeller under er bakteriologiske og kjemisk/fysiske parametere for råvann og nettvann i 
Guhkesluokta vannverk sammenstilt for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019. 

Tabell 4.22: Råvannskvalitet - Guhkesluokta vannverk i perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 

Guhkesluokta – Råvann 2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Temperatur ved pH- måling *   1 0 22.7 22.7 22.7 22.7 1 0 23.2 23.2 23.2 23.2 

UV-transmisjon/5cm        1 0 92 92 92 92 

01-Farge 20 1 0 2 2 2 2 1 0 3 3 3 3 

02-Lukt 3 1 0 2 2 2 2       

03-Smak 3 1 0 2 2 2 2       

04-Turbiditet 1 1 0 0.26 0.26 0.26 0.26 1 0 0.4 0.4 0.4 0.4 

06-E. coli 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 1 0 40 40 40 40 1 0 5 5 5 5 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 1 0 12.7 12.7 12.7 12.7       

44-pH, surhetsgrad 9.5 1 0 7.9 7.9 7.9 7.9 1 0 7.7 7.7 7.7 7.7 
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Tabell 4.23: Nettvannskvalitet - Guhkesluokta vannverk i perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 

Guhkesluokta – Nettvann 2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Temperatur ved pH- måling *   1 0 22.7 22.7 22.7 22.7 1 0 23.4 23.4 23.4 23.4 

01-Farge 20 1 0 2 2 2 2 1 0 3 3 3 3 

02-Lukt 3 1 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 1 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

04-Turbiditet 1 1 0 0.37 0.37 0.37 0.37 1 0 0.3 0.3 0.3 0.3 

06-E. coli 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 1 0 42 42 42 42 1 0 2 2 2 2 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 1 0 12.7 12.7 12.7 12.7 1 0 12.6 12.6 12.6 12.6 

44-pH, surhetsgrad 9.5 1 0 8 8 8 8 1 0 7.7 7.7 7.7 7.7 

 

 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøvene av råvann viser at Guhkesluokta vannverk har en god og stabil vannkvalitet. Ingen 
bemerkninger når det gjelder prøver av grunnvann (råvann). 

Vannprøvene av nettvann viser at Guhkesluokta vannverk leverer helsemessig trygt drikkevann. 

Det bør tas tilstrekkelig antall råvannsprøver for å kunne konkludere om vannkilden med 
farekartlegging/sikring kan godkjennes som en hygienisk barriere. Det er viktig å ta prøver i perioder 
hvor det er forventet kraftig regnvær, flom, sirkulasjon i råvannskilden og andre hendelser som kan 
påvirke råvannskvaliteten. 

UV-anlegg i tillegg til grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6 i gjeldende 
drikkevannsforskriften skal til sammen gi tilstrekkelig hygieniske barrierer. For å redusere faren på 
konsekvenser av utbrudd og tilfeller av vannbåren sykdom samt for å øke den helsemessige 
sikkerheten ved vannverket har vi valgt å installere UV-anlegg vannverket som føre var prinsippet. 

Vannverkseieren skal ta drikkevannsprøver i samsvar med prøvetakingsplanen omtalt i § 19 i 
gjeldende drikkevannsforskrift. Parameterne det er minstekrav for, er inndelt i prøvegruppe A og B 
etter hvor ofte prøvene skal tas. Minstekravet til frekvensen på drikkevannsprøvene er vist i tabell 
under § 21 i gjeldende drikkevannsforskrift. 
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4.8 SOAHTEFIELBMA VANNVERK 

 Generelt 

Soahtefielbma vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner bebyggelsen i Soahtefielbma som 
omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i området mellom Čuorvunnjárga og FV7982.  

Soahtefielbma ligger ca. 5 km nordvest for Kautokeino tettsted. 

Soahtefielbma har 12 bolighus som er tilkoblet til vannverket. Total belastning ved vannverket er ca. 
50 pe. 

 Vanninntak  

Vannforsyningen er i dag basert på 1 stk. 168 mm grunnvannsbrønn av stål med dybde på 12 m på 
østsiden av Čabardasjohka. Grunnvannet pumpes med frekvensstyrt brønnpumpe via trykktank 
direkte inn på nettet. 

 Ledningsanlegg 

Den totale lengden av kommunale hovedledninger ved Soahtefielbma vannverk utgjør ca. 927 lm, 
bestående i hovedsak av PVC- og PE-ledninger. 

 Vannbehandling  
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Vannbehandling ved Soahtefielbma vannverk er bygd om med et UV-anlegg. UV-anlegget er 
foreløpig ikke tatt i bruk. 

Grunnvannet pumpes (frekvensstyring) via automatisk trykksil JUDO Profimat-Plus og trykktank 
direkte inn på nettet.  

Vannverket er tilkoblet kommunalt driftskontrollanlegg. 

I henhold til gjeldende drikkevannsforskriften skal vannverket ha tilstrekkelig antall hygieniske 
barrierer. En vannbehandlingsmetode som fjerner eller inaktiverer sykdomsfremkallende virus, 
bakterier, parasitter eller andre mikroorganismer, skal alltid inngå, med mindre 
vannforsyningssystemet har grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6 i gjeldende 
drikkevannsforskriften tilsier at det ikke er nødvendig. I henhold til § 6 kan grunnvannskilden bli 
betraktet som en hygienisk barriere dersom det kan dokumenteres at virkningen av beskyttelse av 
vannkilden og forholdene i grunnen til sammen er hygienisk betryggende. 

 Vannkvalitet – råvann og rentvann 

I tabeller under er bakteriologiske og kjemisk/fysiske parametere for råvann og nettvann i 
Soahtefielbmá vannverk sammenstilt for perioden 01.01.2018 - 31.12.2019. 

Tabell 4.24: Råvannskvalitet - Soahtefielbmá vannverk i perioden 2018-01-01 - 2019-12-31 

Soahtefielbmá – Råvann 2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Temperatur ved pH- måling *   1 0 22.7 22.7 22.7 22.7 1 0 23.2 23.2 23.2 23.2 

01-Farge 20 1 0 3 3 3 3 1 0 5 5 5 5 

02-Lukt 3 1 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 1 0 2 2 2 2       

04-Turbiditet 1 1 0 0.45 0.45 0.45 0.45 1 0 0.6 0.6 0.6 0.6 

06-E. coli 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

08-Kimtall 22°C 100 1 0 41 41 41 41 1 1 157 157 157 157 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 1 0 11.3 11.3 11.3 11.3 1 0 13.2 13.2 13.2 13.2 

44-pH, surhetsgrad 9.5 1 0 7.8 7.8 7.8 7.8 1 0 7.6 7.6 7.6 7.6 

 

Tabell 4.25: Nettvannskvalitet - Soahtefielbmá vannverk i perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 

Soahtefielbmá – Nettvann 2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Temperatur ved pH- måling *   1 0 22.7 22.7 22.7 22.7 1 0 23.2 23.2 23.2 23.2 

01-Farge 20 1 0 3 3 3 3 1 0 5 5 5 5 

02-Lukt 3 1 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 
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03-Smak 3 1 0 2 2 2 2       

04-Turbiditet 1 1 0 0.45 0.45 0.45 0.45 1 0 0.6 0.6 0.6 0.6 

06-E. coli 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

08-Kimtall 22°C 100 1 0 41 41 41 41 1 1 157 157 157 157 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 1 0 11.3 11.3 11.3 11.3 1 0 13.2 13.2 13.2 13.2 

44-pH, surhetsgrad 9.5 1 0 7.8 7.8 7.8 7.8 1 0 7.6 7.6 7.6 7.6 

 

 Vurdering av vannkvalitet 

Det er kun tatt 2 stk. vannprøver av råvann og nettvann i perioden 01.01.2018-31.12.2019.  

Vannprøvene av råvann viser stabilt vannkvalitet med verdier godt innenfor vannkvalitetskravene 
unntatt høyt kimtall (1 av 2 prøver) og innhold av intestinale enterokokker (1 av 2 prøver). 

Vannprøvene av nettvann viser at Soahtefielbma vannverk leverer ikke helsemessig trygt drikkevann 
pga. innhold av intestinale enterokokker (1 av 2 prøver). Nettvann har også høyt kimtall (1 av 2) 
prøver. 

Det bør tas tilstrekkelig antall råvannsprøver for å kunne konkludere om vannkilden kan godkjennes 
som en hygienisk barriere. Det er viktig å ta prøver i perioder hvor det er forventet kraftig regnvær, 
flom, sirkulasjon i råvannskilden og andre hendelser som kan påvirke råvannskvaliteten. 

Soahtefielbma vannverk må etablere mer omfattende vannbehandling basert på et UV-anlegg med 1 
stk. ekstra UV-aggregat for å tilfredsstille krav om tilstrekkelig hygieniske barrierer, slik at vannet er 
fritt for virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon 
utgjør en mulig helsefare. 

Vannverkseieren skal ta drikkevannsprøver i samsvar med prøvetakingsplanen omtalt i § 19 i 
gjeldende drikkevannsforskrift. Parameterne det er minstekrav for, er inndelt i prøvegruppe A og B 
etter hvor ofte prøvene skal tas. Minstekravet til frekvensen på drikkevannsprøvene er vist i tabell 
under § 21 i gjeldende drikkevannsforskrift.  
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4.9 SUOHPATLUOHKA VANNVERK 

 Generelt 

Suohpatluohka vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner bebyggelsen i Suohpatluohka som 
omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i området ved E45, ca. 3,5 km sør for Kautokeino-
sentrum. 

Suohpatluohka har 12 bolighus som er tilkoblet til vannverket. Total belastning ved vannverket er ca. 
35 pe. 

 Vanninntak  

Vannforsyningen er i dag basert på 1 stk. grunnvannsbrønn, boret i løsmasser med en ukjent dybde. 
Grunnvannet pumpes med dykkpumpe via trykktank direkte inn på nettet. 

Trykktanken og automatisk trykksil ligger i en kum uten overbygg. Tilgangen til kummen spesielt om 
vinteren er vanskelig. 

 Vannbehandling  

Vannverket har i dag ingen vannbehandling unntatt trykksiling. Vannverket mangler også, UV-anlegg 
og driftskontrollanlegg. 

I tillegg mangler vannverket nødstrøm, samt brann- og innbruddsalarm. 

 Vannkvalitet – råvann og rentvann 

I tabeller under er bakteriologiske og kjemisk/fysiske parametere for råvann og nettvann i 
Suohpatluohka vannverk sammenstilt for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019. 

Tabell 4.26: Råvannskvalitet - Suohpatluohka vannverk i perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 

Suohpatluohka – Råvann 2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Temperatur ved pH- måling *   1 0 22.7 22.7 22.7 22.7 1 0 23.5 23.5 23.5 23.5 

UV-transmisjon/5cm        1 0 89.4 89.4 89.4 89.4 

01-Farge 20 1 0 2 2 2 2 1 0 4 4 4 4 

02-Lukt 3 1 0 2 2 2 2       

03-Smak 3 1 0 2 2 2 2       

04-Turbiditet 1 1 0 0.24 0.24 0.24 0.24 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 

06-E. coli 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 1 0 0 0 0 0 1 0 8 8 8 8 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 1 0 18.6 18.6 18.6 18.6       

44-pH, surhetsgrad 9.5 1 0 8.2 8.2 8.2 8.2 1 0 8 8 8 8 
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Tabell 4.27: Nettvannskvalitet - Suohpatluohka vannverk i perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 

Suohpatluohka – Nettvann 2018-01-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

Temperatur ved pH- måling *   1 0 22.7 22.7 22.7 22.7 1 0 23.8 23.8 23.8 23.8 

01-Farge 20 1 0 2 2 2 2 1 0 3 3 3 3 

02-Lukt 3 1 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 1 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

04-Turbiditet 1 1 0 0.22 0.22 0.22 0.22 1 0 0.4 0.4 0.4 0.4 

06-E. coli 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 1 0 0 0 0 0 1 0 12 12 12 12 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 1 0 18.7 18.7 18.7 18.7 1 0 18.9 18.9 18.9 18.9 

44-pH, surhetsgrad 9.5 1 0 8.2 8.2 8.2 8.2 1 0 8.1 8.1 8.1 8.1 

 

 Vurdering av vannkvalitet 

Det er tatt 2 stk. vannprøver av råvann og 2 stk. vannprøver av nettvann i perioden 01.01.2018-
31.12.2019.  

Vannprøvene av råvann viser stabilt vannkvalitet med verdier godt innenfor vannkvalitetskravene. 

Vannprøvene av nettvann viser at Suohpatluohka vannverk leverer helsemessig trygt drikkevann. 

Pga. forbrukerklager er det tatt flere vannprøver utenfor prøvetakingsplanen som viser forhøyede 
mangan- og jerninnhold i råvannet. Verken jern eller mangan skaper noen direkte helsemessige 
problemer. Indirekte vil jern og mangan i drikkevann kunne skape helsemessige problemer i og med 
at UV-desinfeksjon vanskeliggjøres, både på grunn av farget vann, beleggdannelse på kvartsglass 
og partikler som skjuler bakterier og virus fra UV-bestrålingen. Høyt jern- og manganinnhold kan gi 
vannet en dårlig smak samt en uestetisk farge. Det vil også kunne misfarge klesvask og gi brune 
utfellinger på sanitærutstyr. Mangan opptrer på samme vis, men flekker, klumper og grums vil være 
svarte. 

Det bør tas tilstrekkelig antall råvannsprøver for å kunne konkludere om vannkilden kan godkjennes 
som en hygienisk barriere. Det er viktig å ta prøver i perioder hvor det er forventet kraftig regnvær, 
flom, sirkulasjon i råvannskilden og andre hendelser som kan påvirke råvannskvaliteten. 

Suohpatluohka vannverk må etablere mer omfattende vannbehandling basert på et UV-anlegg og 
utfellingsanlegg/filtreringsanlegg for å tilfredsstille krav om tilstrekkelig hygieniske barrierer, slik at 
vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller 
konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Det er vedtatt å bygge et nytt vannverk med UV-anlegg og fjerning av mangan og jern. Vannverket 
skal stå ferdig i løpet av 2022. 
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5 VANN - TILTAKSVURDERINGER 

5.1 KAUTOKEINO VANNVERK 

 Generelt 

Kautokeino HB - Montering av et parallelt UV-aggregat 

Det skal monteres et parallelt UV-aggregat i altererende drift i Kautokeino høydebasseng for å øke 
leveringssikkerhet og helsemessige trygghet. 

Kautokeino HB - Renovering av røranlegg og ventiler i forbindelse med montering av et 
parallelt UV-aggregat 

Reservevannforsyning for Kautokeino vannverk 

Etablering av et nytt grunnvannsinntak (reservevannforsyning) med 2 stk. grunnvannsbrønner i 
området rett øst for brua langs E45. Usikkert med tanke på antall brønner. Etablering av ventilkum 
med bl.a. ventiler og tilbakeslagssikring. Ingen trykktank. Se vedlagt tegning «Z109-D01-A3-M1750 
Tiltak - Reservevannforsyning Kautokeino». 

Utbedringer ved Sarasuolo – Etablering av ny ventilkum og løfting av terrenget 

Etablering av ny ventilkum ved Sarasuolo 

Plassering av trykktank i eksisterende pumpehus er uheldig med tanke på HMS. Pga. dette bør det 
etableres en ny ventilkum med trykktank utenfor det eksisterende pumpehuset. 

Løfting av terrenget ved Sarasuolo 

Terrenget og eksisterende pumpehus bør løftes opp til kt. +306 for å unngå oversvømmelse pga. 
flom. 

Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

Tiltak som gjentar seg på flere av kommunens driftskontrollanlegg er tavleoppgradering (ny el-
/automatikktavle, renovasjon av det elektriske anlegget og installasjon av frekvensomformere. 

Enkelte anlegg krever totalrenovering av hele stasjonen, ny el-/automatikk-tavle og installasjon av 
frekvensomformere. EA6 standardskap oppgraderes og gjenbrukes på kommunens stasjoner som 
ikke har etablert driftskontroll/overvåkning. 

IPJ AS v/Lars Ole Engelsen har utarbeidet en rapport «Befaring driftskontrollanlegg 07.12.2020 – 
11.12.2020», der oppgraderings-/renoveringsbehovet med budsjettkostnader er beskrevet mer 
detaljert. 

Ved Kautokeino vannverk gjelder dette følgende anlegg: 

• V1-1 Pumpestasjon 
• V1-5 Høydebassenget 
• V1-7 Heargedievva  
• V1-8 Renseanlegget 
• V1-6 Gahkorcorru  
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Godkjenning av vannforsyningssystem 

Et vannforsyningssystem/vannverk skal være godkjent av myndighet som nevnt i § 9 i gjeldende 
drikkevannsforskrift når det forsynes minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer, 
helseinstitusjon, eller skole/barnehage. 

Kautokeino kommune skal utarbeide godkjenningssøknad for Kautokeino vannverk som sendes til 
det lokale Mattilsynet som gir godkjenning av vannforsyningssystem. 

 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Bredbuktnesveien - Etablering av vannledning 4 066 200,-  

Gahkorcorru - Ringledning vann 1 182 600,-  

Lankosattu - Vannledning 567 000,-  

Ebeneser -Ringledning helsesenter- Vann og avløp 832 464,  

Geađgenjunni - Vann- og avløpsanlegg 5 977 800,-  

Suohpatluohka - Vann- og avløpsanlegg med PS/TA 4 099 675,-  

Kautokeino HB - Montering av parallell UV-aggregat  440 000,-  

Kautokeino HB - Renovering av røranlegg og ventiler i 
forbindelse med montering av parallell UV-aggregat 

 

300 000,- 

 

Vann Suomaluodda. Kum ved kryssing av veg 450 000,-  

Etablering av reservevannforsyning for Kautokeino 9 149 060,-  

Beazedievva - Trykkøkning/frekvensstyr. mot Bredbuktnes 918 000,-  

Kostnad for tiltak i Kautokeino ekskl. mva 27 982 799,-  

 

 Saneringstiltak vann 

Saneringstiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Baktevárri - Utskifting av VAO-anlegg 1 379 322,-  

Baktevárri - VA-anlegg nedenfor bebyggelsen 1 483 380,-  

Ajagohpi - Utskifting av VA-anlegg 1 598 508,-  

Bohtaldievva - Vann og avløp 3 068 604,-  

Bohtaldievva mot Ajagohpi - Vann og avløp 1 217 700,-  

Bohtaldievva nedre - Vann og avløp 1 456 812,-  

Heargedievva - Utskifting av VAO-anlegg 874 692,-  

Heargedievva - Utskifting av VA-anlegg 2 014 740,-  

Kautokeino bru mot HB - Utskifting pumpeledning VK5-VK7 6 820 800,-  
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Sarasuolo mot bru - Utskifting pumpeledning 9 752 400,-  

Sarasuolo - Etablering ventilkum og løfting av terreng 2 700 000,-  

Gartnetluohka - Utskifting av VA-anlegg 934 308,-  

Hannomaras/Hannoluohka - Utskifting av VA-anlegg 1 625 400,-  

V1-1 Pumpestasjon – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

280 000,- 

 

V1-5 Høydebassenget – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

165 000,- 

 

V1-7 Heargedievva – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

80 000,- 

 

V1-8 Renseanlegget – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

215 000,- 

 

V1-6 Gahkorcorru – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

70 000,- 

 

Kostnad for saneringstiltak i Kautokeino ekskl. mva 35 736 666,-  

 

5.2 MÁZE VANNVERK 

 Tiltak 

Vedlikehold av overbygg vannbehandling 

Tak på overbygget til Máze vannverk er i dårlig forfatning og bør skifter ut. Overbygget mangler også 
ventilasjonsanlegg. Røranlegget i bygget ruster opp - Vedlikeholdstiltak. 

Utskifting 5 stk. vannkummer med sluser 

I områder med høyt grunnvann og områder utsatt for flom bør det brukes tette PE-kummer. Tiltak er 
tatt med under post “Uforutsatte/administrative tiltak” i kap. 10 Handlingsplan - Økonomi. 

Etablering av UV-anlegg 

Máze vannverk må etablere automatisk trykksil og UV-anlegg med to parallelle aggregater for å 
tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, 
parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig 
helsefare. 

Renovering av røropplegg ifm. etablering av UV og automatisk sil. 

Det må gjøres en større renovering av røropplegg mm. i forbindelse med ved montering av 
automatisk trykksil og UV-anlegg med to parallelle aggregater. 

Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

Tiltak som gjentar seg på flere av kommunens driftskontrollanlegg er tavleoppgradering (ny el-
/automatikktavle, renovasjon av det elektriske anlegget og installasjon av frekvensomformere. 
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Enkelte anlegg krever totalrenovering av hele stasjonen, ny el-/automatikk-tavle og installasjon av 
frekvensomformere. EA6 standardskap oppgraderes og gjenbrukes på kommunens stasjoner som 
ikke har etablert driftskontroll/overvåkning. 

IPJ AS v/Lars Ole Engelsen har utarbeidet en rapport «Befaring driftskontrollanlegg 07.12.2020 – 
11.12.2020», der oppgraderings-/renoveringsbehovet med budsjettkostnader er beskrevet mer 
detaljert. 

Ved Máze vannverk gjelder dette følgende anlegg: 

• V7-1 Øvre Máze 

Godkjenning av vannforsyningssystem 

Et vannforsyningssystem/vannverk skal være godkjent av myndighet som nevnt i § 9 i gjeldende 
drikkevannsforskrift når det forsynes minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer, 
helseinstitusjon, eller skole/barnehage. 

Kautokeino kommune skal utarbeide godkjenningssøknad for Máze vannverk som sendes til det 
lokale Mattilsynet som gir godkjenning av vannforsyningssystem. 

 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Etablering av UV-anlegg – To parallelle aggregater 450 000,-  

Renovering av røropplegg ifm. etablering av UV og 
automatisk sil 

 

300 000,- 

 

V7-1 Øvre Máze - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

195 000,- 

 

Kostnad for tiltak i Máze ekskl. mva 945 000,-  

 

5.3 LAHPOLUOPPAL VANNVERK 

 Tiltak 

Vedlikehold av overbygg vannbehandling 

Overbygget til Láhpoluoppal vannverk er i dårlig forfatning og bør renoveres - Vedlikeholdstiltak. 

Etablering av UV-anlegg 

Lahpoluoppal vannverk må etablere automatisk trykksil og UV-anlegg med to parallelle aggregater 
for å tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, 
bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en 
mulig helsefare. 
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Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

Tiltak som gjentar seg på flere av kommunens driftskontrollanlegg er tavleoppgradering (ny el-
/automatikktavle, renovasjon av det elektriske anlegget og installasjon av frekvensomformere. 

Enkelte anlegg krever totalrenovering av hele stasjonen, ny el-/automatikk-tavle og installasjon av 
frekvensomformere. EA6 standardskap oppgraderes og gjenbrukes på kommunens stasjoner som 
ikke har etablert driftskontroll/overvåkning. 

IPJ AS v/Lars Ole Engelsen har utarbeidet en rapport «Befaring driftskontrollanlegg 07.12.2020 – 
11.12.2020», der oppgraderings-/renoveringsbehovet med budsjettkostnader er beskrevet mer 
detaljert. 

Ved Lahpoluoppal vannverk gjelder dette følgende anlegg: 

• V5-1 Lahpoluoppal 
 

 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Etablering av UV-anlegg – To parallelle aggregater 315 000,-  

V5-1 Lahpoluoppal - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

195 000,- 

 

Kostnad for tiltak i Lahpoluoppal ekskl. mva 510 000,-  

 

5.4 ČUDEJOHKA VANNVERK 

 Tiltak 

Vedlikehold av overbygg vannbehandling 

Overbygget til Čudejohka vannverk er i dårlig forfatning og bør renoveres. Taklekkasjen må tettes og 
bygget males utvendig. Overbygget mangler også en trapp - Vedlikeholdstiltak 

Etablering av driftskontroll med signaloverføring til Kautokeino 

Etablering av driftskontrollanlegg og signaloverføring til Kautokeino – Driftstiltak 

Etablering av UV-anlegg 

Čudejohka vannverk må etablere automatisk trykksil og UV-anlegg med to parallelle aggregater for å 
tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, 
parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig 
helsefare. 

Danne et privat andelslagsvannverk  

Det bør undersøkes nærmere om det er mulig å danne et andelagsvannverk der kommunen 
overfører Čudejohka vannverk til privat eie. 
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 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Etablering av UV-anlegg – To parallelle aggregater 250 000,-  

5.5 ŠUOŠJÁVRI VANNVERK 

 Tiltak 

Vannverket eies og vedlikeholdes av Karasjok kommune. 

5.6 ČOHKADIEVVÁ VANNVERK 

 Tiltak 

Vedlikehold av overbygg vannbehandling 

Overbygget til Čohkadievvá vannverk er i dårlig forfatning og bør renoveres - Vedlikeholdstiltak. 

Etablering av UV-anlegg 

Čohkadievvá vannverk må etablere automatisk trykksil og UV-anlegg med to parallelle aggregater 
for å tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, 
bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en 
mulig helsefare. 

Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

Tiltak som gjentar seg på flere av kommunens driftskontrollanlegg er tavleoppgradering (ny el-
/automatikktavle, renovasjon av det elektriske anlegget og installasjon av frekvensomformere. 

Enkelte anlegg krever totalrenovering av hele stasjonen, ny el-/automatikk-tavle og installasjon av 
frekvensomformere. EA6 standardskap oppgraderes og gjenbrukes på kommunens stasjoner som 
ikke har etablert driftskontroll/overvåkning. 

IPJ AS v/Lars Ole Engelsen har utarbeidet en rapport «Befaring driftskontrollanlegg 07.12.2020 – 
11.12.2020», der oppgraderings-/renoveringsbehovet med budsjettkostnader er beskrevet mer 
detaljert. 

Ved Čohkadievvá vannverk gjelder dette følgende anlegg: 

• V4-1 Čohkadievvá 
 

 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Etablering av UV-anlegg med to parallelle aggregater og 
automatisk trykksil 

 

400 000,- 
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V4-1 Čohkadievvá - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

55 000,- 
 

Kostnad for tiltak i Čohkadievvá ekskl. mva 455 000,-  

 

5.7 GUHKESLUOKTA VANNVERK 

 Tiltak 

Vedlikehold av overbygg vannbehandling 

Overbygget til Guhkesluokta vannverk er i dårlig forfatning og bør renoveres. Overbygget   må males 
utvendig og hoveddør må skiftes ut. Ved tordenvær går ofte motorvernsikring. Årsaken må avklares 
og repareres – Vedlikeholdstiltak. 

Etablering av UV-anlegg 

Guhkesluokta vannverk må etablere automatisk trykksil og UV-anlegg med to parallelle aggregater 
for å tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, 
bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en 
mulig helsefare. 

Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

Tiltak som gjentar seg på flere av kommunens driftskontrollanlegg er tavleoppgradering (ny el-
/automatikktavle, renovasjon av det elektriske anlegget og installasjon av frekvensomformere. 

Enkelte anlegg krever totalrenovering av hele stasjonen, ny el-/automatikk-tavle og installasjon av 
frekvensomformere. EA6 standardskap oppgraderes og gjenbrukes på kommunens stasjoner som 
ikke har etablert driftskontroll/overvåkning. 

IPJ AS v/Lars Ole Engelsen har utarbeidet en rapport «Befaring driftskontrollanlegg 07.12.2020 – 
11.12.2020», der oppgraderings-/renoveringsbehovet med budsjettkostnader er beskrevet mer 
detaljert. 

Ved Guhkesluokta vannverk gjelder dette følgende anlegg: 

• V3-1 Guhkesluokta 

 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Etablering av UV-anlegg med to parallelle aggregater og 
automatisk trykksil 

400 000,-  

V3-1 Guhkesluokta - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

190 000,- 

 

Kostnad for tiltak i Guhkesluokta ekskl. mva 590 000,-  
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5.8 SOAHTEFIELBMA VANNVERK 

 Tiltak 

Overbygg vannbehandling 

Montering av avfuktigsanlegg i overbygg vannbehandling - Driftstiltak 

Vinduene er i dårlig stand og må skiftes ut - Vedlikeholdstiltak 

Rydde skog rundt overbygg vannbehandling – Vedlikeholdstiltak 

Etablere atkomstveg til overbygg vannbehandling - Vedlikeholdstiltak 

Etablering av UV-anlegg 

Soahtefielbma vannverk må etablere automatisk trykksil og UV-anlegg med to parallelle aggregater 
for å tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, 
bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en 
mulig helsefare. 

Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

Tiltak som gjentar seg på flere av kommunens driftskontrollanlegg er tavleoppgradering (ny el-
/automatikktavle, renovasjon av det elektriske anlegget og installasjon av frekvensomformere. 

Enkelte anlegg krever totalrenovering av hele stasjonen, ny el-/automatikk-tavle og installasjon av 
frekvensomformere. EA6 standardskap oppgraderes og gjenbrukes på kommunens stasjoner som 
ikke har etablert driftskontroll/overvåkning. 

IPJ AS v/Lars Ole Engelsen har utarbeidet en rapport «Befaring driftskontrollanlegg 07.12.2020 – 
11.12.2020», der oppgraderings-/renoveringsbehovet med budsjettkostnader er beskrevet mer 
detaljert. 

Ved Soahtefielbma vannverk gjelder dette følgende anlegg: 

• V2-1 Soahtefielbma 
 

 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Etablering av UV-anlegg med to parallelle aggregater og 
automatisk trykksil 

315 000,-  

V2-1 Soahtefielbma - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

215 000,- 
 

Kostnad for tiltak i Soahtefielbma ekskl. mva 530 000,-  
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5.9 SUOHPATLUOHKÁ VANNVERK 

 Tiltak 

Alt. A - Etablering av overbygg vannbehandling og UV-anlegg med trykksil 

Vannbehandlingen ved Suohpatluohka vannverk er i dag basert på en kum med vanskelig tilgang 
om vinteren. For å få bedre forhold bør det etableres eget overbygg med automatisk trykksil og UV-
anlegg med to parallelle aggregater for å tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske 
barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som 
i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Alt. B - Utfelling-/filtreringsanlegg for fjerning av mangan og evt. jern 

Vannprøver ved vannverket viser forhøyd mangan- og jerninnhold i råvannet. For å redusere 
bruksproblemer i form av dårlig smak, samt brune og svarte utfellinger bør det etableres utfellings-
/filtreringsanlegg for fjerning av mangan og evt. jern – Driftstiltak. 

Alt. C - Tilkobling til Kautokeino vannverk 

Etablering av vannledning med trykkøkningsanlegg fra Sarasuolo til Suohpatluohka og avløpsledning 
med pumpestasjon fra Suohpatluohka til Sarasuolo. 

Valg av tiltak 

Det ble bestemt å etablere et nytt vannverk ved å slå sammen tiltakene A og B. 

Det nytt vannverket med ny brønn og overbygg med utfelling/filtrering og UV m.m. skal etableres i 
løpet av 2022 

Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Alt. A - Etablering av overbygg vannbehandling og 
UV-anlegg med to parallelle aggregater samt en 
automatisk trykksil 

825 000,- Driftstiltak 

Alt. B - Etablering av utfellings-/filtreringsanlegg for 
fjerning av mangan og evt. jern 

 Driftstiltak 

Alt. C - Suohpatluohka - Vann- og avløpsanlegg med 
PS/TA 

4 099 675,- Tilkobling til Kautokeino vannverk. 
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6 AVLØP – TILSTANDSBESKRIVELSE 
 

6.1 RENSEDISTRIKT/AVLØPSSONE KAUTOKEINO 

 Generelt 

Kautokeino (nordsamisk Guovdageaidnu), er et tettsted og administrasjonssenteret i Kautokeino 
kommune. Tettstedet mellom Sokkisletta/Nuortamanmaras i nord og Suohpatluohka i sør, ligger på 
begge sider av Kautokeinoelva og har totalt 1 462 innbyggere (01.01.2019). 

 Avløpspumpestasjoner 

Tabell 6.1: Oversikt over kommunale avløpspumpestasjoner i Kautokeino avløpssone 

Stasjonsnummer  Plassering  Type og antall 
pumper  

Størrelse 
pumpe  

Driftsdata Nødvendige 
tiltak  Pumpekapasitet  Løftehøyde  

A 1-1 Sattomaras 
Hoved 
renseanlegg 

    Spyling/ 
rengjøring daglig. 
Service etter 
intervaller 

A 1-2  Sattomaras Flygt 3102.160 2 stk. 3,1 kW  38 l/s  6,2 m  Spyling/ 
rengjøring mnd. 
Service årlig 

A 1-3 Vuolledallu  Flygt 3102.160   3,1 kW  38 l/s   6,2 m  Spyling/ 
rengjøring mnd. 
Service årlig 

A 1-4  Siinnanjarga  Flygt Dp3085-278 2 stk. 2,4 kW  22 l/s 6,2 m  Spyling/ 
rengjøring mnd. 
Service årlig 

A 1-5  Hannujohka  Flygt Np3101-180 2 stk. 3,1kW 13 l/s 11 m  Spyling/ 
rengjøring mnd. 
Service årlig 

A 1-6  Boaronjarga   Flygt 3085.183 2 stk. 2 kW  16 l/s 3,3 m  Spyling/ 
rengjøring mnd. 
Service årlig 

A 1-7  Rema 1000   ABS 
AFP0844 m110-2 

2 stk. 11 kW  36 l/s  48,5 m  Spyling/ 
rengjøring mnd. 
Service årlig 

A 1-8  Suomaluodda  Flygt NP3102-
255SH 
 

2 stk. 4.2 kW 12 l/s   20 m.  Spyling/ 
rengjøring mnd. 
Service årlig 

A 1-9  Hannumaras 
øst  

 ABS 2 stk. 2,2kW 11 l/s 10 m  Spyling/ 
rengjøring mnd. 
Service årlig 

A 1-10  Hannumaras 
vest  

ABS 2 stk. 2,2kW 11 l/s 10 m  Spyling/ 
rengjøring mnd. 
Service årlig 

A1-11  Loankusatto  Flygt 3045.181 1 stk. 1,2 kW   6,5 l/s  8,3 m  Spyling/ 
rengjøring mnd. 
Service årlig 

A1-12 Ajonjarga 
 

Flygt CP 3057-250 2 stk. 2,4 kW 14 l/s 22 m Spyling/ 
rengjøring mnd. 

A1-13 Sokkisletta Flygt CP 2 stk. 4,4kW 4,3 l/s 35 m Spyling/ 
rengjøring mnd. 
Service årlig 
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 Beskrivelse av eksisterende renseanlegg 

Figur 6.1: Prinsippløsning for Kautokeino renseanlegg 

 

 

 Kort beskrivelse av renseprosess 

Avløpsvannet pumpes inn på et grovfilter som fjerner grovere bestanddeler som bl.a. Ø-tips, kluter 
m.m. Slammet avvannes til ca. 20-25% tørrstoff i en hydraulisk presse før det skrues til 
slamcontainer. Hovedavløpsstrømmen og rejektvannet føres til buffertanken. Avløpsvannet pumpes 
videre fra buffertank til renseanlegget. I flokkuleringsreaktoren tilsettes fellingsmiddel og polymer for 
hurtig fnokkdannelse. I flotasjonskammeret dannes et slamteppe som ledes vekk av det roterende 
filteret. Det rensede avløpsvannet går til utløp, spylevannet ledes tilbake til buffertank og slammet 
pumpes til lagertank for videre behandling i en avvanner. 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

I rensedistrikt Kautokeino finnes det i dag 5 stk. avløpssoner med egne kommunale avløpsanlegg: 

• Kautokeino hovedrenseanlegg - mekanisk-/kjemisk renseanlegg (2.850 pe) 
• Suohpatluohka - infiltrasjonsanlegg (36 pe) 
• Gironstealli - infiltrasjonsanlegg (52 pe) 
• Gironvárri I - infiltrasjonsanlegg (28 pe) 
• Gironvárri II - infiltrasjonsanlegg (12 pe) 

De kommunale infiltrasjonsanleggene har en del driftsproblemer knyttet til flyteslam som kan 
resultere i gjentetting av infiltrasjonsflaten. 

I enkelte områder innen rensedistriktet er avløpsløsningene basert på separate avløpsanlegg med 
slamavskillere og hovedsakelig infiltrasjon i stedlige masser. Disse områdene er: 
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• Øverbygda (Kautokeino tettsted sør for brua), unntatt Suohpatluohka, Gironstealli og 
Gironvárri 

• Jávrrehašmohkki 
• Geađgenjunni 
• Deler av Boaronjarga 
• Loankkusáttu 

I fremtiden skal disse områdene tilknyttes Kautokeino hovedrenseanlegg. 

 Beskrivelse av resipientområde – Dagens miljøtilstand 

Kautokeinoelva kan fra naturens side karakteriseres som relativt næringsrik og produktiv, med høyt 
innhold av oppløste salter, høy bufferevne (kalkrikt) og svakt alkalisk vann (pH 7). Partikkelinnholdet 
er forholdsvis høyt, med verdier for turbiditet rundt 1 FTU. Vannet er synlig farget av humusstoffer, 
med et fargetall på ca. 35 mgPt/l. Vannet har også naturlig høyt innhold av næringssalter. 
Fosforinnholdet er relativt høyt og varierer vanligvis mellom 5 og 10 μgP/l. 

Resipienttilstanden i Kautokeinovassdraget ble overvåket i 1993-1994. Hensikten med denne 
resipientundersøkelsen var å kartlegge eventuell forurensningseffekt og -situasjon på resipienten. 
Rapporten konkluderer bl.a. følgende: 

"I hovedvassdraget var det bare nedstrøms Kautokeino at det ble påvist en moderat forurensning 
med fosforkomponenter (forurensningsgrad II). Nedstrøms Kautokeino var elva sterkt forurenset av 
tarmbakterier (forurensningsgrad IV). Nedstrøms Masi var forurensningen av tarmbakterier moderat 
(forurensningsgrad II)". Klassifisering av tilstand  

Store deler av vassdragsområdet benyttes i friluftssammenheng, knyttet i hovedsak til høsting av 
naturressurser. Om sommeren foregår det en utstrakt ferdsel på elva bestående av båttrafikk (bl.a. 
organiserte elvebåtturer), kanopadling o.l. Vassdraget ved Kautokeino tettsted og Máze benyttes 
også som start- og landingsbane for sjøfly. Det foregår også relativt omfattende innlandsfiske I 
Kautokeinoelva. Fisket foregår med not og garn, og er i første rekke rettet mot sik. Årlig fangst av sik 
i Kautokeinoelva er anslått til 40-50 tonn. 

På vinterstid blir vassdraget benyttet til snøscooter- og hundekjøring. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellen nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av ferskvann. 

Tabell 6.2: Oversikt over kartlagt arealbruk Kautokeinoelva og vurderinger av egnethet for bruk av ferskvann 

Brukerinteresser –  
Kautokeinoelva 

Arealbruk Vurdering av egnethet 

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Nei Egnet Egnet 

Bading Nei Ja Egnet Egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja Ja Egnet Egnet 

Fritidsfiske Ja Ja Egnet Egnet 

Yrkesfiske Ja Ja Egnet Egnet 

Akvakultur Nei Nei Ingen Ingen 

Verneinteresser Nei Nei Ingen ingen 
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 Andre avløpssoner innenfor rensedistrikt Kautokeino 

6.1.7.1 Avløpssone Gironvárri I 

Avløpssone Gironvárri I omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i Gironvárri-øvre boligområdet. 
Befolkningen i avløpssonen er på ca. 28 personer. 

I tilknytning til Gironvárri-øvre boligområdet er det etablert et kommunalt avløpsanlegg, bestående av 
3-kamret slamavskiller på 16 m3 og etterfølgende infiltrasjon i stedlige masser. Avløpsanlegget er 
bygd som separatanlegg med kun spillvannsledning. Over- og drensvannet blir håndtert lokalt. 

Avløpsanlegget har en del driftsproblemer knyttet til flyteslam som kan i verste fall resultere i 
gjentetting av infiltrasjonsflaten. 

6.1.7.2 Avløpssone Gironvárri II 

Avløpssone Gironvárri II omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i Gironvárri-nedre 
boligområdet. Befolkningen i avløpssonen er på ca. 12 personer. 

I tilknytning til Gironvárri-nedre boligområdet er det etablert et kommunalt avløpsanlegg, bestående 
av 3-kamret slamavskiller på 11 m3 og etterfølgende infiltrasjon i stedlige masser. Avløpsanlegget er 
bygd som separatanlegg med kun spillvannsledning. Over- og drensvannet blir håndtert lokalt. 

Avløpsanlegget har en del driftsproblemer knyttet til flyteslam som kan i verste fall resultere i 
gjentetting av infiltrasjonsflaten. 

Problemer med begge avløpsanlegg i Gironvárri. Anleggene må renoveres eller bygges om med 
tilkobling til kommunalt avløpsnett. Om ikke tilkobling skjer i nærmeste framtid, må anleggene 
renoveres i å påvente tilkobling til kommunalt avløpsnett. 

6.1.7.3 Avløpssone Gironstealli 

Avløpssone Gironstealli omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i Gironstealli boligområdet. 
Befolkningen i avløpssonen er på ca. 52 personer. 

I tilknytning til Gironvárri-nedre boligområdet er det etablert et kommunalt avløpsanlegg, bestående 
av 3-kamret slamavskiller på 22 m3 og etterfølgende infiltrasjon i stedlige masser. Avløpsanlegget er 
bygd som separatanlegg med kun spillvannsledning. Over- og drensvannet blir håndtert lokalt. 

Infiltrasjonsanlegget er renovert med bl.a. støtbelaster (pumpe) med trykkfordeling. Ingen problemer 
med Gironstealli avløpsanlegg. Avløpsanlegget er utstyrt med driftsovervåking. 

6.1.7.4 Avløpssone Suohpatluohka 

Avløpssone Suohpatluohka omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i Suohpatluohka 
boligområdet. Befolkningen i avløpssonen er på ca. 36 personer. 

I tilknytning til Gironvárri-nedre boligområdet er det etablert et kommunalt avløpsanlegg, bestående 
av 3-kamret slamavskiller på 16 m3 og etterfølgende infiltrasjon i stedlige masser. Avløpsanlegget er 
bygd som separatanlegg med kun spillvannsledning. Over- og drensvannet blir håndtert lokalt. 

Avløpsanlegget har en del driftsproblemer knyttet til flyteslam som kan i verste fall resultere i 
gjentetting av infiltrasjonsflaten. 
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 Tiltaksvurderinger 

6.1.8.1 Kautokeino avløpsrenseanlegg 

Kautokeino RA - Utbedring med flotasjon, sandfang m.m. 

Kautokeino renseanlegg fungerer relativt bra prosessmessig. Prosessanlegget trenger betydelig 
oppgradering, evt. utskifting pga. mange timer driftstid. Driftstid estimeres til ca. 132 000 timer siden 
oppstart. Grovristen er ikke bygd for å skille sand og fett fra prosessvannet. Anlegget mangler sand 
og fettfang som gjør at driftskostnadene blir unødvendige store pga. betydelig slitasje på pumper og 
hyppigere tømmefrekvens av slam med sugebil. Bygget trenger rehabilitering samt at luktproblemer 
skaper ekstra slitasje på elektroutstyr. VVS anlegget fungerer ikke optimalt, skaper dårlige HMS-
problemer i anlegget. 

Slamavvanningen er vurdert til å fungere som den skal. 

Utbedring med flotasjon, sand-/fettfang, generell rehabilitering, utbedring av ventilasjon/luktfjerning 
m.m. er estimert til ca. 2,7 mill. kr. 

Kautokeino RA - Etablering av nytt kjemisk/biologisk RA 

Avløpsrenseanlegg i Kautokeino har i dag for lav kapasitet til å håndtere perioder med høy 
belastning, og må utvides for å nå rensekravet mhp. reduksjon av organisk materiale (kap. 14 i den 
gjeldende avløpsforskriften). 

Generelt anbefales rensing med et biologisk rensetrinn for oppnåelse av sekundærrensekravet. Det 
finnes en rekke alternativer av prosessutforminger som kan tilfredsstille kravene i kap. 14 i gjeldende 
avløpsforskrift.  

Etablering av nytt kjemisk/biologisk renseanlegg er kostnadsberegnet til 39,375 mill kr. ekskl. mva. 

Utarbeidelse av forprosjekt for valg av renseteknisk løsning for Kautokeino RA 

På markedet finnes det i dag mange alternative prosessutforminger for et kjemisk/biologisk 
renseanlegg som tilfredsstiller sekundærrensekravet i avløpsforskriften. Det er viktig at disse 
alternative prosessløsninger blir vurdert utfra investerings- og driftskostnader, fleksibilitet ved 
endrede rensekrav/belastning senere, driftsvennlighet og arbeidsmiljø, miljøprofil m.m. 

Utarbeidelse av forprosjekt med vurdering an alternative prosessløsninger m.m. er kostnadsberegnet 
til 500 000 kr ekskl. mva. 

Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

Tiltak som gjentar seg på flere av kommunens driftskontrollanlegg er tavleoppgradering (ny el-
/automatikktavle, renovasjon av det elektriske anlegget og installasjon av frekvensomformere. 

Enkelte anlegg krever totalrenovering av hele stasjonen, ny el-/automatikk-tavle og installasjon av 
frekvensomformere. EA6 standardskap oppgraderes og gjenbrukes på kommunens stasjoner som 
ikke har etablert driftskontroll/overvåkning. 

IPJ AS v/Lars Ole Engelsen har utarbeidet en rapport «Befaring driftskontrollanlegg 07.12.2020 – 
11.12.2020», der oppgraderings-/renoveringsbehovet med budsjettkostnader er beskrevet mer 
detaljert. 

Ved Kautokeino avløpsanlegg gjelder dette følgende anlegg: 
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• A1-1 Kautokeino RA 
• A1-2 Innløpspumpestasjon - Kautokeino RA 
• A1-11 Loankkusáttu 
• A1-3 Vuolledallu 
• A1-5 Hannujohka 
• A1-7 Rema 1000 

6.1.8.2 Avløpssoner – Gironvárri I, Gironvárri II, Gironstealli og Suohpatluohka 

Den besteløsningen for avløpssonene Gironvárri I, Gironvárri II, Gironstealli og Suohpatluohka er å 
tilkoble disse avløpssonene til Kautokeino renseanlegg. Tiltakene er kostnadsberegnet i kap. 6.1.9.3. 

6.1.8.3 Tiltak avløp 

Tiltak avløp Kostnad 

Andel avløp 

Bemerkninger 

Bredbuktnesveien - Alt. 1 - Avløpsanlegg med PS 3 836 700,-  

Bredbuktnesveien - Alt. 2 - Avløpsanlegg med PS 4 717 650,-  

Ebeneser -Ringledning helsesenter- Vann og avløp 832 464,-  

Ajastealli Nedre - Avløpsanlegg med PS (638 lm) 6 599 250,-  

Boronjarga - Avløpsanlegg med PS (316 lm) 4 063 500,-  

Geađgenjunni - Vann- og avløpsanlegg 5 977 800,-  

Gironvárri-øvre - Tilkobling avløp til kommunal ledning 5 597 100,-  

Gironvárri-nedre - Pumpeledning til Gironstealli med PS 3 142 800,-  

Gironstealli - Tilkobling avløp til kommunal ledning 2 195 100,-  

Suomaluodda - Samleledning avløp med PS (760 lm) 7 560 000,-  

Suohpatluohka - Vann- og avløpsanlegg med PS 4 349 675,-  

Kautokeino RA - Etablering av nytt kjemisk/biologisk RA 39 375 000,-  

Kautokeino RA - Utarbeidelse av forprosjekt 500 000,-  

Kautokeino RA - Utbedring med flotasjon, sandfang m.m 2 700 000,-  

A1-1 Kautokeino RA - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

50 000,- 

 

A1-2 Innløpspumpestasjon - Kautokeino RA - 
Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

 

210 000,- 

 

A1-11 Loankusatto - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

55 000,- 

 

A1-3 Vuolledallu - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

200 000,- 

 

A1-5 Hannujohka - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

200 000,- 
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A1-7 Rema 1000 - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

210 000,- 

 

Kostnad for tiltak avløp i Kautokeino ekskl. mva 92 372 039,-  

 

6.1.8.4 Saneringstiltak avløp 

Saneringstiltak avløp Kostnad 

Andel avløp 

Bemerkninger 

Baktevárri - Utskifting av VAO-anlegg 1 379 322,-  

Baktevárri - VA-anlegg nedenfor bebyggelsen 1 483 380,-  

Ajagohpi - Utskifting av VA-anlegg 1 598 508,-  

Bohtaldievva - Vann og avløp 3 068 604,-  

Bohtaldievva mot Ajagohpi - Vann og avløp 1 217 700,-  

Bohtaldievva nedre - Vann og avløp 1 456 812,-  

Heargedievva - Utskifting av VAO-anlegg 874 692,-  

Heargedievva - Utskifting av VA-anlegg 2 014 740,-  

A1-06 - Etablering av ny avløpspumpestasjon 1 620 000,-  

A1-03 - Etablering av ny avløpspumpestasjon 1 620 000,-  

Gartnetluohka - Utskifting av VA-anlegg 934 308,-  

Hannomaras/Hannoluohka - Utskifting av VA-anlegg 975 240,-  

Kostnad for saneringstiltak i Kautokeino ekskl. mva 18 243 306,-  
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6.2 RENSEDISTRIKT MÁZE 

 Generelt 

Rensedistrikt Máze omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i kirkestedet Máze og består av to 
avløpssoner Øvre Máze og Nedre Máze, til sammen ca. 300 personer. 

Øvre-Máze/Saivadievvà avløpssone 

I tilknytning til Saivadievvà boligfelt er det etablert kommunalt avløpsanlegg, bestående av 3-kamret 
slamavskiller på 20 m3 med etterfølgende infiltrasjon i stedlige masser. Avløpsanlegget er etablert i 
1990-tallet og er dimensjonert for 10 bolighus. I dag er det 4 bolighus tilkoblet.  

For øvrig består Øvre Maze av spredt bebyggelse med separate enkeltanlegg basert på 
slamavskiller og infiltrasjon i grunnen. 

Nedre-Máze avløpssone 

Avløpssone Nedre Máze omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i Nedre Máze. 

Befolkningen i rensedistriktet er ca. 160 personer. Av større virksomheter kan nevnes Máze skole, 
Máze barnehage og butikker som utgjør til sammen ca. 35 pe. Total belastning i rensedistrikt blir 
dermed ca. 195 pe. 

 Beskrivelse av renseanlegg 

I tilknytning til rensedistrikt Máze er det etablert et kommunalt avløpsanlegg, bestående av et 
mekanisk/kjemisk minirenseanlegg type Wallax W40 med 30 m3 slamavskiller, og etterfølgende 
utslipp i Kautokeinoelva. Avløpsanlegget er dimensjonert for 195 pe. 

Avløpsanlegget er bygd etter separatsystem med kun spillvannsledning. Over- og drensvannet blir 
håndtert lokalt. 

Avløpsanlegget har fungert tilfredsstillende, unntatt perioder med innlekking av grunnvann/ 
overflatevann via utette avløpskummer og kummer som ligger lavt i terrenget. 

 Beskrivelse av avløpssone 

Avløpssone omfatter et kommunalt utslipp til Kautokeinoelva fra Nedre Máze. 

Tabell 6.3: Utslippsanlegg i Kautokeinoelva 

Plassering Antall pe Rensemetode Slam-
avskiller 

Utslipps-
dybde 

Lednings-
dimensjon 

Utslippssted 

Máze 

renseanlegg 

195 pe Kjemisk renseanlegg, 
type Wallax W40 

30 m3 ÷2,5 m 200 PVC Kautokeinoelva 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellen nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av ferskvann. 

Tabell 6.4: Oversikt over kartlagt arealbruk Kautokeinoelva og vurderinger av egnethet for bruk av ferskvann 

Brukerinteresser – Kautokeinoelva Arealbruk Vurdering av egnethet 
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Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Nei Egnet Egnet 

Bading Nei Ja Egnet Egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja Ja Egnet Egnet 

Fritidsfiske Ja Ja Egnet Egnet 

Yrkesfiske Ja Ja Egnet Egnet 

Akvakultur Nei Nei Ingen Ingen 

Verneinteresser Nei Nei Ingen ingen 

  

 Dagens miljøtilstand 

Kautokeinoelva kan fra naturens side karakteriseres som relativt næringsrik og produktiv, med høyt 
innhold av oppløste salter, høy bufferevne (kalkrikt) og svakt alkalisk vann (pH 7). Partikkelinnholdet 
er forholdsvis høyt, med verdier for turbiditet rundt 1 FTU. Vannet er synlig farget av humusstoffer, 
med et fargetall på ca. 35 mgPt/l. Vannet har også naturlig høyt innhold av næringssalter. 
Fosforinnholdet er relativt høyt og varierer vanligvis mellom 5 og 10 μg P/l. 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er det 
ikke grunnlag for å anta at resipienten belastes på en slik måte at det oppstår problemer knyttet til 
utslipp av næringssalter og organisk stoff. 

 Andre avløpssoner innenfor rensedistrikt Máze 

6.2.6.1 Avløpssone Saivadievvà 

Avløpssone Saivadievvà omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i Saivadievvá/Øvre-Maze. 
Befolkningen i avløpssonen er på ca. 30 personer. 

I tilknytning til Saivadievvà boligområdet er det etablert et kommunalt avløpsanlegg, bestående av 3-
kamret slamavskiller på 20 m3 og etterfølgende infiltrasjon i stedlige masser. Avløpsanlegget er bygd 
som separatanlegg med kun spillvannsledning. Over- og drensvannet blir håndtert lokalt. 

Avløpsanlegget har en del driftsproblemer knyttet til flyteslam som kan i verste fall resultere i 
gjentetting av infiltrasjonsflaten. 

Tabell 6.5: Utslippsanlegg i Saivadievvà 

Plassering Antall pe Rensemetode Slamavskiller Utslipps-
dybde 

Utslippssted 

Saivadievvà 30 pe Infiltrasjonsanlegg 20 m3  ÷1,2 m Stedlige masser 

 Tiltaksvurderinger 

Utbedring av utette avløpskummer som er utsatt for innlekking av grunnvann/ overflatevann. Det er 
tatt med i tiltaksliste utbedring av både vann- og avløpskummer med årlig beløp på kr. 400 000,-.  

Maže minirenseanlegg har en del driftsproblemer og må renoveres. Renseanlegget sliter med å 
tilfredsstille dagens utslippskrav.  
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6.3 RENSEDISTRIKT LÁHPOLUOPPAL 

 Generelt 

Rensedistrikt Láhpoluoppal omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i området mellom 
Nahpoljohka (Láhpoluoppal) og RV92. 

Befolkningen i rensedistrikt er på ca. 60 personer. Av disse har i dag ca. 29 pe egne renseløsninger. 

 Plan fremtidig avløp 

 Beskrivelse av eksisterende renseanlegg 

Rensedistriktet har 4 stk. kommunale avløpsanlegg, bestående av slamavskiller med infiltrasjon i 
grunnen. Avløpsanleggene har følgende tilknytninger: 

Tabell 6.6: Utslippsanlegg i Láhpoluoppal 

Plassering Antall pe Rensemetode Slamavskiller Utslipps-
dybde 

Utslippssted 

Láhpoluoppal 6 pe Infiltrasjonsanlegg - m3 ÷1,2 m Stedlige masser 

Láhpoluoppal 12 pe Infiltrasjonsanlegg - m3 ÷1,2 m Stedlige masser 

Láhpoluoppal 6 pe Infiltrasjonsanlegg - m3 ÷1,2 m Stedlige masser 

Láhpoluoppal 5 pe Infiltrasjonsanlegg - m3 ÷1,2 m Stedlige masser 

 

 Driftsmessig har anleggene fungert noenlunde tilfredsstillende, unntatt i perioder med slamflukt. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Resipienten består av stedlige løsmasser bestående av morenemateriale, sammenhengende dekke, 
stedvis med stor mektighet. Materiale er plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis 
hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger 
med tykkelse fra 0,5 m til flere ti-talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området. 

 Dagens miljøtilstand 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er det 
ikke grunnlag til å anta at utslippsområdet belastes på en slik måte at det oppstår problemer knyttet 
til utslipp av næringssalter og organisk stoff. 

 Tiltaksvurderinger 

Årsaken til slamflukten samt tilstanden på anleggene bør undersøkes nærmere, slik at nødvendige 
tiltak kan iverksettes. Langvarig slamflukt kan resultere i gjentetting av infiltrasjonsflaten. 

I løpet av neste hovedplanperioden (2034-2042) bør det vurderes å samle 4 stk. infiltrasjonsanlegg 
til et felles avløpsanlegg bestående av en slamavskiller med støtbelaster og etterfølgende infiltrasjon 
i stedlige masser.  
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6.4 RENSEDISTRIKT ČUDEJOHKA 

 Generelt 

Rensedistrikt Čudejohka omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i et kommunalt boligområde 
ved Čudejohka. 

Befolkningen i rensedistrikt er i dag på 5 personer. 

 Beskrivelse av renseanlegg 

I tilknytning til Čudejohka boligområdet er det etablert et kommunalt avløpsanlegg, bestående av 3-
kamret slamavskiller på 7 m3 og etterfølgende infiltrasjon i grunnen. Avløpsanlegget er etablert i 
1970-tallet og er bygd som separatanlegg med kun spillvannsledning. Over- og drensvannet blir 
håndtert lokalt. 

Avløpsanlegget er dimensjonert for 7 bolighus. I dag er det 2 bolighus tilkoblet. 

Avløpsanlegget fungerer tilfredsstillende. 

Tabell 6.7: Utslippsanlegg i Čudejohka. 

Plassering Antall 
pe 

Rensemetode Slamavskiller Utslipps-
dybde 

Utslippssted 

Čudejohka renseanlegg 10 pe Infiltrasjonsanlegg 7 m3  ÷1,2 m Stedlige masser 

 

 Beskrivelse av resipientområde 

Resipienten består av stedlige masser i hovedsak av avsmeltningsmorene (ablasjonsmorene) 
bestående hauger og rygger med løst lagret, delvis vannbehandlet og noe sortert morenemateriale 
avsatt fra stagnerende breer (død-is). Terrenget er preget av haug- og ryggformer med vekslende 
orientering. 

 Dagens miljøtilstand 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er det 
ikke grunnlag til å anta at utslippsområdet belastes på en slik måte at det oppstår problemer knyttet 
til utslipp av næringssalter og organisk stoff. 

 Tiltaksvurderinger 

Det anses ikke å være behov for utbyggings-/oppgraderingstiltak. 
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6.5 RENSEDISTRIKT ŠUOŠJÁVRI 

 Generelt 

Rensedistrikt Šuošjávri (Suoidnerohtu) omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i et kommunalt 
boligfelt ved Vuottašjohka. Rensedistriktet ligger ved RV93, ca. 40 km nordøst for Láhpoluoppal, 
retning Karasjok.  

Befolkningen i rensedistrikt er i dag på 25 personer. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Areal 7,65 km2 
Oppstrøms areal 301,28 km2 
Elvehierarki Vuottašjohka/Iešjohka/Karasjohka/Tana  
Tilsig 2,32million m3 pr. år 
Tilsig oppstrøms areal 99,79 million m3 pr. år 
Overordnet nedbørfelt nr. 234.GBCZ  
Overordnet nedbørfelt Vuottašjohka 
Nedbørfelt til hav nr. 234.Z  
Nedbørfelt til hav Tana  
Strekning fra IEŠJOHKA  
Strekning til VUOTTASJOHKA  
Avrenning 6190 9,62 liter/sekund km2 
Avrenning 3060 10,04 liter/sekund km2 
Vassdragsområde 234  
 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

Rensedistriktet omfatter et kommunalt utslipp til Vuottašjohka fra Suoidnerohttu boligfelt. 

Tabell 6.8: Utslippsanlegg i Šuošjávri (Suoidnerohtu) 

Plassering Antall 
pe 

Rensemetode Slam-
avskiller 

Utslipps-
dybde 

Utslippets 
lengde 

Lednings-
dimensjon 

Utslippssted 

Šuošjávri 
renseanlegg 

(Suoidnerohtu) 

32 pe Kjemisk renseanlegg, 
type Wallax W10 

10 m3 ÷1 m 50 m 160 PVC Vuottašjohka 

 

 Beskrivelse av renseanlegg 

I tilknytning til Suoidnerohtu boligfelt er det etablert et kommunalt avløpsanlegg, bestående av et 
mekanisk/kjemisk minirenseanlegg type Wallax W10 med 10 m3 slamavskiller, og etterfølgende 
utslipp i Vuottašjohka. Avløpsanlegget er dimensjonert for 8 bolighus. I dag er det 7 bolighus tilkoblet 
til avløpsanlegget. 

Avløpsanlegget er bygd etter separatsystem med kun spillvannsledning. Over- og drensvannet blir 
håndtert lokalt.  

Avløpsanlegget har en del driftsproblemer. 
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 Dagens miljøtilstand 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er det 
ikke grunnlag til å anta at resipienten belastes på en slik måte at det oppstår problemer knyttet til 
utslipp av næringssalter og organisk stoff. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellene nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av 
ferskvann. 

Tabell 6.9: Oversikt over kartlagt arealbruk Vuottašjohka og vurderinger av egnethet for bruk av ferskvann 

Brukerinteresser –  
Vuottašjohka 

Arealbruk Vurdering av egnethet 

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Nei Egnet Egnet 

Bading Nei Nei Lite egnet Lite egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja Ja Egnet Egnet 

Fritidsfiske Ja Ja Egnet Egnet 

Yrkesfiske Nei Nei Lite egnet Lite egnet 

Akvakultur Nei Nei Ingen Ingen 

Verneinteresser Nei Nei Ingen ingen 

 

 Tiltaksvurderinger 

Oppgradering av slamavskiller fra 10 m3 til 14 m3. 

Saneringstiltak avløp Kostnad 

Andel avløp 

Bemerkninger 

Oppgradering av slamavskiller fra 10 m3 til 14 m3 315 000,-  

 

 Minirenseanlegget har en del driftsproblemer, knyttet til veldig liten tilrenning i perioder pga. lite bruk. 
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6.6 RENSEDISTRIKT ČOHKADIEVVÀ 

 Generelt 

Rensedistrikt Čohkadievvá omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i et kommunalt boligområde 
ved Čohkajohka. Rensedistriktet ligger ved RV93, ca. 27 km nordøst for Kautokeino tettsted og ca. 4 
km sørvest for Gievdneguoihka.  

Befolkningen i rensedistrikt er i dag på 55 personer. 

 Beskrivelse av eksisterende renseanlegg 

Avløpsanlegget er bygd etter separatsystem med kun spillvannsledning. Over- og drensvannet blir 
håndtert lokalt. 

I tilknytning til Čohkadievvá boligområdet er det etablert et kommunalt avløpsanlegg, bestående av 
et mekanisk/kjemisk minirenseanlegg type Wallax W15 med 10 m3 slamavskiller og 12 m3 
buffertank, samt etterfølgende infiltrasjon i stedlige masser. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Resipienten består av stedlige masser som består av breelvavsetninger (glasifluvial avsetning). 
Massene er transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag av 
forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare overflateformer 
som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti-talls meter. 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

Rensedistriktet omfatter et kommunalt utslipp til stedlige masser (infiltrasjonsanlegg). 

Tabell 6.10: Utslippsanlegg i Čohkadievvá. 

Plassering Antall pe Rensemetode Slam-avskiller Utslipps-
dybde 

Utslippssted 

Čohkadievvá 
renseanlegg 

32 pe Infiltrasjonsanlegg 10 m3 + 12 m3 
buffertank 

÷1,2 m Stedlige masser 

 

 Dagens miljøtilstand 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er det 
ikke grunnlag til å anta at utslippsområdet belastes på en slik måte at det oppstår problemer knyttet 
til utslipp av næringssalter og organisk stoff. 

 Tiltaksvurderinger 

Det er behov for renovering av eks. minirenseanlegg. Det må bl.a. etableres et uttakningspunkt for 
avløpsprøver iht. forurensningsforskriften. 
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6.7 RENSEDISTRIKT GUHKESLUOKTA 

 Generelt 

Rensedistrikt Guhkesluokta omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i et kommunalt 
boligområde ved Guhkesluokta. Guhkesluokta ligger ved RV92, ca. 22 km nordøst for Kautokeino 
tettsted. 

Befolkningen i området er på ca. 35 personer. Av disse har i dag ca. 5 pe egne renseløsninger. 

 Beskrivelse av eksisterende renseanlegg 

I rensedistriktet er det etablert kommunalt avløpsanlegg, bestående av 3-kamret slamavskiller og 
etterfølgende infiltrasjon i stedlige masser. 

Avløpsanlegget er dimensjonert for 10 bolighus. 

Infiltrasjonsanlegget ble utbedret i 1994. 

Under befaringen ble det registrert en del flyteslam i fordelingskummen etter slamavskilleren. 

Tabell 6.11: Utslippsanlegg i Guhkesluokta. 

Plassering Antall pe Rensemetode Slam-avskiller Utslipps-
dybde 

Utslippssted 

Guhkesluokta 
renseanlegg 

30 pe Infiltrasjonsanlegg - m3 - m Stedlige masser 

 

 Beskrivelse av resipientområde 

Resipienten består av stedlige masser, hovedsakelig av materiale som er transportert og avsatt av 
elver og bekker. De mest typiske formene er elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, 
og materialet er sortert og rundet. Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m. 

 Dagens miljøtilstand 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er det 
ikke grunnlag til å anta at resipienten belastes på en slik måte at det oppstår problemer knyttet til 
utslipp av næringssalter og organisk stoff. 

 Tiltaksvurderinger 

Årsaken til slamflukten samt tilstanden på eksisterende infiltrasjonsanlegg bør undersøkes nærmere, 
slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. 

Ved neste rullering av hovedplanen bør det vurderes om det er nødvendig å installere et 
pumpeanlegg som støtbelaster for å oppnå bedre og mer effektiv fordeling over infiltrasjonsarealet 
samt redusere faren for gjentetting av infiltrasjonsflaten.   
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6.8 RENSEDISTRIKT SOAHTEFIELBMÁ 

 Generelt 

Rensedistrikt Soahtefielbmá omfatter nåværende og fremtidig bebyggelse i området mellom 
Čuorvunnjárga og RV92. Rensedistriktet ligger ca. 5 km nordvest for Kautokeino tettsted. 

Befolkningen i rensedistriktet er på ca. 50 pe. 

Området består av forholdsvis tett bebyggelse med en del private slamavskillere med etterfølgende 
infiltrasjonsanlegg. Infiltrasjonsforholdene kan imidlertid være lite gunstige pga. relativt høy 
grunnvannstand og i hovedsak tette masser i grunnen. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Areal 40,74 km2   
Oppstrøms areal 1 213,01 km2   
Elvehierarki Čabardasjohka/Altavassdrageta   
Tilsig 12,98 million m3 pr. år   
Tilsig oppstrøms areal 701,79 million m3 pr. år   
Overordnet nedbørfelt nr. 212.GZ    
Overordnet nedbørfelt Čabardasjohka   
Nedbørfelt til hav nr. 212.Z    
Nedbørfelt til hav Altavassdraget   
Avrenning 6190 10,1 liter/sekund km2   
Avrenning 3060 9,24 liter/sekund km2   
Vassdragsområde 212    

 Beskrivelse av rensedistrikt 

Rensedistriktet omfatter et kommunalt utslipp til Čabardasjohka fra Soahtefielbmá. 

Tabell 6.12: Utslippsanlegg i Čabardasjohka 

Plassering Antall pe Rensemetode Slam-
avskiller 

Utslipps-
dybde 

Lednings-
dimensjon 

Utslippssted 

Soahtefielbma 

renseanlegg 

64 pe Kjemisk renseanlegg, 
type Wallax W30 

20 m3 ÷1 m 160 PVC Čabardasjohka 

 

 Beskrivelse av renseanlegg 

Avløpsbehandling i rensedistriktet er basert på et kommunalt avløpsanlegg, bestående av et 
mekanisk/kjemisk minirenseanlegg type Wallax W30 med slamavskiller på 20 m3, og etterfølgende 
utslipp i Čabardasjohka. 

Avløpsanlegget er dimensjonert for spillvann 20 m3/døgn og innlekking 10 m3/døgn. 

For å hindre lokale forurensningseffekter bør det vurderes å avskjære private utslipp som ikke er 
tilkoblet renseanlegget til et felles avløpsanlegg med mekanisk/kjemisk rensing og etterfølgende 
utslipp via en etterpoleringsenhet i Čabardasjohka. 
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 Dagens miljøtilstand 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er det 
ikke grunnlag til å anta at resipienten belastes på en slik måte at det oppstår problemer knyttet til 
utslipp av næringssalter og organisk stoff. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellene nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av 
ferskvann. 

Tabell 6.13: Oversikt over kartlagt arealbruk Čabardasjohka og vurderinger av egnethet for bruk av ferskvann 

Brukerinteresser – Čabardasjohka Arealbruk Vurdering av egnethet 

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Nei Egnet Egnet 

Bading Nei Nei Lite egnet Lite egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja Ja Egnet Egnet 

Fritidsfiske Ja Ja Egnet Egnet 

Yrkesfiske Nei Nei Lite egnet Lite egnet 

Akvakultur Nei Nei Ingen Ingen 

Verneinteresser Nei Nei Ingen ingen 

 

 Tiltaksvurderinger 

Det er behov for renovering av eksisterende avløpsrenseanlegg, men ikke for utbygging og 
oppgradering. 
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7 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

7.1 GENERELT OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD INNEN VA-SEKTOREN 

Norske kommuner forvalter et vann- og avløpssystem med en gjenanskaffelsesverdi på ca. 1053 
milliarder kroner basert på tall fra Norsk vann i rapport B17/2013. 

Gjenanskaffelsesverdi for vann- og avløpsanlegg inkl. vannbehandlingsanlegg, høydebasseng, 
trykkøkningsanlegg, avløpsrenseanlegg, pumpestasjoner, infiltrasjonsanlegg m.m.  i Kautokeino er 
vurdert å være rundt 550 mill. kr. 

Disse gjenanskaffelsesverdiene krever en bærekraftig forvaltning. En bærekraftig forvaltning må være 
både økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig (NORVAR, 2006). Selv beskjedne effektiviseringer 
med hensyn til planlegging, drift og vedlikehold av vannforsyningssystemet kan føre til relativt store 
økonomiske besparelser. 

Utilsiktet svikt i vanntilførselen, forurensningssituasjoner, strømstans o.l. er mange ganger resultatet 
av mangelfull informasjon. Dette leder igjen til misfornøyde kunder, og gir kommunen dårlig rykte som 
ledningsforvalter og som leverandør av vann- og avløpstjenester. 

Optimalisere driften ut fra et økonomisk perspektiv vil være en viktig oppgave for Kautokeino 
kommune i de nærmeste årene. En fortsatt systematisk registrering av driftsdata vil være en viktig del 
av internkontrollrutinene, og vil være grunnlag for driftsplaner, og planer for fornyelse- og 
rehabiliteringsarbeid med søkelys på reduksjon av driftsutgiftene. 

7.2 BEMANNING, KOMPETANSE OG STRATEGI 

 Administrativ struktur 

Fig. 7.1 Administrativ struktur Kautokeino kommune 
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 Teknisk enhetsdeling 

Teknisk enhet for de kommunale vannverkene og avløpsanleggene har ansvaret for den daglige 
driften av vannbehandlings- og avløpsrenseanleggene samt VA-ledningsnettet inkludert 
driftsovervåking av anleggene. 

Fig. 7.2 Organisasjonskart vann og avløp Kautokeino kommune 

 

 Kommunal eller privat utførelse 

For å forsvare drift og vedlikehold som kommunal oppgave, må kommunen over tid tilby både et 
attraktivt fagmiljø og gode arbeidsbetingelser, og i tillegg må tjenesten være økonomisk bærekraftig 
for kommunen. 

Det legges følgende strategi til grunn for kommunal eller privat utførelse av tjenester i Kautokeino 
kommune: 

• Beholde nøkkelpersonell innenfor generell VA-drift, både på administrativt og operativt nivå, 
gjennom konkurransedyktig arbeidsbetingelser. 

• Fortsatt tilby personell attraktive arbeids- og prosjektoppgaver som øker kompetansen, og 
bidrar til å øke den totale sikkerheten og beredskapen for vannforsyningen og avløp i 
Kautokeino kommune. 

• Fortsatt kjøp av tjenester for gravearbeider etter behov ved lekkasjeutbedringer. 

Fagleder

kommunalteknikk

Kommunalleder

teknisk

Driftsoperatør Driftsoperatør

Driftsleder
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• Fortsatt kjøp av operative tjenester innenfor ulike kompetanseområder som automasjon og 
prosessteknikk m. m. 

• Begrenset kjøp av administrativ spisskompetanse innenfor utvikling av støttesystemer og 
tilpasning av renseprosesser 

• Fortsatt kjøp av konsulenttjenester for ulike planarbeider vedr hovedplan- og 
saneringsarbeider, oppgradering av vannforsynings- og avløpsanlegg og lignende. 

• Fortsatt kjøp av konsulenttjenester til prosjekteringsoppgaver innenfor drift og vedlikehold. 
• Samarbeid med andre kommuner om utvikling av felles løsninger, både gjennom Norsk 

Kommunalteknisk forening, Norsk Vann, og andre samarbeidspartnere. 

Kommunen bør ha som mål å opprettholde kompetanse, kapasitet og effektivitet til å utføre det 
grunnleggende drift og vedlikehold av kommunens VA-nett. 

 Tiltak – Bemanning og kompetanse 

Kautokeino kommunes tekniske enhet har hatt en strategi om at egne mannskaper skal dekke de 
fleste kompetanseområder som kreves innenfor drift av vannforsyningen og avløp.  

Strengere krav innen HMS medfører at kommunen må styrke driftsavdelingen med en 
driftsoperatør for å kunne utføre bl.a. nødvendige utbedringer ved driftsavbrudd på 
forsyningsnettet.  

For å beholde og styrke kompetansen ved driftsavdelingen skal kommunen øke kompetansen ved 
kursing av driftsoperatører innen vann og avløpsrensing, ADK-sertifisering (Anlegg, Drift og 
Kontroll), HMS og generelle kunnskaper innen vann og avløp i den neste planperioden. Kursing 
skal ha høyere budsjett på 100 000 kr pr. år de første 5 årene for å øke kunnskapsnivået hos 
driftsoperatørene. Etter 5 år senkes budsjettet for kursing til 50 000 kr. pr. år. 

Det er viktig å ansette en ny driftsoperatør. Dette på grunn av at pr. i dag går det en hel stilling kun 
på renseanlegget i Kautokeino. Med nåværende bemanning er det vanskelig å opprettholde bl.a. 
dagens HMS-krav. De fleste arbeidsoperasjoner som utføres krever minimum to arbeidere for å 
tilfredsstille HMS-krav.  

Videre må det ansettes er person i full stilling som tar seg av tiltakene/prosjekter som kommer frem 
i hovedplanen. Om det skal være VA-ingeniør eller ren prosjektleder må man komme tilbake. Uten 
ansettelse av prosjektleder eller VA-ingeniør blir det meget vanskelig eller umulig å utføre de 
beskrevne tiltak i hovedplan vann og avløp. 

Tiltak Kostnad ekskl. mva 
pr. år 

Kursing/kompetanseøkning 100 000,- 

Ansette en driftsoperatør 620 000,- 

Ansette en prosjektleder/VA-ingeniør 890 000,- 
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7.3 INTERNKONTROLL OG DRIFTSINSTRUKSER 

 Generelt om internkontroll og driftsinstrukser 

Iht. § 7 i gjeldende drikkevannsforskrift skal vannverkseieren etablere internkontroll ved 
vannforsyningssystemet, og sikre at denne følges opp. Internkontrollen skal sikre og vise at kravene 
i denne forskriften etterleves, og skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang. 

Gjennom internkontrollen skal vannverkseieren ha kontroll over driften og forebygge uønskede 
hendelser. 

Internkontrollen skal minst omfatte: 

a) hvordan vannforsyningssystemet er organisert, og hvordan ansvaret og myndigheten er 
plassert 

b) rutinene vannverkseieren har etablert for å sikre at kravene i denne forskriften etterleves 
c) registreringer som viser at rutinene etterleves 
d) rutinene som følges dersom det oppstår avvik fra kravene i denne forskriften og 
e) rutinene som følges for å hindre at avvik fra regelverket gjentar seg. 

Internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 
10 m³ drikkevann, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter. 

Kautokeino kommune har følgende dokumenter som omfatter ROS-analyse, internkontroll og 
driftsinstrukser: 

• Internkontrollsystem for vannverksdrift. Generell del -19.12.2016. 
• Internkontrollsystem for vannverksdrift. Kautokeino vannverk. Driftshåndbok og 

beredskapsplan - Siste rev. 04.06.2021 
• Internkontrollsystem for vannverksdrift. Masi vannverk. Driftshåndbok og beredskapsplan - 

Siste rev. 27.11.2018 
• Beredskapsplan for vannverk i Kautokeino – 19.12.2016 
• ROS-analyse. Sikkerhet og beredskap. Kautokeino og Masi vannverk - 19.12.2016 

7.4 PLANTILTAK  

Hovedplan vann og avløp er et overordnet strategidokument og en langsiktig plan for vannforsyning 
og avløp i en kommune. Denne planen må revideres med jevne mellomrom. Kautokeino kommune 
skal ha en planstrategi basert på 4 års intervaller (kommunestyreperiode). Neste revisjon av denne 
planen blir i løpet av 2023 eller 2027. 

7.5 BÆREKRAFTIG FORNYELSESTAKT PÅ VANN- OG AVLØPSANLEGGENE 

Å forvalte et kommunalt vann- og avløpsnett er en stor og viktig kommunal oppgave. Det er investert 
svært store beløp i ledningsnettet. Siden ledningsnettet har begrenset levetid og kontinuerlig forfaller, 
øker behovet for fornyelse fra år til år. 

Ledningsnettet utgjør typisk ca. 80-90 % av den totale gjenanskaffelsesverdien for vann- og 
avløpsanleggene. Derfor er det svært viktig å ha et riktig nivå på fornyelsen. Manglende fornyelse og 
vedlikehold kan koste anleggseier svært dyrt senere. 
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Kautokeino kommune har mange ledninger med anleggsår før 1980. Disse er i hovedsak PVC- og 
PEL-ledninger på vannsektoren, og på avløpssektoren er det en del eldre betongledninger med stor 
grad av åpne skjøter, utettheter mm. 

For disse vil fornyelsesbehovet være stort, og de bør fornyes så raskt som mulig. 

Det er anslagsvis: 

• 25 900 m kommunale spillvannsledninger 
• 34 580 m kommunale vannledninger 
• Totalt ca. 60 480 m kommunale vann- og avløpsledninger 

Fornyelsestakten i Kautokeino kommune har over flere år vært for lav da utbygging av nye anlegg har 
vært prioritert. Man har derved opparbeidet seg et etterslep på utskifting og fornyelse av 
ledningsanlegg. 

I planperioden 2021-2033 bør fornyelsestakten ligge på 2 %, det vil si ca. 1,2 km pr. år, dvs. 
investering på ca. 9,8 mill. pr. år. 

Deretter, når etterslepet er tatt, kan fornyelsestakten ligge på 1 %, tilsvarende ca. 0,6 km pr. år, dvs. 
investering på 4,9 mill. pr. år. 

Kostnad pr. km ledningsfornyelse er typisk 7,5-8,5 mill. kr. 

Tilsvarende må også andre VA-anlegg fornyes fortløpende ved behov, f.eks. pumpestasjoner, 
trykkøkningsstasjoner, silanlegg osv. 

Ved fornyelse av kommunalt nett kan anleggseier gi pålegg om fornyelse/separering av private 
stikkledninger. Dette kommer frem av Forurensningslovens § 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg): 

Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av 
tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensnings-
myndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier dette. 

Strategi knyttet til Bærekraftig fornyelsestakt på vann- og avløpsanleggene 

• Minimum 2 % fornyelsestakt i planperioden (2022-2034), deretter tas det en vurdering om fornyelsestakten 
kan reduseres til 1 %. 2 % tilsvarer ca. 1,2 km ledningsnett pr. år. 

• Målrettet fornyelse av ledninger med størst fornyelsesbehov. 
• Tilsvarende fornyelse av andre VA-anlegg, som pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner, silanlegg etc. 
• Ved fornyelse av kommunalt nett gis det pålegg om fornyelse/separering av private stikkledninger. 

 

 

I handlingsplanene er det lagt inn tiltak på ledningsnettet, for pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner 
osv. Disse tiltakene vil sørge for en bærekraftig forvaltning av vann- og avløpsanleggene i 
planperioden, og vil sørge for å redusere deler av etterslepet. 

Det henvises til handlingsplanene for detaljert oversikt over tiltakene. Tiltakene er i stor grad basert på 
den kunnskapen som kommunalt driftspersonell sitter på om problemstrekninger og fornyelsesbehov. 

Generelt kan man si følgende om fornyelsesbehov for vann- og avløpsanleggene; 
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Vannledningsnettet 

Følgende ledninger bør prioriteres for fornyelse: 

• Eldre PVC-ledninger 

Spillvannsnettet 

Generelt bør eldre betongledninger prioriteres, da disse ofte er utsatt for mye innlekking av 
fremmedvann. 

Dessverre mangler vi en oversikt over ledningsmateriale og anleggsår på avløpssiden. 

Stort sett ligger vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger i samme grøft/trase. Alle 
ledningene fornyes da samtidig. 

Tilsvarende er det viktig med en bærekraftig fornyelsestakt for andre vann- og avløpsanlegg som 
pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner, silanlegg, slamavskillere, vannbehandlingsanlegg osv. 

De fleste avløpspumpestasjoner i kommunen er etablert før 1990. Stasjonene har pumper som er 
nedsenket i avløpsvannet, i motsetning til stasjonene som er montert den siste tiden, der pumpene er 
tørroppstilt i et eget kammer. Tørroppstilte pumper gjør drift og vedlikehold enklere, samtidig som 
hensynet arbeidsmiljøet for de ansatte blir bedre ivaretatt. 

Handlingsplanene legger opp til en bærekraftig fornyelse av alle vann- og avløpsanlegg. 

7.6 SPREDT BEBYGGELSE 

Tiltak knyttet til spredt bebyggelse: 

• Pålegg om tilknytning til det kommunale vann- og avløpsnettet for egen regning der dette ikke 
ansees som urimelig. 
 

• Utbygging av kommunalt nett til områder som mangler dette tilbudet ut ifra en vurdering av 
samfunnsnytten av prosjektet. 

 
• Kontrollere at eiendommer som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett har godkjente og 

miljømessig forsvarlige avløpsløsninger, og eventuelt gi pålegg om utbedringer. 

7.7 FREMMEDVANN PÅ AVLØPSNETTET 

Her bør problemet kartlegges og problemområder og punkter med innlekking bør identifiseres. Ved 
målrettet fornyelse av kommunale ledninger og kummer, samt private stikkledninger, kan andelen 
fremmedvann reduseres. 

Viktige tiltak er også frakopling av takvann og krav om håndtering av overvann på egen eiendom, 
samt søk og utbedring av feilkoblinger. 

7.8 LEDNINGSDATABASEN, DOKUMENTASJON AV VANN- OG AVLØPSANLEGGENE 

Viktige tiltak her er: 

• Innmåling og registrering av ledningsanlegg. 
• Oppdatering av ledningskartverket. 
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Plan og bygningsloven §27-1 «Når offentlige vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til 
den, eller over nærliggende areal., skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen.» 

Plan og bygningsloven §27-2 «Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter 
til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til 
avløpsledningen.» 

Reglene gjelder også for eksisterende byggverk §§27-1 og 27-2 

Forurensningsloven §23 (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg.) 
Forurensningsmyndigheten kan bestemme at avløpsvann kan ledes inn i en annens avløpsanlegg. Om 
plikt til tilknytning til eksisterende avløpsledning gjelder reglene i plan- og bygningsloven. Vedtak etter 
plan- og bygningsloven kan likevel treffes av forurensningsmyndigheten. 
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8 KLIMAENDRINGER – KONSEKVENSER FOR VANN OG 
AVLØP 

8.1 GENERELT 

Klimaet på Finnmarksvidda og Kautokeino er mer kontinentalt og tørt enn ved kysten. Kautokeino har 
hatt en gjennomsnittlig årstemperatur på ÷2,7 °C i normalperioden 1961-1990, og en gjennomsnittlig 
årlig nedbør på 325 mm. 

Nedbøren som faller i Kautokeino, kan grovt deles inn i tre hovedtyper – frontnedbør, orografisk 
nedbør og bygenedbør. Frontnedbør og orografisk nedbør kommer begge av at fuktig luft heves og 
avkjøles, slik at den må gi fra seg fuktighet som faller ned som regn eller snø. Det er frontnedbøren 
som dominerer i Kautokeino og den normale nedbørsmengden er gjennomsnittlig 325 mm i året. 

Som følge av økt global oppvarming er det ventet at vi overskuelig fremtid vil få større, hyppigere og 
mer intense nedbørhendelser. 

Klimaprognoser tilsier en økning i nedbørvolum på Nord-Troms og Finnmark med inntil 25 % på 
årsbasis frem til år 2100. Ekstremhendelsene vil kunne øke med 40-50 % i intensitet, det vil si kraftig 
økning i intensitet for de dimensjonerende nedbørhendelsene. Historiske data fra nedbørmålinger 
viser at en de siste 10 årene allerede har hatt en markert økning i nedbørvolum, og at 
ekstremhendelsene kommer stadig hyppigere. Utviklingen er dermed allerede en realitet som må tas 
hensyn til blant annet ved planlegging av vann- og avløpsanlegg. 

8.2 RAPPORT «KLIMA I NORGE 2100» 

Høsten 2015 utkom nye klimascenarier for Norge i rapporten «Klima i Norge 2100» utført av Bauer-
Hanssen med flere for Miljødirektoratet. Rapporten legger vekt på at det er store usikkerheter i disse 
klimascenariene, bl.a. i forhold til hvordan klimagassutslippene utvikler seg. Det anbefales at 
planleggingen de neste 10-20 år baserer seg på klimadata for perioden 1985-2014 (dagens klima) 
istedenfor framskrivinger. Allerede med dagens klima opplever vi oftere ekstremvær med flommer, ras 
og økt erosjon. Rapporten fremhever følgende forventa endringer mot slutten av hundreåret: 

• Økning i årstemperatur på ca. 4,5 oC (3,3 – 6,4 oC) ved det høyeste utslippsscenariet 
 

• Økning i årsnedbør på ca. 18% (7-23%) men variasjoner mellom ulike regioner og sesonger i 
Norge 

 
• Kraftigere og hyppigere episoder med styrtregn 

 
• Større og hyppigere regnflommer 

 
• Færre flommer forårsaket av snøsmelting 

 
• Økt avrenning om vinter 

 
• Mindre eller ingen snø i lavereliggende områder 
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8.3 FORVENTEDE KLIMAENDRINGER FREM TIL 2100 

Dette kapittel er basert på Norsk Klimaservicesenter sin rapport «Klimaprofil Finnmark. Et 
kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning» av oktober 2016.  

 Nedbør 

Årsnedbøren i Finnmark er beregnet å øke med i underkant av 20 % frem til slutten av århundret 
(2100). Sesongmessig fordeler dette seg slik: 

• Vinter: ca. 5 %  
• Vår: 15 % for fylket som helhet; men med verdier på under 10 % i vestlige deler og på over 25 

% for Finnmarksvidda. 
• Sommer: ca. 25 % 
• Høst: ca. 20 % 

Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle 
årstider. Dette vil stille større krav til overvannshåndteringen i fremtiden. Nedbørmengden for døgn 
med kraftig nedbør forventes å øke med ca. 25 %. Størst økning i intensitet (ca. 35 %) er forventet 
om våren. For varigheter kortere enn ett døgn, er det indikasjoner på større økning enn for 
døgnnedbør. Inntil videre foreslås det et klimapåslag på 40 % på regnskyll med kortere varighet enn 
3 timer. 

 Temperatur 

Gjennomsnittlig årstemperatur for fylket som helhet er beregnet å øke med ca. 5,5 °C; med størst 
økning (ca. 6 °C) på Finnmarksvidda, Nordkinnhalvøya, Varangerhalvøya og østlige deler av fylket, 
og minst økning (ca. 5 °C) i kyst- og fjord-strøkene vest for Laksefjorden. Den største 
temperaturøkningen beregnes for vinteren, med ca. 6,5 °C for fylket som helhet og over 7 °C på 
Finnmarksvidda. Minst økning (ca. 5 °C) for fylket som helhet beregnes for sommeren. 
Vekstsesongen vil øke med 1–3 måneder, og mest i ytre kyststrøk. Vinterstid vil dagene med svært 
lav temperatur bli sjeldnere. Temperaturendringene forventes ikke i seg selv å få vesentlige 
konsekvenser for den kommunale planleggingen, men de kan gi effekter i kombinasjon. 

 Snømengder 

Snømengdene beregnes å bli betydelig redusert, og snøsesongen kan bli opptil 3-4 måneder 
kortere. Det vil bli flere smelteepisoder om vinteren som følge av økning i temperaturen. Både breer 
og områder med permafrost vil bli betydelig redusert utover i dette århundret. 

 Vannføring 

Selv om nedbøren øker i alle sesonger, fører høyere temperatur og dermed økt fordampning til en 
forholdsvis liten økning i gjennomsnittlig årlig vannføring. Økt temperatur vil påvirke vannføringen 
gjennom året fordi den påvirker både snøakkumulasjon, snøsmeltning og fordampning. Endringene i 
en bestemt sesong kan derfor bli store. Gradvis reduserte snømengder vil gi gradvis mindre 
snøsmelteflommer. Til tross for at økt nedbør vil føre til at regnflommene blir større, forventes derfor 
flomstørrelsene å minke i de fleste større vassdragene. I små vassdrag kan flomstørrelsene øke, 
særlig i kystnære vassdrag i lavlandet. Man må være spesielt oppmerksom på at mindre bekker og 
elver kan finne nye flomveier. Det er ikke behov for klimapåslag på flomvannføring for store 
nedbørfelt dominert av snøsmelteflommer. I små elver som reagerer raskt på regn anbefales et 
klimapåslag på minst 20 %. 
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Figur 2. Historiske og beregnede fremtidige avvik fra gjennomsnittsverdier (1971-2000) for årsnedbør og årstemperatur i 
Finnmark. Blå prikker viser verdier for enkelt år i perioden 1900-2014, stiplet rød strek er observert trend, mens rød kurve 
viser glattede 10-årsvariasjoner. Heltrukken grå strek og stiplete grå streker viser hhv. midlere, lav og høy modellberegning 
for høy utslipp. 

 

Figur 2 ovenfor viser avvik i årsnedbør (%) og årstemperatur (̊C) fra gjennomsnittsverdi for perioden 
1971-2000. Dersom man kjenner disse gjennomsnittsverdiene for et sted, kan figuren brukes til å gi 
en indikasjon på hvor høye og lave årsverdiene for temperatur og nedbør har vært i perioden 1900-
2014, og hvilke verdier som kan forventes mot slutten av dette århundret. For enkelte steder i 
Finnmark er disse gjennomsnittverdiene for temperatur og nedbør for perioden 1971-2000: 

• Alta   1,6 °C / 390 mm 
• Hammerfest  2,2 °C / 840 mm 
• Honningsvåg  2,2 °C / 780 mm 
• Vadsø    0,3 °C / 465 mm 
• Kirkenes  ÷0,3 °C / 450 mm 
• Karasjok  ÷2,0 °C / 365 mm 
• Kautokeino ÷2,7 °C / 325 mm 
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8.4 KONSEKVENSER AV KLIMAENDRINGER PÅ VANNFORSYNING 

Klimaendringene kan føre til dårligere vannkvalitet i drikkevannskildene, samt øke risikoen for at 
vannet forurenses i distribusjonsnettet. 

Både økt nedbør og temperatur kan påvirke råvannskvaliteten negativt gjennom økte tilførsler fra 
nedbørsfeltet og gjennom interne prosesser i vannkilden.  

Nasjonale mål for vann og helse, som stiller krav til både vann- og avløpssektoren, er også tydelig på 
at klimaendringer må tas med i risiko og sårbarhetsanalysene som legges til grunn for vannverkenes 
robusthet og beredskap. 

I drikkevannsforskriften stilles det krav til kvaliteten på vannet som skal brukes til drikkevann, blant 
annet gjennom farge og turbiditet (partikkel tetthet). Avrenning og flom kan føre med seg jordpartikler, 
næringssalter, organisk materiale og sykdomsfremkallende mikroorganismer. Jordpartikler og organisk 
materiale vil gjøre vannet grumsete og gi det en grå/brun/oransje farge avhengig av hva slags partikler 
det er. Økt avrenning av næringssalter som fosfor og nitrogen fører til økt algevekst. Utover risikoen 
for oppblomstring av giftige cyanobakterier, kan også algevekst sette sterk farge på vannet og virke 
skjemmende og lite tiltalende. Type og mengde forurensinger som kan tilføres drikkevannskilden 
avhenger av aktiviteter i nedbørsfeltet. Med økt nedbør kan det bli behov for økt vannbehandling i 
vannverkene før vannet distribueres til abonnentene. 

En god drikkevannskilde skal gjerne være næringsfattig og lite belastet slik at forekomst av 
mikroorganismer som kan gi sykdom er lav, og at grunnlaget for algevekst er liten. En 
temperaturøkning kan skape gunstigere forhold for både mikrober og alger. 

I en islagt sjø oppstår det en naturlig lagdeling mellom vannmassenes øvre og nedre del. Lagdelingen 
fører til at overflatevannet ikke blandes med dypere vann. Uttaket av drikkevann er ofte i de nedre 
lagene av vannmassene. Klimaendringer kan føre til gjentatte fryse-tineepisoder i vinterhalvåret, eller 
tilførsel av store vannmengder og sterkt vind i andre perioder av året, og vil påvirke 
sirkulasjonsforholdene i vannkilden. Når den naturlige lagdelingen brytes, kan forurensinger føres ned 
til dypet der uttaket skjer. Dette kan føre til økt behov for vannbehandling. 

Råvannskilder som brukes til uttak av drikkevann må som regel gjennomgå en vannbehandling. Dette 
gjøres i vannbehandlingsanlegget før vannet distribueres til abonnentene. Klimaendringene kan 
komme til å påvirke råvannskvaliteten negativt og føre til et økt behov for vannbehandling. Innføring av 
flere rensetrinn/barrierer kan bli aktuelt for å opprettholde kvalitetskravene i drikkevannsforskriften. 

Klimaendringene kan også gi økt risiko for forurensing av drikkevannet ved distribusjon. 
Drikkevannsledninger, som i perioder kan ha undertrykk, vil være mer utsatt for innsug av forurenset 
vann ved kraftig nedbør og snøsmelting. Gjentatte fryse/tine perioder kan gi skader på ledninger på 
grunn av frostsprengning. Det vil også være en økt risiko for skader på infrastrukturen for 
vannforsyningen, som følge av flom og skred. 

Selv om Norge er et land rikt på vann, forventes det at klimaendringene noen steder vil føre til mindre 
nedbør i perioder under sommerhalvåret. I tillegg vil fordampning og opptak i vegetasjonen øke som 
følge av høyere temperaturer. Tørke kan i verste fall føre til leveringssvikt av drikkevann dersom 
vannverket ikke har alternative kilder å hente vann fra. 
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8.5 KONSEKVENSER AV KLIMAENDRINGER PÅ AVLØPSRENSEANLEGG 

Det kan forventes mer nedbør mange steder og kraftigere regnskyll som følge av klimaendringer i 
fremtiden. Mengden vann som ender i avløpssystemet, vil derfor øke. Dagens avløpssystemer er 
mindre tilpasset klimaendringer. 

Store mengder overvann på avløpsnettet medfører at unødvendig mye vann går gjennom 
renseanleggene. Dette fører igjen til at renseprosesser ikke fungerer tilfredsstillende og får dermed lav 
renseeffekt. 

Tilførsel av overvann og nedbørsavhengig innlekking gir også lave konsentrasjoner av fosfor i 
innløpsvannet som kan føre til lavere renseeffekt og kan videre føre til at rensekravet ikke blir 
overholdt. 

Kautokeino kommune skal ta hensyn til klimaendringene ved planlegging og prosjektering av 
fremtidige avløps- og vannforsyningsanlegg. 

Tiltak for å redusere bl.a. overvannsmengder, samt for å forbedre avløpsrenseanleggets renseeffekt: 

• Lokal overvannsdisponering, LOD 
 

• Separering av spillvann og overvann for å redusere mengden overvann i avløpsnettet 
 

• Utbedring av nødoverløp foran renseanlegget inkl. montering av vannmåler 
 

• Optimalisering av renseprosesser (fosforfjerning) 
 

• Ruste opp avløpsrenseanlegg til å tåle de økte vannmengdene som vil komme 
 

• Ta hensyn til økte vannmengder ved dimensjonering av vann- og avløpsanlegg 
 

• Utarbeide av plan for klima og overvannshåndtering 
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9 SIKKERHET OG BEREDSKAP 

9.1 STATUS FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP – VANNFORSYNING 

Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen er knyttet til leveranse av vann av tilfredsstillende kvantitet 
og kvalitet innenfor vannverkets forsyningsområde. 

Vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt 
nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten 
fremtredende lukt, smak og farge. 

Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt 
nivå, identifiseres og gjennomføres. 

Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for beredskapsforberedelser og utarbeidelse 
av beredskapsplaner i samsvar med helseberedskapsloven og forskrift om krav til 
beredskapsplanlegging. 

I henhold til bestemmelsene i drikkevannsforskriften § 9 har vannverkseier ansvar for å levere 
tilstrekkelig mengder drikkevann under alle forhold. Dette gjelder både normale forhold, kriser og 
katastrofer i fredstid, og ved krig (Mattilsynet, 2001). I drikkevannsforskriften § 11 henvises det også til 
at beredskapsarbeidet skal gjennomføres i henhold til lov om helsemessig og sosial beredskap (Helse 
og omsorgsdepartementet, 2000), og egen forskrift om krav til beredskapsplanlegging og 
beredskapsarbeid (Helse og omsorgsdepartementet, 2000). Både loven og forskriften omhandler 
helseinstitusjoner/helseforetak, men også vannverk er særskilt nevnt. 

Sikkerheten i vannforsyningssammenheng er knyttet til både vannkvalitet og sikkerhet mot 
driftsavbrudd. Beredskapsarbeidet omfatter prosesser, planer og fysiske tiltak som forberedelser til å 
kunne videreføre og drive en virksomhet under kriser, katastrofer og krig. 

 Status for sikkerhet og beredskap – vannforsyning 

Beredskapsplanleggingen innen vannforsyningen må ses i sammenheng med øvrig 
beredskapsplanlegging i kommunen. Beredskapsplan er en tiltaks- og aksjonsplan for uønskede 
hendelser. Det kan være krigssituasjoner, naturgitte farer, sivilisatoriske aktiviteter, streiker eller svikt 
i produksjonsapparatet eller sabotasjehandlinger. 

Beredskapsplanen har som hensikt å klarlegge mulige og tenkbare hendelser som kan oppstå i en 
katastrofesituasjon eller i krigstid for å redusere/eliminere konsekvensene. 

Kommunen er pålagt å utarbeide beredskapsplan for vannforsyningen iht. drikkevannsforskriften § 
11. Et vannverk skal levere vann kontinuerlig og ha stor sikkerhet med hensyn til både kvalitet og 
leveringsbrudd. I henhold til drikkevannsforskriftens § 5 skal vannverkseieren sikre at drikkevannet 
er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Leveringsbrudd kan oppstå ved 
brudd på hovedtilførsel, havari i pumper, stopp på grunn av vedlikehold. 

Kautokeino kommune har utarbeidet "Beredskapsplan vannforsyning 2010” og “ROS-analysen, 
revidert 19.12.2016”. Planen består av analyser, målstyring, strategi og tiltak. Sikkerhets- og 
beredskapsplanen retter seg mot målområdene; teknisk sikkerhet, drift og vedlikehold og 
beredskapsforhold. 
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Det er utarbeidet handlingsplaner med sikte på at vannforsyningen skal kunne opprettholdes dersom 
det skjer uhell og alvorlige havari på anleggene. Dette gjelder hendelser som sannsynlige feil og 
uhell som kan forutsies og er påregnelige. 

Handlingsplanen omfatter følgende hendelser: 

• Ledningsbrudd 
• Brann 
• Strømutfall 
• Akutt kjemisk forurensning av kilde 
• Inntakssvikt i brønner ved Sarasuolo 
• Vannbåren smitte 
• Desinfeksjon ledning 
• Trusler om sabotasje 

 Forsyningssikkerhet 

I forbindelse med vurderingen av sikkerheten for vannforsyningen i Kautokeino kommune er det en 
del temaer som bør belyses. Det gjelder bl.a.: 

• Utbedring av akutte lekkasjer 
• Systematisk og jevn utskifting av ledninger 
• God overvåkning/driftskontroll 
• Systematisk lekkasjelytting 
• Godt trent driftspersonell til rask utbedring av lekkasjer 

Vannverkseiers ansvar etter drikkevannsforskriften innebærer en rekke plikter: 

• Sikre god vannkvalitet gjennom kildebeskyttelse, vannbehandling og betryggende 
distribusjon av vannet 

• Gjennomføre tiltak og utarbeide drifts- og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige 
mengder drikkevann under alle forhold 

• Sørge for relevant informasjon til mottakere, allmennhet, tilsynsmyndighet og sentrale 
myndigheters vannverksregistre. 

• Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan vannbehandlingsanlegget 
skal driftes og vedlikeholdes, og at denne planen er oppdatert og følges (se § 13 siste ledd). 

• Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan distribusjonssystemet skal 
vedlikeholdes og fornyes, og at denne planen er oppdatert og følges (se § 15 andre ledd). 

Har man etablert internkontroll og bruker den riktig, har man også en god forsikring for at kvaliteten 
på drikkevannet holder mål, både under normal drift og ved ekstraordinære situasjoner. Skulle 
uhellet først være ute, vil internkontroll være et verktøy som bidrar til å begrense skadeomfanget, 
sikre utbedring og forhindre gjentakelse. 

Et vannverk skal levere vann kontinuerlig og ha stor sikkerhet med hensyn til både kvalitet og 
leveringsbrudd. Høydebasseng er det element i systemet som benyttes til å gi en stabil forsyning for 
alle tenkbare uhell i hovedsystemet. Ved å plassere bassengene riktig, vil det også gi en stabilisering 
av trykket i nettet. 

Høydebasseng er et viktig element i et vannforsyningssystem som skal dekke følgende funksjoner 
(NORVAR prosjektrapport 137, 2004): 
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• Utjevne variasjoner i forbruket over døgnet (utjevningsvolum) 
• Bidra til å holde stabilt og riktig trykk 
• Inneholde vann til brannslukking (brannvannsvolum) 
• Sikre forsyningen ved en driftsstopp på hovedtilførselen (sikkerhetsvolum) 

Et basseng skal fungere slik at produksjonen av vann fra vannverket kan utjevnes og bli noenlunde 
konstant over døgnet. Utjevningsvolumet i et ordinært døgn vil være avhengig av lekkasjemengden 
og industriforbruket. Utjevningsvolumet vil være 20 - 25 % av døgnforbruket i et normaldøgn 
(NORVAR prosjektrapport 137,2004). 

Brannreserven blir ofte inkludert i sikkerhetsvolumet fordi det er svært liten sannsynlighet for at en 
brann oppstår samtidig med at bassengene er tomme som følge av et brudd i hovedforsyningen. 
Brannvannsreserven er dessuten svært liten i denne sammenheng. 

Sikkerhetsvolumet må vurderes ut fra bl.a. sannsynlighet for brudd i hovedtilførselen, antall kilder og 
mulig fleksibilitet, tidsforbruk for reparasjon av brudd, beredskap ved strømbrudd, parallelle 
hovedledninger, grad av overvåking etc. 

Vanlig praksis for dimensjonering av bassengvolum i forsyningssystemer er å ha mellom 0,5 og 2,0 
døgns reservevolum (i midlere døgn). I mange tilfeller benyttes et døgns reservevolum som 
dimensjonerende bassengvolum. Kautokeino kommune har i kap. 3.3.3 “Sikkerhet”, satt min. 0,5 
døgns reservevolum som mål i denne planperioden. 

 Sikring mot tilbakestrømming av forurenset væske til drikkevannsledninger 

Tappestedet for vann hos abonnent skal sikres slik at vann eller andre væsker ikke kan strømme 
tilbake, verken til eiendommens eller byggets interne ledningsnett eller vannverkets ledningsnett.  

Tappestedet skal sikres mot tilbakestrømming enten den er forårsaket av overtrykk i abonnentens 
utstyr, eller av trykkfall eller undertrykk på vannverkets ledningsnett. Dette er forankret i TEK 10 § 
15-9 pkt. 2 b. 

Kravet gjelder også for midlertidige og provisoriske koblinger.  

Type tilbakeslagssikringsutstyr er entydig bestemt med to bokstavers typebetegnelse som angir 
virkemåten.  

I tabellen nedenfor har vi satt type tilbakeslagssikring opp mot væske kategorien iht. NS EN 1717: 

Tabell 9.1 Væskekategorier og typisk sikringsutstyr for hver kategori 
Væskekategori 
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Kat 5: Væske som kan inneholde smittestoff; kloakk, 
 naturgjødsel, urenset ferskvann og sjøvann 

X 
   

 

Kat 4: Væske som kan inneholde giftig stoff X X    
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Kat 3: Væske som inneholder andre kjemikalier eller 
 rengjøringsmidler 

X X X X  

Kat 2: Vann som kan ha forandret smak, lukt eller 
 utseende 

X X X X X 

Kat 1: Rent drikkevann X X X X X 

 

Aktuelle abonnenter som tilbakeslagssikring gjelder, er følgende: 

• Vanlig boligbebyggelse med påfylling for vannbåren varme 
• Storkjøkkener 
• Næringsmiddel bedrifter, slakteri og gårdsbruk 
• Bensinstasjoner og vaskehaller 
• Laboratorier, sykehus og sykehjem 
• Kommunale avløpsanlegg, pumpestasjoner 
• Vannuttak fra midlertidige konstruksjoner, byggeplass 
• Vannuttak fra brannuttak til ulike arrangementer, sirkus 
• Vannuttak til påfylling av tankbiler, septikbiler 

I forbindelse med sikkerhets- og beredskapsarbeid innenfor virksomhetsområde vannforsyning bør 
man gå ut med informasjon og eventuelt pålegg til å sikre mot tilbakestrømming. Dette gjelder særlig 
overfor abonnenter og virksomheter som av erfaring antas å kunne representere en større risiko med 
utgangspunkt i størrelse på vannforbruk og helseskadelige stoffer knyttet til virksomhetens drift 

Kautokeino kommune har innført og vedtatt i 2017 et standard abonnementsvilkår for vann- og avløp 
bestående av administrative og tekniske bestemmelser. De administrative bestemmelsene tar for 
seg de juridiske og forvaltningsmessige forhold. Mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til 
teknisk utførelse bl.a. tilbakeslagssikring. Dette er bestemmelser som vil gjelde ved byggetillatelser 
og midlertidige vannuttak til ulike formål. 

 Krisevannforsyning 

Ved enhver hendelse som medfører bortfall av vann vil Kautokeino kommune levere alternativt vann 
via vannvogner, vanntanker eller vanndunker til berørte abonnenter. 

Ved krisesituasjoner der det er sannsynlig at vannet vil være borte i mer enn 48 timer. 

Bruk av borebrønner ved Maze vannverk for å fylle opp vanntanker er aktuell løsning for 
krisevannforsyning. Etablering av en ny vannforsyning basert på grunnvann kan gi mulighet å 
benytte Kautokeino vannverk som evt. reservekilde med mulighet å kjøre vannet direkte på nettet. 

Bakteriell forurensing 

Dersom råvannet inneholder både E. coli og intestinale enterokokker må råvannet behandles før det 
sendes/leveres til abonnentene. 

Under krisen skal det utføres en ukentlig manuell inspeksjon av krisevannkilder og analyse av 
vannkvalitet i henhold til gjeldende drikkevannsforskrift.  

Dersom krise skulle oppstå vil det derfor mest nærliggende løsning være å levere krisevann med 
kommunens branntankbil på 10 000 liter og andre innkjøpte vanntanker. Disse fylles ved ett av 
kommunens øvrige vannbehandlingsanlegg og plasseres på sentrale områder i kommunen. 
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 Brannvann 

Vannforsyning til brann 

Det er ikke satt konkrete krav til slokkevannsmengder i lov eller forskrift. I forskrifter til "Lov om 
brannvern m. v.” er det imidlertid noen generelle bestemmelser som omhandler 
slokkevannsmengder og vannforsyning: 

• Boligområder: 20 l/s 
• Sentrumsområder og næringsområder: 50 l/s 

Slokkevannsbehov er vurdert i "Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen” for ulike typer branner (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2003). Dette 
slokkevannsbehov er vurdert for følgende bygningstyper: 

• Overtent enebolig i område med spredningsfare: 17 l/s 
• Større brann i tilknytning til industri-/lagerbygning, kontor, sykehjem, 42 - 58 l/s 

Videre er det utgitt en veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, 2004). Denne poengterer blant annet at det er kommunens ansvar 
å tilby sprinklervann i sentrumsområder og næringsområder uten å definere mengder. I enkelte 
tilfeller kan vannforsyning til sprinkleranlegg på 6 000 til 9 000 liter pr. min (100-150 l/s) være aktuelt 
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2004). 

 Beregning av brannvannskapasitet 

Kautokeino kommune bør etablerere en edb-basert modell for simulering av kapasiteter og 
brannvannssituasjoner. På bakgrunn av denne simuleringen er det mulig å utarbeide et kart over 
slokkevannsdekning. I dette kartverket fremgår ledningsnett med dimensjoner, trykk, stoppeventiler 
og slokkevannsuttak i tillegg til kapasitet. Det er viktig at denne modell blir oppdatert årlig. 

En slik edb-modell vil også være nyttig i simulering av ulike driftsbelastninger på nettet. Oppdatering 
av denne modellen og kartgrunnlaget defineres som et plantiltak. 

I tillegg må det etableres en del rutiner for drift av brannvannsforsyningen. Det gjelder merking av 
slokkevannsuttakene, rutiner for inspeksjon av uttakene med vekt på korrosjon, frost og gjengroing, 
og foreta periodiske tappeprøver for kontroll av tilgjengelig vannmengde. 

 Oppsummering av tiltak, sikkerhet og beredskap 

Iht. bestemmelsene i drikkevannsforskriften § 9 har vannverkseier ansvar for å levere tilstrekkelig 
mengder drikkevann under alle forhold. Dette gjelder både normale forhold, kriser og katastrofer i 
fredstid, og ved krig. 

Sikkerheten i vannforsyningssammenheng er knyttet til både vannkvalitet og sikkerhet mot 
driftsavbrudd. Beredskapsarbeidet omfatter prosesser, planer og fysiske tiltak som skal være 
forberedelser til å kunne videreføre og drive en virksomhet under kriser, katastrofer og krig. 

Kautokeino kommune har fått utarbeidet «Beredskapsplan vannforsyning 2010» og «ROS-analysen, 
revidert 19.12.2016». Disse planene skal revideres årlig. 

I reguleringsplanbestemmelser bør det vurderes innført betingelser om at tiltakshaver/eier selv har 
ansvar for å etablere tilførsel av større vannmengder til sprinkleranlegg enn det som er tilgjengelig 
kommunal vannforsyning i det aktuelle området. 
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9.2 ROS-ANALYSE OG BEREDSKAP – AVLØP 

 Generelt 

Det finnes i dag veiledningsmateriell som er tilpasset for utarbeidelse av ROS-analyse av 
avløpsanlegg, bl.a. Norsk Vanns Rapport 197-2013 «Avløpsanlegg. Vurdering av risiko for ytre 
miljø». Avløpsanlegg er definert som kritisk infrastruktur og det er viktig å gjennomføre et 
systematisk arbeid for å identifisere uønskede hendelser som kan inntreffe i systemet og sette dette 
ut av drift eller påføre andre skader og ulemper for abonnenter og ikke minst for vannmiljø.    

Når det gjelder vannforsyning finnes det i dag flere omfattende veiledningsmateriell for 
gjennomføring av ROS-analyser og utvikling av beredskap innen vannforsyning. Denne veiledningen 
kan ved noen mindre tilpasninger av kriterier legges til grunn ved gjennomføring av en analyse for 
avløpssystemet, herunder virkninger på vannmiljø.    

Den trinnvise metodikken som er beskrevet i veiledning for vannforsyning (Mattilsynets veiledning - 
Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen) kan med fordel legges til grunn for en analyse av 
avløpssystemer. Det er her viktig å påpeke at en slik analyse ikke er en dyp og omfattende teknisk 
analyse til bruk for vurdering av teknisk sikkerhet i anlegget. Det viktigste vil være å verifisere 
robuste løsninger for etablering samt drift av avløpsanlegg.   

Når det gjelder tilpasning av veiledningsmateriellet, gjelder dette spesielt inndeling av analyseobjekt 
(prinsippene bør brukes) og nye konsekvenskriterier og graderingsregime for risiko. En analyse 
utarbeidet etter dette veiledningsmateriellet vil også tilfredsstille krav i Norsk Standard 5814 «Krav til 
risikovurderinger». 

 ROS-vurderinger i hovedplanarbeidet 

Det er viktig at Teknisk enhet i sitt arbeid fokuserer på å redusere avløpsanleggenes sårbarhet og 
risikoen for uønskede hendelser. Arbeidet med vurdering av risiko og sårbarhet bør gjøres i tråd med 
metodikken beskrevet i Norsk Vanns rapport 197/2013 «Avløpsanlegg - Vurdering av risiko for ytre 
miljø». 

Gjennom denne hovedplanen er det planlagt flere tiltak som vil redusere risikoen for skader på natur 
og miljø som følge av utslipp av avløpsvann (herunder også via nødoverløp). Risikoen for store 
skader på resipienten ved urenset utslipp som følge av driftsstans på renseanlegget blir også 
redusert betraktelig. Valg av gode renseløsninger gjør at risikoen for utslipp av utilstrekkelig renset 
avløpsvann reduseres.  

Ved bygging av nye avløpsanlegg skal Kautokeino kommune gjennomføre ROS-analyser gjennom 
planleggings- og byggeprosessene for å avdekke risiko og sårbarhet på tidligst mulige stadium, og 
for å kunne gjøre tiltak for å bedre forholdene.   

De viktigste risikoelementene i sammenheng med avløpsanlegg er, i tillegg til personskade, å hindre 
skade på naturen og å hindre skade på bygninger og andre installasjoner. For å oppnå dette må det 
jobbes bevisst med mål om å redusere faren for oversvømmelser, tilbakestuvning og urensede 
utslipp.   

Kautokeino kommune vil i hovedplanperioden sette søkelys på følgende tiltak for å redusere risiko 
og sårbarhet:   

• Utarbeidelse av ROS-analyse for hele avløpssystemet i Kautokeino kommune  
• Utarbeidelse av ROS-analyse for alle større avløpsanlegg 
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• Rutiner for kontroll og tilsyn av avløpsanlegg skal gjennomgå ROS-analyser  
• I de installasjoner hvor det ved driftsstans er fare for store utslipp av urenset kloakk til 

sårbare resipienter skal det gjennomføres tiltak for å redusere utslippet til et minimum 
• På de stedene hvor anlegget er sårbart og driftsstans kan føre til langvarig nedsatt funksjon 

med medfølgende utslipp av urenset kloakk, skal vitale anleggsdeler vurderes duplisert. 
Dette gjelder både for renseanlegget og i overføringsanleggene, og er vanlig rutine ved 
planlegging av større anlegg. 

9.3 BYGGE- OG ANLEGGSARBEID 

Ved gjennomføring av bygge- eller anleggsarbeider, herunder å etablere nye rørledninger, 
pumpestasjoner, kummer og anlegg eller vedlikehold av etablerte rørledninger, pumpestasjoner, 
kummer og anlegg vil arbeidene være omfattet av Byggherreforskriften. Dette innebærer at det skal 
gjennomføres risikovurderinger av de planlagte bygge- eller anleggsarbeidene og med hensyn på 
fremtidige arbeider (herunder bruk, drift, vedlikehold, ombygging og rivning). Risikovurderingene skal 
gjennomføres under planlegging og prosjektering for på denne måten å kunne beskrive og ta hensyn 
til de risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres.    

Risikoforhold som må håndteres i utførelsesfasen må innarbeides i konkurransegrunnlaget slik at 
entreprenørene kan ta hensyn til dette i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet og prise 
nødvendige risikoreduserende tiltak i sine tilbud. Det skal stilles krav til arbeidsgivere og 
enmannsbedrifter som skal utføre bygge- eller anleggsarbeid at de skal planlegge arbeidets utførelse 
under hensyn til nødvendige risikovurderinger, og foreta løpende risikovurderinger av identifiserte 
risikoområder. De skal informere byggherre om nye eller endrede risikoforhold i prosjektet.   

Risiko knyttet til bruk, drift, vedlikehold, ombygging og riving som ikke lar seg eliminere eller redusere 
ytterligere gjennom arkitektoniske elle tekniske valg skal dokumenteres i FDV- eller "som bygget"-
dokumentasjon. 
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9.4 KOMMUNENS ANSVAR FOR VA-ANLEGG 

 Eierskap til VA-anlegg  

I LOV-2012-03-16-12 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova) er det 
tatt inn bestemmelser om at nye større VA-anlegg som hovedregel skal være eid av kommuner. Det er 
også satt krav til hvordan større private VA-anlegg skal eies og organiseres.  

Hovedreglene i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg er at: 

• Nye vann- og avløpsanlegg skal være eid av kommuner. 
• Eksisterende vann- og avløpsanlegg kan bare selges eller på annen måte overdras til 

kommuner. 
• Vesentlig utvidelse eller sammenslåing av eksisterende private anlegg kan bare skje med 

tillatelse fra kommunen etter §2.  

Loven gjelder ikke for mindre VA-anlegg: 

• For vannforsyningsanlegg betyr det anlegg som ikke er godkjenningspliktige, det vil si som 
forsyner mindre enn 20 husstander/hytter eller mindre enn 50 personer.  

• For avløpsanlegg betyr det anlegg som faller inn under kapittel 12 i forurensningsforskriften, 
det vil si som er mindre enn 50 pe.  

• Loven gjelder heller ikke for anlegg for næringsvirksomhet eller for anlegg som er eid av annet 
offentlig organ 

 Tilknytningsplikt til offentlig ledning etter §§ 27-1 og 27-2 
 

9.4.2.1 Hva sier lovverket 

Plan- og bygningsloven §27.1 

«Når offentlige vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over 
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledninger». Vil dette etter 
kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier, 
kan kommunen godkjenne en annen ordning.  

Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til offentlig 
vannledning når særlige hensyn tilsier dette. 

Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk. 

Plan- og bygningsloven §27.2 

«Når offentlige avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over 
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til avløpsledninger». Vil dette 
etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn 
tilsier, kan kommunen godkjenne en annen ordning.  

Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til offentlig 
avløpsledning når særlige hensyn tilsier dette. 

 Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk. 
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9.4.2.2 Tolkning av lovverket 

Hva er et nærliggende areal? 

«I en tolkningsuttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD) 10. mai 2012 blir 
lovens ordlyd «nærliggende arealer» nærmere omtalt: «en avstand på 300-600 m ikke kan anses 
urimelig (saksnummer 98/3328), og at en avstand på 500 m vanligvis vil ligge innenfor.» 

 Hva er uforholdsmessig stor kostnad? 

 KMD bemerker på generelt grunnlag at både en kostnad tilsvarende tre ganger normalkostnad og en 
kostnad på kr. 250 000 kan ligge innenfor rammene av andre ledd i §§ 27-1 og 27-2 i plan- og 
bygningsloven. Tilsvarende vurdering benyttes av flere statsforvaltere. 

En faktor på 3 ganger normalkostnad for et separat avløpsanlegg eller vannforsyningsanlegg må ses 
på kun som et veiledende utgangspunkt basert på avløpsmessige og vannhygieniske betraktninger. 

 Hva betyr «når særlige hensyn tilsier dette»? 

Der det kommer på spissen om kostnadene er uforholdsmessige, eller om det foreligger «særlige 
hensyn», vil det i realiteten ofte bero på en helhetsvurdering om tilknytningsplikten slår inn. Et 
sentralt moment vil være om det foreligger helsemessige forhold eller fare for forurensing som kun 
kan løses tilfredsstillende ved tilknytning til offentlig ledning. I så fall kan tilknytning kreves også der 
kostnadene er betydelige. 

9.4.2.3 Hjelp til kommuner 

Norsk Vann har utarbeidet maler for standardbrev for saksgang i forbindelse med blant annet 
tilknytningsplikt til kommunale vann- og avløpsledninger/VA-anlegg. Klikk på linken ovenfor eller 
under.  

Alternativ link: Standardbrev bokmål | va-jus. 
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10 HANDLINGSPLAN – ØKONOMI 

10.1 GENERELT 

 Regelverket 

Fra sentrale myndigheter er det lagt sterke føringer med hensyn til at kostnadene knyttet til 
kommunale avløpstjenester skal finansieres direkte av avløpsgebyret. Dette er hjemlet i Lov om 
kommunale vann- og kloakkavgifter og i kapittel 16 i Forurensningsforskriften. 

Regelverket fastsetter at dette skjer med tilknytningsgebyr for nye abonnenter samt årsgebyr basert 
på målt eller stipulert vannforbruk. Både kommunen og den enkelte abonnent kan kreve at årsgebyr 
beregnes etter målt forbruk. Størrelsen på gebyrene kan ikke overstige nødvendige kostnader på 
vann- og avløpssektoren. 

Kommunen har innført todelt gebyrsystem for årsgebyr med en fast og en mengdevariabel del. 

 Økning/reduksjon i driftsutgifter som følge av investeringer 

Det vil bli økte kostnader til drift på bakgrunn av nye investeringer i anlegg på forsyningsnettet. 
Utgangspunktet for beregning av årlig driftskostnader er basert på erfaringsdata fra tilsvarende 
anlegg, og er angitt som en prosentsats av etableringskostnadene. 

Følgende prosentsatser er lagt til: 

• Ledningsanlegg vann, avløp og overvann ±1,0 % 
• Sentral-/virveloverløp    1,0 % 
• Høydebasseng, utjevningsmagasin   1,5 % 
• Målekummer vann og avløp   2,0 % 
• Trykkøknings- og pumpestasjoner  3,0 % 
• Vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg 5,0 % 
• Sanering og utskifting av gamle ledningsanlegg vil redusere drifts- og vedlikeholdskostnader 

med 1 %. 
• Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg vil redusere drifts- og vedlikeholdskostnader 

med 1 %. 
 

Utvikling i drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av investeringer er vist i følgende vedlegg: 

• Vedlegg 1 - Driftskostnader 2022-2034. Andel vann. 
• Vedlegg 2 - Driftskostnader 2022-2034. Andel avløp. 

 

 Avskrivningstider og -metode 

Det skal benyttes lineære avskrivninger i selvkostberegningen tilsvarende regnskap for kommuner 
og selskap. 

Kommunen skal følge de sjablongmessige avskrivninger i FOR-2000-12-15-1424 "Forskrift om 
årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)", § 8. 
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Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk 
levetid, skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Følgende 
avskrivningsperioder skal legges til grunn: 

• 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner, driftskontrollsystemer og lignende 
  

• 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og 
lignende.  
 

• 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, 
pumpestasjoner, vannbehandlingsanlegg, høyde-/utjevningsbasseng, forbrenningsanlegg og 
lignende.  

 
• 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende.  

 
• 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, 

kulturbygg, brannstasjoner og lignende. 
 
Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk av 
virksomheten. 
 
Deling av investeringer i de forskjellige avskrivningsperioder er vist i følgende vedlegg: 
 

• Vedlegg 3 - Avskrivningsperioder 2022-2034. Andel vann.  
• Vedlegg 4 - Avskrivningsperioder 2022-2034. Andel avløp. 
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10.2 Tiltaksplan med prioriteringer - Vann og avløp 

Prioriteringer i tiltaksplanen under er ikke fastlåste og kan bli endret i planperioden innen den evt. fastsatte årlige investeringsrammen for vann og avløp. 

TILTAKSPLAN MED PRIORITERINGER - VANN OG AVLØP 
Lengde 

(m) 
Enhetspris Andel vann Andel avløp 

Prosjektering/ 
byggeledelse 

Totalt (kr) 
Prioritering 

2022 
Prioritering 

2023 
Prioritering 

2024 
Prioritering 

2025 
Prioritering 

2026 
Prioritering 

2027 
Prioritering 

2028 
Prioritering 

2029 
Prioritering 

2030 
Prioritering 

2031 
Prioritering 

2032 
Prioritering 

2033 
Prioritering 

2034 

KAUTOKEINO - Revidert 2021-11-29                                       

TILTAK                                       

Bredbuktnesveien - Etablering av vannledning 502 7 500 3 765 000   301 200 4 066 200                   4 066 200       

Bredbuktnesveien - Alt. 1 - Avløpsanlegg med PS (234 lm) RS     3 654 000 182 700 3 836 700           3 836 700               

Bredbuktnesveien - Alt. 2 - Avløpsanlegg med PS (365 lm) RS     4 493 000 224 650 4 717 650           4 717 650               

Gahkorcorru - Ringledning vann 146 7 500 1 095 000   87 600 1 182 600                       1 182 600   

Lankosattu - Vannledning 70 7 500 525 000   42 000 567 000                       567 000   

Ebeneser -Ringledning helsesenter- Vann og avløp 188 8 200 770 800 770 800 123 328 1 664 928             1 664 928             

Ajastealli Nedre - Avløpsanlegg med PS (638 lm) RS     6 285 000 314 250 6 599 250                       6 599 250   

Boronjarga - Avløpsanlegg med PS (316 lm) RS     3 870 000 193 500 4 063 500                   4 063 500       

Geađgenjunni - Vann- og avløpsanlegg 1 350 8 200 5 535 000 5 535 000 885 600 11 955 600                         11 955 600 

Gironvárri-øvre - Tilkobling avløp til kommunal ledning 691 7 500   5 182 500 414 600 5 597 100 5 597 100                         

Gironvárri-nedre - Pumpeledning til Gironstealli med PS (188 lm) RS     2 910 000 232 800 3 142 800         3 142 800                 

Gironstealli - Tilkobling avløp til kommunal ledning 271 7 500   2 032 500 162 600 2 195 100         2 195 100                 

Suomaluodda - Samleledning avløp med PS (760 lm) RS     7 200 000 360 000 7 560 000         7 560 000                 

Suohpatluohka - Vann- og avløpsanlegg med PS (777 lm) RS   3 898 500 4 148 500 402 350 8 449 350               8 449 350           

Kautokeino RA - Etablering av nytt kjemisk/biologisk RA RS     37 500 000 1 875 000 39 375 000     18 375 000 21 000 000                   

Kautokeino RA - Utarbeidelse av forprosjekt RS     500 000   500 000   500 000                       

Kautokeino RA - Utbedring med flotasjon, sandfang m.m. RS     2 500 000 200 000 2 700 000 2 700 000                         

Kautokeino HB - Montering av parallell UV-anlegg RS   440 000     440 000     440 000                     

Kautokeino HB - Renovering av røranlegg og ventiler i 
forbindelse med montering av parallell UV-aggregat 

RS   300 000     300 000     300 000                     

Vann Suomaluodda. Kum ved kryssing av veg (50 lm) 50 9 000 450 000     450 000   450 000                       

Etablering av reservevannforsyning for Kautokeino RS   9 149 060     9 149 060   9 149 060                       

Beazedievva - Trykkøkning/frekvensstyr. mot Bredbuktnes RS   850 000   68 000 918 000       918 000                   

SANERINGSTILTAK                                       

Baktevárri - Utskifting av VAO-anlegg 287 8 900 1 277 150 1 277 150 204 344 2 758 644   2 758 644                       

Baktevárri - VA-anlegg nedenfor bebyggelsen 335 8 200 1 373 500 1 373 500 219 760 2 966 760             2 966 760             

Ajagohpi - Utskifting av VA-anlegg 361 8 200 1 480 100 1 480 100 236 816 3 197 016                     3 197 016     

Bohtaldievva - Vann og avløp 693 8 200 2 841 300 2 841 300 454 608 6 137 208               6 137 208           

Bohtaldievva mot Ajagohpi - Vann og avløp 275 8 200 1 127 500 1 127 500 180 400 2 435 400             2 435 400             

Bohtaldievva nedre - Vann og avløp 329 8 200 1 348 900 1 348 900 215 824 2 913 624                 2 913 624         

Heargedievva - Utskifting av VAO-anlegg 182 8 900 809 900 809 900 129 584 1 749 384   1 749 384                       

Heargedievva - Utskifting av VA-anlegg 455 8 200 1 865 500 1 865 500 298 480 4 029 480   4 029 480                       

A1-06 - Etablering av ny avløpspumpestasjon RS     1 500 000 120 000 1 620 000   1 620 000                       

Kautokeino bru mot HB - Utskifting pumpeledning VK5-VK7 812 8 000 6 496 000   324 800 6 820 800             6 820 800             
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TILTAKSPLAN MED PRIORITERINGER - VANN OG AVLØP 
Lengde 

(m) 
Enhetspris Andel vann Andel avløp 

Prosjektering/ 
byggeledelse 

Totalt (kr) 
Prioritering 

2022 
Prioritering 

2023 
Prioritering 

2024 
Prioritering 

2025 
Prioritering 

2026 
Prioritering 

2027 
Prioritering 

2028 
Prioritering 

2029 
Prioritering 

2030 
Prioritering 

2031 
Prioritering 

2032 
Prioritering 

2033 
Prioritering 

2034 

Sarasuolo mot bru - Utskifting pumpeledning 1 161 8 000 9 288 000   464 400 9 752 400         9 752 400                 

Sarasuolo - Etablering ventilkum og løfting av terreng RS   2 500 000   200 000 2 700 000         2 700 000                 

A1-03 - Etablering av ny avløpspumpestasjon RS     1 500 000 120 000 1 620 000   810 000 810 000                     

Gartnetluohka - Utskifting av VA-anlegg 211 8 200 865 100 865 100 138 416 1 868 616             1 868 616             

Hannomaras/Hannoluohka - Utskifting av VA-anlegg 301 8 000 1 529 080 878 920 192 640 2 600 640           2 600 640               

V1-1 Pumpestasjon – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   280 000     280 000   280 000                       

V1-5 Høydebassenget – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   165 000     165 000   165 000                       

V1-7 Heargedievva – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   80 000     80 000     80 000                     

V1-8 Renseanlegget – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   215 000     215 000     215 000                     

V1-6 Gahkorcorru – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   70 000     70 000       70 000                   

A1-1 Kautokeino RA - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS     50 000   50 000 50 000                         

A1-2 Innløpspumpestasjon - Kautokeino RA - 
Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

RS     210 000   210 000       210 000                   

A1-11 Loankusatto - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS     55 000   55 000 55 000                         

A1-3 Vuolledallu - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS     200 000   200 000 200 000                         

A1-5 Hannujohka - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS     200 000   200 000 200 000                         

A1-7 Rema 1000 - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS     210 000   210 000 210 000                         

                                        

MAZE                                       

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater     450 000     450 000       450 000                   

Renovering av røropplegg ifm. etablering av UV og automatisk 
sil 

RS   300 000     300 000       300 000                   

V7-1 Øvre Máze - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   195 000     195 000   195 000                       

                                        

ŠUOSJÁVRI                                       

Etablering av 14 m3 slamavskiller RS     100 000   100 000 100 000                         

                                        

ČUDEJOHKA                                       

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater RS   250 000     250 000       250 000                   

                                        

LAHPOLUOPPAL                                       

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater RS   315 000     315 000       315 000                   

V5-1 Lahpoluoppal - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   195 000     195 000     195 000                     

                                        

SOAHTEFIELBMA                                       

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater RS   315 000     315 000 315 000                         

V2-1 Soahtefielbma - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   215 000     215 000       215 000                   
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TILTAKSPLAN MED PRIORITERINGER - VANN OG AVLØP 
Lengde 

(m) 
Enhetspris Andel vann Andel avløp 

Prosjektering/ 
byggeledelse 

Totalt (kr) 
Prioritering 

2022 
Prioritering 

2023 
Prioritering 

2024 
Prioritering 

2025 
Prioritering 

2026 
Prioritering 

2027 
Prioritering 

2028 
Prioritering 

2029 
Prioritering 

2030 
Prioritering 

2031 
Prioritering 

2032 
Prioritering 

2033 
Prioritering 

2034 

GUHKESLUOKTA                                       

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater     400 000     400 000       400 000                   

V3-1 Guhkesluokta - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   190 000     190 000     190 000                     

                                        

COHKADIEVVA                                       

Etablering av UV-anlegg og automatisk trykksil RS   400 000     400 000             400 000             

V4-1 Čohkadievvá - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   55 000     55 000     55 000                     

                                        

UFORUTSETTE/ADMINISTRATIVE TILTAK                                        

Utskifting av vannkummer med armatur     2 600 000 2 600 000   5 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Ansettelse av en prosjektleder/VA-ingeniør     5 785 000 5 785 000   11 570 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 

Ansettelse av driftsoperatør VA     4 030 000 4 030 000   8 060 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 

Registrering/kartlegging     650 000 650 000   1 300 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Kursing/kompetanseøkning     450 000 450 000   900 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

SUM INVESTERINGER 2022-2034 VANN OG AVLØP     77 185 390 117 989 170 9 570 250 204 744 810 11 537 100 23 816 568 22 770 000 26 238 000 27 460 300 13 214 990 18 216 504 16 646 558 4 973 624 10 189 700 5 257 016 10 408 850 14 015 600 
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10.3 Handlingsplan med prioriteringer - Vann 

Prioriteringer i handlingsplan vann under er ikke fastlåste og kan bli endret i planperioden innen den evt. fastsatte årlige investeringsrammen for vann. 

HANDLINGSPLAN 2022-2034. ANDEL VANN Andel vann 
Prioritering 

2022 
Prioritering 

2023 
Prioritering 

2024 
Prioritering 

2025 
Prioritering 

2026 
Prioritering 

2027 
Prioritering 

2028 
Prioritering 

2029 
Prioritering 

2030 
Prioritering 

2031 
Prioritering 

2032 
Prioritering 

2033 
Prioritering 

2034 

Revidert 2021-11-29                             

Bredbuktnesveien - Etablering av vannledning 4 066 200                   4 066 200       

Gahkorcorru - Ringledning vann 1 182 600                       1 182 600   

Lankosattu - Vannledning 567 000                       567 000   

Ebeneser -Ringledning helsesenter- Vann og avløp 832 464             832 464             

Geađgenjunni - Vann- og avløpsanlegg 5 977 800                         5 977 800 

Suohpatluohka - Vann- og avløpsanlegg med PS (777 lm) 4 099 675               4 099 675           

Kautokeino HB - Montering av parallell UV-anlegg 440 000     440 000                     

Kautokeino HB - Renovering av røranlegg og ventiler i forbindelse 
med montering av parallell UV-aggregat 

300 000     300 000                     

Vann Suomaluodda. Kum ved kryssing av veg (50 lm) 450 000   450 000                       

Etablering av reservevannforsyning for Kautokeino 9 149 060   9 149 060                       

Beazedievva - Trykkøkning/frekvensstyr. mot Bredbuktnes 918 000       918 000                   

SANERINGSTILTAK                             

Baktevárri - Utskifting av VAO-anlegg 1 379 322   1 379 322                       

Baktevárri - VA-anlegg nedenfor bebyggelsen 1 483 380             1 483 380             

Ajagohpi - Utskifting av VA-anlegg 1 598 508                     1 598 508     

Bohtaldievva - Vann og avløp 3 068 604               3 068 604           

Bohtaldievva mot Ajagohpi - Vann og avløp 1 217 700             1 217 700             

Bohtaldievva nedre - Vann og avløp 1 456 812                 1 456 812         

Heargedievva - Utskifting av VAO-anlegg 874 692   874 692                       

Heargedievva - Utskifting av VA-anlegg 2 014 740   2 014 740                       

Kautokeino bru mot HB - Utskifting pumpeledning VK5-VK7 6 820 800             6 820 800             

Sarasuolo mot bru - Utskifting pumpeledning 9 752 400         9 752 400                 

Sarasuolo - Etablering ventilkum og løfting av terreng 2 700 000         2 700 000                 

Gartnetluohka - Utskifting av VA-anlegg 934 308             934 308             

Hannomaras/Hannoluohka - Utskifting av VA-anlegg 1 625 400           1 625 400               

V1-1 Pumpestasjon – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

280 000   280 000                       

V1-5 Høydebassenget – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

165 000   165 000                       

V1-7 Heargedievva – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

80 000     80 000                     

V1-8 Renseanlegget – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

215 000     215 000                     

V1-6 Gahkorcorru – Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 70 000       70 000                   

                              

MAZE                             

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 450 000       450 000                   

Renovering av røropplegg ifm. etablering av UV og automatisk sil 300 000       300 000                   

V7-1 Øvre Máze - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 195 000   195 000                       
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HANDLINGSPLAN 2022-2034. ANDEL VANN Andel vann 
Prioritering 

2022 
Prioritering 

2023 
Prioritering 

2024 
Prioritering 

2025 
Prioritering 

2026 
Prioritering 

2027 
Prioritering 

2028 
Prioritering 

2029 
Prioritering 

2030 
Prioritering 

2031 
Prioritering 

2032 
Prioritering 

2033 
Prioritering 

2034 

ČUDEJOHKA                             

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 250 000       250 000                   

                              

LAHPOLUOPPAL                             

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 315 000       315 000                   

V5-1 Lahpoluoppal - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 195 000     195 000                     

                              

SOAHTEFIELBMA                             

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 315 000 315 000                         

V2-1 Soahtefielbma - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

215 000       215 000                   

                              

GUHKESLUOKTA                             

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 400 000       400 000                   

V3-1 Guhkesluokta - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 190 000     190 000                     

                              

COHKADIEVVA                             

Etablering av UV-anlegg og automatisk trykksil 400 000             400 000             

V4-1 Čohkadievvá - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 55 000     55 000                     

                              

UFORUTSETTE/DRIFTSTILTAK/ADMINISTRATIVE TILTAK                              

Utskifting av vannkummer med armatur 2 600 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Ansettelse av en prosjektleder/VA-ingeniør 5 785 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 

Ansettelse av driftsoperatør VA 4 030 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 

Registrering/kartlegging 650 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Kursing/kompetanseøkning 450 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

SUM HANDLINGSPLAN ANDEL VANN 80 514 465 1 370 000 15 562 814 2 530 000 3 973 000 13 507 400 2 655 400 12 718 652 8 198 279 2 486 812 5 096 200 2 628 508 2 779 600 7 007 800 
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10.4 Handlingsplan med prioriteringer - Avløp 

Prioriteringer i handlingsplan avløp under er ikke fastlåste og kan bli endret i planperioden innen den evt. fastsatte årlige investeringsrammen for avløp. 

HANDLINGSPLAN 2022-2034. ANDEL AVLØP Andel avløp 
Prioritering 

2022 
Prioritering 

2023 
Prioritering 

2024 
Prioritering 

2025 
Prioritering 

2026 
Prioritering 

2027 
Prioritering 

2028 
Prioritering 

2029 
Prioritering 

2030 
Prioritering 

2031 
Prioritering 

2032 
Prioritering 

2033 
Prioritering 

2034 

Revidert 2021-11-29                             

NYE TILTAK                             

Bredbuktnesveien - Alt. 1 - Avløpsanlegg med PS (234 lm) 3 836 700           3 836 700               

Bredbuktnesveien - Alt. 2 - Avløpsanlegg med PS (365 lm) 4 717 650           4 717 650               

Ebeneser -Ringledning helsesenter- Vann og avløp 832 464             832 464             

Ajastealli Nedre - Avløpsanlegg med PS (638 lm) 6 599 250                       6 599 250   

Boronjarga - Avløpsanlegg med PS (316 lm) 4 063 500                   4 063 500       

Geađgenjunni - Vann- og avløpsanlegg 5 977 800                         5 977 800 

Gironvárri-øvre - Tilkobling avløp til kommunal ledning 5 597 100 5 597 100                         

Gironvárri-nedre - Pumpeledning til Gironstealli med PS (188 lm) 3 142 800         3 142 800                 

Gironstealli - Tilkobling avløp til kommunal ledning 2 195 100         2 195 100                 

Suomaluodda - Samleledning avløp med PS (760 lm) 7 560 000         7 560 000                 

Suohpatluohka - Vann- og avløpsanlegg med PS (777 lm) 4 349 675               4 349 675           

Kautokeino RA - Etablering av nytt kjemisk/biologisk RA 39 375 000     18 375 000 21 000 000                   

Kautokeino RA - Utarbeidelse av forprosjekt 500 000   500 000                       

Kautokeino RA - Utbedring med flotasjon, sandfang m.m. 2 700 000 2 700 000                         

SANERINGSTILTAK                             

Baktevárri - Utskifting av VAO-anlegg 1 379 322   1 379 322                       

Baktevárri - VA-anlegg nedenfor bebyggelsen 1 483 380             1 483 380             

Ajagohpi - Utskifting av VA-anlegg 1 598 508                     1 598 508     

Bohtaldievva - Vann og avløp 3 068 604               3 068 604           

Bohtaldievva mot Ajagohpi - Vann og avløp 1 217 700             1 217 700             

Bohtaldievva nedre - Vann og avløp 1 456 812                 1 456 812         

Heargedievva - Utskifting av VAO-anlegg 874 692   874 692                       

Heargedievva - Utskifting av VA-anlegg 2 014 740   2 014 740                       

A1-06 - Etablering av ny avløpspumpestasjon 1 620 000   1 620 000                       

A1-03 - Etablering av ny avløpspumpestasjon 1 620 000   810 000 810 000                     

Gartnetluohka - Utskifting av VA-anlegg 934 308             934 308             

Hannomaras/Hannoluohka - Utskifting av VA-anlegg 975 240           975 240               

A1-1 Kautokeino RA - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 50 000   50 000                       

A1-2 Innløpspumpestasjon - Kautokeino RA - Oppgradering/renovering 
av driftskontrollanlegg 

210 000       210 000                   

A1-11 Loankusatto - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 55 000 55 000                         

A1-3 Vuolledallu - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 200 000 200 000                         

A1-5 Hannujohka - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 200 000 200 000                         

A1-7 Rema 1000 - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 210 000 210 000                         
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HANDLINGSPLAN 2022-2034. ANDEL AVLØP Andel avløp 
Prioritering 

2022 
Prioritering 

2023 
Prioritering 

2024 
Prioritering 

2025 
Prioritering 

2026 
Prioritering 

2027 
Prioritering 

2028 
Prioritering 

2029 
Prioritering 

2030 
Prioritering 

2031 
Prioritering 

2032 
Prioritering 

2033 
Prioritering 

2034 

ŠUOSJÁVRI                             

Etablering av 14 m3 slamavskiller 100 000 100 000                         

                              

UFORUTSETTE/DRIFTSTILTAK/ADMINISTRATIVE TILTAK                              

Utskifting av vannkummer med armatur 2 600 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Ansettelse av en prosjektleder/VA-ingeniør 5 785 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 

Ansettelse av driftsoperatør VA 4 030 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 

Registrering/kartlegging 650 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Kursing/kompetanseøkning 450 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

SUM HANDLINGSPLAN ANDEL AVLØP 124 230 345 10 117 100 8 303 754 20 240 000 22 265 000 13 952 900 10 559 590 5 497 852 8 448 279 2 486 812 5 093 500 2 628 508 7 629 250 7 007 800 
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10.5 GEBYRUTVIKLING VA I KAUTOKEINO KOMMUNE 

 Generelt 

Beregninger av framtidig gebyrgrunnlag for vann og avløp er basert på investeringer i de skisserte 
handlingsplaner for vann og avløp. Gebyrgrunnlaget for vann og avløp påvirkes betydelig av økte 
kapitalkostnader som følge av investeringer i handlingsplanene. 

Det er forutsatt at både vann- og avløpssektoren skal være en økonomisk selvstendig sektor. Det vil 
si at inntektene fra vann- og avløpsgebyret skal dekke utgifter til drift og kapitalkostnader. 
Bestemmelsene om beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrer er nå tatt inn som eget i 
kapittel den nye forurensningsforskriften. 

EnviDan AS har på forespørsel fra Kautokeino kommune beregnet hvordan kommunens 
investeringsplan frem til 2034 med tilhørende effekter i driften vil påvirke vann- og avløpsgebyrene. 

 Nøkkeltall 

I tabell 1 finner man de viktigste tallene fra analysen. Forventet årlig gebyrøkning i perioden fra 2021 
til 2036 er 5,3 % og 5,5 % for henholdsvis vann og avløp. 

 

 Tabell 10.1: Nøkkeltall 

 Forutsetninger og antakelser 

Forutsetningene og antakelsene som ligger til grunn for analysen er følgende: 

• Driftskostnadene fremskrives årlig med 2,5 % ut ifra prognosen for 2021 og korrigert for 
justeringer gjennomført i budsjettmøtet 8. september 2021. 

• Nettoeffekten av årlig endrede driftskostnader som følge av investeringene er lagt inn. 
• Avskrivningene beregnes lineært og det er antatt at avskrivning starter året etter det er 

investert. 
• Kommunalbankens prognose for kalkylerenten fra 5. september 2021 er lagt til grunn. 
• Indirekte kostnader fremskrives årlig med 2,5 %. 
• Nevnte beløp i oversendt data betegnet som «Uforutsette/driftstiltak/administrative tiltak» er i 

sin helhet lagt inn som driftskostnader og avskrives ikke. 
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 Analyse - Vann 

10.5.4.1 Gebyrutvikling - Vann 

 

Tabell 10.2: Gebyrutvikling Vann, 2021 – 2028 

 

Tabell 10.3: Gebyrutvikling Vann, 2029 – 2036 

Gjennomsnittlig årsgebyr øker fra 4.883 kroner i 2021 til 10.663 kroner i 2036 ved et forbruk på 150 m3. 
Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,3 %. Årlig gjennomsnittlig vanngebyr fra 2021 til 2036 er 
8.693 kroner. 

10.5.4.2 Selvkostoppstilling - Vann 

 

Tabell 10.4: Selvkostoppstilling Vann, 2021 – 2028 
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Tabell 10.5: Selvkostoppstilling Vann, 2029 – 2036 

 Analyse - Avløp 

10.5.5.1 Gebyrutvikling - Avløp 

 

Tabell 10.6: Gebyrutvikling Avløp, 2021 – 2028 

 

Tabell 10.7: Gebyrutvikling Avløp, 2029 – 2036 

Gjennomsnittlig årsgebyr øker fra 7.915 kroner i 2021 til 17.650 kroner i 2036 ved et forbruk på 150 m3. 
Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,5 %. Gjennomsnittlig avløpsgebyr fra 2021 til 2036 er 
14.700 kroner. 
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10.5.5.2 Selvkostoppstilling – Avløp 

 

Tabell 10.8: Selvkostoppstilling Avløp, 2021 – 2028 

 

Tabell 10.9: Selvkostoppstilling Avløp, 2029 – 2036 
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 Grafisk fremstilling 

 

Figur 10.1 Gebyrutvikling VA, 2020-2036 
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 DRIFTSKOSTNADER 2022-2034. ANDEL VANN VEDLEGG 1 

DRIFTSKOSTNADER 2022-2034. ANDEL VANN Driftskostnader % Andel vann 
Prioritering 

2022 
Prioritering 

2023 
Prioritering 

2024 
Prioritering 

2025 
Prioritering 

2026 
Prioritering 

2027 
Prioritering 

2028 
Prioritering 

2029 
Prioritering 

2030 
Prioritering 

2031 
Prioritering 

2032 
Prioritering 

2033 
Prioritering 

2034 

Revidert 2021-11-29                               

NYE TILTAK                               

Bredbuktnesveien - Etablering av vannledning 1,00 % 4 066 200                   40 662       

Gahkorcorru - Ringledning vann 1,00 % 1 182 600                       11 826   

Lankosattu - Vannledning 1,00 % 567 000                       5 670   

Ebeneser -Ringledning helsesenter- Vann og avløp 1,00 % 832 464             8 325             

Geađgenjunni - Vann- og avløpsanlegg 1,00 % 5 977 800                         59 778 

Suohpatluohka - Vann- og avløpsanlegg med PS (777 lm) 1,00 % 4 099 675               40 997           

Kautokeino HB - Montering av parallell UV-anlegg 5,00 % 440 000     22 000                     

Kautokeino HB - Renovering av røranlegg og ventiler i forbindelse 
med montering av parallell UV-aggregat 

-1,00% 300 000     -3 000                     

Vann Suomaluodda. Kum ved kryssing av veg (50 lm) 1,00 % 450 000   4 500                       

Etablering av reservevannforsyning for Kautokeino 3,00 % 9 149 060   274 472                       

Beazedievva - Trykkøkning/frekvensstyr. mot Bredbuktnes 3,00 % 918 000       27 540                   

SANERINGSTILTAK                               

Baktevárri - Utskifting av VAO-anlegg -1,00% 1 379 322   -13 793                       

Baktevárri - VA-anlegg nedenfor bebyggelsen -1,00% 1 483 380             -14 834             

Ajagohpi - Utskifting av VA-anlegg -1,00% 1 598 508                     -15 985     

Bohtaldievva - Vann og avløp -1,00% 3 068 604               -30 686           

Bohtaldievva mot Ajagohpi - Vann og avløp -1,00% 1 217 700             -12 177             

Bohtaldievva nedre - Vann og avløp -1,00% 1 456 812                 -14 568         

Heargedievva - Utskifting av VAO-anlegg -1,00% 874 692   -8 747                       

Heargedievva - Utskifting av VA-anlegg -1,00% 2 014 740   -20 147                       

Kautokeino bru mot HB - Utskifting pumpeledning VK5-VK7 -1,00% 6 820 800             -68 208             

Sarasuolo mot bru - Utskifting pumpeledning -1,00% 9 752 400         -97 524                 

Sarasuolo - Etablering ventilkum og løfting av terreng -1,00% 2 700 000         -27 000                 

Gartnetluohka - Utskifting av VA-anlegg -1,00% 934 308             -9 343             

Hannomaras/Hannoluohka - Utskifting av VA-anlegg -1,00% 1 625 400           -16 254               

V1-1 Pumpestasjon – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

-1,00% 280 000   -2 800                       

V1-5 Høydebassenget – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

-1,00% 165 000   -1 650                       

V1-7 Heargedievva – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

-1,00% 80 000     -800                     

V1-8 Renseanlegget – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

-1,00% 215 000     -2 150                     

V1-6 Gahkorcorru – Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg -1,00% 70 000       -700                   

                                

MAZE                               

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 5,00 % 450 000       22 500                   

Renovering av røropplegg ifm. etablering av UV og automatisk sil -1,00% 300 000       -3 000                   

V7-1 Øvre Máze - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg -1,00% 195 000   -1 950                       
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 DRIFTSKOSTNADER 2022-2034. ANDEL VANN VEDLEGG 1 

DRIFTSKOSTNADER 2022-2034. ANDEL VANN Driftskostnader % Andel vann 
Prioritering 

2022 
Prioritering 

2023 
Prioritering 

2024 
Prioritering 

2025 
Prioritering 

2026 
Prioritering 

2027 
Prioritering 

2028 
Prioritering 

2029 
Prioritering 

2030 
Prioritering 

2031 
Prioritering 

2032 
Prioritering 

2033 
Prioritering 

2034 

ČUDEJOHKA                               

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 5,00 % 250 000       12 500                   

                                

LAHPOLUOPPAL                               

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 5,00 % 315 000       15 750                   

V5-1 Lahpoluoppal - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg -1,00% 195 000     -1 950                     

                                

SUOHTEFIELBMA                               

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 5,00 % 315 000 15 750                         

V2-1 Soahtefielbma - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

-1,00% 215 000       -2 150                   

                                

GUHKESLUOKTA                               

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 5,00 % 400 000       20 000                   

V3-1 Guhkesluokta - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg -1,00% 190 000     -1 900                     

                                

COHKADIEVVA                               

Etablering av UV-anlegg og automatisk trykksil 5,00 % 400 000             20 000             

V4-1 Čohkadievvá - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg -1,00% 55 000     -550                     

                                

UFORUTSETTE/DRIFTSTILTAK/ADMINISTRATIVE TILTAK                               

Utskifting av vannkummer med armatur   2 600 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Ansettelse av en prosjektleder/VA-ingeniør   5 785 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 

Ansettelse av driftsoperatør VA   4 030 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 

Registrering/kartlegging   650 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Kursing/kompetanseøkning   450 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER ANDEL VANN   80 514 465 1 070 750 1 284 884 1 066 650 1 147 440 930 476 1 013 746 953 763 1 040 311 1 015 432 1 070 662 1 014 015 1 047 496 1 089 778 
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DRIFTSKOSTNADER 2022-2034. ANDEL AVLØP 
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 DRIFTSKOSTNADER 2022-2034. ANDEL AVLØP VEDLEGG 2 

DRIFTSKOSTNADER 2022-2034. ANDEL AVLØP Driftskostnader % Andel avløp 
Prioritering 

2022 
Prioritering 

2023 
Prioritering 

2024 
Prioritering 

2025 
Prioritering 

2026 
Prioritering 

2027 
Prioritering 

2028 
Prioritering 

2029 
Prioritering 

2030 
Prioritering 

2031 
Prioritering 

2032 
Prioritering 

2033 
Prioritering 

2034 

Revidert 2021-11-29                               

NYE TILTAK                               

Bredbuktnesveien - Alt. 1 - Avløpsanlegg med PS (234 lm) 1,00 % 3 836 700           38 367               

Bredbuktnesveien - Alt. 2 - Avløpsanlegg med PS (365 lm) 1,00 % 4 717 650           47 177               

Ebeneser -Ringledning helsesenter- Vann og avløp 1,00 % 832 464             8 325             

Ajastealli Nedre - Avløpsanlegg med PS (638 lm) 1,00 % 6 599 250                       65 993   

Boronjarga - Avløpsanlegg med PS (316 lm) 1,00 % 4 063 500                   40 635       

Geađgenjunni - Vann- og avløpsanlegg 1,00 % 5 977 800                         59 778 

Gironvárri-øvre - Tilkobling avløp til kommunal ledning 1,00 % 5 597 100 55 971                         

Gironvárri-nedre - Pumpeledning til Gironstealli med PS (188 lm) 1,00 % 3 142 800         31 428                 

Gironstealli - Tilkobling avløp til kommunal ledning 1,00 % 2 195 100         21 951                 

Suomaluodda - Samleledning avløp med PS (760 lm) 1,00 % 7 560 000         75 600                 

Suohpatluohka - Vann- og avløpsanlegg med PS (777 lm) 1,00 % 4 349 675               43 497           

Kautokeino RA - Etablering av nytt kjemisk/biologisk RA 5,00 % 39 375 000     918 750 1 050 000                   

Kautokeino RA - Utarbeidelse av forprosjekt 0,00 % 500 000   0                       

Kautokeino RA - Utbedring med flotasjon, sandfang m.m. 5,00 % 2 700 000 135 000                         

SANERINGSTILTAK                               

Baktevárri - Utskifting av VAO-anlegg -1,00% 1 379 322   -13 793                       

Baktevárri - VA-anlegg nedenfor bebyggelsen -1,00% 1 483 380             -14 834             

Ajagohpi - Utskifting av VA-anlegg -1,00% 1 598 508                     -15 985     

Bohtaldievva - Vann og avløp -1,00% 3 068 604               -30 686           

Bohtaldievva mot Ajagohpi - Vann og avløp -1,00% 1 217 700             -12 177             

Bohtaldievva nedre - Vann og avløp -1,00% 1 456 812                 -14 568         

Heargedievva - Utskifting av VAO-anlegg -1,00% 874 692   -8 747                       

Heargedievva - Utskifting av VA-anlegg -1,00% 2 014 740   -20 147                       

A1-06 - Etablering av ny avløpspumpestasjon -1,00% 1 620 000   -16 200                       

A1-03 - Etablering av ny avløpspumpestasjon -1,00% 1 620 000   -8 100 -8 100                     

Gartnetluohka - Utskifting av VA-anlegg -1,00% 934 308             -9 343             

Hannomaras/Hannoluohka - Utskifting av VA-anlegg -1,00% 975 240           -9 752               

A1-1 Kautokeino RA - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg -1,00% 50 000   -500                       

A1-2 Innløpspumpestasjon - Kautokeino RA - Oppgradering/renovering 
av driftskontrollanlegg 

-1,00% 210 000       -1 120                   

A1-11 Loankusatto - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg -1,00% 55 000 -550                         

A1-3 Vuolledallu - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg -1,00% 200 000 -2 000                         

A1-5 Hannujohka - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg -1,00% 200 000 -2 000                         

A1-7 Rema 1000 - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg -1,00% 210 000 -2 100                         

                                

ŠUOSJÁVRI                               

Etablering av 14 m3 slamavskiller 5,00 % 100 000 5 000                         
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 DRIFTSKOSTNADER 2022-2034. ANDEL AVLØP VEDLEGG 2 

DRIFTSKOSTNADER 2022-2034. ANDEL AVLØP Driftskostnader % Andel avløp 
Prioritering 

2022 
Prioritering 

2023 
Prioritering 

2024 
Prioritering 

2025 
Prioritering 

2026 
Prioritering 

2027 
Prioritering 

2028 
Prioritering 

2029 
Prioritering 

2030 
Prioritering 

2031 
Prioritering 

2032 
Prioritering 

2033 
Prioritering 

2034 

UFORUTSETTE/DRIFTSTILTAK/ADMINISTRATIVE TILTAK                                

Utskifting av vannkummer med armatur   2 600 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Ansettelse av en prosjektleder/VA-ingeniør   5 785 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 

Ansettelse av driftsoperatør VA   4 030 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 

Registrering/kartlegging   650 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Kursing/kompetanseøkning   450 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER ANDEL AVLØP   124 230 345 1 244 321 987 512 1 965 650 2 103 880 1 183 979 1 105 791 1 001 971 1 042 811 1 015 432 1 070 635 1 014 015 1 095 993 1 089 778 
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 AVSKRIVNINGSPERIODER 2022-2034. ANDEL VANN VEDLEGG 3 

AVSKRIVNINGSPERIODER 2022-2034. ANDEL VANN 
Avskrivningsperiode 

År 
Andel vann 

Prioritering 
2022 

Prioritering 
2023 

Prioritering 
2024 

Prioritering 
2025 

Prioritering 
2026 

Prioritering 
2027 

Prioritering 
2028 

Prioritering 
2029 

Prioritering 
2030 

Prioritering 
2031 

Prioritering 
2032 

Prioritering 
2033 

Prioritering 
2034 

Revidert 2021-11-29                               

NYE TILTAK                               

Bredbuktnesveien - Etablering av vannledning 40 4 066 200                   4 066 200       

Gahkorcorru - Ringledning vann 40 1 182 600                       1 182 600   

Lankosattu - Vannledning 40 567 000                       567 000   

Ebeneser -Ringledning helsesenter- Vann og avløp 40 832 464             832 464             

Geađgenjunni - Vann- og avløpsanlegg 40 5 977 800                         5 977 800 

Suohpatluohka - Vann- og avløpsanlegg med PS (777 lm) 40 4 099 675               4 099 675           

Kautokeino HB - Montering av parallell UV-anlegg 20 440 000     440 000                     

Kautokeino HB - Renovering av røranlegg og ventiler i forbindelse 
med montering av parallell UV-aggregat 

20 300 000     300 000                     

Vann Suomaluodda. Kum ved kryssing av veg (50 lm) 40 450 000   450 000                       

Etablering av reservevannforsyning for Kautokeino 40 9 149 060   9 149 060                       

Beazedievva - Trykkøkning/frekvensstyring mot Bredbuktnes 20 918 000       918 000                   

SANERINGSTILTAK                               

Baktevárri - Utskifting av VAO-anlegg 40 1 379 322   1 379 322                       

Baktevárri - VA-anlegg nedenfor bebyggelsen 40 1 483 380             1 483 380             

Ajagohpi - Utskifting av VA-anlegg 40 1 598 508                     1 598 508     

Bohtaldievva - Vann og avløp 40 3 068 604               3 068 604           

Bohtaldievva mot Ajagohpi - Vann og avløp 40 1 217 700             1 217 700             

Bohtaldievva nedre - Vann og avløp 40 1 456 812                 1 456 812         

Heargedievva - Utskifting av VAO-anlegg 40 874 692   874 692                       

Heargedievva - Utskifting av VA-anlegg 40 2 014 740   2 014 740                       

Kautokeino bru mot HB - Utskifting pumpeledning VK5-VK7 40 6 820 800             6 820 800             

Sarasuolo mot bru - Utskifting pumpeledning 40 9 752 400         9 752 400                 

Sarasuolo - Etablering ventilkum og løfting av terreng 40 2 700 000         2 700 000                 

Gartnetluohka - Utskifting av VA-anlegg 40 934 308             934 308             

Hannomaras/Hannoluohka - Utskifting av VA-anlegg 40 1 625 400           1 625 400               

V1-1 Pumpestasjon – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

10 280 000   280 000                       

V1-5 Høydebassenget – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

10 165 000   165 000                       

V1-7 Heargedievva – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

10 80 000     80 000                     

V1-8 Renseanlegget – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

10 215 000     215 000                     

V1-6 Gahkorcorru – Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 10 70 000       70 000                   

                                

MAZE                               

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 20 450 000       450 000                   

Renovering av røropplegg ifm. etablering av UV og automatisk sil 20 300 000       300 000                   

V7-1 Øvre Máze - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 10 195 000   195 000                       
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 AVSKRIVNINGSPERIODER 2022-2034. ANDEL VANN VEDLEGG 3 

AVSKRIVNINGSPERIODER 2022-2034. ANDEL VANN 
Avskrivningsperiode 

År 
Andel vann 

Prioritering 
2022 

Prioritering 
2023 

Prioritering 
2024 

Prioritering 
2025 

Prioritering 
2026 

Prioritering 
2027 

Prioritering 
2028 

Prioritering 
2029 

Prioritering 
2030 

Prioritering 
2031 

Prioritering 
2032 

Prioritering 
2033 

Prioritering 
2034 

ČUDEJOHKA                               

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 20 250 000       250 000                   

                                

LAHPOLUOPPAL                               

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 20 315 000       315 000                   

V5-1 Lahpoluoppal - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 10 195 000     195 000                     

                                

SUOHTEFIELBMA                               

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 20 315 000 315 000                         

V2-1 Soahtefielbma - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

10 215 000       215 000                   

                                

GUHKESLUOKTA                               

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater 20 400 000       400 000                   

V3-1 Guhkesluokta - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 10 190 000     190 000                     

                                

COHKADIEVVA                               

Etablering av UV-anlegg og automatisk trykksil 20 400 000             400 000             

V4-1 Čohkadievvá - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 10 55 000     55 000                     

                                

UFORUTSETTE/DRIFTSTILTAK/ADMINISTRATIVE TILTAK                                

Utskifting av vannkummer med armatur 40 2 600 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Ansettelse av en prosjektleder/VA-ingeniør  - 5 785 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 

Ansettelse av driftsoperatør VA  - 4 030 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 

Registrering/kartlegging  - 650 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Kursing/kompetanseøkning  - 450 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

SUM INVESTERINGER  ANDEL VANN   80 514 465 1 370 000 15 562 814 2 530 000 3 973 000 13 507 400 2 655 400 12 718 652 8 198 279 2 486 812 5 096 200 2 628 508 2 779 600 7 007 800 

                
INVESTERINGER INNDELT I  AVSKRIVNINGSPERIODER                               

Sum tiltak med avskrivning på 10 år     0 640 000 735 000 285 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum tiltak med avskrivning på 20 år     315 000 0 740 000 1 715 000 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 

Sum tiltak med avskrivning på 40 år     200 000 14 067 814 200 000 200 000 12 452 400 1 825 400 11 488 652 7 368 279 1 656 812 4 266 200 1 798 508 1 949 600 6 177 800 
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 AVSKRIVNINGSPERIODER 2022-2034. ANDEL AVLØP VEDLEGG 4 

AVSKRIVNINGSPERIODER 2022-2034. ANDEL AVLØP 
Avskrivningsperiode 

År 
Andel avløp 

Prioritering 
2022 

Prioritering 
2023 

Prioritering 
2024 

Prioritering 
2025 

Prioritering 
2026 

Prioritering 
2027 

Prioritering 
2028 

Prioritering 
2029 

Prioritering 
2030 

Prioritering 
2031 

Prioritering 
2032 

Prioritering 
2033 

Prioritering 
2034 

Revidert 2021-11-29                               

NYE TILTAK                               

Bredbuktnesveien - Alt. 1 - Avløpsanlegg med PS (234 lm) 40 3 836 700           3 836 700               

Bredbuktnesveien - Alt. 2 - Avløpsanlegg med PS (365 lm) 40 4 717 650           4 717 650               

Ebeneser -Ringledning helsesenter- Vann og avløp 40 832 464             832 464             

Ajastealli Nedre - Avløpsanlegg med PS (638 lm) 40 6 599 250                       6 599 250   

Boronjarga - Avløpsanlegg med PS (316 lm) 40 4 063 500                   4 063 500       

Geađgenjunni - Vann- og avløpsanlegg 40 5 977 800                         5 977 800 

Gironvárri-øvre - Tilkobling avløp til kommunal ledning 40 5 597 100 5 597 100                         

Gironvárri-nedre - Pumpeledning til Gironstealli med PS (188 lm) 40 3 142 800         3 142 800                 

Gironstealli - Tilkobling avløp til kommunal ledning 40 2 195 100         2 195 100                 

Suomaluodda - Samleledning avløp med PS (760 lm) 40 7 560 000         7 560 000                 

Suohpatluohka - Vann- og avløpsanlegg med PS (777 lm) 40 4 349 675               4 349 675           

Kautokeino RA - Etablering av nytt kjemisk/biologisk RA 20 39 375 000     18 375 000 21 000 000                   

Kautokeino RA - Utarbeidelse av forprosjekt 20 500 000   500 000                       

Kautokeino RA - Utbedring med flotasjon, sandfang m.m. 20 2 700 000 2 700 000                         

SANERINGSTILTAK 40                             

Baktevárri - Utskifting av VAO-anlegg 40 1 379 322   1 379 322                       

Baktevárri - VA-anlegg nedenfor bebyggelsen 40 1 483 380             1 483 380             

Ajagohpi - Utskifting av VA-anlegg 40 1 598 508                     1 598 508     

Bohtaldievva - Vann og avløp 40 3 068 604               3 068 604           

Bohtaldievva mot Ajagohpi - Vann og avløp 40 1 217 700             1 217 700             

Bohtaldievva nedre - Vann og avløp 40 1 456 812                 1 456 812         

Heargedievva - Utskifting av VAO-anlegg 40 874 692   874 692                       

Heargedievva - Utskifting av VA-anlegg 40 2 014 740   2 014 740                       

A1-06 - Etablering av ny avløpspumpestasjon 20 1 620 000   1 620 000                       

A1-03 - Etablering av ny avløpspumpestasjon 20 1 620 000   810 000 810 000                     

Gartnetluohka - Utskifting av VA-anlegg 40 934 308             934 308             

Hannomaras/Hannoluohka - Utskifting av VA-anlegg 40 975 240           975 240               

A1-1 Kautokeino RA - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 10 50 000   50 000                       

A1-2 Innløpspumpestasjon - Kautokeino RA - Oppgradering/renovering 
av driftskontrollanlegg 

10 210 000       210 000                   

A1-11 Loankusatto - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 10 55 000 55 000                         

A1-3 Vuolledallu - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 10 200 000 200 000                         

A1-5 Hannujohka - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 10 200 000 200 000                         

A1-7 Rema 1000 - Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 10 210 000 210 000                         

                                

ŠUOSJÁVRI                               

Etablering av 14 m3 slamavskiller 20 100 000 100 000                         
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 AVSKRIVNINGSPERIODER 2022-2034. ANDEL AVLØP VEDLEGG 4 

AVSKRIVNINGSPERIODER 2022-2034. ANDEL AVLØP 
Avskrivningsperiode 

År 
Andel avløp 

Prioritering 
2022 

Prioritering 
2023 

Prioritering 
2024 

Prioritering 
2025 

Prioritering 
2026 

Prioritering 
2027 

Prioritering 
2028 

Prioritering 
2029 

Prioritering 
2030 

Prioritering 
2031 

Prioritering 
2032 

Prioritering 
2033 

Prioritering 
2034 

UFORUTSETTE/DRIFTSTILTAK/ADMINISTRATIVE TILTAK                                

Utskifting av vannkummer med armatur 40 2 600 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Ansettelse av en prosjektleder/VA-ingeniør  - 5 785 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 445 000 

Ansettelse av driftsoperatør VA  - 4 030 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 

Registrering/kartlegging  - 650 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Kursing/kompetanseøkning  - 450 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

SUM INVESTERINGER ANDEL AVLØP   124 230 345 10 117 100 8 303 754 20 240 000 22 265 000 13 952 900 10 559 590 5 497 852 8 448 279 2 486 812 5 093 500 2 628 508 7 629 250 7 007 800 

                
INVESTERINGER INNDELT I AVSKRIVNINGSPERIODER                               

Sum tiltak med avskrivning på 10 år     665 000 50 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum tiltak med avskrivning på 20 år     2 800 000 2 930 000 19 185 000 21 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum tiltak med avskrivning på 40 år     5 797 100 4 468 754 200 000 200 000 13 097 900 9 729 590 4 667 852 7 618 279 1 656 812 4 263 500 1 798 508 6 799 250 6 177 800 
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VEDLEGG 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEBYRUTVIKLING OG SELVKOSTOPPSTILLING. 
ANDEL VANN 2021-2036 
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 GEBYRUTVIKLING OG SELVKOSTOPPSTILLING. VEDLEGG 5 

ANDEL VANN 2021-2036 

 

 

Gebyrutvikling Vann, 2021 - 2028 

 

Gebyrutvikling Vann, 2029 - 2036 

 

Gjennomsnittlig årsgebyr øker fra 4.883 kroner i 2021 til 10.663 kroner i 2036 ved et forbruk på 150 
m3. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,3 %. Årlig gjennomsnittlig vanngebyr fra 2021 
til 2036 er 8.693 kroner. 

Selvkostoppstilling Vann, 2021 - 2028 

 

Selvkostoppstilling Vann, 2029 - 2036 
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VEDLEGG 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEBYRUTVIKLING OG SELVKOSTOPPSTILLING. 
ANDEL AVLØP 2021-2036 
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 GEBYRUTVIKLING OG SELVKOSTOPPSTILLING. VEDLEGG 6 

ANDEL AVLØP 2021-2036 
 

Gebyrutvikling Avløp, 2021 - 2028 

 

Gebyrutvikling Avløp, 2029 - 2036 

 

Gjennomsnittlig årsgebyr øker fra 7.915 kroner i 2021 til 17.650 kroner i 2036 ved et forbruk på 150 

m3. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,5 %. Gjennomsnittlig avløpsgebyr fra 2021 til 

2036 er 14.700 kroner. 

Selvkostoppstilling Avløp, 2021 - 2028 

 

Selvkostoppstilling Avløp, 2029 - 2036 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 FORMÅLET MED HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 

Hovedformål med hovedplan: 

• Konkretisere og videreføre strategi for Kautokeino kommunes drikkevannsforsyning og 
avløpshåndtering. 

• Legge grunnlaget for framtidig planlegging og utbygging av kommunens vann- og 
avløpssystem. 

Planen skal være et verktøy for fremtidige beslutninger og budsjettering vedr. vannforsyning og 
avløpshåndtering, der målet er å skaffe kommunens befolkning og næringsliv tilstrekkelig  med godt 
drikkevann og sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann. 

Hovedplanen inneholder: 

• Konkrete mål for framtidig vannforsyning i Kautokeino kommune. 
• Beskrivelse av status for og tiltaksbehov ved kommunens vannverk, og ansvarsforhold 

vedrørende privat vannforsyning. 
• Konkrete mål for framtidig håndtering av kommunalt avløpsvann. 
• Vurdering i forhold til utfordringer knyttet til klima og energi. 
• Forslag og anbefalinger om utbyggingstiltak, både med tanke på anlegg og ledningsnett, for å 

nå oppsatte mål. 
• Vurdering av investeringskostnader for de enkelte tiltak. 

Hovedplan for vann og avløp skal gjelde perioden 2022-2034. Hovedplanen skal rulleres hvert 4. år. 
Handlingsplanen rulleres hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet. 

Hovedplan for vann og avløp har blitt utarbeidet av arbeidsgruppe bestående: 

• Kenneth Mortensen, fagansvarlig VA, prosjektleder hovedplan vann og avløp 
• Sindre Murud, kommunalleder 
• Roger Hætta, driftsleder 
• John Mathis Hætta, driftsoperatør 
• Sigve Kongsvik, driftsoperatør 

Sivilingeniør Arne Niittyvuopio fra Norconsult AS har vært engasjert som rådgivende ingeniør for 
prosjektet. 

1.2 EVALUERING AV EKSISTERENDE HOVEDPLAN VANN OG HOVEDPLAN AVLØP 

Det er tidligere utarbeidet følgende hovedplan som i stor grad har gitt føringer for gjennomførte tiltak i 
kommunen i tidligere planperioder: 

• Hovedplan avløp 2004-2008, Kautokeino kommune 
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2 MÅLSETNINGER 

2.1 NASJONALE MPL FOR VANN OG HELSE 

Norge har satt mål for bedre vannkvalitet under protokollen for vann og helse, som er en internasjonal 
avtale. Protokollen om vann og helse er en internasjonal avtale har bakgrunn i FNs vannkonvensjon 
av 1992. Konvensjonen skal styrke tiltak for vern av overflate- og grunnvann. 

Protokollen ble fastsatt i 1999. Målet er å sikre befolkningen sikker tilgang til nok og trygt drikkevann, 
og tilfredsstillende sanitære forhold. Norge ratifiserte avtalen i 2004 og plikter dermed å følge den, i 
likhet med en rekke andre nasjoner. 

Protokollen sier at hver part skal sette nasjonale mål for å bedre forholdene innen både vann og 
avløp. Dessuten skal vi holde oversikt over fremdriften. Hensikten er å øke bevisstheten rundt 
utfordringer og hvilke tiltak som er nødvendig. Planen skal også bidra til at ansvarlige 
sektormyndigheter samarbeider. Regjeringen vedtok mål for Norge i 2014, sammen med en plan for 
måloppnåelse. 

Nr. Nasjonale mål for vann og helse med målsettinger 

1.  Kvaliteten på drikkevannet som når forbrukerne: 
a) For hvert vannforsyningssystem som forsyner flere enn 500 personer, skal antall forskriftsfestede 

prøveuttak som overskrider grenseverdien for kjemiske parametere i drikkevannsforskriften ikke 
være flere enn 2 per år. Maksimalverdien skal ikke overskride grenseverdien med mer enn en faktor 
på 5. For mikrobiologiske parametere med 0 som grenseverdi, skal antall overskridelser etter 
verifisering være mindre enn 1 per år.  

b) For hvert vannforsyningssystem som forsyner mellom 50 og 500 personer, skal antall 
forskriftsfestede prøveuttak som overskrider grenseverdien for kjemiske parametere i 
drikkevannsforskriften ikke være flere enn 3 per år. Maksimalverdien skal ikke overskride 
grenseverdien med mer enn en faktor på 5. For mikrobiologiske parametere med 0 som 
grenseverdi, skal antall overskridelser etter verifisering være mindre enn 3 per år. 

c) For hvert vannforsyningssystem som forsyner færre enn 50 personer, bør en tilfeldig tatt prøve i 
løpet av et år ikke overskride grenseverdien for de kjemiske parametere med mer enn en faktor på 
3. E. coli skal ikke påvises. 

d) Tilsynsmyndigheten skal ha oppdatert oversikt over drikkevannskvaliteten for alle vannforsynings-
systemer som forsyner flere enn 50 personer. I tillegg skal tilsynsmyndigheten ha oversikt over et 
utvalg av forskjellige typer vannforsyningssystem som forsyner færre enn 50 personer. 

2.  Reduksjon av omfanget av utbrudd og tilfeller av vannbårne sykdommer: 
a) Utbrudd og endemisk sykdom forårsaket av vannbåren smitte skal ha lav sannsynlighet og 

konsekvens.  
b) Det skal innarbeides sikrere beregningsmetoder for å fastslå omfanget av endemisk sykdom på 

grunn av drikkevann. 

3.  Områder med behov for økt tilknytning til felles vannforsyning eller hvor drikkevannsforsyningen kan 
forbedres på annen måte: 
a) Ved utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved fortetting innenfor 

eksisterende bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til eksisterende 
vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at man oppnår 
hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter. 

b)  Eksisterende private vannforsyningssystemer med uklare eierforhold og/eller utilfredsstillende 
vannkvalitet og leveringssikkerhet skal oppgraderes eller knyttes til eksisterende vannforsynings-
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systemer slik at man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og 
driftseffektive enheter. 

4.  Områder med behov for økt tilknytning til offentlige avløpsnett eller hvor avløpssituasjonen kan forbedres 
på annen måte: 
a) Alle innenfor en tettbebyggelse skal være tilkoblet offentlig ledningsnett eller ha andre akseptable 

renseløsninger.  
b) Separate avløpsanlegg skal være tilpasset resipientens kapasitet og fungere godt. 

5.  Funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet - Vannforsyning: 
a) Ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen bør være mindre enn 0,5 time i snitt per innbygger per år.  
b) Forsyningssikkerheten skal være bedre enn 99,95 %. (Forsyningssikkerhet = Antall innbyggertimer 

uten avbrudd i forsyningen/Antall innbyggertimer totalt * 100). 
c) Årlig utskifting/rehabilitering av vannledningsnett bør i gjennomsnitt være 2 % på nasjonalt nivå frem 

til 2035. 
d) Lekkasje fra det enkelte ledningsnettet bør være mindre enn 25 % innen 2020. 

 
Funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet - Avløp: 
a) Lekkasjer og overløp skal ikke ha negativ innvirkning på vannkvaliteten over tid. 
b) Samlet overløp bør generelt være mindre enn 2 % av forurensningsproduksjonen (fosfor) hos dem 

som er tilknyttet avløpsnettet. Ved store overløpsutslipp skal separering av felles-ledninger og 
utjevning av overvann vurderes. 

c) Integrere framtidige klimaprognoser i overvannshåndtering for å unngå overbelastning av 
avløpsnettet. 

d) Drift, reparasjoner og fornyelse/rehabilitering av ledningsnettet må være av et slikt omfang at 
etablerte målsettinger nås. 

e) Oppgradering av offentlig ledningsnett bør normalt inkludere oppgradering av tilhørende 
stikkledningsnett. 

f) Tilførsel av fremmedvann skal ikke ha negativ innvirkning på øvrige målsettinger. 

6.  Kvaliteten på driftsrutiner ved vann- og avløpsanlegg for beskyttelse av vannkilder: 
a) Alle vann- og avløpsverk som betjener 50 personer/personekvivalenter eller mer, skal ha et 

tilfredsstillende internkontrollsystem som inkluderer en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
hvor effekter av klimaendringer er omfattet. 

b) Drikkevannskilder skal gjennom prosesser etter relevant regelverk beskyttes mot forurensninger slik 
at behovet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig. 

7.  Overløp som kan påvirke vannkilder: 
a) Sikre at lekkasjer og utslipp fra overløp ikke kommer i konflikt med brukerinteresser som for 

eksempel drikkevann, jordbruksvanning og bading. 
b) Samlet overløp for et rensedistrikt bør generelt være mindre enn 2 % av forurensnings-produksjonen 

(fosfor). 
c) Overvann bør så langt det er økonomisk forsvarlig, ikke tilføres avløpsnett for sanitært avløpsvann. 
d) Direkte utslipp av urenset sanitært avløpsvann skal saneres. 

8.  Utslipp av kommunalt avløpsvann: 
a) Utslipp fra kommunal avløpssektor skal være i samsvar med kravene i forurensningsforskriften eller i 

særskilte tillatelser. 
b) Ved utslipp til drikkevannskilder eller vannkilder som brukes til vanningsvann i jordbruket skal 

rensing og utslipp fra avløpsanlegg vurderes særskilt for å hindre påvirkning av råvannskvaliteten. 

9.  Bruk eller gjenbruk av gjødselvarer av organisk opphav: 
a) Gjenbruke minst 70 % av produsert avløpsslam som en ressurs og sørge for at kvaliteten til slammet 

er i samsvar med dette. 
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b) Organisk restprodukt/avfall skal utnyttes som gjødsel eller jordforbedringsmiddel så sant det har en 
kvalitet som samsvarer med slik bruk. Det skal brukes i mengder som er agronomisk, miljømessig 
og helsemessig forsvarlig. 

c) Legge til rette for bedre utnytting av ressurser i restprodukter av organisk materiale, blant annet ved 
produksjon av biogass. 

d) Ha riktig bruk av organisk gjødsel i forhold til plantebehov og værforhold for å redusere avrenningen 
fra jordbruksarealer.  

e) Bruk av gjødselvarer av organisk opphav skal være i samsvar med regelverket for dette, herunder 
at: Bruk av avløpsslam skal ikke føre til økt avrenning til vassdrag, og: Lagring av avløpsslam skal 
ikke gi brukerkonflikter på grunn av lukt. 

10.  Kvaliteten på råvann for drikkevann, badevann eller vann som brukes til matproduksjon: 
a) Vannforekomster som benyttes til vannforsyning og matproduksjon skal så godt som mulig 

beskyttes mot tilførsel av forurensninger slik at brukerkonflikter kan unngås. Dette er særlig viktig 
dersom bruken av vannet til matproduksjon ikke er underlagt særlige krav til vannbehandling.  

b) Alle vannforekomster skal ha minst ”god økologisk og kjemisk tilstand” etter fastsatte frister i 
godkjente forvaltningsplaner etter vannforskriften. 

c) Vassdrag benyttet til jordbruksvanning skal så langt det er mulig beskyttes mot utslipp av patogene 
mikroorganismer.  

d) Lokaliteter som er tilrettelagt for friluftsbad, bør ha utmerket vannkvalitet i henhold til EUs 
badevannsdirektiv. 

11.  Driftsrutiner ved bassenganlegg som er allment tilgjengelig for bading: 
a) Bading i bassenganlegg (åpne eller innomhus) skal ikke medføre fare for at man pådrar seg sykdom 

forårsaket av vannkvaliteten. 

12.  Identifisering og behandling av områder med forurenset grunn som kan påvirke vann, eller som kan gi 
opphav til vannbåren sykdom: 
a) Forurensede områder som kan true vannforekomster som omfattes av Protokollen, skal 

risikovurderes og om nødvendig saneres/utbedres. 

13.  Effektive forvaltningssystemer, inkludert metoder, for å begrense forurensning: 
a) Vannressursene skal beskyttes så godt som mulig mot forurensninger. Beskyttelsen skal være 

tilstrekkelig i forhold til de interessene som er knyttet til bruken av vannet.  
b) Det skal ikke være utslipp via renseanlegg, overløp eller store lekkasjer som kan representere 

uakseptabel risiko for resipient eller brukerinteresser. 
c) Tiltak mot avrenning fra landbruk skal bidra til at målsatt vannkvalitet oppnås. 
d) Lokalisering og drift av akvakulturanlegg skal foregå på en miljømessig bærekraftig måte. 
e) Regelverket skal være tydelig for alle parter når det gjelder forventninger, krav og ansvar. 

14.  Informasjon til publikum om kvaliteten på drikkevann og vann til andre bruksformer: 
a) Vannverkseiere skal gi informasjon om drikkevannskvalitet og sitt vannforsyningssystem, og øvrige 

aktuelle myndigheter skal gi informasjon om, badevannskvalitet og forurensningstilstand til 
lokalbefolkningen og andre som har behov for det.  

b) Alle kommuner og Mattilsynet skal ha internettsted med relevant og oppdatert oversikt over 
drikkevannet inkludert tilstandsbeskrivelse med oversikt over status/vurderinger. 

c) Private vannverkseiere som forsyner fast bosetting med flere enn 500 personer, skal ha oppdatert 
informasjon tilgjengelig på samme måte som kommunene. 

d) Øvrige vannverkseiere skal gjøre informasjonen tilgjengelig på egnet måte. 
e) Informasjon skal rapporteres og formidles til aktuelle myndigheter i henhold til nasjonale og 

internasjonale forpliktelser.  
f) Informasjon om forurensningstilstanden i vassdragene skal blant annet gjøres tilgjengelig gjennom 

www.vannportalen.no. 
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2.2 BAKGRUNN – VANNBRANSJENS BÆREKRAFTSTRATEGI 

Kautokeino kommune har ansvaret for de viktige vann- og avløpstjenestene til befolkning og 
næringsliv og forvalter dermed en av våre alle viktigste ressurser i et bærekraftperspektiv – rent vann.  

Dette viktige arbeidet bør gjøres på en bærekraftig måte og med en kvalitet på anleggene som sikrer 
god funksjonalitet og lang levetid. Samfunnsansvaret som dette innebærer er på samme tid en 
forpliktelse og en mulighet til å skape gode vilkår for levedyktige samfunn og næringsliv, samt vekst og 
utvikling for kommunen. 

Begrepet «bærekraft» ble definert i Norsk Vann rapport 205/2014 «En bærekraftig forvaltning av VA-
tjenestene», med de tre dimensjonene økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft: 

1. Miljømessig bærekraft – forvaltning og utvikling innenfor naturens tålegrenser 

VA-tjenestene skal utføres på en måte som minimaliserer all negativ påvirkning av miljøet. Miljø 
skal være en viktig parameter ved planlegging og gjennomføring av tiltak både ved utbygging og 
drift av VA-systemene. 

2. Økonomisk bærekraft – bærekraftig ressursbruk, herunder kostnadseffektive løsninger 

Vannbransjen står overfor store utfordringer når eksisterende systemer må fornyes, samtidig som 
utfordringer knyttet til f.eks. klima og sikkerhet resulterer i store investeringer i nye VA-anlegg. En 
bærekraftig ressursbruk forutsetter i den forbindelse gode systemer for å få mest mulig VA ut av 
tilgjengelige ressurser. 

3. Sosial bærekraft - bærekraftige VA-tjenester for brukerne 

Det sosiale perspektivet i definisjonen av bærekraft er i denne sammenhengen rettet mot 
anleggseiernes ytelse overfor brukerne av VA-systemene og kundenes opplevelse av denne. 
Faktorer knyttet til kompetanse og arbeidsmiljø hører også inn under den sosiale dimensjonen. 

Den nasjonale bærekraftstrategien som er utviklet av Norsk Vann for vannbransjen inneholder et 
overordnet mål samt flere delmål, som er blitt til gjennom en omfattende prosess i bransjen. De 
nasjonale målene skal tjene som inspirasjon for den enkelte virksomhet, som selv bør fastsette sine 
konkrete bærekraftmål basert på lokale forhold og forutsetninger. 

Overordnet mål 

Norsk vannbransje skal forvalte og utvikle vann- og avløpsinfrastrukturen på en måte som sikrer rent vann i springen og i 
naturen, og som bidrar til at Norge når sine bærekraftmål. 

 

Delmål Bærekraftdimensjon 

1. Klimagasser – klimaregnskap innen 2020. Plan for reduksjon av utslipp 
innen 2030 

Miljø 

2. Energi – reduksjon av forbruk gjennom energieffektivisering og 
energiproduksjon 

Miljø 
Økonomi 

3. Utslipp til vannforekomster - overholde gjeldende utslippskrav Miljø 

4. Ledningsnettet funksjonalitet – bærekraftig lekkasjeandel, reduksjon av 
fremmedvann 

Miljø 
Økonomi 

462



Hovedplan vann og avløp 2022-2034 

 
Sammendrag - Kortversjon av hovedplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5186511   Dokumentnr.: Z02   Versjon: E07 
  

2022-05-03  |  Side 11 av 47 n:\518\65\5186511\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5186511-z02-e07 kortversjon - hovedplan vann og avløp 
2022-2034. kautokeino kommune. rev. 2022-05-03.docx 
 

Sosial 

5. Den årlige fornyelsestakten av vann- og avløpsledningsnettet skal være 
2 % på nasjonalt nivå frem til 2035. 

Økonomi 
Sosial 

6. Robusthet - Ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen skal i gjennomsnitt 
ikke skje hyppigere enn én gang per 10 år / per abonnent. 

Sosial 

 

2.3 HOVEDMÅL 

Hovedmål 

Kautokeino kommune skal forvalte og utvikle vann- og avløpsinfrastrukturen på en bærekraftig måte 
som sikrer rent vann i springen og i naturen. 
 

 

2.4 MILJØMÅL FOR VANNFOREKOMSTENE I KAUTOKEINO KOMMUNE 

Tilstanden i alle vannforekomster skal være så nær opp til naturtilstanden som mulig. 

Dette målet er i samsvar med hovedprinsippet i EUs rammedirektiv for vann. Direktivet krever at det 
foretas en karakterisering av alle vassdrag og at det utarbeides miljømål for vassdragene, 
overvåkingsprogram, tiltaksplan og forvaltningsplan. Miljømålene skal være oppfylt innen 2033. Det 
betyr at både kjemiske, biologiske og hydrologiske forhold, samt mengde vann og vannforekomstens 
fysiske utforming, ikke skal avvike for mye fra de forhold som ville ha vært uten menneskelig 
påvirkning.  

 For vannforekomster skal tilstanden være ”god” eller bedre 
Dette betyr at det kan foregå aktivitet i nedbørsfeltet, men forurensingsutslippene skal ikke være 
slik at det medfører forringelse, eller fare for forringelse, av vannkvaliteten.  

 Vannforekomster som i dag ikke er påvirket av menneskelig aktivitet skal opprettholde 
naturtilstand ”meget god” 
Målet betyr at ved ny aktivitet i nedbørsfeltet til vannforekomsten må konsekvens med hensyn til 
utslipp vurderes. 

  
 Det skal ikke være synlige forurensingsutslipp, verken fra kommunale eller private 

avløpsanlegg, til noen vannforekomst 
Målet innebærer at også den fysiske utformingen av utslippspunktene samt valg av lokalitet for 
utslipp må vies oppmerksomhet. Det medfører at kommunen også har et ansvar for de private 
anleggene. De private anleggseierne har et selvstendig ansvar for at anleggene de benytter 
fungerer tilfredsstillende i forhold til sine behov, mens kommunen har ansvar for at de ikke er til 
ulempe for miljøet og allmennheten. Målet vil dermed føre til at det stilles krav til utforming, valg 
av type anlegg, og driftsansvar for de private anleggseierne. Direkte enkeltutslipp registreres og 
tiltak legges inn i en plan som bringer disse til opphør.  

Vannet i vassdragene skal være godt egnet for bading, rekreasjon, fiske og akvakultur. 
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Ulempene ved utslipp av avløpsvann skal reduseres slik at det stabiliseres lokalt tilfredsstillende 
vannkvalitet i alle kommunens vassdrag. 

2.5 OVERORDNET MÅL FOR VANN OG AVLØP 

VANN AVLØP 

Kautokeino kommune skal sørge for at 
befolkningen og næringsliv, som er tilknyttet 
kommunale vannverk, skal være sikret 
leveranse av nok og godt vann til enhver tid. 

Kautokeino kommune skal effektivt ta hånd 
om avløpsvann slik at miljøskade og 
sjenerende forhold ikke oppstår.  

 

2.6 SPESIFIKKE MÅL FOR VANN OG AVLØP 

 Kvalitet 

VANN AVLØP 

• De kommunale vannverkene skal levere 
vann som tilfredsstiller kvalitetskravene i 
gjeldende drikkevannsforskrift. 
 

• Vannforsyningssystemene skal være 
godkjent etter gjeldende lover og forskrifter. 

 
• Drikkevannskilder skal sikres mot utbygging 

og annen bruk som kan påvirke vannkilden. 
Vannbehandlingen og kildebeskyttelsen skal 
til sammen gi tilstrekkelige hygieniske 
barrierer. 

 
• Kvaliteten skal kontrolleres ved regelmessig 

prøvetaking på råvannstilførsel, på 
behandlingsanlegg og hos abonnent etter 
eget prøvetakingsprogram. 

 
• Alle klager på vannkvalitet skal 

systematiseres. Informasjonen blir lagt til 
grunn for planlegging og utbedring av 
forholdene. 

 

• Kommunens anlegg skal ha en kvalitet og drift 
som gjør at Forurensingsforskriftens krav 
overholdes. 
 

• Ha oversikt over alle olje- og fettutskillere, og 
utarbeide rutiner for saksbehandling og tilsyn.  
 

• Ha oversikt over alle industripåslipp, og ved 
behov utarbeide påslippsavtaler.  

 
• Informere abonnentene om hva som er lovlige 

og ulovlige påslipp på nettet.  
 

• I samsvar med gjeldende lovverk pålegge 
eiendommer tilkobling til offentlig avløpsnett, 
der forholdene er lagt til rette for dette. 

 
• Utførte tiltak og tillatelser skal i minst mulig 

grad ha negativ konsekvens for det ytre 
miljøet. 

 
• Alle arbeider på kommunalt ledningsanlegg 

inkl. stikkledninger skal utføres i samsvar med 
kommunens tekniske norm for vann- og 
avløpsanlegg. 

 
• Private utslipp skal digitaliseres og registreres. 

 
 

 

 

464



Hovedplan vann og avløp 2022-2034 

 
Sammendrag - Kortversjon av hovedplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5186511   Dokumentnr.: Z02   Versjon: E07 
  

2022-05-03  |  Side 13 av 47 n:\518\65\5186511\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5186511-z02-e07 kortversjon - hovedplan vann og avløp 
2022-2034. kautokeino kommune. rev. 2022-05-03.docx 
 

 Kapasitet 

VANN AVLØP 

• Vannverket skal dekke normalt 
husholdningsforbruk for alle innenfor 
vannverkenes forsyningsområde. 
 

• Vannverket skal dekke produksjonsvann til 
lite vannkrevende industri i sitt 
forsyningsområde. Vannkrevende industri 
(slakteri, næringsmiddelindustri, mekanisk 
verksted, vaskeri, etc.) skal etableres på 
tilrettelagt industriareal. 

 
• Summen av lekkasjene og kontrollerte 

tappinger fra ledningsnettet skal ikke 
overstige 25 % av det totale forbruket ved 
vannverkene ved utgangen av planperioden. 

 
• Restriksjoner på hagevanning og 

frosttappinger må innføres dersom 
vannverkets leveringskapasitet overskrides. 

 
• Vanntrykk hos abonnenter skal holdes 

mellom 2,0 - 8,0 bar for eksisterende 
områder ved normal driftsforsyning, ved 
krisesituasjon skal ikke trykke understige 0,5 
bar.  

 
• Det skal ved normal driftssituasjon leveres 

brannvann 20 l/s ved 2,0 bar til tettbygde 
boligområder og 50 l/s ved 2,0 bar til 
industriområder, institusjoner og lignende. 
Der vannverket av tekniske eller økonomiske 
hensyn ikke har slik kapasitet, skal 
tilgjengelig kapasitet opplyses slik at det 
legges opp til branntekniske løsninger med 
redusert slokkevannsbehov eller slokkevann 
fra andre kilder. 

 
• Sprinkleranlegg skal behandles spesielt og 

godkjennes av vannverket før bygging. 

• Utarbeide dimensjoneringskriterier for 
overvanns- og avløpssystem som tar hensyn 
til klimaendringer og forventet økt 
nedbørintensitet. 
 

• Det skal ikke være nye fellessystem for 
spillvann og overvann i Kautokeino 
kommune. 

 
• Avløpsnettet skal være uten lekkasjer og 

feilkoblinger. 
 

• Mengde fremmedvann til renseanlegg skal 
reduseres til akseptabelt nivå. 

 
• Pumpestasjonene skal ha en standard og 

utforming som gir funksjonell og sikker drift, 
og som ivaretar helse, miljø og sikkerhet for 
driftspersonell. 

 
• Ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet, 

og et system for å registrere eller beregne 
driftstid for utslipp fra overløp. 

 
• Nye utbyggingsområder skal ikke føre til økte 

problemer med flom og utvasking i 
nedstrøms vassdrag. 

 
• Brudd på ledninger skal ikke medføre 

forurensninger og i minst mulig grad ha 
negativ konsekvens på det ytre miljøet. 

 
• Brudd i transportsystemet på inntil 8 timer på 

dagtid skal ikke skje oftere enn hver 6. 
måned for det enkelte utslippsområde. Avvik 
fra målet registreres og vurderes særskilt. 
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 Sikkerhet 

VANN AVLØP 

• Vannføringssystemet skal tilfredsstille 
gjeldende drikkevannsforskriftens krav til 
hygieniske barrierer. 
 

• ROS-analyse gjennomføres for alle deler av 
vannforsyningssystemet, og med basis i 
denne, etableres en beredskapsplan. 
 

• Avbrudd i normal leveranse kan aksepteres i 
inntil 1 time for sykehjem, 5 timer for 
helsestasjonen, tannleger og vannavhengige 
bedrifter, 12 timer for hoteller, restauranter, 
frisører, skoler, og 24 timer for boliger og lite 
vannavhengige bedrifter. 
 

• Avstengning av ledningsnett med lekkasjer 
skal starte senest to timer etter at melding 
om brudd er mottatt. Vaktordningene 
tilpasses dette. 

 
• Reparasjon av ledningsbrudd skal starte 

umiddelbart dersom mer enn 100 personer, 
næringsvirksomhet eller viktige offentlige 
institusjoner mister vannet. Ellers skal brudd 
repareres snarest mulig innen ordinær 
arbeidstid, og om senest 24 timer etter at det 
ble meldt  

 
• Vannforsyningssystemet skal ha 

reservevolum i basseng tilsvarende 0,5 
døgns normale forbruk for å håndtere 
hovedledningsbrudd og havari i hovedanlegg. 

 
• Det skal foreligge beredskapsplan og IK-

system for vannforsyningen i kommunen. 
 

• Kommunens driftsovervåkingssystem skal gi 
varsel ved betydelige avvik fra normal drift. 

 
• Kommunen skal løse oppgavene innen 

vannforsyning effektivt og på rimeligste måte, 
slik at kravene i drikkevannsforskriften blir 
overholdt. 
 

• Avbrudd på grunn av nødvendig 
vedlikeholdsarbeid skal varsles av 
kommunen ved å ta direkte kontakt med de 
berørte, utsending av informasjonsbrev eller 
annen relevant kunngjøring. 

 
• Arbeid med å lokalisere brudd/lekkasjer skal 

starte senest 2 timer etter at melding om 
brudd er mottatt. Ledningsbrudd repareres så 
snart som mulig. Behov for reparasjon 
vurderes ut fra fare for forurensning. 

 
• Strømstans skal ikke føre til langvarig stans i 

renseanleggene og transportsystemet. 
 

• Miljøgifter og stoffer som kan skade 
renseanlegg og transportsystem skal ikke 
tilføres ledningsnettet, men behandles på 
godkjent måte. 

 
• Ledningsnettet med stasjoner i Kautokeino 

kommune skal ha nødvendig reservevolum i 
stasjon/basseng til 6 timer normalt forbruk før 
det går i overløp. Stasjoner i nedbørfeltet 
tillates ikke å gå i overløp. 

 
• Det skal foreligge en operativ sikkerhets- og 

beredskapsplan for avløp i Kautokeino 
kommune. Denne skal inneholde rutiner ved 
brudd og overløp. 

 
• Teknisk vaktordning etableres med kvalifisert 

driftspersonell. 
 

• Tiltak skal ta hensyn til miljø, samt 
abonnentenes krav til kvalitet og service. 
Tjenesten skal så langt mulig være 
selvfinansierende. Dekningsgraden skal over 
tid være 100 %. 

 
• Faste rutiner for årsrapportering skal 

foreligge. Denne skal gi en tilfredsstillende 
helhetlig dokumentasjon (teknisk, 
driftsmessig, kvalitetsmessig, økonomisk, 
organisatorisk etc.). 
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 Effektivitet 

VANN AVLØP 

• Kommunen skal ha en hensiktsmessig 
organisasjon med nødvendig utstyr for god 
forvaltning og drift av tekniske anlegg. 

 
• Personellet, både fagarbeidere og ingeniører, 

skal ha nødvendige kvalifikasjoner for effektiv 
drift. Opplæring og kompetanseheving 
tillegges stor vekt. 

 
• Vannforsyningen skal være 

selvfinansierende. 
 

• Kommunen ønsker å tilby alle innbyggerne 
kommunal vannforsyning der det ligger til 
rette for en økonomisk forsvarlig utbygging. 

 
• Kommunen skal ha en oppdatert database 

over ledningsnettet. 
 

• Kommunen skal ha et system for informasjon 
og dialog med abonnenter / publikum, - og for 
registrering av klager og henvendelser. 

 
• Kommunen skal ha kunnskap om tilstand og 

kvalitet på ledningsnettet, og et system for å 
dokumentere vedlikehold, og ha en levende 
vedlikeholdsplan med dokumentasjon på 
gjennomført vedlikehold. 
 

• Opplæring og kompetanseheving av 
personalet tillegges stor vekt. Kommunens 
driftspersonell skal ha tilfredsstillende 
kunnskap og kvalifikasjoner. 

 
• Kommunen skal opprettholde kompetansen 

innen VA i ansvarlig driftsenhet. 
 

• Kapasitet skal tilpasses forventet vekst i 
befolkningen i kommunen. 

 
• Kommunen skal ha en oppdatert database 

over ledningsnettet. 
 

• Det skal være et utskiftningstempo for 
ledningsnett og tilhørende utstyr som sikrer 
at dagens tekniske standard ivaretas. 
 

• Transportsystem med tilhørende utstyr skal 
ha et vedlikehold som sikrer funksjonelle og 
effektive driftsforhold. 
 

• Hovedtyngden av aktivitetene innen drift og 
vedlikehold skal være forebyggende og 
planlagt vedlikehold. 

 
• Kommunen skal ha et system for informasjon 

og dialog med abonnenter/publikum, og for 
registrering av klager og henvendelser. 

 
• Kommunen skal opprettholde et oppdatert 

driftskontrollsystem for avløpsanlegg i 
kommunen. 

 
• Kommunen skal ha kunnskap om tilstand og 

kvalitet på ledningsnettet, og et system for å 
dokumentere vedlikehold. 
 

• Gjenanskaffelsesverdien i VA-anleggene skal 
opprettholdes gjennom utskiftingstakten. 
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3 VANN OG AVLØP – SITUASJONEN I DAG 

3.1 DAGENS SITUASJON VED DE KOMMUNALE VANNVERKENE 

I tabellen nedenfor er det visst dagens situasjon ved de kommunale vannverkene i Kautokeino 
kommune. 

Vannverk Antall 
pe 

Vannforbruk 
(m3 pr. år) 

Kilde Lednings-
anlegg (m) 

Vannbehandling  Nødstrøm Driftskontroll-
anlegg 

Høyde-
basseng (m3) 

Kautokeino 2 224 245 000 Grunnvann 34 775 UV-anlegg Trykksil Nei Ja 1 200 

Máze 300 27 000 Grunnvann 7 000 - - Ja Ja - 

Láhpoluoppal 60 3 500 Grunnvann 1 153 Avherdings-
anlegg 

Trykksil Nei Ja - 

Čudejohka 10 - Gravd 
brønn 

134 - - Nei Nei - 

Šuošjávri 25 - Grunnvann 645 UV-anlegg - Nei Ja - 

Čohkadievvá 55 - Grunnvnn - - - Nei Ja - 

Guhkesluokta 35 - Grunnvann 605 - - Nei Ja - 

Soahtefielbma 50 1 800 Grunnvann 927 UV-anlegg Trykksil Nei Ja - 

Suohpatluohka 35 - Grunnvann - Trykksil - Nei Nei - 

3.2 DAGENS SITUASJON VED DE KOMMUNALE AVLØPSANLEGGENE 

I tabellen nedenfor er det visst dagens situasjon ved de kommunale avløpsanleggene i Kautokeino 
kommune. 

Rensedistrikt m/ avløpssoner Antall pe Rensemetode Slamavskiller Utslipps-
dybde 

Lednings-
dimensjon 

Utslippssted 

Rensedistrikt Kautokeino 2 860 pe Mekanisk/kjemisk 
renseanlegg 

139 m3 ÷2,5 m - Kautokeinoelva 

- Avløpssone Gironvárri I 28 pe Infiltrasjonsanlegg 16 m3 ÷1,2 m - Stedlige masser 

- Avløpssone Gironvárri II 12 pe Infiltrasjonsanlegg 11 m3 ÷1,2 m - Stedlige masser 

- Avløpssone Gironstealli 52 pe Infiltrasjonsanlegg 22 m3 ÷1,2 m - Stedlige masser 

- Avløpssone Suohpatluohka 36 pe Infiltrasjonsanlegg 11 m3 ÷1,2 m - Stedlige masser 

Rensedistrikt Máze 195 pe Kjemisk renseanlegg, 
type Wallax W40 

30 m3 ÷2,5 m 200 PVC Kautokeinoelva 

- Avløpssone Saivadievvà 30 pe Infiltrasjonsanlegg 20 m3 ÷1,2 m - Stedlige masser 

Rensedistrikt Láhpoluoppal       

- Avløpssone Láhpoluoppal 6 pe Infiltrasjonsanlegg - m3 ÷1,2 m - Stedlige masser 

- Avløpssone Láhpoluoppal 12 pe Infiltrasjonsanlegg - m3 ÷1,2 m - Stedlige masser 

- Avløpssone Láhpoluoppal 6 pe Infiltrasjonsanlegg - m3 ÷1,2 m - Stedlige masser 

- Avløpssone Láhpoluoppal 5 pe Infiltrasjonsanlegg - m3 ÷1,2 m - Stedlige masser 

Rensedistrikt Čudejohka 10 pe Infiltrasjonsanlegg 7 m3 ÷1,2 m - Stedlige masser 

Rensedistrikt Šuošjávri 
(Suoidnerohtu) 

32 pe Kjemisk renseanlegg, 
type Wallax W10 

10 m3 ÷1,0 m 160 PVC Vuottašjohka 

Rensedistrikt Čohkadievvá 32 pe Infiltrasjonsanlegg 10 m3 + 12 m3 
buffertank 

÷1,2 m - Stedlige masser 

Rensedistrikt Guhkesluokta 30 pe Infiltrasjonsanlegg - m3 ÷1,2 m - Stedlige masser 

Rensedistrikt Soahtefielbmá 64 pe Kjemisk renseanlegg, 
type Wallax W30 

20 m3 ÷1,0 m 160 PVC Čabardasjohka 
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4 VANN - TILTAKSVURDERINGER 

4.1 KAUTOKEINO VANNVERK 

 Generelt 

Kautokeino HB - Montering av et parallelt UV-aggregat 

Det skal monteres et parallelt UV-aggregat i altererende drift i Kautokeino høydebasseng for å øke 
leveringssikkerhet og helsemessige trygghet. 

Kautokeino HB - Renovering av røranlegg og ventiler i forbindelse med montering av et 
parallelt UV-aggregat 

Reservevannforsyning for Kautokeino vannverk 

Etablering av et nytt grunnvannsinntak (reservevannforsyning) med 2 stk. grunnvannsbrønner i 
området rett øst for brua langs E45. Usikkert med tanke på antall brønner. Etablering av ventilkum 
med bl.a. ventiler og tilbakeslagssikring. Ingen trykktank. Se vedlagt tegning «Z109-D01-A3-M1750 
Tiltak - Reservevannforsyning Kautokeino». 

Utbedringer ved Sarasuolo – Etablering av ny ventilkum og løfting av terrenget 

Etablering av ny ventilkum ved Sarasuolo 

Plassering av trykktank i eksisterende pumpehus er uheldig med tanke på HMS. Pga. dette bør det 
etableres en ny ventilkum med trykktank utenfor det eksisterende pumpehuset. 

Løfting av terrenget ved Sarasuolo 

Terrenget og eksisterende pumpehus bør løftes opp til kt. +306 for å unngå oversvømmelse pga. 
flom. 

Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

Tiltak som gjentar seg på flere av kommunens driftskontrollanlegg er tavleoppgradering (ny el-
/automatikktavle, renovasjon av det elektriske anlegget og installasjon av frekvensomformere. 

Enkelte anlegg krever totalrenovering av hele stasjonen, ny el-/automatikk-tavle og installasjon av 
frekvensomformere. EA6 standardskap oppgraderes og gjenbrukes på kommunens stasjoner som 
ikke har etablert driftskontroll/overvåkning. 

IPJ AS v/Lars Ole Engelsen har utarbeidet en rapport «Befaring driftskontrollanlegg 07.12.2020 – 
11.12.2020», der oppgraderings-/renoveringsbehovet med budsjettkostnader er beskrevet mer 
detaljert. 

Ved Kautokeino vannverk gjelder dette følgende anlegg: 

• V1-1 Pumpestasjon 
• V1-5 Høydebassenget 
• V1-7 Heargedievva  
• V1-8 Renseanlegget 
• V1-6 Gahkorcorru  
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Godkjenning av vannforsyningssystem 

Et vannforsyningssystem/vannverk skal være godkjent av myndighet som nevnt i § 9 i gjeldende 
drikkevannsforskrift når det forsynes minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer, 
helseinstitusjon, eller skole/barnehage. 

Kautokeino kommune skal utarbeide godkjenningssøknad for Kautokeino vannverk som sendes til 
det lokale Mattilsynet som gir godkjenning av vannforsyningssystem. 

 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Bredbuktnesveien - Etablering av vannledning 4 066 200,-  

Gahkorcorru - Ringledning vann 1 182 600,-  

Lankosattu - Vannledning 567 000,-  

Ebeneser -Ringledning helsesenter- Vann og avløp 832 464,  

Geađgenjunni - Vann- og avløpsanlegg 5 977 800,-  

Suohpatluohka - Vann- og avløpsanlegg med PS/TA 4 099 675,-  

Kautokeino HB - Montering av parallell UV-aggregat  440 000,-  

Kautokeino HB - Renovering av røranlegg og ventiler i 
forbindelse med montering av parallell UV-aggregat 

 

300 000,- 

 

Vann Suomaluodda. Kum ved kryssing av veg 450 000,-  

Etablering av reservevannforsyning for Kautokeino 9 149 060,-  

Beazedievva - Trykkøkning/frekvensstyr. mot Bredbuktnes 918 000,-  

Kostnad for tiltak i Kautokeino ekskl. mva 27 982 799,-  

 

 Saneringstiltak vann 

Saneringstiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Baktevárri - Utskifting av VAO-anlegg 1 379 322,-  

Baktevárri - VA-anlegg nedenfor bebyggelsen 1 483 380,-  

Ajagohpi - Utskifting av VA-anlegg 1 598 508,-  

Bohtaldievva - Vann og avløp 3 068 604,-  

Bohtaldievva mot Ajagohpi - Vann og avløp 1 217 700,-  

Bohtaldievva nedre - Vann og avløp 1 456 812,-  

Heargedievva - Utskifting av VAO-anlegg 874 692,-  

Heargedievva - Utskifting av VA-anlegg 2 014 740,-  

Kautokeino bru mot HB - Utskifting pumpeledning VK5-VK7 6 820 800,-  
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Sarasuolo mot bru - Utskifting pumpeledning 9 752 400,-  

Sarasuolo - Etablering ventilkum og løfting av terreng 2 700 000,-  

Gartnetluohka - Utskifting av VA-anlegg 934 308,-  

Hannomaras/Hannoluohka - Utskifting av VA-anlegg 1 625 400,-  

V1-1 Pumpestasjon – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

280 000,- 

 

V1-5 Høydebassenget – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

165 000,- 

 

V1-7 Heargedievva – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

80 000,- 

 

V1-8 Renseanlegget – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

215 000,- 

 

V1-6 Gahkorcorru – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

70 000,- 

 

Kostnad for saneringstiltak i Kautokeino ekskl. mva 35 736 666,-  

 

4.2 MÁZE VANNVERK 

 Tiltak 

Vedlikehold av overbygg vannbehandling 

Tak på overbygget til Máze vannverk er i dårlig forfatning og bør skifter ut. Overbygget mangler også 
ventilasjonsanlegg. Røranlegget i bygget ruster opp - Vedlikeholdstiltak. 

Utskifting 5 stk. vannkummer med sluser 

I områder med høyt grunnvann og områder utsatt for flom bør det brukes tette PE-kummer. Tiltak er 
tatt med under post “Uforutsatte/administrative tiltak” i kap. 10 Handlingsplan - Økonomi. 

Etablering av UV-anlegg 

Máze vannverk må etablere automatisk trykksil og UV-anlegg med to parallelle aggregater for å 
tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, 
parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig 
helsefare. 

Renovering av røropplegg ifm. etablering av UV og automatisk sil. 

Det må gjøres en større renovering av røropplegg mm. i forbindelse med ved montering av 
automatisk trykksil og UV-anlegg med to parallelle aggregater. 

Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

Tiltak som gjentar seg på flere av kommunens driftskontrollanlegg er tavleoppgradering (ny el-
/automatikktavle, renovasjon av det elektriske anlegget og installasjon av frekvensomformere. 
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Enkelte anlegg krever totalrenovering av hele stasjonen, ny el-/automatikk-tavle og installasjon av 
frekvensomformere. EA6 standardskap oppgraderes og gjenbrukes på kommunens stasjoner som 
ikke har etablert driftskontroll/overvåkning. 

IPJ AS v/Lars Ole Engelsen har utarbeidet en rapport «Befaring driftskontrollanlegg 07.12.2020 – 
11.12.2020», der oppgraderings-/renoveringsbehovet med budsjettkostnader er beskrevet mer 
detaljert. 

Ved Máze vannverk gjelder dette følgende anlegg: 

• V7-1 Øvre Máze 

 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Etablering av UV-anlegg – To parallelle aggregater 450 000,-  

Renovering av røropplegg ifm. etablering av UV og 
automatisk sil 

 

300 000,- 

 

V7-1 Øvre Máze - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

195 000,- 

 

Kostnad for tiltak i Máze ekskl. mva 945 000,-  

 

4.3 LAHPOLUOPPAL VANNVERK 

 Tiltak 

Vedlikehold av overbygg vannbehandling 

Overbygget til Láhpoluoppal vannverk er i dårlig forfatning og bør renoveres - Vedlikeholdstiltak. 

Etablering av UV-anlegg 

Lahpoluoppal vannverk må etablere automatisk trykksil og UV-anlegg med to parallelle aggregater 
for å tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, 
bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en 
mulig helsefare. 

Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

Tiltak som gjentar seg på flere av kommunens driftskontrollanlegg er tavleoppgradering (ny el-
/automatikktavle, renovasjon av det elektriske anlegget og installasjon av frekvensomformere. 

Enkelte anlegg krever totalrenovering av hele stasjonen, ny el-/automatikk-tavle og installasjon av 
frekvensomformere. EA6 standardskap oppgraderes og gjenbrukes på kommunens stasjoner som 
ikke har etablert driftskontroll/overvåkning. 

IPJ AS v/Lars Ole Engelsen har utarbeidet en rapport «Befaring driftskontrollanlegg 07.12.2020 – 
11.12.2020», der oppgraderings-/renoveringsbehovet med budsjettkostnader er beskrevet mer 
detaljert. 
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Ved Lahpoluoppal vannverk gjelder dette følgende anlegg: 

• V5-1 Lahpoluoppal 
 

 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Etablering av UV-anlegg – To parallelle aggregater 315 000,-  

V5-1 Lahpoluoppal - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

195 000,- 

 

Kostnad for tiltak i Lahpoluoppal ekskl. mva 510 000,-  

 

4.4 ČUDEJOHKA VANNVERK 

 Tiltak 

Vedlikehold av overbygg vannbehandling 

Overbygget til Čudejohka vannverk er i dårlig forfatning og bør renoveres. Taklekkasjen må tettes og 
bygget males utvendig. Overbygget mangler også en trapp - Vedlikeholdstiltak 

Etablering av driftskontroll med signaloverføring til Kautokeino 

Etablering av driftskontrollanlegg og signaloverføring til Kautokeino – Driftstiltak 

Etablering av UV-anlegg 

Čudejohka vannverk må etablere automatisk trykksil og UV-anlegg med to parallelle aggregater for å 
tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, 
parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig 
helsefare. 

Danne et privat andelslagsvannverk  

Det bør undersøkes nærmere om det er mulig å danne et andelagsvannverk der kommunen 
overfører Čudejohka vannverk til privat eie. 

 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Etablering av UV-anlegg – To parallelle aggregater 250 000,-  
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4.5 ŠUOŠJÁVRI VANNVERK 

 Tiltak 

Vannverket eies og vedlikeholdes av Karasjok kommune. 

4.6 ČOHKADIEVVÁ VANNVERK 

 Tiltak 

Vedlikehold av overbygg vannbehandling 

Overbygget til Čohkadievvá vannverk er i dårlig forfatning og bør renoveres - Vedlikeholdstiltak. 

Etablering av UV-anlegg 

Čohkadievvá vannverk må etablere automatisk trykksil og UV-anlegg med to parallelle aggregater 
for å tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, 
bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en 
mulig helsefare. 

Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

Tiltak som gjentar seg på flere av kommunens driftskontrollanlegg er tavleoppgradering (ny el-
/automatikktavle, renovasjon av det elektriske anlegget og installasjon av frekvensomformere. 

Enkelte anlegg krever totalrenovering av hele stasjonen, ny el-/automatikk-tavle og installasjon av 
frekvensomformere. EA6 standardskap oppgraderes og gjenbrukes på kommunens stasjoner som 
ikke har etablert driftskontroll/overvåkning. 

IPJ AS v/Lars Ole Engelsen har utarbeidet en rapport «Befaring driftskontrollanlegg 07.12.2020 – 
11.12.2020», der oppgraderings-/renoveringsbehovet med budsjettkostnader er beskrevet mer 
detaljert. 

Ved Čohkadievvá vannverk gjelder dette følgende anlegg: 

• V4-1 Čohkadievvá 
 

 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Etablering av UV-anlegg med to parallelle aggregater og 
automatisk trykksil 

 

400 000,- 

 

V4-1 Čohkadievvá - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

55 000,- 
 

Kostnad for tiltak i Čohkadievvá ekskl. mva 455 000,-  
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4.7 GUHKESLUOKTA VANNVERK 

 Tiltak 

Vedlikehold av overbygg vannbehandling 

Overbygget til Guhkesluokta vannverk er i dårlig forfatning og bør renoveres. Overbygget   må males 
utvendig og hoveddør må skiftes ut. Ved tordenvær går ofte motorvernsikring. Årsaken må avklares 
og repareres – Vedlikeholdstiltak. 

Etablering av UV-anlegg 

Guhkesluokta vannverk må etablere automatisk trykksil og UV-anlegg med to parallelle aggregater 
for å tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, 
bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en 
mulig helsefare. 

Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

Tiltak som gjentar seg på flere av kommunens driftskontrollanlegg er tavleoppgradering (ny el-
/automatikktavle, renovasjon av det elektriske anlegget og installasjon av frekvensomformere. 

Enkelte anlegg krever totalrenovering av hele stasjonen, ny el-/automatikk-tavle og installasjon av 
frekvensomformere. EA6 standardskap oppgraderes og gjenbrukes på kommunens stasjoner som 
ikke har etablert driftskontroll/overvåkning. 

IPJ AS v/Lars Ole Engelsen har utarbeidet en rapport «Befaring driftskontrollanlegg 07.12.2020 – 
11.12.2020», der oppgraderings-/renoveringsbehovet med budsjettkostnader er beskrevet mer 
detaljert. 

Ved Guhkesluokta vannverk gjelder dette følgende anlegg: 

• V3-1 Guhkesluokta 

 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Etablering av UV-anlegg med to parallelle aggregater og 
automatisk trykksil 

400 000,-  

V3-1 Guhkesluokta - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

190 000,- 

 

Kostnad for tiltak i Guhkesluokta ekskl. mva 590 000,-  

 

4.8 SOAHTEFIELBMA VANNVERK 

 Tiltak 

Overbygg vannbehandling 

Montering av avfuktigsanlegg i overbygg vannbehandling - Driftstiltak 
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Vinduene er i dårlig stand og må skiftes ut - Vedlikeholdstiltak 

Rydde skog rundt overbygg vannbehandling – Vedlikeholdstiltak 

Etablere atkomstveg til overbygg vannbehandling - Vedlikeholdstiltak 

Etablering av UV-anlegg 

Soahtefielbma vannverk må etablere automatisk trykksil og UV-anlegg med to parallelle aggregater 
for å tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, 
bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en 
mulig helsefare. 

Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

Tiltak som gjentar seg på flere av kommunens driftskontrollanlegg er tavleoppgradering (ny el-
/automatikktavle, renovasjon av det elektriske anlegget og installasjon av frekvensomformere. 

Enkelte anlegg krever totalrenovering av hele stasjonen, ny el-/automatikk-tavle og installasjon av 
frekvensomformere. EA6 standardskap oppgraderes og gjenbrukes på kommunens stasjoner som 
ikke har etablert driftskontroll/overvåkning. 

IPJ AS v/Lars Ole Engelsen har utarbeidet en rapport «Befaring driftskontrollanlegg 07.12.2020 – 
11.12.2020», der oppgraderings-/renoveringsbehovet med budsjettkostnader er beskrevet mer 
detaljert. 

Ved Soahtefielbma vannverk gjelder dette følgende anlegg: 

• V2-1 Soahtefielbma 
 

 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Etablering av UV-anlegg med to parallelle aggregater og 
automatisk trykksil 

315 000,-  

V2-1 Soahtefielbma - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

215 000,- 
 

Kostnad for tiltak i Soahtefielbma ekskl. mva 530 000,-  
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4.9 SUOHPATLUOHKÁ VANNVERK 

 Tiltak 

Alt. A - Etablering av overbygg vannbehandling og UV-anlegg med trykksil 

Vannbehandlingen ved Suohpatluohka vannverk er i dag basert på en kum med vanskelig tilgang 
om vinteren. For å få bedre forhold bør det etableres eget overbygg med automatisk trykksil og UV-
anlegg med to parallelle aggregater for å tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske 
barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som 
i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Alt. B - Utfelling-/filtreringsanlegg for fjerning av mangan og evt. jern 

Vannprøver ved vannverket viser forhøyd mangan- og jerninnhold i råvannet. For å redusere 
bruksproblemer i form av dårlig smak, samt brune og svarte utfellinger bør det etableres utfellings-
/filtreringsanlegg for fjerning av mangan og evt. jern – Driftstiltak. 

Alt. C - Tilkobling til Kautokeino vannverk 

Etablering av vannledning med trykkøkningsanlegg fra Sarasuolo til Suohpatluohka og avløpsledning 
med pumpestasjon fra Suohpatluohka til Sarasuolo. 

Valg av tiltak 

Det ble bestemt å etablere et nytt vannverk ved å slå sammen tiltakene A og B. 

Det nytt vannverket med ny brønn og overbygg med utfelling/filtrering og UV m.m. skal etableres i 
løpet av 2022 

 Tiltak vann 

Tiltak vann Kostnad 

Andel vann 

Bemerkninger 

Alt. A - Etablering av overbygg vannbehandling og 
UV-anlegg med to parallelle aggregater samt en 
automatisk trykksil 

825 000,- Driftstiltak 

Alt. B - Etablering av utfellings-/filtreringsanlegg for 
fjerning av mangan og evt. jern 

 Driftstiltak 

Alt. C - Suohpatluohka - Vann- og avløpsanlegg med 
PS/TA 

4 099 675,- Tilkobling til Kautokeino vannverk. 
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5 AVLØP – TILTAKSVURDERINGER 

5.1 RENSEDISTRIKT/AVLØPSSONE KAUTOKEINO 

 Tiltaksvurderinger 

5.1.1.1 Kautokeino avløpsrenseanlegg 

Kautokeino RA - Utbedring med flotasjon, sandfang m.m. 

Kautokeino renseanlegg fungerer relativt bra prosessmessig. Prosessanlegget trenger betydelig 
oppgradering, evt. utskifting pga. mange timer driftstid. Driftstid estimeres til ca. 132 000 timer siden 
oppstart. Grovristen er ikke bygd for å skille sand og fett fra prosessvannet. Anlegget mangler sand 
og fettfang som gjør at driftskostnadene blir unødvendige store pga. betydelig slitasje på pumper og 
hyppigere tømmefrekvens av slam med sugebil. Bygget trenger rehabilitering samt at luktproblemer 
skaper ekstra slitasje på elektroutstyr. VVS anlegget fungerer ikke optimalt, skaper dårlige HMS-
problemer i anlegget. 

Slamavvanningen er vurdert til å fungere som den skal. 

Utbedring med flotasjon, sand-/fettfang, generell rehabilitering, utbedring av ventilasjon/luktfjerning 
m.m. er estimert til ca. 2,7 mill. kr. 

Kautokeino RA - Etablering av nytt kjemisk/biologisk RA 

Avløpsrenseanlegg i Kautokeino har i dag for lav kapasitet til å håndtere perioder med høy 
belastning, og må utvides for å nå rensekravet mhp. reduksjon av organisk materiale (kap. 14 i den 
gjeldende avløpsforskriften). 

Generelt anbefales rensing med et biologisk rensetrinn for oppnåelse av sekundærrensekravet. Det 
finnes en rekke alternativer av prosessutforminger som kan tilfredsstille kravene i kap. 14 i gjeldende 
avløpsforskrift.  

Etablering av nytt kjemisk/biologisk renseanlegg er kostnadsberegnet til 39,375 mill kr. ekskl. mva. 

Utarbeidelse av forprosjekt for valg av renseteknisk løsning for Kautokeino RA 

På markedet finnes det i dag mange alternative prosessutforminger for et kjemisk/biologisk 
renseanlegg som tilfredsstiller sekundærrensekravet i avløpsforskriften. Det er viktig at disse 
alternative prosessløsninger blir vurdert utfra investerings- og driftskostnader, fleksibilitet ved 
endrede rensekrav/belastning senere, driftsvennlighet og arbeidsmiljø, miljøprofil m.m. 

Utarbeidelse av forprosjekt med vurdering an alternative prosessløsninger m.m. er kostnadsberegnet 
til 500 000 kr ekskl. mva. 

Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

Tiltak som gjentar seg på flere av kommunens driftskontrollanlegg er tavleoppgradering (ny el-
/automatikktavle, renovasjon av det elektriske anlegget og installasjon av frekvensomformere. 

Enkelte anlegg krever totalrenovering av hele stasjonen, ny el-/automatikk-tavle og installasjon av 
frekvensomformere. EA6 standardskap oppgraderes og gjenbrukes på kommunens stasjoner som 
ikke har etablert driftskontroll/overvåkning. 
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IPJ AS v/Lars Ole Engelsen har utarbeidet en rapport «Befaring driftskontrollanlegg 07.12.2020 – 
11.12.2020», der oppgraderings-/renoveringsbehovet med budsjettkostnader er beskrevet mer 
detaljert. 

Ved Kautokeino avløpsanlegg gjelder dette følgende anlegg: 

• A1-1 Kautokeino RA 
• A1-2 Innløpspumpestasjon - Kautokeino RA 
• A1-11 Loankkusáttu 
• A1-3 Vuolledallu 
• A1-5 Hannujohka 
• A1-7 Rema 1000 

5.1.1.2 Avløpssoner – Gironvárri I, Gironvárri II, Gironstealli og Suohpatluohka 

Den besteløsningen for avløpssonene Gironvárri I, Gironvárri II, Gironstealli og Suohpatluohka er å 
tilkoble disse avløpssonene til Kautokeino renseanlegg. 

5.1.1.3 Tiltak avløp 

Tiltak avløp Kostnad 

Andel avløp 

Bemerkninger 

Bredbuktnesveien - Alt. 1 - Avløpsanlegg med PS 3 836 700,-  

Bredbuktnesveien - Alt. 2 - Avløpsanlegg med PS 4 717 650,-  

Ebeneser -Ringledning helsesenter- Vann og avløp 832 464,-  

Ajastealli Nedre - Avløpsanlegg med PS (638 lm) 6 599 250,-  

Boronjarga - Avløpsanlegg med PS (316 lm) 4 063 500,-  

Geađgenjunni - Vann- og avløpsanlegg 5 977 800,-  

Gironvárri-øvre - Tilkobling avløp til kommunal ledning 5 597 100,-  

Gironvárri-nedre - Pumpeledning til Gironstealli med PS 3 142 800,-  

Gironstealli - Tilkobling avløp til kommunal ledning 2 195 100,-  

Suomaluodda - Samleledning avløp med PS (760 lm) 7 560 000,-  

Suohpatluohka - Vann- og avløpsanlegg med PS 4 349 675,-  

Kautokeino RA - Etablering av nytt kjemisk/biologisk RA 39 375 000,-  

Kautokeino RA - Utarbeidelse av forprosjekt 500 000,-  

Kautokeino RA - Utbedring med flotasjon, sandfang m.m 2 700 000,-  

A1-1 Kautokeino RA - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

50 000,- 

 

A1-2 Innløpspumpestasjon - Kautokeino RA - 
Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

 

210 000,- 

 

A1-11 Loankusatto - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

55 000,- 
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A1-3 Vuolledallu - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

200 000,- 

 

A1-5 Hannujohka - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

200 000,- 

 

A1-7 Rema 1000 - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

 

210 000,- 

 

Kostnad for tiltak avløp i Kautokeino ekskl. mva 92 372 039,-  

 

5.1.1.4 Saneringstiltak avløp 

Saneringstiltak avløp Kostnad 

Andel avløp 

Bemerkninger 

Baktevárri - Utskifting av VAO-anlegg 1 379 322,-  

Baktevárri - VA-anlegg nedenfor bebyggelsen 1 483 380,-  

Ajagohpi - Utskifting av VA-anlegg 1 598 508,-  

Bohtaldievva - Vann og avløp 3 068 604,-  

Bohtaldievva mot Ajagohpi - Vann og avløp 1 217 700,-  

Bohtaldievva nedre - Vann og avløp 1 456 812,-  

Heargedievva - Utskifting av VAO-anlegg 874 692,-  

Heargedievva - Utskifting av VA-anlegg 2 014 740,-  

A1-06 - Etablering av ny avløpspumpestasjon 1 620 000,-  

A1-03 - Etablering av ny avløpspumpestasjon 1 620 000,-  

Gartnetluohka - Utskifting av VA-anlegg 934 308,-  

Hannomaras/Hannoluohka - Utskifting av VA-anlegg 975 240,-  

Kostnad for saneringstiltak i Kautokeino ekskl. mva 18 243 306,-  
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5.2 RENSEDISTRIKT MÁZE 

 Tiltaksvurderinger 

Utbedring av utette avløpskummer som er utsatt for innlekking av grunnvann/ overflatevann. Det er 
tatt med i tiltaksliste utbedring av både vann- og avløpskummer med årlig beløp på kr. 400 000,-.  

Maže minirenseanlegg har en del driftsproblemer og må renoveres. Renseanlegget sliter med å 
tilfredsstille dagens utslippskrav. 

5.3 RENSEDISTRIKT LÁHPOLUOPPAL 

 Tiltaksvurderinger 

Årsaken til slamflukten samt tilstanden på anleggene bør undersøkes nærmere, slik at nødvendige 
tiltak kan iverksettes. Langvarig slamflukt kan resultere i gjentetting av infiltrasjonsflaten. 

I løpet av neste hovedplanperioden (2034-2042) bør det vurderes å samle 4 stk. infiltrasjonsanlegg 
til et felles avløpsanlegg bestående av en slamavskiller med støtbelaster og etterfølgende infiltrasjon 
i stedlige masser.  

5.4 RENSEDISTRIKT ČUDEJOHKA 

 Tiltaksvurderinger 

Det anses ikke å være behov for utbyggings-/oppgraderingstiltak. 

5.5 RENSEDISTRIKT ŠUOŠJÁVRI 

 Tiltaksvurderinger 

Oppgradering av slamavskiller fra 10 m3 til 14 m3. 

Saneringstiltak avløp Kostnad 

Andel avløp 

Bemerkninger 

Oppgradering av slamavskiller fra 10 m3 til 14 m3 315 000,-  

 

 Minirenseanlegget har en del driftsproblemer, knyttet til veldig liten tilrenning i perioder pga. lite bruk. 

5.6 RENSEDISTRIKT ČOHKADIEVVÀ 

 Tiltaksvurderinger 

Det er behov for renovering av eks. minirenseanlegg. Det må bl.a. etableres et uttakningspunkt for 
avløpsprøver iht. forurensningsforskriften. 
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5.7 RENSEDISTRIKT GUHKESLUOKTA 

 Tiltaksvurderinger 

Årsaken til slamflukten samt tilstanden på eksisterende infiltrasjonsanlegg bør undersøkes nærmere, 
slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. 

Ved neste rullering av hovedplanen bør det vurderes om det er nødvendig å installere et 
pumpeanlegg som støtbelaster for å oppnå bedre og mer effektiv fordeling over infiltrasjonsarealet 
samt redusere faren for gjentetting av infiltrasjonsflaten.   

5.8 RENSEDISTRIKT SOAHTEFIELBMÁ 

 Tiltaksvurderinger 

Det er behov for renovering av eksisterende avløpsrenseanlegg, men ikke for utbygging og 
oppgradering. 
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6 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

6.1 BEMANNING, KOMPETANSE OG STRATEGI 

 Teknisk enhetsdeling 

Teknisk enhet for de kommunale vannverkene og avløpsanleggene har ansvaret for den daglige 
driften av vannbehandlings- og avløpsrenseanleggene samt VA-ledningsnettet inkludert 
driftsovervåking av anleggene. 

Fig. 7.2 Organisasjonskart vann og avløp Kautokeino kommune 

 

 Kommunal eller privat utførelse 

For å forsvare drift og vedlikehold som kommunal oppgave, må kommunen over tid tilby både et 
attraktivt fagmiljø og gode arbeidsbetingelser, og i tillegg må tjenesten være økonomisk bærekraftig 
for kommunen. 

Det legges følgende strategi til grunn for kommunal eller privat utførelse av tjenester i Kautokeino 
kommune: 

• Beholde nøkkelpersonell innenfor generell VA-drift, både på administrativt og operativt nivå, 
gjennom konkurransedyktig arbeidsbetingelser. 

• Fortsatt tilby personell attraktive arbeids- og prosjektoppgaver som øker kompetansen, og 
bidrar til å øke den totale sikkerheten og beredskapen for vannforsyningen og avløp i 
Kautokeino kommune. 

• Fortsatt kjøp av tjenester for gravearbeider etter behov ved lekkasjeutbedringer. 

Fagleder

kommunalteknikk

Kommunalleder

teknisk

Driftsoperatør Driftsoperatør

Driftsleder
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• Fortsatt kjøp av operative tjenester innenfor ulike kompetanseområder som automasjon og 
prosessteknikk m. m. 

• Begrenset kjøp av administrativ spisskompetanse innenfor utvikling av støttesystemer og 
tilpasning av renseprosesser 

• Fortsatt kjøp av konsulenttjenester for ulike planarbeider vedr hovedplan- og 
saneringsarbeider, oppgradering av vannforsynings- og avløpsanlegg og lignende. 

• Fortsatt kjøp av konsulenttjenester til prosjekteringsoppgaver innenfor drift og vedlikehold. 
• Samarbeid med andre kommuner om utvikling av felles løsninger, både gjennom Norsk 

Kommunalteknisk forening, Norsk Vann, og andre samarbeidspartnere. 

Kommunen bør ha som mål å opprettholde kompetanse, kapasitet og effektivitet til å utføre det 
grunnleggende drift og vedlikehold av kommunens VA-nett. 

 Tiltak – Bemanning og kompetanse 

Kautokeino kommunes tekniske enhet har hatt en strategi om at egne mannskaper skal dekke de 
fleste kompetanseområder som kreves innenfor drift av vannforsyningen og avløp.  

Strengere krav innen HMS medfører at kommunen må styrke driftsavdelingen med en 
driftsoperatør for å kunne utføre bl.a. nødvendige utbedringer ved driftsavbrudd på 
forsyningsnettet.  

For å beholde og styrke kompetansen ved driftsavdelingen skal kommunen øke kompetansen ved 
kursing av driftsoperatører innen vann og avløpsrensing, ADK-sertifisering (Anlegg, Drift og 
Kontroll), HMS og generelle kunnskaper innen vann og avløp i den neste planperioden. Kursing 
skal ha høyere budsjett på 100 000 kr pr. år de første 5 årene for å øke kunnskapsnivået hos 
driftsoperatørene. Etter 5 år senkes budsjettet for kursing til 50 000 kr. pr. år. 

Det er viktig å ansette en ny driftsoperatør. Dette på grunn av at pr. i dag går det en hel stilling kun 
på renseanlegget i Kautokeino. Med nåværende bemanning er det vanskelig å opprettholde bl.a. 
dagens HMS-krav. De fleste arbeidsoperasjoner som utføres krever minimum to arbeidere for å 
tilfredsstille HMS-krav.  

Videre må det ansettes er person i full stilling som tar seg av tiltakene/prosjekter som kommer frem 
i hovedplanen. Om det skal være VA-ingeniør eller ren prosjektleder må man komme tilbake. Uten 
ansettelse av prosjektleder eller VA-ingeniør blir det meget vanskelig eller umulig å utføre de 
beskrevne tiltak i hovedplan vann og avløp. 

Tiltak Kostnad ekskl. mva 
pr. år 

Kursing/kompetanseøkning 100 000,- 

Ansette en driftsoperatør 620 000,- 

Ansette en prosjektleder/VA-ingeniør 890 000,- 

 

6.2 BÆREKRAFTIG FORNYELSESTAKT PÅ VANN- OG AVLØPSANLEGGENE 

Å forvalte et kommunalt vann- og avløpsnett er en stor og viktig kommunal oppgave. Det er investert 
svært store beløp i ledningsnettet. Siden ledningsnettet har begrenset levetid og kontinuerlig forfaller, 
øker behovet for fornyelse fra år til år. 
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Ledningsnettet utgjør typisk ca. 80-90 % av den totale gjenanskaffelsesverdien for vann- og 
avløpsanleggene. Derfor er det svært viktig å ha et riktig nivå på fornyelsen. Manglende fornyelse og 
vedlikehold kan koste anleggseier svært dyrt senere. 

Kautokeino kommune har mange ledninger med anleggsår før 1980. Disse er i hovedsak PVC- og 
PEL-ledninger på vannsektoren, og på avløpssektoren er det en del eldre betongledninger med stor 
grad av åpne skjøter, utettheter mm. 

For disse vil fornyelsesbehovet være stort, og de bør fornyes så raskt som mulig. 

Det er anslagsvis: 

• 25 900 m kommunale spillvannsledninger 
• 34 580 m kommunale vannledninger 
• Totalt ca. 60 480 m kommunale vann- og avløpsledninger 

Fornyelsestakten i Kautokeino kommune har over flere år vært for lav da utbygging av nye anlegg har 
vært prioritert. Man har derved opparbeidet seg et etterslep på utskifting og fornyelse av 
ledningsanlegg. 

I planperioden 2021-2033 bør fornyelsestakten ligge på 2 %, det vil si ca. 1,2 km pr. år, dvs. 
investering på ca. 9,8 mill. pr. år 

Deretter, når etterslepet er tatt, kan fornyelsestakten ligge på 1 %, tilsvarende ca. 0,6 km pr. år, dvs. 
investering på 4,9 mill. pr. år. 

Kostnad pr. km ledningsfornyelse er typisk 7,5-8,5 mill. kr. 

Tilsvarende må også andre VA-anlegg fornyes fortløpende ved behov, f.eks. pumpestasjoner, 
trykkøkningsstasjoner, silanlegg osv. 

Ved fornyelse av kommunalt nett kan anleggseier gi pålegg om fornyelse/separering av private 
stikkledninger. Dette kommer frem av Forurensningslovens § 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg): 

Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av 

tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensnings-

myndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier dette. 

Strategi knyttet til Bærekraftig fornyelsestakt på vann- og avløpsanleggene 

• Minimum 2 % fornyelsestakt i planperioden (2021-2033), deretter tas det en vurdering om fornyelsestakten 
kan reduseres til 1 %. 2 % tilsvarer ca. 1,2 km ledningsnett pr. år. 

• Målrettet fornyelse av ledninger med størst fornyelsesbehov. 
• Tilsvarende fornyelse av andre VA-anlegg, som pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner, silanlegg etc. 
• Ved fornyelse av kommunalt nett gis det pålegg om fornyelse/separering av private stikkledninger. 

 

 

I handlingsplanene er det lagt inn tiltak på ledningsnettet, for pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner 
osv. Disse tiltakene vil sørge for en bærekraftig forvaltning av vann- og avløpsanleggene i 
planperioden, og vil sørge for å redusere deler av etterslepet. 

Det henvises til handlingsplanene for detaljert oversikt over tiltakene. Tiltakene er i stor grad basert på 
den kunnskapen som kommunalt driftspersonell sitter på om problemstrekninger og fornyelsesbehov. 

485



Hovedplan vann og avløp 2022-2034 

 
Sammendrag - Kortversjon av hovedplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5186511   Dokumentnr.: Z02   Versjon: E07 
  

2022-05-03  |  Side 34 av 47 n:\518\65\5186511\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5186511-z02-e07 kortversjon - hovedplan vann og avløp 
2022-2034. kautokeino kommune. rev. 2022-05-03.docx 
 

Generelt kan man si følgende om fornyelsesbehov for vann- og avløpsanleggene; 

Vannledningsnettet 

Følgende ledninger bør prioriteres for fornyelse: 

• Asbest-sement ledninger 
• Eldre PVC-ledninger 

Spillvannsnettet 

Generelt bør eldre betongledninger prioriteres, da disse ofte er utsatt for mye innlekking av 
fremmedvann. 

Dessverre mangler vi en oversikt over ledningsmateriale og anleggsår på avløpssiden. 

Stort sett ligger vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger i samme grøft/trase. Alle 
ledningene fornyes da samtidig. 

Tilsvarende er det viktig med en bærekraftig fornyelsestakt for andre vann- og avløpsanlegg som 
pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner, silanlegg, slamavskillere, vannbehandlingsanlegg osv. 

De fleste avløpspumpestasjoner i kommunen er etablert før 1990. Stasjonene har pumper som er 
nedsenket i avløpsvannet, i motsetning til stasjonene som er montert den siste tiden, der pumpene er 
tørroppstilt i et eget kammer. Tørroppstilte pumper gjør drift og vedlikehold enklere, samtidig som 
hensynet arbeidsmiljøet for de ansatte blir bedre ivaretatt. 

Handlingsplanene legger opp til en bærekraftig fornyelse av alle vann- og avløpsanlegg. 

6.3 SPREDT BEBYGGELSE 

Tiltak knyttet til spredt bebyggelse: 

• Pålegg om tilknytning til det kommunale vann- og avløpsnettet for egen regning der dette ikke 
ansees som urimelig. 
 

• Utbygging av kommunalt nett til områder som mangler dette tilbudet ut ifra en vurdering av 
samfunnsnytten av prosjektet. 

 
• Kontrollere at eiendommer som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett har godkjente og 

miljømessig forsvarlige avløpsløsninger, og eventuelt gi pålegg om utbedringer. 
 

6.4 FREMMEDVANN PÅ AVLØPSNETTET 

Her bør problemet kartlegges og problemområder og punkter med innlekking bør identifiseres. Ved 
målrettet fornyelse av kommunale ledninger og kummer, samt private stikkledninger, kan andelen 
fremmedvann reduseres. 

Viktige tiltak er også frakopling av takvann og krav om håndtering av overvann på egen eiendom, 
samt søk og utbedring av feilkoblinger. 
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6.5 LEDNINGSDATABASEN, DOKUMENTASJON AV VANN- OG AVLØPSANLEGGENE 

Viktige tiltak her er: 

• Innmåling og registrering av ledningsanlegg. 
• Oppdatering av ledningskartverket. 

Plan og bygningsloven §27-1 «Når offentlige vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til 
den, eller over nærliggende areal., skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen.» 

Plan og bygningsloven §27-2 «Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter 
til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til 
avløpsledningen.» 

Reglene gjelder også for eksisterende byggverk §§27-1 og 27-2 

Forurensningsloven §23 (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg.) 
Forurensningsmyndigheten kan bestemme at avløpsvann kan ledes inn i en annens avløpsanlegg. Om 
plikt til tilknytning til eksisterende avløpsledning gjelder reglene i plan- og bygningsloven. Vedtak etter 
plan- og bygningsloven kan likevel treffes av forurensningsmyndigheten. 

487



Hovedplan vann og avløp 2022-2034 

 
Sammendrag - Kortversjon av hovedplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5186511   Dokumentnr.: Z02   Versjon: E07 
  

2022-05-03  |  Side 36 av 47 n:\518\65\5186511\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5186511-z02-e07 kortversjon - hovedplan vann og avløp 
2022-2034. kautokeino kommune. rev. 2022-05-03.docx 
 

7 KLIMAENDRINGER – KONSEKVENSER FOR VANN OG 
AVLØP 

7.1 GENERELT 

Klimaet på Finnmarksvidda og Kautokeino er mer kontinentalt og tørt enn ved kysten. Kautokeino har 
hatt en gjennomsnittlig årstemperatur på ÷2,7 °C i normalperioden 1961-1990, og en gjennomsnittlig 
årlig nedbør på 325 mm. 

Nedbøren som faller i Kautokeino, kan grovt deles inn i tre hovedtyper – frontnedbør, orografisk 
nedbør og bygenedbør. Frontnedbør og orografisk nedbør kommer begge av at fuktig luft heves og 
avkjøles, slik at den må gi fra seg fuktighet som faller ned som regn eller snø. Det er frontnedbøren 
som dominerer i Kautokeino og den normale nedbørsmengden er gjennomsnittlig 325 mm i året. 

Som følge av økt global oppvarming er det ventet at vi overskuelig fremtid vil få større, hyppigere og 
mer intense nedbørhendelser. 

Klimaprognoser tilsier en økning i nedbørvolum på Nord-Troms og Finnmark med inntil 25 % på 
årsbasis frem til år 2100. Ekstremhendelsene vil kunne øke med 40-50 % i intensitet, det vil si kraftig 
økning i intensitet for de dimensjonerende nedbørhendelsene. Historiske data fra nedbørmålinger 
viser at en de siste 10 årene allerede har hatt en markert økning i nedbørvolum, og at 
ekstremhendelsene kommer stadig hyppigere. Utviklingen er således allerede en realitet som må tas 
hensyn til blant annet ved planlegging av vann- og avløpsanlegg. 

7.2 RAPPORT «KLIMA I NORGE 2100» 

Høsten 2015 utkom nye klimascenarier for Norge i rapporten «Klima i Norge 2100» utført av Bauer-
Hanssen med flere for Miljødirektoratet. Rapporten legger vekt på at det er store usikkerheter i disse 
klimascenariene, bl.a. i forhold til hvordan klimagassutslippene utvikler seg. Det anbefales at 
planleggingen de neste 10-20 år baserer seg på klimadata for perioden 1985-2014 (dagens klima) 
istedenfor framskrivinger. Allerede med dagens klima opplever vi oftere ekstremvær med flommer, ras 
og økt erosjon. Rapporten fremhever følgende forventa endringer mot slutten av hundreåret: 

• Økning i årstemperatur på ca. 4,5 oC (3,3 – 6,4 oC) ved det høyeste utslippsscenariet 
• Økning i årsnedbør på ca. 18% (7-23%) men variasjoner mellom ulike regioner og sesonger i 

Norge 
• Kraftigere og hyppigere episoder med styrtregn 
• Større og hyppigere regnflommer 
• Færre flommer forårsaket av snøsmelting 
• Økt avrenning om vinter 
• Mindre eller ingen snø i lavereliggende områder 

7.3 KONSEKVENSER AV KLIMAENDRINGER PÅ VANNFORSYNING 

Klimaendringene kan føre til dårligere vannkvalitet i drikkevannskildene, samt øke risikoen for at 
vannet forurenses i distribusjonsnettet. 

Både økt nedbør og temperatur kan påvirke råvannskvaliteten negativt gjennom økte tilførsler fra 
nedbørsfeltet og gjennom interne prosesser i vannkilden.  
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Nasjonale mål for vann og helse, som stiller krav til både vann- og avløpssektoren, er også tydelig på 
at klimaendringer må tas med i risiko og sårbarhetsanalysene som legges til grunn for vannverkenes 
robusthet og beredskap. 

I drikkevannsforskriften stilles det krav til kvaliteten på vannet som skal brukes til drikkevann, blant 
annet gjennom farge og turbiditet (partikkel tetthet). Avrenning og flom kan føre med seg jordpartikler, 
næringssalter, organisk materiale og sykdomsfremkallende mikroorganismer. Jordpartikler og organisk 
materiale vil gjøre vannet grumsete og gi det en grå/brun/oransje farge avhengig av hva slags partikler 
det er. Økt avrenning av næringssalter som fosfor og nitrogen fører til økt algevekst. Utover risikoen 
for oppblomstring av giftige cyanobakterier, kan også algevekst sette sterk farge på vannet og virke 
skjemmende og lite tiltalende. Type og mengde forurensinger som kan tilføres drikkevannskilden 
avhenger av aktiviteter i nedbørsfeltet. Med økt nedbør kan det bli behov for økt vannbehandling i 
vannverkene før vannet distribueres til abonnentene. 

En god drikkevannskilde skal gjerne være næringsfattig og lite belastet slik at forekomst av 
mikroorganismer som kan gi sykdom er lav, og at grunnlaget for algevekst er liten. En 
temperaturøkning kan skape gunstigere forhold for både mikrober og alger. 

I en islagt sjø oppstår det en naturlig lagdeling mellom vannmassenes øvre og nedre del. Lagdelingen 
fører til at overflatevannet ikke blandes med dypere vann. Uttaket av drikkevann er ofte i de nedre 
lagene av vannmassene. Klimaendringer kan føre til gjentatte fryse-tineepisoder i vinterhalvåret, eller 
tilførsel av store vannmengder og sterkt vind i andre perioder av året, og vil påvirke 
sirkulasjonsforholdene i vannkilden. Når den naturlige lagdelingen brytes, kan forurensinger føres ned 
til dypet der uttaket skjer. Dette kan føre til økt behov for vannbehandling. 

Råvannskilder som brukes til uttak av drikkevann må som regel gjennomgå en vannbehandling. Dette 
gjøres i vannbehandlingsanlegget før vannet distribueres til abonnentene. Klimaendringene kan 
komme til å påvirke råvannskvaliteten negativt og føre til et økt behov for vannbehandling. Innføring av 
flere rensetrinn/barrierer kan bli aktuelt for å opprettholde kvalitetskravene i drikkevannsforskriften. 

Klimaendringene kan også gi økt risiko for forurensing av drikkevannet ved distribusjon. 
Drikkevannsledninger, som i perioder kan ha undertrykk, vil være mer utsatt for innsug av forurenset 
vann ved kraftig nedbør og snøsmelting. Gjentatte fryse/tine perioder kan gi skader på ledninger på 
grunn av frostsprengning. Det vil også være en økt risiko for skader på infrastrukturen for 
vannforsyningen, som følge av flom og skred. 

Selv om Norge er et land rikt på vann, forventes det at klimaendringene noen steder vil føre til mindre 
nedbør i perioder under sommerhalvåret. I tillegg vil fordampning og opptak i vegetasjonen øke som 
følge av høyere temperaturer. Tørke kan i verste fall føre til leveringssvikt av drikkevann dersom 
vannverket ikke har alternative kilder å hente vann fra. 

7.4 KONSEKVENSER AV KLIMAENDRINGER PÅ AVLØPSRENSEANLEGG 

Det kan forventes mer nedbør mange steder og kraftigere regnskyll som følge av klimaendringer i 
fremtiden. Mengden vann som ender i avløpssystemet, vil derfor øke. Dagens avløpssystemer er 
mindre tilpasset klimaendringer. 

Store mengder overvann på avløpsnettet medfører at unødvendig mye vann går gjennom 
renseanleggene. Dette fører igjen til at renseprosesser ikke fungerer tilfredsstillende og får dermed lav 
renseeffekt. 
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Tilførsel av overvann og nedbørsavhengig innlekking gir også lave konsentrasjoner av fosfor i 
innløpsvannet som kan føre til lavere renseeffekt og kan videre føre til at rensekravet ikke blir 
overholdt. 

Kautokeino kommune skal ta hensyn til klimaendringene ved planlegging og prosjektering av 
fremtidige avløps- og vannforsyningsanlegg. 

Tiltak for å redusere bl.a. overvannsmengder, samt for å forbedre avløpsrenseanleggets renseeffekt: 

• Lokal overvannsdisponering, LOD 
• Separering av spillvann og overvann for å redusere mengden overvann i avløpsnettet 
• Utbedring av nødoverløp foran renseanlegget inkl. montering av vannmåler 
• Optimalisering av renseprosesser (fosforfjerning) 
• Ruste opp avløpsrenseanlegg til å tåle de økte vannmengdene som vil komme 
• Ta hensyn til økte vannmengder ved dimensjonering av vann- og avløpsanlegg 
• Utarbeide av plan for klima og overvannshåndtering 

 

490



Hovedplan vann og avløp 2022-2034 

 
Sammendrag - Kortversjon av hovedplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5186511   Dokumentnr.: Z02   Versjon: E07 
  

2022-05-03  |  Side 39 av 47 n:\518\65\5186511\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5186511-z02-e07 kortversjon - hovedplan vann og avløp 
2022-2034. kautokeino kommune. rev. 2022-05-03.docx 
 

8 HANDLINGSPLAN – ØKONOMI 

8.1 GENERELT 

 Regelverket 

Fra sentrale myndigheter er det lagt sterke føringer med hensyn til at kostnadene knyttet til 
kommunale avløpstjenester skal finansieres direkte av avløpsgebyret. Dette er hjemlet i Lov om 
kommunale vann- og kloakkavgifter og i kapittel 16 i Forurensningsforskriften. 

Regelverket fastsetter at dette skjer med tilknytningsgebyr for nye abonnenter samt årsgebyr basert 
på målt eller stipulert vannforbruk. Både kommunen og den enkelte abonnent kan kreve at årsgebyr 
beregnes etter målt forbruk. Størrelsen på gebyrene kan ikke overstige nødvendige kostnader på 
vann- og avløpssektoren. 

Kommunen har innført todelt gebyrsystem for årsgebyr med en fast og en mengdevariabel del. 

491



Hovedplan vann og avløp 2022-2034 

 
Sammendrag - Kortversjon av hovedplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5186511   Dokumentnr.: Z02   Versjon: E07 
  

2022-05-03  |  Side 40 av 47 n:\518\65\5186511\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5186511-z02-e07 kortversjon - hovedplan vann og avløp 
2022-2034. kautokeino kommune. rev. 2022-05-03.docx 
 

 

8.2 Tiltaksplan med prioriteringer - Vann og avløp 

Prioriteringer i tiltaksplanen under er ikke fastlåste og kan bli endret i planperioden innen den evt. fastsatte årlige investeringsrammen for vann og avløp. 

TILTAKSPLAN MED PRIORITERINGER - VANN OG AVLØP 
Lengde 

(m) 
Enhetspris Andel vann Andel avløp 

Prosjektering/ 
byggeledelse 

Totalt (kr) 
Prioritering 

2022 
Prioritering 

2023 
Prioritering 

2024 
Prioritering 

2025 
Prioritering 

2026 
Prioritering 

2027 
Prioritering 

2028 
Prioritering 

2029 
Prioritering 

2030 
Prioritering 

2031 
Prioritering 

2032 
Prioritering 

2033 
Prioritering 

2034 

KAUTOKEINO - Revidert 2021-11-29                                       

TILTAK                                       

Bredbuktnesveien - Etablering av vannledning 502 7 500 3 765 000   301 200 4 066 200                   4 066 200       

Bredbuktnesveien - Alt. 1 - Avløpsanlegg med PS (234 lm) RS     3 654 000 182 700 3 836 700           3 836 700               

Bredbuktnesveien - Alt. 2 - Avløpsanlegg med PS (365 lm) RS     4 493 000 224 650 4 717 650           4 717 650               

Gahkorcorru - Ringledning vann 146 7 500 1 095 000   87 600 1 182 600                       1 182 600   

Lankosattu - Vannledning 70 7 500 525 000   42 000 567 000                       567 000   

Ebeneser -Ringledning helsesenter- Vann og avløp 188 8 200 770 800 770 800 123 328 1 664 928             1 664 928             

Ajastealli Nedre - Avløpsanlegg med PS (638 lm) RS     6 285 000 314 250 6 599 250                       6 599 250   

Boronjarga - Avløpsanlegg med PS (316 lm) RS     3 870 000 193 500 4 063 500                   4 063 500       

Geađgenjunni - Vann- og avløpsanlegg 1 350 8 200 5 535 000 5 535 000 885 600 11 955 600                         11 955 600 

Gironvárri-øvre - Tilkobling avløp til kommunal ledning 691 7 500   5 182 500 414 600 5 597 100 5 597 100                         

Gironvárri-nedre - Pumpeledning til Gironstealli med PS (188 lm) RS     2 910 000 232 800 3 142 800         3 142 800                 

Gironstealli - Tilkobling avløp til kommunal ledning 271 7 500   2 032 500 162 600 2 195 100         2 195 100                 

Suomaluodda - Samleledning avløp med PS (760 lm) RS     7 200 000 360 000 7 560 000         7 560 000                 

Suohpatluohka - Vann- og avløpsanlegg med PS (777 lm) RS   3 898 500 4 148 500 402 350 8 449 350               8 449 350           

Kautokeino RA - Etablering av nytt kjemisk/biologisk RA RS     37 500 000 1 875 000 39 375 000     18 375 000 21 000 000                   

Kautokeino RA - Utarbeidelse av forprosjekt RS     500 000   500 000   500 000                       

Kautokeino RA - Utbedring med flotasjon, sandfang m.m. RS     2 500 000 200 000 2 700 000 2 700 000                         

Kautokeino HB - Montering av parallell UV-anlegg RS   440 000     440 000     440 000                     

Kautokeino HB - Renovering av røranlegg og ventiler i 
forbindelse med montering av parallell UV-aggregat 

RS   300 000     300 000     300 000                     

Vann Suomaluodda. Kum ved kryssing av veg (50 lm) 50 9 000 450 000     450 000   450 000                       

Etablering av reservevannforsyning for Kautokeino RS   9 149 060     9 149 060   9 149 060                       

Beazedievva - Trykkøkning/frekvensstyr. mot Bredbuktnes RS   850 000   68 000 918 000       918 000                   

SANERINGSTILTAK                                       

Baktevárri - Utskifting av VAO-anlegg 287 8 900 1 277 150 1 277 150 204 344 2 758 644   2 758 644                       

Baktevárri - VA-anlegg nedenfor bebyggelsen 335 8 200 1 373 500 1 373 500 219 760 2 966 760             2 966 760             

Ajagohpi - Utskifting av VA-anlegg 361 8 200 1 480 100 1 480 100 236 816 3 197 016                     3 197 016     

Bohtaldievva - Vann og avløp 693 8 200 2 841 300 2 841 300 454 608 6 137 208               6 137 208           

Bohtaldievva mot Ajagohpi - Vann og avløp 275 8 200 1 127 500 1 127 500 180 400 2 435 400             2 435 400             

Bohtaldievva nedre - Vann og avløp 329 8 200 1 348 900 1 348 900 215 824 2 913 624                 2 913 624         

Heargedievva - Utskifting av VAO-anlegg 182 8 900 809 900 809 900 129 584 1 749 384   1 749 384                       

Heargedievva - Utskifting av VA-anlegg 455 8 200 1 865 500 1 865 500 298 480 4 029 480   4 029 480                       

A1-06 - Etablering av ny avløpspumpestasjon RS     1 500 000 120 000 1 620 000   1 620 000                       

Kautokeino bru mot HB - Utskifting pumpeledning VK5-VK7 812 8 000 6 496 000   324 800 6 820 800             6 820 800             
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TILTAKSPLAN MED PRIORITERINGER - VANN OG AVLØP 
Lengde 

(m) 
Enhetspris Andel vann Andel avløp 

Prosjektering/ 
byggeledelse 

Totalt (kr) 
Prioritering 

2022 
Prioritering 

2023 
Prioritering 

2024 
Prioritering 

2025 
Prioritering 

2026 
Prioritering 

2027 
Prioritering 

2028 
Prioritering 

2029 
Prioritering 

2030 
Prioritering 

2031 
Prioritering 

2032 
Prioritering 

2033 
Prioritering 

2034 

Sarasuolo mot bru - Utskifting pumpeledning 1 161 8 000 9 288 000   464 400 9 752 400         9 752 400                 

Sarasuolo - Etablering ventilkum og løfting av terreng RS   2 500 000   200 000 2 700 000         2 700 000                 

A1-03 - Etablering av ny avløpspumpestasjon RS     1 500 000 120 000 1 620 000   810 000 810 000                     

Gartnetluohka - Utskifting av VA-anlegg 211 8 200 865 100 865 100 138 416 1 868 616             1 868 616             

Hannomaras/Hannoluohka - Utskifting av VA-anlegg 301 8 000 1 529 080 878 920 192 640 2 600 640           2 600 640               

V1-1 Pumpestasjon – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   280 000     280 000   280 000                       

V1-5 Høydebassenget – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   165 000     165 000   165 000                       

V1-7 Heargedievva – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   80 000     80 000     80 000                     

V1-8 Renseanlegget – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   215 000     215 000     215 000                     

V1-6 Gahkorcorru – Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   70 000     70 000       70 000                   

A1-1 Kautokeino RA - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS     50 000   50 000 50 000                         

A1-2 Innløpspumpestasjon - Kautokeino RA - 
Oppgradering/renovering av driftskontrollanlegg 

RS     210 000   210 000       210 000                   

A1-11 Loankusatto - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS     55 000   55 000 55 000                         

A1-3 Vuolledallu - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS     200 000   200 000 200 000                         

A1-5 Hannujohka - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS     200 000   200 000 200 000                         

A1-7 Rema 1000 - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS     210 000   210 000 210 000                         

                                        

MAZE                                       

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater     450 000     450 000       450 000                   

Renovering av røropplegg ifm. etablering av UV og automatisk 
sil 

RS   300 000     300 000       300 000                   

V7-1 Øvre Máze - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   195 000     195 000   195 000                       

                                        

ŠUOSJÁVRI                                       

Etablering av 14 m3 slamavskiller RS     100 000   100 000 100 000                         

                                        

ČUDEJOHKA                                       

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater RS   250 000     250 000       250 000                   

                                        

LAHPOLUOPPAL                                       

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater RS   315 000     315 000       315 000                   

V5-1 Lahpoluoppal - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   195 000     195 000     195 000                     

                                        

SOAHTEFIELBMA                                       

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater RS   315 000     315 000 315 000                         

V2-1 Soahtefielbma - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   215 000     215 000       215 000                   
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TILTAKSPLAN MED PRIORITERINGER - VANN OG AVLØP 
Lengde 

(m) 
Enhetspris Andel vann Andel avløp 

Prosjektering/ 
byggeledelse 

Totalt (kr) 
Prioritering 

2022 
Prioritering 

2023 
Prioritering 

2024 
Prioritering 

2025 
Prioritering 

2026 
Prioritering 

2027 
Prioritering 

2028 
Prioritering 

2029 
Prioritering 

2030 
Prioritering 

2031 
Prioritering 

2032 
Prioritering 

2033 
Prioritering 

2034 

GUHKESLUOKTA                                       

Etablering av UV-anlegg - To parallelle aggregater     400 000     400 000       400 000                   

V3-1 Guhkesluokta - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   190 000     190 000     190 000                     

                                        

COHKADIEVVA                                       

Etablering av UV-anlegg og automatisk trykksil RS   400 000     400 000             400 000             

V4-1 Čohkadievvá - Oppgradering/renovering av 
driftskontrollanlegg 

RS   55 000     55 000     55 000                     

                                        

UFORUTSETTE/ADMINISTRATIVE TILTAK                                        

Utskifting av vannkummer med armatur     2 600 000 2 600 000   5 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Ansettelse av en prosjektleder/VA-ingeniør     5 785 000 5 785 000   11 570 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 

Ansettelse av driftsoperatør VA     4 030 000 4 030 000   8 060 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 

Registrering/kartlegging     650 000 650 000   1 300 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Kursing/kompetanseøkning     450 000 450 000   900 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

SUM INVESTERINGER 2022-2034 VANN OG AVLØP     77 185 390 117 989 170 9 570 250 204 744 810 11 537 100 23 816 568 22 770 000 26 238 000 27 460 300 13 214 990 18 216 504 16 646 558 4 973 624 10 189 700 5 257 016 10 408 850 14 015 600 
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8.3 GEBYRUTVIKLING VA I KAUTOKEINO KOMMUNE 

 Generelt 

Beregninger av framtidig gebyrgrunnlag for vann og avløp er basert på investeringer i de skisserte 
handlingsplaner for vann og avløp. Gebyrgrunnlaget for vann og avløp påvirkes betydelig av økte 
kapitalkostnader som følge av investeringer i handlingsplanene. 

Det er forutsatt at både vann- og avløpssektoren skal være en økonomisk selvstendig sektor. Det vil 
si at inntektene fra vann- og avløpsgebyret skal dekke utgifter til drift og kapitalkostnader. 
Bestemmelsene om beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrer er nå tatt inn som eget i 
kapittel den nye forurensningsforskriften. 

EnviDan AS har på forespørsel fra Kautokeino kommune beregnet hvordan kommunens 
investeringsplan frem til 2034 med tilhørende effekter i driften vil påvirke vann- og avløpsgebyrene. 

 Nøkkeltall 

I tabell 1 finner man de viktigste tallene fra analysen. Forventet årlig gebyrøkning i perioden fra 2021 
til 2036 er 5,3 % og 5,5 % for henholdsvis vann og avløp. 

 

 Tabell 10.1: Nøkkeltall 

 Forutsetninger og antakelser 

Forutsetningene og antakelsene som ligger til grunn for analysen er følgende: 

• Driftskostnadene fremskrives årlig med 2,5 % ut ifra prognosen for 2021 og korrigert for 
justeringer gjennomført i budsjettmøtet 8. september 2021. 

• Nettoeffekten av årlig endrede driftskostnader som følge av investeringene er lagt inn. 
• Avskrivningene beregnes lineært og det er antatt at avskrivning starter året etter det er 

investert. 
• Kommunalbankens prognose for kalkylerenten fra 5. september 2021 er lagt til grunn. 
• Indirekte kostnader fremskrives årlig med 2,5 %. 
• Nevnte beløp i oversendt data betegnet som «Uforutsette/driftstiltak/administrative tiltak» er i 

sin helhet lagt inn som driftskostnader og avskrives ikke. 
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 Analyse - Vann 

8.3.4.1 Gebyrutvikling - Vann 

 

Tabell 10.2: Gebyrutvikling Vann, 2021 – 2028 

 

Tabell 10.3: Gebyrutvikling Vann, 2029 – 2036 

Gjennomsnittlig årsgebyr øker fra 4.883 kroner i 2021 til 10.663 kroner i 2036 ved et forbruk på 150 m3. 
Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,3 %. Årlig gjennomsnittlig vanngebyr fra 2021 til 2036 er 
8.693 kroner. 

8.3.4.2 Selvkostoppstilling - Vann 

 

Tabell 10.4: Selvkostoppstilling Vann, 2021 – 2028 
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Tabell 10.5: Selvkostoppstilling Vann, 2029 – 2036 

 Analyse - Avløp 

8.3.5.1 Gebyrutvikling - Avløp 

 

Tabell 10.6: Gebyrutvikling Avløp, 2021 – 2028 

 

Tabell 10.7: Gebyrutvikling Avløp, 2029 – 2036 

Gjennomsnittlig årsgebyr øker fra 7.915 kroner i 2021 til 17.650 kroner i 2036 ved et forbruk på 150 m3. 
Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,5 %. Gjennomsnittlig avløpsgebyr fra 2021 til 2036 er 
14.700 kroner. 
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8.3.5.2 Selvkostoppstilling – Avløp 

 

Tabell 10.8: Selvkostoppstilling Avløp, 2021 – 2028 

 

Tabell 10.9: Selvkostoppstilling Avløp, 2029 – 2036 
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 Grafisk fremstilling 

 

Figur 10.1 Gebyrutvikling VA, 2020-2036 
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Norconsult AS 

Kirkeveien 5, NO-9700 Lakselv 

Pb. 279, NO-9711 Lakselv 

Tel.: +47 78 46 08 88 

Hovedkontor: 

Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika 

Pb. 626, NO-1303 Sandvika 

NO 962392687 MVA 

firmapost@norconsult.no 

www.norconsult.no 

 Merknadsbehandling av høringsuttalelser fra Mattilsynet til hovedplan 

vann og avløp 2022-2034 - Kautokeino kommune 

Hovedinntrykk 
 

• Teksten veksler mellom faktiske forhold/opplysninger og teoretiske/overordnede forhold. Burde vise 
klarere hvordan situasjonen faktisk er for vannverkene i Kautokeino kommune. 

• Hovedplanen viser også i liten grad hvorfor de valgte tiltakene er nødvendige. Hovedplan vann 
burde vise vannverkenes status opp mot krav/mål og nødvendigheten av de planlagte tiltak. 

 

Svar til kommentarer under hovedinntrykk 

Vi er enig med Mattilsynet at hovedplanen skal vise vannverkenes status opp mot krav/mål og 
nødvendigheten av de planlagte tiltak. Dette blir tatt hensyn til ved neste rullering av hovedplan VA. 

Drikkevannsforskriftens krav 

Henvisninger til den gamle drikkevannsforskriften en rekke steder i planen, og sitering gamle/utgåtte krav i 
disse kapitlene: 2.1, 3.5.1, 4.1.9, 4.2.8, 4.3.6, 4.4.6, 4.5.7, 4.6.5, 4.7.5, 4.8.6, 5.1.1, 5.2.1, 7.3.1, 9.1, 9.1.2, 
9.1.6 og 9.4.1 

Endringer som er gjort i utkast til 2. grads politiske behandling 

Endringer i kap. 2.1: 

«Vannverkseier: Som vannverkseier skal kommunen sikre at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten 
fremtredende lukt, smak og farge. Drikkevannet skal ikke inneholde virus, bakterier, parasitter, andre 
mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare og overholde 
grenseverdiene i vedlegg 1 i gjeldende drikkevannsforskrift». 

Endringer i kap. 3.5.1: 

«Drikkevannskilder skal sikres mot utbygging og annen bruk som kan påvirke vannkilden. Vannbehandlingen 
og kildebeskyttelsen skal til sammen gi tilstrekkelig hygieniske barrierer». 

 

 

Mattilsynet v/Eirin Hivand Haneberg 
Boaronjárga 1,  
9520 Kautokeino 
  

 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

Brev26-2022-aenii 5186511/Brev26-2022 Merknadsbehandling av høringsuttalelser fra 
Mattilsynet til hovedplan vann og avløp 2022-2034 - Kautokeino 
kommune.docx 

2022-05-03 
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Endringer i kap. 4.1.9, 4.2.8, 4.3.6, 4.4.6, 4.5.7, 4.6.5, 4.7.5, 4.8.6: 

«Vannverkseieren skal ta drikkevannsprøver i samsvar med prøvetakingsplanen omtalt i § 19 i gjeldende 
drikkevannsforskrift. Parameterne det er minstekrav for, er inndelt i prøvegruppe A og B etter hvor ofte 
prøvene skal tas. Minstekravet til frekvensen på drikkevannsprøvene er vist i tabell under § 21 i gjeldende 
drikkevannsforskrift». 

«Det bør tas tilstrekkelig antall råvannsprøver for å kunne konkludere om vannkilden med 
farekartlegging/sikring kan godkjennes som en hygienisk barriere. Det er viktig å ta prøver i perioder hvor det 
er forventet kraftig regnvær, flom, sirkulasjon i råvannskilden og andre hendelser som kan påvirke 
råvannskvaliteten». 

Endringer i kap. 4.1.9 og 4.2.8: 

Krav om godkjenning av Kautokeino vannverk og Máze vannverk i henhold til den gamle 
drikkevannsforskriften er fjernet. 

Endringer i kap. 5.3, 5.4 og 5.7: 

Krav om 2 hygieniske barrierer endret til «tilstrekkelig hygieniske barrierer». 

Oppdaterte navn: 

Tabell 2.3 - Fylkesmannen er endret til Statsforvalteren. 

Kap. 7.5.1 – Næringsmiddeltilsynet/næringsmiddelkontroll er endret til Mattilsynet. 

Kommentarer til de enkelte kapitlene: 

Endringer i kap. 2.1.1: 

«Nasjonale føringer/mål for vann og helse» er tatt med i som et nytt kapittel 2.1.1: 

Nasjonale mål for vann og helse 

Norge har satt mål for bedre vannkvalitet under protokollen for vann og helse, som er en internasjonalavtale. 
Protokollen om vann og helse er en internasjonal avtale har bakgrunn i FNs vannkonvensjon av 1992. 
Konvensjonen skal styrke tiltak for vern av overflate- og grunnvann. 

Protokollen ble fastsatt i 1999. Målet er å sikre befolkningen sikker tilgang til nok og trygt drikkevann, og 
tilfredsstillende sanitære forhold. Norge ratifiserte avtalen i 2004 og plikter dermed å følge den, i likhet med 
en rekke andre nasjoner. 

Protokollen sier at hver part skal sette nasjonale mål for å bedre forholdene innen både vann og avløp. 
Dessuten skal vi holde oversikt over fremdriften. Hensikten er å øke bevisstheten rundt utfordringer og hvilke 
tiltak som er nødvendig. Planen skal også bidra til at ansvarlige sektormyndigheter samarbeider. 
Regjeringen vedtok mål for Norge i 2014, sammen med en plan for måloppnåelse. 

Nr. Nasjonale mål for vann og helse med målsettinger 

1.  Kvaliteten på drikkevannet som når forbrukerne: 
a) For hvert vannforsyningssystem som forsyner flere enn 500 personer, skal antall forskriftsfestede 

prøveuttak som overskrider grenseverdien for kjemiske parametere i drikkevannsforskriften ikke være flere 
enn 2 per år. Maksimalverdien skal ikke overskride grenseverdien med mer enn en faktor på 5. For 
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mikrobiologiske parametere med 0 som grenseverdi, skal antall overskridelser etter verifisering være 
mindre enn 1 per år.  

b) For hvert vannforsyningssystem som forsyner mellom 50 og 500 personer, skal antall forskriftsfestede 
prøveuttak som overskrider grenseverdien for kjemiske parametere i drikkevannsforskriften ikke være flere 
enn 3 per år. Maksimalverdien skal ikke overskride grenseverdien med mer enn en faktor på 5. For 
mikrobiologiske parametere med 0 som grenseverdi, skal antall overskridelser etter verifisering være 
mindre enn 3 per år. 

c) For hvert vannforsyningssystem som forsyner færre enn 50 personer, bør en tilfeldig tatt prøve i løpet av 
et år ikke overskride grenseverdien for de kjemiske parametere med mer enn en faktor på 3. E. coli skal 
ikke påvises. 

d) Tilsynsmyndigheten skal ha oppdatert oversikt over drikkevannskvaliteten for alle vannforsynings-
systemer som forsyner flere enn 50 personer. I tillegg skal tilsynsmyndigheten ha oversikt over et utvalg 
av forskjellige typer vannforsyningssystem som forsyner færre enn 50 personer. 

2.  Reduksjon av omfanget av utbrudd og tilfeller av vannbårne sykdommer: 
a) Utbrudd og endemisk sykdom forårsaket av vannbåren smitte skal ha lav sannsynlighet og konsekvens.  
b) Det skal innarbeides sikrere beregningsmetoder for å fastslå omfanget av endemisk sykdom på grunn av 

drikkevann. 

3.  Områder med behov for økt tilknytning til felles vannforsyning eller hvor drikkevannsforsyningen kan forbedres 
på annen måte: 
a) Ved utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved fortetting innenfor 

eksisterende bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til eksisterende 
vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at man oppnår hygienisk 
tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter. 

b)  Eksisterende private vannforsyningssystemer med uklare eierforhold og/eller utilfredsstillende vannkvalitet 
og leveringssikkerhet skal oppgraderes eller knyttes til eksisterende vannforsynings-systemer slik at man 
oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter. 

4.  Områder med behov for økt tilknytning til offentlige avløpsnett eller hvor avløpssituasjonen kan forbedres på 
annen måte: 
a) Alle innenfor en tettbebyggelse skal være tilkoblet offentlig ledningsnett eller ha andre akseptable 

renseløsninger.  
b) Separate avløpsanlegg skal være tilpasset resipientens kapasitet og fungere godt. 

5.  Funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet - Vannforsyning: 
a) Ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen bør være mindre enn 0,5 time i snitt per innbygger per år.  
b) Forsyningssikkerheten skal være bedre enn 99,95 %. (Forsyningssikkerhet = Antall innbyggertimer uten 

avbrudd i forsyningen/Antall innbyggertimer totalt * 100). 
c) Årlig utskifting/rehabilitering av vannledningsnett bør i gjennomsnitt være 2 % på nasjonalt nivå frem til 

2035. 
d) Lekkasje fra det enkelte ledningsnettet bør være mindre enn 25 % innen 2020. 

 
Funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet - Avløp: 
a) Lekkasjer og overløp skal ikke ha negativ innvirkning på vannkvaliteten over tid. 
b) Samlet overløp bør generelt være mindre enn 2 % av forurensningsproduksjonen (fosfor) hos dem som er 

tilknyttet avløpsnettet. Ved store overløpsutslipp skal separering av felles-ledninger og utjevning av 
overvann vurderes. 

c) Integrere framtidige klimaprognoser i overvannshåndtering for å unngå overbelastning av avløpsnettet. 
d) Drift, reparasjoner og fornyelse/rehabilitering av ledningsnettet må være av et slikt omfang at etablerte 

målsettinger nås. 
e) Oppgradering av offentlig ledningsnett bør normalt inkludere oppgradering av tilhørende stikkledningsnett. 
f) Tilførsel av fremmedvann skal ikke ha negativ innvirkning på øvrige målsettinger. 

6.  Kvaliteten på driftsrutiner ved vann- og avløpsanlegg for beskyttelse av vannkilder: 
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a) Alle vann- og avløpsverk som betjener 50 personer/personekvivalenter eller mer, skal ha et 
tilfredsstillende internkontrollsystem som inkluderer en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) hvor 
effekter av klimaendringer er omfattet. 

b) Drikkevannskilder skal gjennom prosesser etter relevant regelverk beskyttes mot forurensninger slik at 
behovet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig. 

7.  Overløp som kan påvirke vannkilder: 
a) Sikre at lekkasjer og utslipp fra overløp ikke kommer i konflikt med brukerinteresser som for eksempel 

drikkevann, jordbruksvanning og bading. 
b) Samlet overløp for et rensedistrikt bør generelt være mindre enn 2 % av forurensnings-produksjonen 

(fosfor). 
c) Overvann bør så langt det er økonomisk forsvarlig, ikke tilføres avløpsnett for sanitært avløpsvann. 
d) Direkte utslipp av urenset sanitært avløpsvann skal saneres. 

8.  Utslipp av kommunalt avløpsvann: 
a) Utslipp fra kommunal avløpssektor skal være i samsvar med kravene i forurensningsforskriften eller i 

særskilte tillatelser. 
b) Ved utslipp til drikkevannskilder eller vannkilder som brukes til vanningsvann i jordbruket skal rensing og 

utslipp fra avløpsanlegg vurderes særskilt for å hindre påvirkning av råvannskvaliteten. 

9.  Bruk eller gjenbruk av gjødselvarer av organisk opphav: 
a) Gjenbruke minst 70 % av produsert avløpsslam som en ressurs og sørge for at kvaliteten til slammet er i 

samsvar med dette. 
b) Organisk restprodukt/avfall skal utnyttes som gjødsel eller jordforbedringsmiddel så sant det har en 

kvalitet som samsvarer med slik bruk. Det skal brukes i mengder som er agronomisk, miljømessig og 
helsemessig forsvarlig. 

c) Legge til rette for bedre utnytting av ressurser i restprodukter av organisk materiale, blant annet ved 
produksjon av biogass. 

d) Ha riktig bruk av organisk gjødsel i forhold til plantebehov og værforhold for å redusere avrenningen fra 
jordbruksarealer.  

e) Bruk av gjødselvarer av organisk opphav skal være i samsvar med regelverket for dette, herunder at: Bruk 
av avløpsslam skal ikke føre til økt avrenning til vassdrag, og: Lagring av avløpsslam skal ikke gi 
brukerkonflikter på grunn av lukt. 

10.  Kvaliteten på råvann for drikkevann, badevann eller vann som brukes til matproduksjon: 
a) Vannforekomster som benyttes til vannforsyning og matproduksjon skal så godt som mulig beskyttes mot 

tilførsel av forurensninger slik at brukerkonflikter kan unngås. Dette er særlig viktig dersom bruken av 
vannet til matproduksjon ikke er underlagt særlige krav til vannbehandling.  

b) Alle vannforekomster skal ha minst ”god økologisk og kjemisk tilstand” etter fastsatte frister i godkjente 
forvaltningsplaner etter vannforskriften. 

c) Vassdrag benyttet til jordbruksvanning skal så langt det er mulig beskyttes mot utslipp av patogene 
mikroorganismer.  

d) Lokaliteter som er tilrettelagt for friluftsbad, bør ha utmerket vannkvalitet i henhold til EUs 
badevannsdirektiv. 

11.  Driftsrutiner ved bassenganlegg som er allment tilgjengelig for bading: 
a) Bading i bassenganlegg (åpne eller innomhus) skal ikke medføre fare for at man pådrar seg sykdom 

forårsaket av vannkvaliteten. 

12.  Identifisering og behandling av områder med forurenset grunn som kan påvirke vann, eller som kan gi opphav 
til vannbåren sykdom: 
a) Forurensede områder som kan true vannforekomster som omfattes av Protokollen, skal risikovurderes og 

om nødvendig saneres/utbedres. 

13.  Effektive forvaltningssystemer, inkludert metoder, for å begrense forurensning: 
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a) Vannressursene skal beskyttes så godt som mulig mot forurensninger. Beskyttelsen skal være tilstrekkelig 
i forhold til de interessene som er knyttet til bruken av vannet.  

b) Det skal ikke være utslipp via renseanlegg, overløp eller store lekkasjer som kan representere 
uakseptabel risiko for resipient eller brukerinteresser. 

c) Tiltak mot avrenning fra landbruk skal bidra til at målsatt vannkvalitet oppnås. 
d) Lokalisering og drift av akvakulturanlegg skal foregå på en miljømessig bærekraftig måte. 
e) Regelverket skal være tydelig for alle parter når det gjelder forventninger, krav og ansvar. 

14.  Informasjon til publikum om kvaliteten på drikkevann og vann til andre bruksformer: 
a) Vannverkseiere skal gi informasjon om drikkevannskvalitet og sitt vannforsyningssystem, og øvrige 

aktuelle myndigheter skal gi informasjon om, badevannskvalitet og forurensningstilstand til 
lokalbefolkningen og andre som har behov for det.  

b) Alle kommuner og Mattilsynet skal ha internettsted med relevant og oppdatert oversikt over drikkevannet 
inkludert tilstandsbeskrivelse med oversikt over status/vurderinger. 

c) Private vannverkseiere som forsyner fast bosetting med flere enn 500 personer, skal ha oppdatert 
informasjon tilgjengelig på samme måte som kommunene. 

d) Øvrige vannverkseiere skal gjøre informasjonen tilgjengelig på egnet måte. 
e) Informasjon skal rapporteres og formidles til aktuelle myndigheter i henhold til nasjonale og internasjonale 

forpliktelser.  
f) Informasjon om forurensningstilstanden i vassdragene skal blant annet gjøres tilgjengelig gjennom 

www.vannportalen.no. 

 

Endringer i kap. 3.1 og 3.5: 

Målsetning ang. fornying av distribusjonsnett er tatt med i pkt. 3.1 «Bakgrunn – Vannbransjens 
bærekraftstrategi». 

«Den årlige fornyelsestakten av vann- og avløpsledningsnettet skal være 2 % på nasjonalt nivå frem til 
2035» er tatt med i kap. 3.1». 

Endringer i kap. 3.5.2: 

Summen av lekkasjene og kontrollerte tappinger fra ledningsnettet skal ikke overstige 25 % av det totale 
forbruket ved vannverkene ved utgangen av planperioden. 

Endringer i kap. 3.5.4: 

Kommunen skal ha kunnskap om tilstand og kvalitet på ledningsnettet, og et system for å dokumentere 
vedlikehold, og ha en levende vedlikeholdsplan med dokumentasjon på gjennomført vedlikehold. 

Endringer i kap. 4.1.1: 

Sør for sentrum finnes det Kautokeino kirke og slakteriet for Finnmark Rein AS på østsida av 
Kautokeinoelva. I tillegg finnes det også det samiske nasjonalteateret Beaivvas, Sametinget 
(opplæringsavdelinga), Samisk Arkiv, NRK Sámi Radio, Samisk filmsenter, Kautokeino bygdetun, kontorsted 
for Mattilsynet, Duodjeinstituhtta og den samiskspråklige avisa Avvir. 

Endringer i kap. 4.1.2: 

Vannverket tar grunnvann fra 2 stk. brønner på Sarasuolo i Kautokeinoelva. De to brønnene som er i dag i 
bruk, er boret av Nordnorsk Brønnboring i 1998. Data for brønnene er identiske, og det ligger ikke 
opplysninger om kapasitet for disse brønnene. 

Tabell 4.1: Grunnvannsbrønner på Sarasuolo 
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Delområde Brønn 1 (1998) Brønn 2 (1998) 
Materiale Galvanisert stål Galvanisert stål 
Dimensjon 150 mm 150 mm 
Total dybde 18,0 m 18,0 m 
Stigerør 0 - 12 m 0 - 12 m 
Filter 12,0 - 18,0 m 12,0 - 18,0 m 
Bunnrør - - 
Filtertype Kontinuerlig slisset filter Kontinuerlig slisset filter 
Filteråpning - - 

 

Endringer i kap. 4.1.7: 

Kriteriesettet brukes for a vurdere om grunnvannets mikrobiologiske kvalitet er god og om grunnvannet er 
godt nok beskyttet mot forurensning. Dersom dette er tilfelle, kan grunnvannskilden utgjøre en hygienisk 
barriere. Ønsker man å bygge inn to hygieniske barrierer må den andre barrieren bestå av en godkjent 
klausulering kombinert med tilstrekkelig mektighet og utbredelse av løsmassene i brønnområdet. Dersom 
løsmassene i brønnens nærområde er usammenhengende eller har mindre mektighet (tykkelse) enn 1 m, vil 
ikke grunnvannet utgjøre en hygienisk barriere. 

Endringer i kap. 4.2.8 i tillegg kap. 4.3.6, 4.4.6, 4.6.5, og 4.7.6: 

UV-anlegg i tillegg til grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6 i gjeldende drikkevannsforskriften skal 
til sammen gi tilstrekkelig hygieniske barrierer. For å redusere faren på konsekvenser av utbrudd og tilfeller 
av vannbåren sykdom samt for å øke den helsemessige sikkerheten ved vannverket har vi valgt å installere 
UV-anlegg vannverket som føre var prinsippet. 

Endringer i kap. 4.4: 

Čudejohka vannverk leverer vann til to boenheter, og er dermed et registreringspliktig 
vannforsyningssystem. Dette må meldes inn via Mattilsynets skjematjeneste. 

Endringer i kap. 4.6.1: 

Et godkjent anlegg for produksjon av kjøtt og kjøttprodukter er også tilknyttet Čohkadievvá vannverk. 

Endringer i kap. 4.8.4: 

Vannbehandling ved Soahtefielbma vannverk er bygd om med et UV-anlegg. UV-anlegget er foreløpig ikke 
tatt i bruk. 

Endringer i kap. 4.8.6: 

Vannprøvene av nettvann viser at Soahtefielbma vannverk leverer ikke helsemessig trygt drikkevann pga. 
innhold av intestinale enterokokker (1 av 2 prøver). Nettvann har også høyt kimtall (1 av 2 prøver). 

Endringer i kap. 4.9.5 + 5.9.1: 

Kap. 4.9.5: 

Pga. forbrukerklager er det tatt flere vannprøver utenfor prøvetakingsplanen som viser forhøyede mangan- 
og jerninnhold i råvannet. Verken jern eller mangan skaper noen direkte helsemessige problemer. Indirekte 
vil jern og mangan i drikkevann kunne skape helsemessige problemer i og med at UV-desinfeksjon 
vanskeliggjøres, både på grunn av farget vann, beleggdannelse på kvartsglass og partikler som skjuler 
bakterier og virus fra UV-bestrålingen. Høyt jern- og manganinnhold kan gi vannet en dårlig smak samt en 
uestetisk farge. Det vil også kunne misfarge klesvask og gi brune utfellinger på sanitærutstyr. Mangan 
opptrer på samme vis, men flekker, klumper og grums vil være svarte. 
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Det er vedtatt å bygge et nytt vannverk med UV-anlegg og fjerning av mangan og jern. Vannverket skal stå 
ferdig i løpet av 2022. 

Kap. 5.9.1: 

Alt. A - Etablering av overbygg vannbehandling og UV-anlegg med trykksil 

Vannbehandlingen ved Suohpatluohka vannverk er i dag basert på en kum med vanskelig tilgang om 
vinteren. For å få bedre forhold bør det etableres eget overbygg med automatisk trykksil og UV-anlegg med 
to parallelle aggregater for å tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er 
fritt for virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør 
en mulig helsefare. 

Alt. B - Utfelling-/filtreringsanlegg for fjerning av mangan og evt. jern 

Vannprøver ved vannverket viser forhøyd mangan- og jerninnhold i råvannet. For å redusere bruksproblemer 
i form av dårlig smak, samt brune og svarte utfellinger bør det etableres utfellings-/filtreringsanlegg for 
fjerning av mangan og evt. jern – Driftstiltak. 

Alt. C - Tilkobling til Kautokeino vannverk 

Etablering av vannledning med trykkøkningsanlegg fra Sarasuolo til Suohpatluohka og avløpsledning med 
pumpestasjon fra Suohpatluohka til Sarasuolo. 

Valg av tiltak 

Det ble bestemt å etablere et nytt vannverk ved å slå sammen tiltakene A og B. 

Det nytt vannverket med ny brønn og overbygg med utfelling/filtrering og UV m.m. skal etableres i løpet av 
2022 

Endringer i kap. 7.3.1: 

Kapittel 7.3.1 er endret til: 

Iht. § 7 i gjeldende drikkevannsforskrift skal vannverkseieren etablere internkontroll ved 
vannforsyningssystemet, og sikre at denne følges opp. Internkontrollen skal sikre og vise at kravene i denne 
forskriften etterleves, og skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang. 

Gjennom internkontrollen skal vannverkseieren ha kontroll over driften og forebygge uønskede hendelser. 

Internkontrollen skal minst omfatte: 

a) hvordan vannforsyningssystemet er organisert, og hvordan ansvaret og myndigheten er plassert 
b) rutinene vannverkseieren har etablert for å sikre at kravene i denne forskriften etterleves 
c) registreringer som viser at rutinene etterleves 
d) rutinene som følges dersom det oppstår avvik fra kravene i denne forskriften og 
e) rutinene som følges for å hindre at avvik fra regelverket gjentar seg. 

Internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m³ 
drikkevann, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter. 

Kautokeino kommune har følgende dokumenter som omfatter ROS-analyse, internkontroll og driftsinstrukser: 

• Internkontrollsystem for vannverksdrift. Generell del -19.12.2016. 

• Internkontrollsystem for vannverksdrift. Kautokeino vannverk. Driftshåndbok og beredskapsplan - 
Siste rev. 04.06.2021 
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• Internkontrollsystem for vannverksdrift. Masi vannverk. Driftshåndbok og beredskapsplan - Siste 
rev. 27.11.2018 

• Beredskapsplan for vannverk i Kautokeino – 19.12.2016 

• ROS-analyse. Sikkerhet og beredskap. Kautokeino og Masi vannverk - 19.12.2016 

Endringer i kap. 7.5: 

Det er dessverre en skrivefeil. Det riktige er at kommunen ikke har asbest-sement vannledninger. 

Endringer i kap. 8: 

Tatt med eget underkapittel 8.4 «Konsekvenser av klimaendringer på vannforsyning»: 

«Klimaendringene kan føre til dårligere vannkvalitet i drikkevannskildene, samt øke risikoen for at vannet 
forurenses i distribusjonsnettet. 

Både økt nedbør og temperatur kan påvirke råvannskvaliteten negativt gjennom økte tilførsler fra 
nedbørsfeltet og gjennom interne prosesser i vannkilden.  

Nasjonale mål for vann og helse, som stiller krav til både vann- og avløpssektoren, er også tydelig på at 
klimaendringer må tas med i risiko og sårbarhetsanalysene som legges til grunn for vannverkenes robusthet 
og beredskap. 

I drikkevannsforskriften stilles det krav til kvaliteten på vannet som skal brukes til drikkevann, blant annet 
gjennom farge og turbiditet (partikkel tetthet). Avrenning og flom kan føre med seg jordpartikler, 
næringssalter, organisk materiale og sykdomsfremkallende mikroorganismer. Jordpartikler og organisk 
materiale vil gjøre vannet grumsete og gi det en grå/brun/oransje farge avhengig av hva slags partikler det 
er. Økt avrenning av næringssalter som fosfor og nitrogen fører til økt algevekst. Utover risikoen for 
oppblomstring av giftige cyanobakterier, kan også algevekst sette sterk farge på vannet og virke 
skjemmende og lite tiltalende. Type og mengde forurensinger som kan tilføres drikkevannskilden avhenger 
av aktiviteter i nedbørsfeltet. Med økt nedbør kan det bli behov for økt vannbehandling i vannverkene før 
vannet distribueres til abonnentene. 

En god drikkevannskilde skal gjerne være næringsfattig og lite belastet slik at forekomst av mikroorganismer 
som kan gi sykdom er lav, og at grunnlaget for algevekst er liten. En temperaturøkning kan skape gunstigere 
forhold for både mikrober og alger. 

I en islagt sjø oppstår det en naturlig lagdeling mellom vannmassenes øvre og nedre del. Lagdelingen fører 
til at overflatevannet ikke blandes med dypere vann. Uttaket av drikkevann er ofte i de nedre lagene av 
vannmassene. Klimaendringer kan føre til gjentatte fryse-tineepisoder i vinterhalvåret, eller tilførsel av store 
vannmengder og sterkt vind i andre perioder av året, og vil påvirke sirkulasjonsforholdene i vannkilden. Når 
den naturlige lagdelingen brytes, kan forurensinger føres ned til dypet der uttaket skjer. Dette kan føre til økt 
behov for vannbehandling. 

Råvannskilder som brukes til uttak av drikkevann må som regel gjennomgå en vannbehandling. Dette gjøres 
i vannbehandlingsanlegget før vannet distribueres til abonnentene. Klimaendringene kan komme til å påvirke 
råvannskvaliteten negativt og føre til et økt behov for vannbehandling. Innføring av flere rensetrinn/barrierer 
kan bli aktuelt for å opprettholde kvalitetskravene i drikkevannsforskriften. 

Klimaendringene kan også gi økt risiko for forurensing av drikkevannet ved distribusjon. 
Drikkevannsledninger, som i perioder kan ha undertrykk, vil være mer utsatt for innsug av forurenset vann 
ved kraftig nedbør og snøsmelting. Gjentatte fryse/tine perioder kan gi skader på ledninger på grunn av 
frostsprengning. Det vil også være en økt risiko for skader på infrastrukturen for vannforsyningen, som følge 
av flom og skred. 
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Selv om Norge er et land rikt på vann, forventes det at klimaendringene noen steder vil føre til mindre 
nedbør i perioder under sommerhalvåret. I tillegg vil fordampning og opptak i vegetasjonen øke som følge av 
høyere temperaturer. Tørke kan i verste fall føre til leveringssvikt av drikkevann dersom vannverket ikke har 
alternative kilder å hente vann fra». 

Endringer i kap. 9.1: 

«I henhold til bestemmelsene i drikkevannsforskriften § 9 har vannverkseier ansvar for å levere tilstrekkelig 
mengder drikkevann under alle forhold». 

Endringer i kap. 9.1.1: 

«I henhold til drikkevannsforskriftens § 5 skal vannverkseieren sikre at drikkevannet er helsemessig trygt, 
klart og uten fremtredende lukt, smak og farge». 

Endringer i kapittel 9.1.2: 

I listen over vannverkseiers ansvar og plikter tas med: 

• Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan vannbehandlingsanlegget skal 
driftes og vedlikeholdes, og at denne planen er oppdatert og følges (se § 13 siste ledd). 
 

• Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan distribusjonssystemet skal 
vedlikeholdes og fornyes, og at denne planen er oppdatert og følges (se § 15 andre ledd) 

Setning «Sørge for nødvendig godkjenning av vannverkene» fjernes. 

Endringer i kap. 9.1.6: 

«Iht. bestemmelsene i drikkevannsforskriften § 9 har vannverkseier ansvar for å levere tilstrekkelig mengder 
drikkevann under alle forhold». 

Med vennlig hilsen 

Norconsult AS 
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Utarbeidet av: Therese Tollefsen 

Kvalitetssikring: Christer Rødsæther 
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Mottaker: Kautokeino kommune v/ 

Sindre Murud 

Side: 1 av 4 
 

Gebyrutvikling VA i Kautokeino kommune 

1. Bakgrunn 
EnviDan har på forespørsel fra Kautokeino kommune beregnet hvordan kommunens investeringsplan 

frem til 2034 med tilhørende effekter i driften vil påvirke vann- og avløpsgebyrene. 

2. Nøkkeltall 
I tabell 1 finner man de viktigste tallene fra analysen. Forventet årlig gebyrøkning i perioden fra 

2021 til 2036 er 5,3 % og 5,5 % for henholdsvis vann og avløp. 

Nøkkeltall Vann Avløp VA 

Totale investeringer fra 2022 - 2034 66 999 465 110 715 345 177 714 810 

Kapitalkostnader 2021 [kr] 1 080 287 1 275 290 2 355 577 

Kapitalkostnader 2036 [kr] 3 809 634 6 543 697 10 353 331 

Årsgebyr bolig 150 m2 inkl. mva. 2021 [kr] 4 883 7 915 12 798 

Årsgebyr bolig 150 m2 inkl. mva. 2036 [kr] 10 663 17 650 28 313 

Endring i årsgebyret fra 2021 til 2036 [%] 118 % 123 % 121 % 

Forventet årlig gebyrendring fra 2021 til 2036 [%] 5,3 % 5,5 % 5,4 % 
Tabell 1 - Nøkkeltall 

3. Forutsetninger og antakelser 
Forutsetningene og antakelsene som ligger til grunn for analysen er følgende: 

- Driftskostnadene fremskrives årlig med 2,5 % ut ifra prognosen for 2021 og korrigert for 

justeringer gjennomført i budsjettmøtet 8. september 2021. 

- Nettoeffekten av årlig endrede driftskostnader som følge av investeringene er lagt inn.  

- Avskrivningene beregnes lineært og det er antatt at avskrivning starter året etter det er 

investert. 

- Kommunalbankens prognose for kalkylerenten fra 5. september 2021 er lagt til grunn. 

- Indirekte kostnader fremskrives årlig med 2,5 %. 
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- Nevnte beløp i oversendt data betegnet som «Uforutsette/driftstiltak/administrative tiltak» 

er i sin helhet lagt inn som driftskostnader og avskrives ikke. 

4. Analyse 

4.1 Vann 

4.1.1 Gebyrutvikling 
Gebyrutvikling Vann inkl. mva. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Abonnementsgebyr 900  979  1 163  1 680  1 810  2 038  2 429  2 575  

Forbruksgebyr 26,6  36,0  38,5  37,8  39,3  38,9  40,4  40,7  

Årsgebyr v/150 m3  4 883  6 381  6 932  7 352  7 701  7 867  8 485  8 686  

Årlig endring [kr] -6  1 498  551  420  349  166  618  201  

Endring i gebyr fra året før (%) -0,1 % 30,7 % 8,6 % 6,1 % 4,8 % 2,2 % 7,9 % 2,4 % 

Endring i gebyr fra 2021 (%)   30,7 % 42,0 % 50,6 % 57,7 % 61,1 % 73,8 % 77,9 % 

Tabell 2 - Gebyrutvikling Vann, 2021-2028 

Gebyrutvikling Vann inkl. mva. 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Abonnementsgebyr 3 001  3 204  3 236  3 331  3 346  3 270  3 338  3 260  

Forbruksgebyr 42,3  43,0  44,3  44,8  46,0  47,3  48,3  49,4  

Årsgebyr v/150 m3 9 346  9 652  9 887  10 053  10 250  10 371  10 588  10 663  

Årlig endring [kr] 661  306  235  166  197  121  218  74  

Endring i gebyr fra året før (%) 7,6 % 3,3 % 2,4 % 1,7 % 2,0 % 1,2 % 2,1 % 0,7 % 

Endring i gebyr fra 2021 (%) 91,4 % 97,7 % 102,5 % 105,9 % 109,9 % 112,4 % 116,9 % 118,4 % 

Tabell 3 - Gebyrutvikling Vann, 2029-2036 

Gjennomsnittlig årsgebyr øker fra 4.883 kroner i 2021 til 10.663 kroner i 2036 ved et forbruk på 

150 m3. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,3 %. Årlig gjennomsnittlig vanngebyr fra 

2021 til 2036 er 8.693 kroner. 
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4.1.2 Selvkostoppstilling 
Vann 2021 

Prognose 
2022  2023  2024  2025  2026 2027 2028 

Årsgebyrinntekter 4 060 000  5 425 869  5 953 023  6 497 369  6 850 110  7 089 460  7 748 572  7 982 657  

Tilknytningsgebyrinntekter 12 000  7 465  7 465  7 465  7 465  7 465  7 465  7 465  

Øvrige salgsinntekter 5 714  5 857  6 003  6 153  6 307  6 465  6 626  6 792  

Refusjoner 232 840  0  0  0  0  0  0  0  

Driftsinntekter 4 310 554  5 439 191  5 966 491  6 510 987  6 863 882  7 103 389  7 762 663  7 996 914  

Direkte driftsutgifter 3 410 924  4 116 948  4 434 005  4 326 621  4 515 577  4 411 502  4 605 060  4 660 203  

Direkte kapitalkostnader 1 080 287  1 155 588  1 378 225  1 981 407  2 140 174  2 382 533  2 839 234  3 010 365  

Indirekte kostnader 274 544  281 407  288 443  295 654  303 045  310 621  318 387  326 346  

Driftskostnader 4 765 755  5 553 943  6 100 672  6 603 681  6 958 796  7 104 656  7 762 680  7 996 914  

Resultat -455 201  -114 752  -134 182  -92 694  -94 914  -1 267  -17  -0  

Selvkostfond 01.01 861 721  418 886  312 267  184 068  94 913  1 266  15  -1  

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -455 201  -114 752  -134 182  -92 694  -94 914  -1 267  -17  -0  

+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond  12 365  8 134  5 982  3 539  1 267  17  0  -0  

Selvkostfond 31.12 418 886  312 267  184 068  94 913  1 266  15  -1  -2  

Tabell 4 - Selvkostoppstilling Vann, 2021-2028 

Vann 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Årsgebyrinntekter 8 691 699  9 032 802  9 259 062  9 449 444  9 639 361  9 736 255  9 963 342  10 023 985  

Tilknytningsgebyrinntekter 7 465  7 465  7 465  7 465  7 465  7 465  7 465  7 465  

Øvrige salgsinntekter 6 962  7 136  7 314  7 497  7 685  7 877  8 074  8 276  

Refusjoner 0  0  0  0  0  0  0  0  

Driftsinntekter 8 706 125  9 047 403  9 273 841  9 464 406  9 654 510  9 751 596  9 978 880  10 039 725  

Direkte driftsutgifter 4 863 256  4 959 959  5 139 188  5 211 020  5 374 777  5 551 428  5 690 214  5 832 469  

Direkte kapitalkostnader 3 508 364  3 744 577  3 783 214  3 893 161  3 910 502  3 821 706  3 900 743  3 809 634  

Indirekte kostnader 334 505  342 868  351 439  360 225  369 231  378 462  387 923  397 621  

Driftskostnader 8 706 125  9 047 403  9 273 841  9 464 406  9 654 510  9 751 596  9 978 880  10 039 725  

Resultat 0  0  0  0  0  0  0  0  

Selvkostfond 01.01 -2  -2  0  0  0  0  0  0  

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 0  0  0  0  0  0  0  0  

+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond  -0  -0  0  0  0  0  0  0  

Selvkostfond 31.12 -2  0  0  0  0  0  0  0  

Tabell 5 - Selvkostoppstilling Vann, 2029-2036 

4.2 Avløp 

4.2.1 Gebyrutvikling 
Gebyrutvikling Avløp Inkl. mva. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Abonnementsgebyr 1 336  1 413  2 175  2 771  4 016  5 570  6 125  6 444  

Forbruksgebyr 43,9  54,7  54,0  64,4  67,0  60,4  61,1  61,4  

Årsgebyr v/150 m3  7 915  9 618  10 271  12 424  14 063  14 626  15 286  15 646  

Årlig endring [kr] 709  1 703  654  2 153  1 639  564  660  360  

Endring i gebyr fra året før (%) 9,8 % 21,5 % 6,8 % 21,0 % 13,2 % 4,0 % 4,5 % 2,4 % 

Endring i gebyr fra 2021 (%)   21,5 % 29,8 % 57,0 % 77,7 % 84,8 % 93,1 % 97,7 % 

Tabell 6 - Gebyrutvikling Avløp, 2021-2028 

Gebyrutvikling Avløp Inkl. mva. 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Abonnementsgebyr 6 589  6 769  6 743  6 753  6 698  6 783  6 859  6 693  

Forbruksgebyr 63,0  64,0  65,8  66,7  68,8  70,1  71,6  73,1  

Årsgebyr v/150 m3  16 037  16 373  16 618  16 754  17 016  17 303  17 597  17 650  

Årlig endring [kr] 391  336  246  136  262  288  294  53  

Endring i gebyr fra året før (%) 2,5 % 2,1 % 1,5 % 0,8 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 0,3 % 

Endring i gebyr fra 2021 (%) 102,6 % 106,9 % 110,0 % 111,7 % 115,0 % 118,6 % 122,3 % 123,0 % 

Tabell 7 - Gebyrutvikling Avløp, 2029-2036 

Gjennomsnittlig årsgebyr øker fra 7.915 kroner i 2021 til 17.650 kroner i 2036 ved et forbruk på 

150 m3. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,5 %. Gjennomsnittlig avløpsgebyr fra 

2021 til 2036 er 14.700 kroner. 
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4.2.2 Selvkostoppstilling 
Avløp 2021 

Prognose 
2022  2023  2024  2025  2026 2027 2028 

Årsgebyrinntekter 5 650 000  7 012 230  7 681 937  9 363 206  10 853 924  11 667 084  12 314 731  12 697 244  

Tilknytningsgebyrinntekter 9 000  9 000  9 000  9 000  9 000  9 000  9 000  9 000  

Refusjoner 349 260  0  0  0  0  0  0  0  

Driftsinntekter 6 008 260  7 021 230  7 690 937  9 372 206  10 862 924  11 676 084  12 323 731  12 706 244  

Direkte driftsutgifter 4 325 087  6 140 535  5 437 239  6 551 308  6 853 321  6 104 753  6 179 184  6 229 843  

Direkte kapitalkostnader 1 275 290  1 487 089  2 068 355  2 638 586  3 835 759  5 286 139  5 813 431  6 136 488  

Indirekte kostnader 285 963  293 112  300 439  307 950  315 649  323 540  331 629  339 920  

Driftskostnader 5 886 339  7 920 735  7 806 033  9 497 845  11 004 729  11 714 432  12 324 243  12 706 251  

Resultat 121 921  -899 505  -115 097  -125 638  -141 805  -38 348  -512  -7  

Selvkostgrad (%) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Selvkostfond 01.01 1 138 994  1 284 314  403 586  296 933  177 312  38 348  512  7  

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 121 921  -899 505  -115 097  -125 638  -141 805  -38 348  -512  -7  

+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond  23 399  18 778  8 443  6 017  2 841  512  7  0  

Selvkostfond 31.12 1 284 314  403 586  296 933  177 312  38 348  512  7  0  

Tabell 8 - Selvkostoppstilling Avløp, 2021-2028 

Avløp 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Årsgebyrinntekter 13 061 859  13 397 216  13 621 920  13 774 947  14 005 954  14 291 944  14 581 086  14 637 821  

Tilknytningsgebyrinntekter 9 000  9 000  9 000  9 000  9 000  9 000  9 000  9 000  

Refusjoner 0  0  0  0  0  0  0  0  

Driftsinntekter 13 070 859  13 406 216  13 630 920  13 783 947  14 014 954  14 300 944  14 590 086  14 646 821  

Direkte driftsutgifter 6 426 429  6 559 711  6 778 907  6 891 760  7 146 031  7 318 467  7 501 429  7 688 965  

Direkte kapitalkostnader 6 296 012  6 489 377  6 485 957  6 516 980  6 484 335  6 588 274  6 684 600  6 543 697  

Indirekte kostnader 348 418  357 128  366 056  375 208  384 588  394 203  404 058  414 159  

Driftskostnader 13 070 859  13 406 216  13 630 920  13 783 947  14 014 954  14 300 944  14 590 086  14 646 821  

Resultat -0  0  0  0  0  0  0  0  

Selvkostgrad (%) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Selvkostfond 01.01 0  0  0  0  0  0  0  0  

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -0  0  0  0  0  0  0  0  

+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond  0  0  0  0  0  0  0  0  

Selvkostfond 31.12 0  0  0  0  0  0  0  0  

Tabell 9 - Selvkostoppstilling Avløp, 2029-2036 

4.3 Grafisk fremstilling 
 

 

Figur 1 - Gebyrutvikling VA, 2020-2036 
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DRIFTSBASE FOR BYGNINGSDRIFT 
 
Melding om vedtak sendes til:  
Kommunalleder for teknisk enhet 
Økonomisjef 
Driftsleder 
Fagansvarlig for bygningsdrift 
Kommunedirektør 
 
Det vises til:   
Manglende driftsbase for bygningsdrift sine ansatte, grunnet rivning av skolebygget.  
Det vises til kjøp av Ávžžiluodda 15 jmf. KST vedtak 16.12.21 
 
Vedlegg:  
Kostnadsoverslag fra Norconsult  

 
Sakens bakgrunn:  
Driftsbasen var lokalisert på barneskolen, som nå er revet. I kommunestyrets vedtak av 
15.05.2020 i sak PS 5/20 KST «Reduksjon av areal ved nytt skolebygg», ble driftsbasen 
tatt ut av skoleprosjektet for å få en investeringsbesparelse på 9 millioner kroner. Det at 
basen ble tatt ut, tilsier at basen ikke lenger er ivaretatt i skoleprosjektet.  
 
På bakgrunn av dette ble driftsbasen til bygningsdrift flyttet 1.april 2021 til midlertidige 
lokaler på Thon Hotel, hvor våre 25 ansatte holder til frem til 01.04.2023. 
 
Personalfunksjonene i en driftsbase er et lovpålagt krav ihht. Arbeidsmiljøloven. 
Arbeidstilsynets «Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og 
arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften)» trer i kraft i alle tiltakene vedrørende flytting av 
driftsbasens medarbeidere. Forskriften gjelder for alle faste og midlertidige 
arbeidsplasser, samt atkomstveier for nye og eksisterende arbeidslokaler.  
 
Det ble i desember 2021 (mot administrasjonens anbefaling) vedtatt kjøp av 
Ávžžiluodda 15, som er reindriftsforvaltningens gamle kontorlokaler. Dette bygget ble 
kjøpt for Kr. 2 051 000,-, etter at det var vedtatt en øvre ramme på Kr. 4 000 000,- til 
kjøp og Kr. 8 000 000,- til renovering.  
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Vedtaket lyder som følger:  
 
“I investeringsbudsjettet opprettes et nytt prosjekt: Kjøp og påkostning driftsbase for 
bygningsdrift.  
 
2021: Utgift: 4 mill. Finansiering: Opptak av lån  
2022: Utgift: 8 mill. Finansiering: Opptak av lån  
 
1. Beløpene i denne saken er unntatt offentlighet og unntas fra innsyn, jf 
offentliglova § 23, 1.ledd, av hensyn til kommunens økonomiforvaltning, frem til 
Ávžžiluodda 15 er solgt til kommunen eller en annen kjøper.  
2. Kautokeino kommune tar opp lån på inntil kr 12 millioner til finansiering av egne 
investeringer, knyttet til kjøp og påkostning av Ávžžiluodda 15, jf kommunelovens § 14-
15, første ledd.”  
 
Norconsult har gjort en omfattende utredning av byggets tilstand og hva som må gjøres 
for å få bygget i forskriftsmessig stand.  
 
Etter at Norconsult laget et kostnadsoverslag på renovering av bygget, viste det seg at 
det vil koste minimum 15 millioner å få bygget i stand. 
 
Det fremkommer i kostnadsoverslaget og notatet at bygget er i dårlig teknisk stand og 
krever omfattende renoveringer. Blant annet konkluderer thermofotografering at bygget 
må etterisoleres. Bygningen er å betegne som «lite vedlikeholdt» bygg, med første 
byggetrinn fra 70-tallet. Miljøsaneringsrapporten konkluderer også med at det må gjøres 
ytterligere ombygninger, da det forekommer funn av asbest og asbestsanering må 
gjøres av bla. stubbgulv. Bygget må også tilknyttes kommunalt avløpsanlegg. Dette i 
tillegg til den totale ombygningen.   
 
Ifølge vurderinger Norconsult har gjort, så vil ikke bygget tilfredsstille 
arbeidsplassforskriften ved å redusere ombygningskostnaden til kr. 8 millioner slik det 
er avsatt i 2022 til denne ombygningen. Det vil heller ikke være nok å i tillegg også 
bruke de kr. 2 millionene, som ikke ble brukt, på grunn av redusert kjøpspris. 
Ombygning vil være så omfattende at det vil kreve oppdatering av bygget til TEK17 
standard. Eksempelvis er takhøyden i bygget for lavt og vil ikke bli godkjent. Det vil 
være ekstra kostnadsdrivende. 
 
Det ble foreslått kutt på 2,5 millioner i kostnadene for å få dra ned kostnaden nå i første 
omgang, men som likevel vil kunne komme de neste 5 årene. Kuttene innebærer blant 
annet yttertak og marginer, som det i utgangspunktet er behov for å skiftes ut, samt 
marginer til for eksempel omfanget av asbestsaneringen som på dette tidspunktet ikke 
er helt klart.  
 
Kalkuleringen til Norconsult er på et minimumsnivå, det betyr at følgende er ivaretatt:  

- Inneklima oppgraderinger (asbest, ventilasjon jfr. Arbeidsplassforskriften)  
- Oppvarmingskilde (mellom 18-24 grader jfr. Arbeidsplassforskriften)  
- Universell utforming (jfr. TEK17)  
- Fukt og råteskader fjernes (jfr. Arbeidsplassforskrift og TEK17)  

 
Annet alternativ som Norconsult presenterer og anbefaler: 
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Norconsult har undersøkt dagens byggekostnader for et nytt bygg i Kautokeino. Dette 
vil ligge på et sted mellom 35-40 000 pr. m2 eksklusiv tomtekostnader.  
 
Tidligere analyser viser at kommunens driftsavdeling klarer seg med et mindre bygg, 
enn dette vi nå har gjort analyse av. Det vil kunne være tilstrekkelig med arealer fra ca. 
200 m2. Om det bygges et nytt bygg på 200 m2 så vil det ha en 
byggekostnad/entreprisekostnad på 8 mill. eksklusive garasjer. Dette på bakgrunn av 
mer arealeffektive kvadratmeter i nytt bygg, kontra dette bygget som det er gjort analyse 
på.  
 
Salgsverdi på Ávžžiluodda 15 vil være ca. kr. 2 millioner. 
 
Vurdering:  
Det fremkommer i notatet at det ikke er mulig å holde seg innenfor budsjettrammen på 8 
millioner for å renovere bygget til forskriftsmessig stand pga. dets tilstand og høye alder.  
 
Tallene er også kvalitetssikret av et annet selskap hvor det fremkommer at prisen trolig 
vil øke noe grunnet prisøkninger og store usikkerheter i prosjektet og i resten av verden, 
blant annet krigen i Ukraina som har stor betydning for prisene.  
 
Den eksakte prisen vil likevel ikke være klar før prosjektet har vært på anbudsrunde. 
Det gjelder både renoveringskostnader og kostnader for nytt bygg.  
 
En annen vurdering som er gjort er at det vil være dyrere å drifte gamle bygg på 350 
m2, i stedet for et nytt på mindre arealer med mer arealeffektive rom, samt at 
lokaliseringen av Ávžžiluodda 15 er lite hensiktsmessig for FDV-avdelingen hvor de 
fleste formålsbygg er sentrumsnære. Det vil blant annet utløse høyere driftskostnader 
pga. for eksempel behov for flere driftsbiler. 
 
Det fremkommer dermed to alternativer:  

1. Renovere Ávžžiluodda 15 for inntil 15 000 000,-  
Behøver tilleggsbevilgning på Kr. 7 000 000,-. 
(Her kan de 2 millionene fra kjøpesummens vedtak på 4 millioner benyttes, 
eiendommen ble kjøpt for ca. kr. 2 millioner)  
 

2. Selge bygget for markedspris og bygge nytt bygg for inntil Kr. 10 000 000,-. 
Det vil utløse Kr. 1 000 000,- i anbudskonkurranse og byggeledelse.  

 
Begge alternativene vil medføre at leieavtalen med Thon Hotel om midlertidig driftsbase 
forlenges med ytterligere 6 måneder, med opsjon på 6 måneder til, som utløser kostnad 
6 for 6 måneders leie, kr. 640 000,- Budsjettreguleringssak på dette vil komme i oktober 
2022. 
 
Norconsult sin anbefaling vil på bakgrunn av tilstanden på Ávžžiluodda 15 og med tanke 
på at behovet er et mindre bygg, er at Kautokeino kommune selger eiendommen og 
bygger et nytt bygg med garasjer, innenfor en kostnadsramme på totalt 10 millioner 
pluss prosjektkostnader. 
 
Den langsiktige, billigste og beste løsningen er et nytt bygg på inntil 10 millioner (pluss 
prosjektkostnader). Besparelsen med dette alternativet, vil kunne være den 
overskridelsesummen som det nå varsles om, om det gås videre med planene om å å 
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renovere reindriftsforvaltningens gamle bygg. Det vil dessuten være mulig å få tilbake  
inntil Kr. 2 000 000,- ved salg av denne eiendommen (Ávžžiluodda 15). 
  
Besparelsen årlig på drift av nytt bygg, kontra det eldre bygget, er i dette tilfellet på Kr. 
500 000,- Det er fordi driftsbudsjettet vil kunne holdes på 1000 kr pr. m2 med nytt bygg 
på 200m2 = 200 000,-  kontra Avzziluodda 15: 2000 kr. Pr m2 på 350 m2 = 700 000,-. 
Det vil dessuten være besparelser på ordinær drift.  
 
Om kommunestyret omgjør sitt vedtak og i stedet velger et nybygg, så vil tidligere 
vedtak på 12 millioner til kjøp og renovering kunne omgjøres med en reduksjon i 
kostnadsramme (etter at Ávžžiluodda 15 er solgt), mot å gå videre med eksisterende 
plan om renovering av Ávžžiluodda 15, som vil kreve en tilleggsbevilgning.  
 
Tallene vil kunne korrigeres inntil endelig kostnadsnotat foreligger med 
miljøsaneringsrapport. Tallene vil ikke være sikre før anbudsrunde er gjennomført. 
Resultatet kan bli både reduksjon og økning i kostnader.  
 
Administrasjonen ser to mulige alternativer:  
 

1. Kommunestyret tar opp kr. fem millioner kroner i tilleggslån for å renovere 
Ávžžiluodda 15 til finansiering av egne investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 
første ledd. I tillegg benyttes de resterende midlene av det som tidligere er 
bevilget til kjøp og renovering av eiendommen. Samlede renoveringskostnader 
blir kr. 15 millioner. 

2. Kommunestyret vedtar å selge Ávžžiluodda 15. Det bygges et nytt bygg til 
driftsbase med en samlet kostnad på kr. 11 millioner. Gjenstående sum på kr. ti 
millioner til kjøp og renovering av Ávžžiluodda 15, av opprinnelig lånevedtak på 
tilsammen kr. 14 millioner, går til nybygget. I tillegg tas det opp et lån på kr. en 
million til finansiering av egne investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første 
ledd. Eventuelle salgsinntekter av Ávžžiluodda 15 går til reduksjon av 
prosjektkostnaden med nybygget. 

 
 
Forslag til vedtak:  
 
Ávžžiluodda 15 i Kautokeino selges. Det bygges istedet et nytt bygg til driftsbase for 
Kautokeino kommune, med en samlet kostnadsramme på kr. 11 millioner. 
 
Dette finansieres med lån til finansiering av egne investeringer jf. Kommunelovens § 14-
15 første ledd.  
 
Eventuelle salgsinntekter av Ávžžiluodda 15 går til reduksjon av prosjektkostnaden med 
nybygget.
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SAMMENSLÅING AV VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OG KOMREV 
NORD IKS 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  
 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (Vefik IKS) 
 
Det vises til:  
 Møteprotokoll fra representantskapsmøte i Vefik IKS 06.04.22 
 Rapport som omhandler sammenslåingen, «Fremtidens kommunerevisjon 2023»  
 Selskapsavtale KomRev Nord IKS 01.01.21   
 Kautokeino kommune – avtale om kjøp av revisjonstjenester fra KomRev Nord IKS  
 Svar fra Vefik IKS på notat Kusek IKS  

 
 
Vedlegg:  
 Rapport som omhandler sammenslåingen, «Fremtidens kommunerevisjon 2023»  
 Selskapsavtale KomRev Nord IKS 01.01.21.  
 Kautokeino kommune – avtale om kjøp av revisjonstjenester fra KomRev Nord IKS  
 Svar fra Vefik IKS på notat fra Kusek IKS  

 
 
Sakens bakgrunn:  
Et enstemmig representantskap til Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (VEFIK IKS) 
ber eierkommunene til VEFIK IKS fatte følgende vedtak:   
 
«Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS slås sammen til ett 
selskap fra 1.7.2023. Representantskapet ber alle eierkommunene, ved de respektive 
kommunestyrene, vedta en virksomhetsoverdragelse til KomRev NORD IKS.  
Vest-Finnmark kommunerevisjon starter prosessen med å avvikle selskapet i tråd med 
§ 34 i IKS-loven.»  
 
Med bakgrunn i det enstemmige vedtaket til representantskapet i VEFIK IKS, ber de 
kommunestyret fatte følgende vedtak:  
 
Kommunestyret vedtar at Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS 
slås sammen til ett selskap fra 1.7.2023. Dette innebærer en virksomhetsoverdragelse 
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til KomRev NORD IKS. Kommunestyret ber Vest-Finnmark kommunerevisjon starte 
prosessen med å avvikle selskapet i tråd med § 34 i IKS-loven. 
 
Saken har ikke vært innom kontrollutvalget og viser derfor til Kontrollutvalgssekretariatet 
i Vest-Finnmark (Kusek IKS) sitt notat og Vefik IKS sitt svar på dette. På bakgrunn av 
Vefik IKS sin tilbakemelding er ikke saken meldt opp til kontrollutvalget.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Kommunestyret vedtar at Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS 
slås sammen til ett selskap fra 1.7.2023. Dette innebærer en virksomhetsoverdragelse 
til KomRev NORD IKS.  
 
Kommunestyret ber Vest-Finnmark kommunerevisjon starte prosessen med å avvikle 
selskapet i tråd med § 34 i IKS-loven. 
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Innledning
Representantskapet til Vest-Finnmark kommunerevisjon (VEFIK) har giennom sitt vedtak

14/21 av 13. oktober 202l,bedt sqfiet i VEFIK legge til rette for en prosess som skal føre til en

virksomhetsoverdragelse hvor alle nåværende eierkommuner i VEFIK blir en del av KomRev

NORD IKS. Vedtaket lyder slik:

Representantskapet er positiv til en virksomhetsoverdragelse med Komrev Nord IKS.

Representantsløpet gir styret fulbnah til å arbeide videre med virlrsomhetsoverdragelsen ved

å opprette et arbeidsutvølg somfremlegger etfusjonsforslagfor eierne i løpet av L mars 2022.

Vedtaket legger opp til en virksomhetsoverdragelse. Ved en virksomhetsoverdragelse vil
virksomheten Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS bli en del av KomRev NORD IKS. Dette

medfører at virksomheten blir overført fra 6n arbeidsgiver til en annen. Ansattes arbeidsforhold

overføres til KomRev NORD IKS. Samtlige kommuner tilsluttet VEFIK blir da

deltakerkommuner i KornRev NORD.

På bakgrunn av representantskapets vedtak ble det satt sammen en arbeidsgruppe og en

styringsgruppe på tvers av de to selskapene.

Arbeidsgruppen har bestått av:

&a-I4EEIK]KS:
Daglig leder og revisjonssjef Aud Opgård
Regnskapsrevisor og ansattes representant i styret Rune Stien

Forvaltningsrevisor Ranveig Olaussen

Fra KomRevNORD IKS:
Administrerende direktør Lars-Andr€ Hanssen

Assisterende direktør Alf-Erlend Vaskinn
Ansattes fellestillitsvalgt Tone Jæger Karlstad

Styringsgruppe som har bestått av nestleder i styret til VEFIK Kristin Jensen, nestleder i styret

til KomRev NORD Sølvi Jensen, samt arbeidsgruppen'

Målet med arbeidet i arbeids- og styringsgruppen har vært å lage et fundament hvor de to

selskapene slår seg sammen gjennom en virksomhetsoverdragelse. En forutsetninger for

virksomhetsoverdragelsen er at alle dagens eierkommuner i VEFIK beslutter, gjennom vedtak

i sine kommunestyrer, å bli en del av KomRev NORD IKS'

I det følgende presenteres relevante forhold ved virksomhetsoverdragelsen samt en

presentasjon av KomRev NORD IKS som selskap'
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Fremtidens KomRev NORD/ Et sammenslått selskap
Kommunens rolle er i stadig endring. Komrnunal sektor er blitt stadig mer kompleks, og

kompetansen ute i kommunene øker. Da er det viktig at revisjonen har god og riktig kompetanse

både innenfor reguskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Et sammenslått selskap vil gi samtlige eiere et styrket og helhetlig tilbud innen kommunal

revisjon. Selskapet vil i tillegg bli mindre sfubart for endringer og fravær, og vil i enda større

grad kunne levere de tjenestene som oppdragsgiverne etterspør. Ved å slå sammen Vest-

Finnmark kommunerevisjon IKS med KomRev NORD IKS får man et sterkt interkommunalt
revisjonsselskap som kan betjene kommunene med en bred kompetanse i egenregi,

KomRev NORD har en etablert struktur og en kultur (se vedlegg l) som vi ønsker at

kommunene skal bli en del av. Vi ønsker også at nye ansatte skal inn i eksisterende

organisasjonsstrukturer og således bli en del av vfu etablerte organisasjonskultur. For å fil til
dette på en mest mulig effektiv måte mener vi det er viktig at de ansatte som blir med inn i
KomRev NORD blir en del av den etablerte teamstnrkturen i selskapet (se vedlegg 2).

Kompetnnse

En sammenslåing vil gi det nye selskapet godt over 50 medarbeidere spredt over store deler av

Nord-Norge. Dette vil gi muligheter for de ansatte til å kunne spisse sin kompetanse ytterligere.

En fortsatt desentralisert stnrklur vil gi lokal tilhørighet og god kunnskap om lokale og regionale

forhold.

KomRev NORD har ansatte med ulik utdanningsbakgrunn: master og bachelor i revisjon, juss,

statsvitenskap, sosiologi, samfirnnsøkonomi, bamevern m.m. Selskapet har ansatte med lang

erfaring fra kommunesektoren, hvor hovedoppgaven har vært innen kommunal

økonomistyring, regnskap, revisjon og sektordrift. Vi har også ansatte med bakgrunn fra privat
virksomhet og utdanningsinstitusjoner. Ved en virksomhetsoverdragelse hvor de ansatte i
VEFIK tar med seg sin formelle utdanning, erfaring og realkompetanse inn i det nye selskapet,

vil den samlede kompetansen i selskapet bli ytterligere forsterket til det beste for
eierkommunene. Kompetansen i selskapet vil kjennetegnes av:

r Allsidighet og bredde
r Solid og uavhengig kompetanse om offentlig sektor
o Nærhet til kundene
r Fokus pn@ kvalitet i det vi giør
r Godt omdømme
r God intern kvalitetskontroll
e Eksternkvalitetskontroll

Selskapet har gjennom flere år bygget ulike spesialistgrupper. Formålet med spesialistgruppene

er at ansatte skal bygge særskilt kompetanse slik at vi kan bistå våre oppdragsgivere på en best

mulig måte.
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Følgende l5 spesialistgrupper er etablert:

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor alle områder i
kornmunesektoren. Kommunalkunnskap er vår styrke. Våre regnskapsrevisorer har i
gjennomsnitt l0 års erfaring med å revidere kommuneregnskap. Vi benytter oss av moderne

revisjonsmetoder i henhold til kommunelovens bestemmelser, internasjonale

revisjonsstandarder og rarnmeverk. Vårt medlemskap i Norges kommunerevisorforbund
medvirker til å silae at vi arbeider i henhold til disse reglene. I vårt revisjonsarbeid benytter vi
moderne revisjonsverl:tøy som Descartes, Idea og SurveyXact.

Selskapet fokuserer på å ha en effektiv drift, levere gode tjenester samt rekruttere/beholde

kvalifiserte medarbeidere. På bakgrunn av dette jobber selskapet aktivt med effe*tivisering og

digitalisering av revisjonsarbeidet.

Oppg øveløs ning fo r s elskøp et

Det sammenslåtte selskapet vil kunne ufføre oppgaver for:

. Kommunene

. Kommunale foretak

. Interkommunaleselskaper

. Stiftelser

. Pasientregnskap

. Kirkelige fellesråd og menighetsråd

Kontorstruktut
I KomRev NORD er vi opptatt av en desentralisert kontorstnrktur, noe som har medført at vi i
dag har ni kontorsteder i Nord-l{orge. Ved en eventuell virlaomhetsoverdragelse ønsker vi å
beholde dagens kontorstnrktur i VEFIK med avdelingskontorer i Alta, Hammerfest og

Porsanger. Ved fremtidig rekruttering til selskapet vil det være mulig å søke seg til alle de

etablerte kontorstedene som selskapet har, og det vil fra selskapets side være ønskelig å styrke

tilstedeværelsen ved de allerede etablerte kontorene i Alta, Hammerfest og Porsanger. I tillegg
har vi en rnålsetting om å etablere kontorer i Øst-Finnmark, herunder Vadsø og/eller Kirkenes.

Køpitølinnskudd og eierandel

De nye deltakerkommunene i et sammenslått selskap vil måtte betale inn et kapiølinnskudd.

Dette innskuddet er basert på kommunestørrelse. Etter dagens situasjon vil følgende eierandeler

giøre seg gjeldende:

Lønnlpensjoner
Selvkost
IDEA/IT-revisjon
Avgift srett - Mewerdiavgift
Finansforvaltning

Misligheter
Offentlige anskaffelse
Descartes
Investeringspro sj ekter
Eierskapskontroll

Ressurslcevende brukere
Kirkelige fellesråd/menighetsråd
Pasienhegnskaper
Kommunale foretak inkl. havner
KOSTRA
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Tabell: eierandel i KomRev NORD IKS 1,7.2023

En slik eierandel vil gi ett medlem i representantskapet til KomRev NORD og vil gi anledning

til påvirkning på driften og utviklingen av selskapet. Alle eiere med mer enn l0 prosent

eierandel vil ha rett til to medlemmer i representantskapet.

Representøntskapet og Wret
Alle eierkommuner i KomRev NORD velger ett medlem til selskapets representantskap. Ved

en eventuell innlemmelse i KomRev NORD vil samtlige kommuner som i dag er tilknyttet
VEFIK møte med hver sin representant i representantskapet. Representantskapet er selskapets

øverste organ og er det organet som velger selskapets styre.

Styret i KomRev NORD består av syv styremedlemmer, hvor ett medlem er valgt fra de ansatte.

Ferste varamedlem møter også fast i styremøtene.

Revisjonshonorar 2023

Foreløpig regrkap for VEFIK for 2021ser ut til å bli avlagt med et merforbruk på i overkant

av kr 500 000. Budsjettet for 2022legger opp til bruk av fondsmidler pålydende l<r I 259 000.

Nedenstående tabell viser budsjett per 2022 samt budsjett for 2023 ved en eventuell inntreden

i KomRev NORD IKS. Budsjett 2023 gk uttryftt( for størrelsen på revisjonshonoraret p€r

kommune ved en eventuell inntreden i KomRev NORD I.7.2023'.

I Totalt for alle ll kocrmunene kr. 1030000. Im$kutt k4pital i Vest-Finnmark kommunerevisjon utgiør lu'
624 }}}.Innskutt kapital i Yest-Finnmark kommunerevisjon kan overføres til KomRev NORD.
2 SSB - 3 kvartal 2021.
3 Se vedlegg I for finansieringsmodell
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315 000 20 910Æta - 5403 4,03 yo

l1 3162.560/o 200 000Hammerfest - 5406
110 000 5 589Vadsø - 5405 t,4t %

3 89070 000Porsanser -5436 0,90 yo

3 009Nordkaop - 5435 0.83 % 5s 000
6s 000 2891Kautokeino - 5430 0,83 0/o

2 6160.77 % 60 000Kaxasiok - 5437
50 000 2 t6sBåtsfiord - 5M3 0,64%

I t720.45% 35 000Måsøv - 5434
975Hasvik - 5433 0.38 o/o 30 000

30 000 859Loppa - 5432 0,38 0Å
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Budsjett 2U23 -
KRN5

Budsjett 2023 -
VEFIKIKommuner

Vedtatt noOri.J
2022 -VEnK I

Oppr. budsjett
2A22- VEFIK

2 090 0002 877 095Altå 2793 30(2 s2s 30J

620 000850 50C768 eOJ 876 01JBåtsfiord

I 525 0002 142 5032 080 l0[I s80 50JHammerfest

605 00(7$ son672 rcJ 765 805Hasvik

725 00(907 900s20 80J 935 r31Karasiok

974 27',1 735 00C945 900855 00JKautokeino

771 985 505 00(749 504677 soÅLoppa

803 29'l 60s 00c779 90070s 10JMåsøy

7s5 00c997 246Nordkaon 968 20(s7s 20J

770 00c1 031 30(%2 3aÅ t 062235Porsanger

I 307 t73 925 000I 269 totI 147 30JVadsø

9 860 00013 st277e13 119 20(rl 86000JSum

Tabell 2022 2023 ved en i KomRw NORD IKS.

En eventuell virksomhetsoverdragelse vil finne sted fra 1.7.2023. Revisjonshonoraret for 2023

vil følgelig justeres i tråd med dette. Budsjett for 2023 ved en eventuell inntreden i KomRev

NORD medfører en total reduksjon i revisjonshonoraret for de elleve kommunene på rundt

3,6 millioner kroner.

I honoraret ligger følgende revisj onstj enester :

Regnskapsrevisjon,
o Revisjon av kommunens regnskap - interims revisjon og årsoppgjørsrevisjon

o MVA-kompensasjon
o Revisjon av pasientregnskap
o Eksempler på andre attestasjonsoppdrag

. Ressurskrevendetjenester

. Telling PU

. Attestasjon av STUl-regnskap etc.

o Forenklet etterlevelseskontroll

a Hvis det legges inn en økning med kommunal deflator (3 prosent) fra opprinnelig budsjett i 2022.
t Vårt honoår vil for de kommende årene justeres for kommunal deflator slik det også har vært gjort for

eierkommunene i VEFIK. Budsjettet vil være gieldende fra1.7.2023'
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o Budsjettkontroll

o Forvaltningsrevisjon og eierskapskonholl - basert på modell
. Oppmøte i konhollutvalget når revisjonens saker behandles, eventuelt etter avtale med

kontrollutvalget
o Oppmøte i kommunestyret ved behov og ønsker
. Rådgivning i regnskapsspersmål og løpende rådgivning knyttet til fortolkning av

lowerk, forskriftsverk

Revisjon av kommunale foretak og kirker ålchrreres særskilt. Dette er i tråd med våre avtaler

med alle eierkommunene i KomRev NORD.

Vi forutsetter at kommunene har gode rutiner og leverer etterspurt dokumentasjon rettidig.

Nærmere detaljer vil avklares i en eventuell avtale med kommunene (se vedlegg 3).

Forvaltningsrevisjon
Kommuneloven stiller krav om at revisjonsarbeidet skal omfatte forvalfringsrevisjon' Vi
giennomfører og rapporterer forvaltningsrevisjon i henhold til god kommunal revisjonsskikk,
som er en rettslig standard. Fordelingen av ressursene til de ulike eierkommunene giøres etter

følgende modell:

+

Det sammenslåtte selskapet vil bestå av rundt 18 forvaltningsrevisorer. Disse vil ha en bred

kompetanse innen juridiske-, samfunnsfaglige og økonomiske fagrefiringer. I tillegg har

forvaltningsrevisorene god kompetanse på prosjektgiennomføring og kunnskap om kommunal

sektor.

Eierkommunenes resswstilgang innen forvaltningsrevisjon styres over en 4-års periode og

inneholder 6n fast andel på 100 timer per år og 6n andel som fastsettes ut fra den enkelte

kommunes eierandel.

I ierandcl av
t r':,1.r.rt'ttr{r.:

t.rnrtlr btt.tl<t

til ! Ii

Surrr l"imer
forv,;ll rring:'

rcv isj r"l n
pr, a(
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Figur: Tabelf som viser hvordøn antall timer per år til forvalningsrevision skal fordeles ener

fordetingsnøk*,et i henhold til KomRev NORD sine avtaler med eierne. Kommuner tillotynet Yest'

Finnmark kommunerevisj on :

Kommuaer Budrjett FIR

Alta 670

Båtsfiord 200

Hammerfest 460

Flasvik t90

Karasiok 200

Kautokeino 220

Loppa 190

Måsøy 195

Nordkapp 220

Porsanger 270

Vadsø 310

Modellen gjør det enkelt ilfølge med på hvor mange timer som er benyttet per år, og samlet for
perioden for den enkelte kommune. Modellen følger plan for forvaltningsrevisjon, og vil
følgetig gå over en fireårsperiode. Timebudsjett per forvaltningsrevisjon varierer ut fra flere

faktorei, blant annet antall problemstillinger, størrelse på uWalg og kompleksitet i saksområdet.

Det er kontrollutvalget, som bestiller av forvaltningsrevisjoner, som avgjør hvor omfattende

prosjekter skal være. En kan imidlertid ta utgangspunkt i at et standard

forvaltningsrevisjonsprosjekt vil ha et giennomsnittlig timebudsjett på 200-250 timer. Dette

tilsier at en kommunå med 200 timer forvaltningsrevisjon per år, i løpet av en planperiode vil
kunne fil giennomført tre til fire forvaltningsrevisjonsprosjekter. En kommune med 400 timor
forvaltningsrevisjon per år, vil i løpet av en planperiode kunne få giennomlitrt seks til syv

prosjekter. Dersom det bestilles større og mer omfattende prosjekter, vil antall gjennomførte

prosjekter per planperiode bli lavere.

KomRev NORD tilbyr kommuner som ettefsp€n forvaltningsrevisjon ut over den tildelte

andelen, å kjøpe dette giennom ekstrafakturering. Bakgrunnen for dette må være at man i
henhold til nevnte modell har benyttet ressursene som er tildelt gjennom fireårs perioden, og at

det er ønskelig med flere prosjekter innen samme tidsperiode. Ved innteden i KomRev NORD

vil allerede iverksatte prosjekter gjennomføres. Eventuelle ikke bestilte prosjekter på plan for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, må bestilles hos det nye selskapet.

Regnskøpsrcvisjon

Vfu hovedoppgavo som revisor for kommunen er å vurdere samt avgi en uavhengig uttalelse

(revisjonsberetning) om hvorvidt fusregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter. Vi
kontrollerer også at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med

budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert beløp.

6 Dette er stipulerte tall og viser dagens ressurssituasjon.
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Det sammenslåtte selskapet vil inneha en bred kompetanse fordelt på formell utdanning og

realkompetanse. Spesialistgruppene kan utvikle seg ytterligere og selskapet kan levere tjenester

av høy kvalitet. Alle regnskapsrevisorene inngår i et team med en oppdragsansvarlig

regnskapsrevisor sorn teamleder. Alle våre revisorer vil opptre som kontakhevisorer mot

konkretå kommuneopp&ag. Dette er viktig for å oppnå en best mulig kommunikasjon mellom

revisor og kommunene.

KomRev NORD utfører regnskapsrevisjonen i samsvar med gieldende lover, forskrifter og god

kornmunal revisjonsskikk, herunder Intemational Standards on Auditing. Som ledd i vår

revisjon vurderer vi kommunens regnskapssystemer og inteme kontoll for å bestemme t1rye,

omfang og tidspunkt for våre revisjonshandlinger. Omfanget av vårt revisjonsarbeid, og dermed

tidsforbruket, vil for en stor del være avhengig av kvaliteten på, og effektiviteten i komrnunens

inteme kontroll, samt regnskaps- og rapporteringsrutiner.

Når det gjelder fremtidig organisering av regnskapsrevisjonen, ser vi i hovedsak for oss at

kontakhevisor for VEFlK-kommunene vil ha kontorsted i regionen, og at de vil motta faglig

bistand fra oppdragsansvarlig og øwig kompetanse ved våre øwige kontorer. På den måten

sikrer vi at kompetanse og arbeidsmetoder implementeres for kommunene som i dag deltar i

VEFIK, samtidig som vi fullt ut får utnyttet den kompetansen som i dag finnes om kommunene

i Vest-Finnmark hos de ansatte i VEFIK.

Tøushøsplikt
Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsrnedarbeiderne har - med visse lovhjemlede unntak

- taushetsplikt om alt de filr kjennskap til under utførelsen av arbeidet og som omfattes av

forvaltningslovens bestemmelser om taushetsbelagte opplysninger eller av annet regelverk om

opplysninger som er taushetsbelagt eller unntatt offentlighet. Taushetsplikten gjelder

oiggr"nrri i tid, også etter at oppdraget er avsluttet, Sorn selskap legger vi opp til en åpen og

godlialog med våie oppdragsgivere, slik at kommunikasjonen mot politisk og administrativt

nivå blir best mulig.

Avslutning

Ved en virksomhetsoverdragelse av VEFIK IKS til KomRev NORD IKS vil det etableres et

sterkt interkommunalt revisjonsselskap som kan betjene kommunene med en bred kompetanse

i egenregi. Ved virksomhetsoverdragelsen opprettholdes kontorene i Alta, Porsanger og

ftammerfest, og de ansatte tilbys stillinger i KomRev NORD IKS. På den måten blir
kompetansearbeidsplassene værende i Finnmark'
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Vedlegg

Vedlegg I: Lifr om KomRev NORD IKS

KomRev NORD ble etablert L1.2004 og har som målsetting å:

Gi våre oppdrøgsgivere en effektiv revisionstieneste av god kvalitet

Videre fremgfu det av selskapsavtalen at selskapet skal være på vakt for fellesskapets verdier,

og selskapet skal gfennom dialog og samhandling med folkevalgte og administrativt nivå i
eierkornmunene, og gjennom sin revisjons- og kontrollaktivitet, bidra til å styrke tilliten til
kornmunal forvaltning. Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til
formåI.

Visjonen til selskapet er <<Vi skaper tryggheb>, og verdiene kvalitet, fellesskap, åpenhet og tillit
er styrende for vår virksomhet både eksternt og internt.

Tilltt

KomRev NORD er et av Norges største revisjonsselskaper i kommunesekloren med revisjon

av våre to nordligste fulkeskommuner, 40 primærkonmuner, Longyearbyen lokalstyre samt et

tjuetalls kommunale foretak. Selskapet har per i dag 45 ansatte, og vi reviderer regnskaper med

en samlet "omsetning" på over 150 mrd. kroner. Femten av våre ansatte er knyttet opp til
forvaltningsrevisjon, mens resten arbeider med regnskapsrevisjon.

Selskapet er organisert med hovedkontor i Harstad, i tillegg er avdelingskontorer på følgende

steder: Bodø, Finnsnes, Leknes, Narvik, Sjøvegan, Sortland Svolvær og Tromsø.

Sykefraværet for 2021var på 3,8 prosent hvor 2,4 var knyttet til langtidsfravær. Selskapet

gjennornfører med jevne mellomrom medarbeiderundersøkelser og de ansatte gir sin vurdering

fra I til 5, hvor I er laveste verdi mens 5 er høyeste skår. Fonige medarbeiderundersøkelse viste

blant annet følgende resultater:
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Ifvordan vurderer du arteidsmiliøet i KomRev NORD? 4,6t 5

Hvordan gr de!*rylhke miliøet på ditt kontor/kontorsted? - +'61 5

Jeg er stolt av å iobbe i KomRev NORI) 4.70 5

Ålt i alt er ies fornrvd med å lobbe i KomRev NORD

KomRev NORD er en organisasjon der ingen skal utsettes for hakassering eller annen utilbørlig
opptredan. Som organisasjon er vi bevisst vårt ansvar for både å forhindre dette. I lys av metoo-

båvegelsen har vi også gjort tilføyelser i selskapets etiske retningslinjer for å forebygge og øke

bevisstheten rundt problemstillinger som gielder seksuell hakassering.

KomRev NORD benytter følgende finansieringsmodell overfor våre eierkommuner:

Tallene knyttet til faktisk resswsbruk er hentet fra vårt tidsregistreringssystem Visma Tid og

gielder både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Tallene knyttet til planlagt ressursbruk

å hentet fra vårt timebudsiett som viser hva hver kommune skal ha av tildelte resswser i tiden

fremover. Tallene baserer seg på erfaringer og analyser av tidligere års forbruk og forventet

ressursbruk for gieldende år. Momenter her er intemkonfroll, leveranse av etterspurt

dokumentasjon samt erfaringsbasert planlagt ressursbnrk.

? De ansatte ga sin vurdering fra I til 5, hvor I er laveste verdi mens 5 er høyeste skår

4.6s 5
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Vedlcgg 2 : Organisasjonsknrt

Representantskapot - 43 medlemm€r

Styret - 7 rnedlemmer

S@Hil6t'{it!..,it ,.

( 6 oppdranrff:ffliåe revi sorer)

InE mmm
Forvåltnlngsrevlsjon RegnskapsrevisJon

Representantskapet er selskapets øverste organ. Alle eierkommun€r har ett medlem i
representantskapet, bortsett fra de eierne som har en eierandel over 10 prosent. Disse har to

medlemmer. Per i dag er det Tromsø kommune, Nordland fflkeskommune samt Troms og

Finnmark Slkeskommune som har en slik eierandel. Derfor består dagens representantskap av

43 medlemmer.

Styret består av Ivar Råståd (styreleder), Sølvi Jensen (nestleder), Bjøm4unnar Jørgensen,

Paul Rosenmeyer, Jorhill Andreassen, Anna Lise Bringsli og Astrid Indrebø (ansattes

representant). I tillegg møter varamedlem Jo-Inge Hesjevik og observatør for de ansatte Truls

Siri i alle styremøtene.

Administrerende direktør har det overordnede adminishative ansvaret for selskapet. Ansvar

for selskapets personaladministrasjon. Jobber operativt giennom deltakelse i ulike prosjekter og

prosjektutvikling.

Assisterende direktør deltar i operativ planlegging og gjennomføring av

regnskapsrevisjonsarbeidet. Videre er det knyttet faglig koordineringsarbeid og utvikling av

regnskapsrevisjonen i selskapet (metodikk). Stillingen har ansvar for selskapets

økonomiforvaltning. Er stedforheder for direktøren.

5 oppdragsansvarlige regnskapsrevisorer har faglig lederansvar for regnskapsrevisjon. Disse

haret trethetlig faglig ansvax for at revisjonen på konlcrete oppdrag utføres i henhold til planer,

lover og regler og gitte standarder. Delvis personalansvar for revisorene i teamet.

Oppdragsansvarlige forvaltningsrevisor har faglig lederansvar for forvaltningsrwisjon. Har

et tråtre{ig faglig ansvar for at revisjonen på konkrete oppdrag utføres i henhold til planer, Iover

og regler og gitte standarder. Delvis personalansvar for revisorene i teamet.
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Kontaktrevisor skal ivareta den daglige kontaklen med revidert enhet og bistå

oppdragsansvarlig revisor med vurderinger og konklusjoner'

Forvaltningsrevisor skal gjennomføre bestilte prosjekter på enkeltoppdrag, samt bistå

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor.

Administrasjonskonsulent (ca. 25 prosent stilling) skal være arkivansvarlig, tilrettelegge

regnskapsbilag, lønnskj ødrng og andre adminishative oppgaver i selskapet i henhold til
stiilingsbeskrivelse. Stillingen er en kombinert stilling hvor regnskapsrevisjon utgjør en andel

på 75 prosent av stillingen.

IKT ansvarlig (ca. 20 prosent stilling) Stillingen skal ivareta kontaktpunktet mot selskapets

IKT leverandør herunder ivareta tilgangsstyringen til selskapets IKT systemer, Stillingen yter

service intemt ved behov når problemer med IKT utstyr oppstår. Videre skal funksjonen også

klargiøre utstyr for andre ansatte samt være ressursperson på lokal programvare. Stillingen er

en kombinert stilling hvor regnskapsrevisjon utgjør 80 prosent av stillingen.

Selskapet har ingen rene merkantile stillinger. Alle ansatte er involvert i revisjon av våre

oppdragsgivere.
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Vedlegg 3: Eksempel på. avtale med NN komtnane

l. Avlølensformål
Komrev NORD IKS skal utføre revisjon i og ha tilsyn med NN kommune i henhold til
kommunelovens bestemmelser om revisjon og forskrift om revisjon. Dette omfatter også
revisjon av kommunale foretak og andre oppdrag Komrev NORD IKS kan utførc ihenhold til
gjeldende lover.

2. ÅvtøIens vartghet
Avtalen gjelder for perioden 1.7.2023 - 30.6.2026 og løper videre etter periodens slutt til den

sies opp i henhold tilpunkt 7.

3, Avtølen omføtter
Kommunens behov for lovpålagte revisjonsoppgaver:

' Oppmøte i kommunestyret og kontrollutvalget hvor revisjonssaker blir behandleto
. Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll (avtralte revisjonsprosjekter ihht. plan fn

kontrollutvalget)e
. Revisjon av kommunens hovedregnskap
. Særattestasjonerlo. Eksisterende legater

Andre tjenester som også inngår i avtalen:

. Rådgivning i regnskapsspørsmål og løpende rådgivning i forhold til fortolkning av

lowerk, forskriftsverk
. Høringer/rådgivning iforbindelse med omlegginger på iktområdet
. Kornmunikasjon mot ledelsen

4. NN kommune - utgifier fil revisjonstienestet
Utgiftene til revisjon vil for året 2023 ulgiøre kroner x xxx xxx'
NN fommune kommunes årlige andel faktureres forskuddsvis med like store beløp hvert

halvår. Revisjonshonoraret vil årlig blijustert for kommunal deflator.

5. Oppgnver somfaMureres særskilt
Følgende tjenester vii bli tafturert særskilt basert på timepris i henhold til de enhver iid
gjeldende timesatser i selskapet dersom NN kommune bestiller disse:

Granskninger
Underslag/misligheter

E Dette ettsr nærmere avtale med kontrollutvalget og konhollutvalgets sekretariat.
e Forvaltningmevisjon med 100 timer per år i tillegg til et årlig timeøll beregnet på grunnlag av-kommunens

eierandel i-fnN'og selskapets restefende tilgiengelige resswser til forvaltningsrevisjon. Hvis kommunen i
avtaleperioden, bestiller mår forvaltningsrevisjon enn hva eierandelen i selskapet tilsier, sett i forhold til
selskapets totale ressurser for utførelse åv forvaltningsrevisjon, må det betales ekstra for dette i henhold til
avtalens pkt 5.

t0 Nye vesentlige særattestasjoner som cn følge avpålegg fra staten eller avtåle med andre, vil bli fakturert særskilt

i henhold til de enhver tid gleldende timesatser i selskapet.
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Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll utover kommunens andel av ressursene
skissert i pkt 3
Utarbeidelse av økonomiske analyser
Rådgivning i forbindelse med organisasjonsomlegginger
Gjennomføring av brukerundersøkelser
Rådgivning i forbindelse med utarbeidelse av styringssystemer
Revisjon av fylkeskommunale foretak
Nye legater

6. NN hommune pliMer
NN kommune forplikter seg til å holde tilstrekkelig kontorplass med nødvendige tjenester og

utstyr for de av Komrev NORD IKS sine ansatte som er på revisjonsoppdrag i kommunen.

Kommunen forplikter seg til å legge til rette for at revisor får tilgang til kommunens aktuelle
IKT-systemer, herunder økonomisystem også fra revisors kontorsted (vpn-forbindelse eller
tilsvarende).

Kommunen plikter umiddelbart å orientere oppdragsansvarlig revisor om

misligheter/underslag som avdekkes av adm i nistrasjonen.

7, Oppsigelse
Oppsigelse av avtalen må varsles av partene med minimum ett års frist. Ved oppsigelse av

avtalen skal KomRev NORD i tillegg være kommunens revisor inntil siste års regnskap er
behandlet og godkjent av kommunestyret, slik at fullstendigheten i kommunens regnskap blir

ivaretatt.

Den

For NN kommune For KomRev NORD IKS

I
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1832llemnes

5419 Sdrreisa1853 Evenes

5421 Senja18S7

1860 Veswågty

5425 Storfjord1867 8ø

54271874 Moskenes

5429 Kvænangen5rt0lTromsø

5439 GamvikS40p-Vardo

5441 Tana5412 Tjeldsund

54L4

Vedlegg 4: Oversikt over eierkommawer

Våre eierkommuner €r per i dag følgende:

1800 frlkeskommune 5415 lavangen

I tillegg leverer vi både r€gnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon til Lnngyearbyør lokalstyre.
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Vedlegg 5 : Kundeundersøkelse og evaluering øv fontaltningsrevision

KomRev NORD gjennomfører kundeundersøkelse hvert ferde fu. Undersøkelsen sendes ut det

året det er kommunevalg, slik at de som svarer har hatt muligheteno til il $øre seg opp meninger

om oss. Undersøkelsen sendes til ordførere, kontrollutvalgsledere,
rådmenn/kommunedirektører økonomisjefer/regnskapsledere. Neste undersøkelse skal

giennomføres i 2023. Resultatene fra forrige undersøkelse i 2019 viste gode resultater.

Respondentene ga sin vurdering fra I til 6, hvor 1 er laveste verdi og 6 er høyeste skår.

Hvor viktig mener du revisjonens bidrag er, for tilsyn og konholl i din

kommune/ff lkeskommune?

Hvor lett er det å komme i kontakt med revisor?

Hvordan vurderer du kompetansen til de ansatte i KomRev NORD IKS?

Sett under ett, hvor fornøyd er du med de tjenestene KomRev NORD IKS leverer?

9iruqury'!!!-
5,40

Vi evaluerer alle våre forvaltningsrevisjonsprosjekter løpende. Når prosjektet er ferdig sender

vi en spørreundersøkelse tit den i kommuneadminishasjonen som har vært våt kontaktperson.

Tilbakemeldingene for de siste 31 forvaltningsrevisjonsprosjelilene følger under:

Spørsmål Gjennomsnitt

Hvordan vurderer du kommunikasjonen mellom revidert enhet og revisjonen under 5,42

dette forvaltnin gsrevisj onsprosj ektet?

Hvordan vurderer du kompetansen og innsikten til forvaltningsrevisoren i det temaet

revisjonen omhandlet?

5,16

Rapporten er oversiktlig og lettlest

Rapporten vil bli brukt i det videre arbeidet i virlsomheten 5,47

5,5

5,27

5,37

5,06
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Vedlegg 6: Ekstern hvalitetskontroll

KomRev NORD har i henhold til de intemasjonale revisjonsstandardene etablert et internt
kvalitetskonhollsystem basert på ISQC l. KomRev NORD er medlem av Norges
kommunerevisorforbund som utfører ekstern kvalitetskontroll av både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. Gjennom samarbeid med Revisjon Midt-Norge, som er landets største
revisjonsselskap i kommunesektoren, har vi også etablert et system for en ytterligere
kvalitetssilcring.

NKRF gjennomfører en forbundsbasert kvalitetskontroll for regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. KomRev NORD var sist underlagt konholl i2021.

Resultatet av kontrollen deles inn i følgende nivåer:
. Godkjent
r Ikke godkjent

Kviltelskontrglf(oardæo

etss
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SELSKAPSAVTALE 

for KomRev NORD IKS 
 

§ 1 Selskapet 
KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29. 

januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er opprettet med hjemmel i lovens § 

4. 

Selskapet har følgende deltakere pr 1.1.2021: 
Nordland fylkeskommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Balsfjord kommune 

Bardu kommune 

Berlevåg kommune 

Bø kommune 

Dyrøy kommune 

Evenes kommune 

Flakstad kommune 

Gamvik kommune 

Gratangen kommune 

Harstad kommune 

Hemnes kommune 

Ibestad kommune 

Karlsøy kommune 

Kvæfjord kommune 

Kvænangen kommune 

Kåfjord kommune 

Lavangen kommune 

Lebesby kommune 

Lyngen kommune 

Lødingen kommune 

Moskenes kommune 

Målselv kommune 

Narvik kommune 

Nesseby kommune 

Nordreisa kommune 

Røst kommune 

Salangen kommune 

Senja kommune 

Skjervøy kommune 

Sortland kommune 

Storfjord kommune 

Sørreisa kommune 

Sør-Varanger kommune  

Tana kommune 

Tjeldsund kommune 

Tromsø kommune 

Vardø kommune 

Vestvågøy kommune 

Værøy kommune 

Vågan kommune 
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§ 2 Rettslig status 
KomRev NORD IKS er et eget rettssubjekt.  

 

 

§ 3 Hovedkontor 
KomRev NORD IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Harstad kommune. 

 

 

§ 4 Formål og ansvarsområde 
KomRev NORD IKS har som oppgave å utføre revisjon i (fylkes-)kommuner i henhold til lov om 

kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven), og skal sikre de deltakende eiere revisjon i egen regi. 

 

KomRev NORD IKS skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med forskrift av 17. juni 2019 nr. 904 

om kontrollutvalg og revisjon. Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift. Selskapet kan 

også utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. 

 

Selskapet kan tilby revisjonstjenester til andre der selskapet er valgbar som revisor, samt utføre 

revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner m.v.    

 

Selskapet skal være på vakt for fellesskapets verdier, og selskapet skal gjennom dialog og 

samhandling med folkevalgte og administrativt nivå i eierkommunene, og gjennom sin revisjon- og 

kontrollaktivitet, bidra til å styrke tilliten til kommunal forvaltning. 

 

Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål. 

 

Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder. 

 

 

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel 
Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd på kroner 6 764 709,- 

seksmillioner syvhundre og sekstifiretusen syvhundre og ni 00/100,- til selskapets frie egenkapital. 

 

 

Nordland fylkeskommune eier 14,78 % av selskapet 

Troms og Finnmark fylkeskommune eier 14,78 % av selskapet 

Balsfjord kommune eier 1,65   % av selskapet 

Bardu kommune eier 1,03   % av selskapet 

Berlevåg kommune eier 0,52   % av selskapet 

Bø kommune eier 0,92   % av selskapet 

Dyrøy kommune eier 0,52   % av selskapet 

Evenes kommune eier 0,66   % av selskapet 

Flakstad kommune eier 0,59   % av selskapet 

Gamvik kommune eier 0,52   % av selskapet 

Gratangen kommune eier 0,52   % av selskapet 

Harstad kommune eier 6,75   % av selskapet 

Hemnes kommune eier 1,26   % av selskapet 

Ibestad kommune eier 0,59   % av selskapet 

Karlsøy kommune eier 0,72   % av selskapet 

Kvæfjord kommune eier 0,92   % av selskapet 

Kvænangen kommune eier 0,42   % av selskapet 

Kåfjord kommune eier 0,69   % av selskapet 

Lavangen kommune eier 0,44   % av selskapet 
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Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet. 

 

 

 

§ 6 Organisering av selskapet 
Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:  

• Representantskapet  

• Styret  

• Daglig leder 

 

 

 

§ 7 Representantskapet 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommuner 

velger hver sin(e) representant(er) med personlig vararepresentant. 

 

Deltakere med mer enn 10 % eierandel får to representanter hver og alle andre deltakere en 

representant hver i representantskapet. 

 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse 

representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmer. 

 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 

 
 

 

 

 

 

Lebesby kommune eier 0,52   % av selskapet 

Lyngen kommune eier 0,93   % av selskapet 

Lødingen kommune eier 0,66   % av selskapet 

Moskenes kommune eier 0,52   % av selskapet 

Målselv kommune eier 2,00   % av selskapet 

Narvik kommune eier 4,66   % av selskapet 

Nesseby kommune eier 0,52   % av selskapet 

Nordreisa kommune eier 1,39   % av selskapet 

Røst kommune eier 0,30   % av selskapet 

Salangen kommune eier 0,89   % av selskapet 

Senja kommune eier 4,37   % av selskapet 

Skjervøy kommune eier 0,88   % av selskapet 

Sortland kommune eier 2,75   % av selskapet 

Storfjord kommune eier 0,54   % av selskapet 

Sørreisa kommune eier 0,96   % av selskapet 

Sør-Varanger kommune eier 2,73   % av selskapet 

Tana kommune eier 0,96   % av selskapet 

Tjeldsund kommune eier 1,63   % av selskapet 

Tromsø kommune eier 17,70 % av selskapet 

Vardø kommune eier 0,89   % av selskapet 

Vestvågøy kommune eier 2,96   % av selskapet 

Værøy kommune eier 0,37   % av selskapet 

Vågan kommune eier 2,59   % av selskapet 
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§ 8 Representantskapets møter  
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært 

representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mars måned og minst fire uker før møtet. 

Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en 

saksliste. 

 

Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.: 

• Valg av leder i representantskapet 

• Valg av nestleder i representantskapet 

• Valg av valgkomite 

• Valg av revisor 

 

I tillegg behandles saker som på ordinært representantskapsmøte. 

 

Ordinært representantskapsmøte skal behandle: 

1. Årsmelding og regnskap 

2. Valg til styret (se § 9 – Styret) 

3. Godtgjørelse til tillitsvalgte 

4. Overordnede mål og retningslinjer for driften 

5. Budsjettforutsetninger og rammer 

6. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 

7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

 

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen 

og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. 

 

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to 

ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om 

representantskapets leder finner behov for dette. 

 

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig 

leder har møte og talerett.  

 

Representantskapets leder, nestleder og en representant valgt av representantskapet er valgkomité til 

styret.   

 

 

§ 9 Styret 
Styret i selskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer. 6 styremedlemmer og 3 

varamedlemmer i rekkefølge velges av representantskapet. Funksjonstiden for styreleder, nestleder og 

styremedlemmer er to år. Halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Varamedlemmer velges 

hvert år. 

 

Ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. lov om 

interkommunale selskaper § 10 åttende ledd. 

 

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 

 

Representantskapet velger styreleder og nestleder. 

 

Forvaltningen av revisjonsselskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende 

organisering av virksomheten. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets 

formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og 

skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 
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Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

 

Styret skal sørge for at saker som skal behandles i representantskapsmøtene er tilstrekkelig forberedt. 

 

Styret har generelt instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret har imidlertid 

ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og beslutninger fattet av 

daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet. 

 

§ 10 Styrets møter  
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret 

skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 

varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. 

Protokollen underskrives av styrets medlemmer.    

 

 

§ 11 Daglig leder 
Selskapet ledes av daglig leder som ansettes av styret. 

 

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 

overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og 

representantskapet.  

 

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets 

møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal møte.  

 

 

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner  
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og 

om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte 

som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.  Styret skal sørge for at 

representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige 

disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.   

 

 

§ 13 Personvern og offentlighetsloven  
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal 

gjelde for selskapet. 

 

 

§ 14 Økonomiforvaltning  
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Jf. selskapsavtalen § 20.   

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.  

 

Representantskapet skal hvert år behandle styrets forslag til økonomiplan for de neste 4 årene og 

årsbudsjett. 

 

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjettrammer. 

Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetninger, skal representantskapet og deltakerne 

gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatte 

budsjettrammer for selskapet. 
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Budsjettet skal følge forskrift 17. 12 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper. 

 

 

§ 15 Låneopptak og garantistillelse  
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 7 000 000. 

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 

forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.  

 

 

§ 16 Arbeidsgiveransvar  
Styret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i 

virksomheten. Daglig leder ivaretar det løpende arbeidsgiveransvaret og rapporterer vesentlige forhold 

til styret.  

 

Selskapet skal være medlem av KS Bedrift, og skal følge de hovedavtaler og hovedtariffavtaler som 

gjelder for konkurranseutsatte virksomheter i kommunalsektor. 

 

Selskapet skal ha offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte.  

 

 

§ 17 Personalreglement  
Styret vedtar personalpolitiske retningslinjer for virksomhetens ansatte.   

 

 

§ 18 Lokale lønnsforhandlinger  
Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger etter at styret på forhånd har 

fastsatt rammen.  

 

Styret fastsetter daglig leders lønn. 

 

 

§ 19 Møtegodtgjørelse  
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til 

enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.   

 

 

§ 20 Regnskap og revisjon  
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.   

 

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet. 

Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor.   
Revisor velges av representantskapet.  

 

 

§ 21 Endring av selskapsavtalen  
Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper. 

 

 

§ 22 Uttreden og oppløsning  
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum 

ett år før uttredelse. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av 

egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf. selskapsavtalens § 5. 
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Ved uttreden av selskapet, må eierkommunene som velger å ikke være medeier i selskapet, gjøre opp 

sin andel av fremtidige pensjonsforpliktelser på uttredelsestidspunktet, jf. lov om interkommunale 

selskaper § 30. Aktuar tilknyttet selskapets pensjonsselskap forestår beregningene.  

 

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om 

oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet, jf. lov om interkommunale 

selskaper §§ 30 og 32. 

 

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  

 

 

§ 23 Voldgift  
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med 

det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer 

som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.   

 

 

§ 24 Øvrige bestemmelser  
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.   
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KomRev NORD 
Interkommunalt selskap 

  

 

 

 

1. Avtalens formål 
KomRev NORD IKS skal utføre revisjon i og ha tilsyn med Kautokeino kommune i henhold til 
kommunelovens bestemmelser om revisjon og forskrift om revisjon. Dette omfatter også 
revisjon av kommunale foretak og andre oppdrag KomRev NORD IKS kan utføre i henhold til 
gjeldende lover. 

 

 

2. Avtalens varighet 
Avtalen gjelder fra og med 1.7.2023 og til den sies opp i henhold til punkt 7. 
 

3. Avtalen omfatter 
Kommunens behov for lovpålagte revisjonsoppgaver: 
 

▪ Oppmøte i kommunestyret og kontrollutvalget hvor revisjonssaker blir behandlet1 
▪ Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll (avtalte revisjonsprosjekter iht. plan fra 

kontrollutvalget)2 
▪ Revisjon av kommunens hovedregnskap 
▪ Særattestasjoner3 
▪ Eksisterende legater 

 
Andre tjenester som også inngår i avtalen: 
 

▪ Rådgivning i regnskapsspørsmål og løpende rådgivning vedrørende fortolkning av 
lovverk, forskriftsverk 

▪ Kommunikasjon mot ledelsen 
 
 

4. Kautokeino kommune - utgifter til revisjonstjenester 
Utgiftene til revisjon inkl. indirekte kostnader vil for hele året 2023 utgjøre kr 735 000.    
Kautokeino kommunes årlige andel faktureres forskuddsvis med like store beløp hvert halvår. 
Revisjonshonoraret vil årlig bli justert for kommunal deflator.  

 
Dersom internkontrollen ikke er tilfredsstillende, vil revisjonen kunne kreve høyere honorar. 
Dersom kommunen velger å ta tilbake årsregnskapet og gjennomføre nødvendige tiltak for å 
sikre internkontrollen og nødvendig kvalitet i regnskapet, vil revisjonen kunne kreve høyere 
honorar for det merarbeidet en returnering og fornyet revisjon av årsregnskapet vil medføre. Det 
vil ikke bli fakturert ekstra uten at det har vært god dialog i forkant.  

 

 

 

 
1 Dette etter nærmere avtale med kontrollutvalget og kontrollutvalgets sekretariat. 
2 Forvaltningsrevisjon med 100 timer per år i tillegg til et årlig timetall beregnet på grunnlag av kommunens 

eierandel i KRN og selskapets resterende tilgjengelige ressurser til forvaltningsrevisjon. Hvis kommunen i 

avtaleperioden, bestiller mer forvaltningsrevisjon enn hva eierandelen i selskapet tilsier, sett i forhold til selskapets 

totale ressurser for utførelse av forvaltningsrevisjon, må det betales ekstra for dette i henhold til avtalens pkt 5. 
3 Nye vesentlige særattestasjoner som en følge av pålegg fra staten eller avtale med andre, vil bli fakturert særskilt i 

henhold til de enhver tid gjeldende timesatser i selskapet. 
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5. Oppgaver som faktureres særskilt 
Følgende tjenester vil bli fakturert særskilt basert på timepris i henhold til de enhver tid 
gjeldende timesatser i selskapet dersom Kautokeino kommune bestiller disse: 

 
▪ Granskninger 
▪ Underslag/misligheter 
▪ Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll utover kommunens andel av ressursene skissert i 

pkt. 3 
▪ Utarbeidelse av økonomiske analyser 
▪ Rådgivning i forbindelse med organisasjonsomlegginger 
▪ Gjennomføring av brukerundersøkelser 
▪ Rådgivning i forbindelse med utarbeidelse av styringssystemer 
▪ Revisjon av kommunale foretak 
▪ Nye legater 

 

 
 

6. Kautokeino kommunes plikter 
Kautokeino kommune forplikter seg til å holde tilstrekkelig kontorplass med nødvendige 
tjenester og utstyr for de av KomRev NORD IKS sine ansatte som er på revisjonsoppdrag i 
kommunen.  
 
Kommunen forplikter seg til å legge til rette for at revisor får tilgang til kommunens aktuelle IKT-
systemer, herunder økonomisystem også fra revisors kontorsted (vpn-forbindelse eller 
tilsvarende). 
 
Kommunen plikter umiddelbart å orientere oppdragsansvarlig revisor om misligheter/underslag 
som avdekkes av administrasjonen. 

 

 

7. Oppsigelse 
Oppsigelse av avtalen må varsles av partene med minimum ett års frist før avtaleperioden 
utløper. Ved oppsigelse skal KomRev NORD i tillegg være kommunens revisor inntil siste års 
regnskap er behandlet og godkjent av kommunestyret slik at fullstendigheten i kommunens 
regnskap blir ivaretatt. 
 
 

 
 
 

Den               / 
 
 
 
 
 

For Kautokeino kommune                                           For KomRev NORD IKS 
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m
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS /
Oarje-Finnmårkku suohkanrevi5uvdna SGO

Fra : Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Saksbehandler: Aud OPgård

Sak: Sammenslåing av Vest-Flnnmark kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS

Vedrørende sammenslåing av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og

KomRev NORD IKS

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS sendte den 7 .4.2022 brev til kommunestyrene i

Vest-Firurmark vedrørende sammenslåing av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og KornRev

NORD IKS.

Det redegiøres i notatet for at kontrollutvalget har innstillingsrett til kommunestyret ved valg av

revisjonsordning og valg av revisor. Dette underbygges med å henvise til kommuneloven 5 24-7,

kommentarutgaven til kommuneloven, Prop. 45 L (2017 -201 8) og NKRF sin veileder om utredning

om og valgav revisjonsordning m.m.

Utgangspunktet for Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS, er at et enstemmig representantskap har

,r"Jtutt 
"n 

sammenslåing av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og KornRev NORD IKS. Saken

om saurmenslåing av Vist-Finnmark Kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS er ikke en

sak som gielder rrulg ur,, ny revisjonsordning - ved en sammenslåing vil kommunene fortsette ha

interkomÅunalt samarbeid som revisjonsordning. Kommuneloven å 24-1er derfior ikke relevant i

dette tilfellet. Saken om sarlmenslåing av de to selskapene er en sak om kommunestyrets utøvelse

av eierskap, og ligger dermed utenfor kontrollutvalgenes myndighetsområde.

Konklusjonen fra Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS om at konhollutvalget skal

innstillel en virksomhetsoverdragelse, blir dermed ikke riktig. I brevet er det ikke vist til forskrift

om revisjon og kontrollufvalg $ 13 <Overføring av revisjonsoppdrag ved sarnmenslutning eller

omorganisering av revisors virksomhen>, som er den gieldende bestemmelsen i dette tilfellet'

Denne bestemmelsen slår fast at hvis flere revisjonsselskap slår seg sammen, viderefører det nye

selskapet de revisjonsoppdragene som selskapene hadde fm sammenslutningen.

Virksomhetsoverdrageisen er-således en videreføring av nåværende revisjonsordning for alle de

berørte kommunene i både Vest-Finrunark kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS.

Vi er enige i at kontrollutvalgene er en senhal del av kommunenes egenkontroll, ogvi mener det er

viktig atlontrollutvalgene holdes orientert om prosessen og de valgene eierne av Vest-Finnrnark

komåunerevisjcn tai når det gielder eierstyring. Vi har derfor sendt infonnasjon til
kontrollufvalgåne v/ Kontrollutvalgisekretariatet i Vest-Finnmark IKS om en mulig sammenslåing

av Vest-Finnmark komrnunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS. Det var nødvendig at

representantskapsmøtene i Vest-Finnmark kommunerevisjon (avholdt 6.4'22) og KomRev NORD

tKS (avholdt2i.4.22) fattet vedtak, før kontrollutvalgene kunne bli orientert om saken,

I den tilsendte rapporten <Fremtiden kommunerevisjon 2023> side 7 siteres fra forskrift om revisjon

og kontrollufvali $ 13. Videre siteres det til tilsvarende ordlyd i revisorloven. Vi oppfatter derfor at

Alta
tøkkeveien 3

Pb. 1023,9503 Alta
Ttf. 78 44 94 50

Hammcrfesl
Havncvcien 5
9610 Rypefiord

Porsanger
Mdhuset
971 I lakselv
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alle involverte parter er tilstrekftelig orientert om virksomhetsoverdr4gelsen og at det blir korrekt at

kommunestyrene behandler saken om virksomhetsoverdragelse'

Vedlagt følget to uttalelser Aa Komrnunaldepartementet om tilsvarende problemstillinger. I brev

aatertiS.OCZ0l4 skriver Kommunal og Moderniseringsdepartementot følgende:

<<Departementct antar påbahgrunn av dette at kantrollunalget ilikz her en loufestet rett fil-åinnstille

til kommunestyret i ,ik", hio, det skal oppreues et nytt IKS for knmmunerevision eller giøres

endringer i eksisterende IKS' ers selskapsavtaler'

V_edl_e.gg:

ffi* -øteprotokollen rcpresentanækap smøæ 6.4.22 Ve.st-Finnnark kommunerøvisjon IKS

Brev av 14.5.2014 fra Kommunal og moderniseringsdepartemenæt

Brev av 25.06.2014 &a Komnrunal og moderniseringtdepartetnentet

Rapport <<Fremtidens kommunerevisjon 2023>

A1ts26.4.2022

0
AudOpgåtd

,f,&
Kristin

Styreleder
Vest-Finnmark kommtrnerwisj on IKS

Daglig leder
Vest-Ffu nmad( kommunerevisj on IKS
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RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON – MOBBING BLANT BARN OG 
UNGE 
 
Melding om vedtak sendes til:  

- Kautokeino skole 
- Masi skole 
- Kommunes barnehager 
- Enhet for kultur og oppvekst 

 
 
Det vises til:   

- Rapport etter forvaltningsrevisjon – Mobbing blant barn og unge 
- Kontrollutvalgets vedtak 

 
 
Vedlegg:  
1 Prosjektrapport Mobbing blant barn og unge - Forvaltningsrevisjon Kautokeino 

kommune.pdf 
  

 
Sakens bakgrunn:  
Bakgrunn for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, vedtatt av 
kommunestyret, sak 52/16. 
 
Formål: undersøke hvordan det jobbes med å bekjempe mobbeproblematikk på både 
grunnskole – og barnehagenivå i Kautokeino kommune. 
 
 
 
Vurdering:  
Grunnskolens elevundersøkelse viser at mobbetall for kautokeino kommune er langt 
over lands gjennomsnittet. 
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Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS har utarbeidet rapporten «Mobbing blant barn og 
unge», med oppfølging av rapportens anbefalinger med bakgrunn i de funn som er gjort 
i undersøkelsen. 

 For skolene gjelder dette følgende anbefalinger: 
- Sikrer valg og konstituering av lovpålagte rådsorgan 
- Oppdaterer ordensreglement i grunnskole 
- Identifiserer muligheter for å videreutvikle skole – hjem samarbeidet, slik at man 

kan øke involvering av elever, foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt 
skolemiljø 

- Elektronisk digital varslingsknapp på kommunens internettside for å melde ifra 
om mobbing/krenkelser (§9A-saker) 

- Vedlikeholder og oppdaterer skolens internettsider 
- Det anbefales også at administrativ skoleeier følger opp skolene videre med 

implementering av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, og at skolene 
videreutvikler systemer, rutiner og kompetanse på områdene varsling om 
skolemiljø samt dokumentasjon av aktivitetsplikten 

 
 For barnehagene gjelder dette følgende anbefalinger: 
- Sikrer tilstrekkelig sammensetning av pedagogisk formell kompetanse i 

barnehagene som er i tråd med kravene 
- Identifiserer muligheter for å videreutvikle barnehage-hjem samarbeidet, slik at 

man kan øke involveringen av foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt 
barnehagemiljø 

- Sikrer økt formell foreldremedvirkning i arbeidet med barnehagemiljøtiltak, 
herunder planleggings – og vurderingsarbeid 

- Selv om barnehageeier følger opp barnehagene i kommunen og stiller krav om at 
virksomhetene følger barnehagelovens intensjoner, anser vi at det er behov for 
ytterligere innsats, og at Beazedievvá barnehage med fordel kan få tettere 
oppfølging og støtte i barnehage – hjem samarbeidet 

- Det anbefales også at administrativ barnehageeier følger opp videre 
implementering og utvikling av handlingsplanen ot mobbing i Kautokeino 
barnehagene sett i forhold til endringen i barnehageloven 

 
 
 
Forvaltningsrevisjon anbefalinger: 
På bakgrunn av de funn som er gjort i undersøkelsen vil revisjonen anbefale at 
kommunen vurderer å iverksette tiltak som: 

 Skolene: 
- Sikrer valg og konstituering av lovpålagte rådsorgan 
- Oppdaterer ordensreglement i grunnskole 
- Identifiserer muligheter for å videreutvikle skole – hjem samarbeidet, slik at man 

kan øke involvering av elever, foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt 
skolemiljø 

- Elektronisk digital varslingsknapp på kommunens internettside for å melde ifra 
om mobbing/krenkelser (§9A-saker) 

- Vedlikeholder og oppdaterer skolens internettsider 
 

Det anbefales også at administrativt skoleeier følger opp skolene videre med 
implementering av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, og at skolene 
videreutvikler systemer, rutiner og kompetanse på områdene varsling om skolemiljø 
samt dokumentasjon og aktivitetsplikten. 
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 Barnehagene: 
- Sikrer tilstrekkelig sammensetning av pedagogisk formell kompetanse i 

barnehagene som er i tråd med kravene 
- Identifiserer muligheter for å videreutvikle barnehage-hjem samarbeidet, slik at 

man kan øke involveringen av foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt 
barnehagemiljø 

- Sikrer økt formell foreldremedvirkning i arbeidet med barnehagemiljøtiltak, 
herunder planleggings – og vurderingsarbeid 

 
Selv om barnehageeier følger opp barnehagene i kommunen og stiller krav om at 
virksomhetene følger barnehagelovens intensjoner, anser vi at det er behov for 
ytterligere innsats, og at Beazedievvá barnehage med fordel kan få tettere 
oppfølging og støtte i barnehage – hjem samarbeidet. 
 
Det anbefales også at administrativ barnehageeier følger opp videre implementering 
og utvikling av handlingsplanen mot mobbing i Kautokeino barnehagene sett i 
forhold til endringene av barnehageloven. 

 
 
Forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber kommunedirektøren sørge for 
oppfølgning av rapportens anbefalinger med bakgrunn i de funn som er gjort i 
undersøkelsen. 
 

 Skolene: 
- Sikrer valg og konstituering av lovpålagte rådsorgan 
- Oppdaterer ordensreglement i grunnskole 
- Identifiserer muligheter for å videreutvikle skole – hjem samarbeidet, slik at man 

kan øke involvering av elever, foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt 
skolemiljø 

- Elektronisk digital varslingsknapp på kommunens internettside for å melde ifra 
om mobbing/krenkelser (§9A-saker) 

- Vedlikeholder og oppdaterer skolens internettsider 
 

Det anbefales også at administrativt skoleeier følger opp skolene videre med 
implementering av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, og at skolene 
videreutvikler systemer, rutiner og kompetanse på områdene varsling om skolemiljø 
samt dokumentasjon og aktivitetsplikten. 
 

 Barnehagene: 
- Sikrer tilstrekkelig sammensetning av pedagogisk formell kompetanse i 

barnehagene som er i tråd med kravene 
- Identifiserer muligheter for å videreutvikle barnehage-hjem samarbeidet, slik at 

man kan øke involveringen av foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt 
barnehagemiljø 

- Sikrer økt formell foreldremedvirkning i arbeidet med barnehagemiljøtiltak, 
herunder planleggings – og vurderingsarbeid 

 
Selv om barnehageeier følger opp barnehagene i kommunen og stiller krav om at 
virksomhetene følger barnehagelovens intensjoner, anser vi at det er behov for 
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ytterligere innsats, og at Beazedievvá barnehage med fordel kan få tettere 
oppfølging og støtte i barnehage – hjem samarbeidet. 
 
Det anbefales også at administrativ barnehageeier følger opp videre implementering 
og utvikling av handlingsplanen mot mobbing i Kautokeino barnehagene sett i 
forhold til endringene av barnehageloven. 
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  S Æ R U T S K R I F T  

 

Kontrollutvalg:  Kautokeino kommune Saksbehandler: Bård Larsson 

Møtedato:  22. mai 2022 J.nr: KUSEK00493 

 
Kontrollutvalget i Kautokeino kommune behandlet sak om rapport etter forvaltningsrevisjon – 

mobbing blant barn og unge på møte 22. mai 2022.  

 

Nedenfor framgår kontrollutvalgets behandling og vedtak i saken: 

 

 
SAK 4/22 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - MOBBING 
BLANT BARN OG UNGE 
 

Kontrollutvalgets vedtak: 
 

Kontrollutvalget viser til rapporten «Mobbing blant barn og unge» utarbeidet av Vest-Finnmark 

kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til 

orientering.  

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapport «Mobbing blant barn og unge]». 
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering og slutter seg til 
anbefalingene som gis i den. 
 
Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for oppfølgning av rapportens anbefalinger med 
bakgrunn i de funn som er gjort i undersøkelsen. 
 

• For skolene gjelder dette følgende anbefalinger:  
 

- Sikrer valg og konstituering av lovpålagte rådsorgan 
- Oppdaterer ordensreglementet i grunnskolen 
- Identifiserer muligheter for å videreutvikle skole-hjem - samarbeidet, slik at man kan 

øke involveringen av elever, foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø 
- Elektronisk digital varslingsknapp på kommunens internettside for å melde ifra om 

mobbing/krenkelser (§9A-saker) 
- Vedlikeholder og oppdaterer skolens internettsider 
- Det anbefales også at administrativ skoleeier følger opp skolene videre med 

implementering av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, og at skolene 
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videreutvikler systemer, rutiner og kompetanse på områdene varsling om skolemiljø 
samt dokumentasjon av aktivitetsplikten. 

 
• For barnehagene gjelder dette følgende anbefalinger: 

 
- Sikrer tilstrekkelig sammensetning av pedagogisk formell kompetanse i barnehagene 

som er i tråd med kravene 
- Identifiserer muligheter for å videreutvikle barnehage-hjem - samarbeidet, slik at man 

kan øke involveringen av foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt 
barnehagemiljø 

- Sikrer økt formell foreldremedvirkning i arbeidet med barnehagemiljøtiltak, herunder 
planleggings- og vurderingsarbeid. 

- Selv om barnehageeier følger opp barnehagene i kommunen og stiller krav om at 
virksomhetene følger barnehagelovens intensjoner, anser vi at det er behov for 
ytterligere innsats, og at Beazedievvá barnehage med fordel kan få tettere oppfølging 
og støtte i barnehage-hjem – samarbeidet.  

- Det anbefales også at administrativ barnehageeier følger opp videre implementering 
og utvikling av handlingsplanen mot mobbing i Kautokeinobarnehagene sett i forhold 
til endringen av barnehageloven. 

 

 

Behandling:  
 

Forvaltningsrevisor orienterte om rapporten.  

Kontrollutvalget stilte spørsmål underveis.  

 

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.  

 

Sekretariatets tilrådning: 
 

Kontrollutvalget viser til rapporten «Mobbing blant barn og unge» utarbeidet av Vest-Finnmark 

kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til 

orientering.  

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapport «Mobbing blant barn og unge]». 
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering og slutter seg til 
anbefalingene som gis i den. 
 
Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for oppfølgning av rapportens anbefalinger med 
bakgrunn i de funn som er gjort i undersøkelsen. 
 

• For skolene gjelder dette følgende anbefalinger:  
 

- Sikrer valg og konstituering av lovpålagte rådsorgan 
- Oppdaterer ordensreglementet i grunnskolen 
- Identifiserer muligheter for å videreutvikle skole-hjem - samarbeidet, slik at man kan 

øke involveringen av elever, foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø 
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- Elektronisk digital varslingsknapp på kommunens internettside for å melde ifra om 
mobbing/krenkelser (§9A-saker) 

- Vedlikeholder og oppdaterer skolens internettsider 
- Det anbefales også at administrativ skoleeier følger opp skolene videre med 

implementering av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, og at skolene 
videreutvikler systemer, rutiner og kompetanse på områdene varsling om skolemiljø 
samt dokumentasjon av aktivitetsplikten. 

 
• For barnehagene gjelder dette følgende anbefalinger: 

 
- Sikrer tilstrekkelig sammensetning av pedagogisk formell kompetanse i barnehagene 

som er i tråd med kravene 
- Identifiserer muligheter for å videreutvikle barnehage-hjem - samarbeidet, slik at man 

kan øke involveringen av foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt 
barnehagemiljø 

- Sikrer økt formell foreldremedvirkning i arbeidet med barnehagemiljøtiltak, herunder 
planleggings- og vurderingsarbeid. 

- Selv om barnehageeier følger opp barnehagene i kommunen og stiller krav om at 
virksomhetene følger barnehagelovens intensjoner, anser vi at det er behov for 
ytterligere innsats, og at Beazedievvá barnehage med fordel kan få tettere oppfølging 
og støtte i barnehage-hjem – samarbeidet.  

- Det anbefales også at administrativ barnehageeier følger opp videre implementering 
og utvikling av handlingsplanen mot mobbing i Kautokeinobarnehagene sett i forhold 
til endringen av barnehageloven. 
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  S A K S F R A M L E G G  

 

Kontrollutvalg:  Kautokeino kommune Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann 

Møtedato:  20. mai 2022 J.nr: KUSEK00493 

 
Sak 4/22 
 
RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - MOBBING BLANT 
BARN OG UNGE  
 

Saksdokumenter: 
 

• Rapport etter forvaltningsrevisjon – Mobbing blant barn og unge, datert og mottatt  

11. mars 2022 (vedlagt) 

• Kontrollutvalgets vedtak/bestilling av forvaltningsrevisjonen «Mobbing blant barn og 

unge» - Sak 4/2017 i møte 29. mai 2017 (ikke vedlagt) 

• Notat fra revisjonen – Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Mobbing blant barn og 

unge, 2017 (ikke vedlagt) 

• Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 - Kautokeino kommune (ikke vedlagt) 

 

Sekretariatets tilrådning: 
 

Kontrollutvalget viser til rapporten «Mobbing blant barn og unge» utarbeidet av Vest-Finnmark 

kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til 

orientering.  

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapport «Mobbing blant barn og unge]». 

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering og slutter seg til 

anbefalingene som gis i den. 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for oppfølgning av rapportens anbefalinger med 

bakgrunn i de funn som er gjort i undersøkelsen. 

 

• For skolene gjelder dette følgende anbefalinger:  

 

- Sikrer valg og konstituering av lovpålagte rådsorgan 

- Oppdaterer ordensreglementet i grunnskolen 

- Identifiserer muligheter for å videreutvikle skole-hjem - samarbeidet, slik at man kan øke 

involveringen av elever, foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø 
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- Elektronisk digital varslingsknapp på kommunens internettside for å melde ifra om 

mobbing/krenkelser (§9A-saker) 

- Vedlikeholder og oppdaterer skolens internettsider 

- Det anbefales også at administrativ skoleeier følger opp skolene videre med 

implementering av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, og at skolene 

videreutvikler systemer, rutiner og kompetanse på områdene varsling om skolemiljø 

samt dokumentasjon av aktivitetsplikten. 

 

• For barnehagene gjelder dette følgende anbefalinger: 

 

- Sikrer tilstrekkelig sammensetning av pedagogisk formell kompetanse i barnehagene 

som er i tråd med kravene 

- Identifiserer muligheter for å videreutvikle barnehage-hjem - samarbeidet, slik at man 

kan øke involveringen av foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø 

- Sikrer økt formell foreldremedvirkning i arbeidet med barnehagemiljøtiltak, herunder 

planleggings- og vurderingsarbeid. 

- Selv om barnehageeier følger opp barnehagene i kommunen og stiller krav om at 

virksomhetene følger barnehagelovens intensjoner, anser vi at det er behov for ytterligere 

innsats, og at Beazedievvá barnehage med fordel kan få tettere oppfølging og støtte i 

barnehage-hjem – samarbeidet.  

- Det anbefales også at administrativ barnehageeier følger opp videre implementering og 

utvikling av handlingsplanen mot mobbing i Kautokeinobarnehagene sett i forhold til 

endringen av barnehageloven. 

 

Saksopplysninger: 
 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2017–2020, vedtatt av 

kommunestyret i Kautokeino 15. desember 2016 (sak 52/16). 

 

Kontrollutvalget vedtok igangsetting av denne forvaltningsrevisjonen på møte i utvalget 29. mai 

2017 i sak 4/2017.  

 

Formål 

I rapporten framgår det blant annet at formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å 

undersøke hvordan det jobbes med å bekjempe mobbeproblematikk på både grunnskole- og 

barnehagenivå i Kautokeino kommune. På bakgrunn av resultatene i undersøkelsen, vil 

kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og bli presentert områder hvor det er muligheter 

for forbedringer. 

 

Problemstillinger 

I rapporten framgår det at forvaltningsrevisjonen har blitt gjennomført på bakgrunn av 

følgende to hovedproblemstillinger: 

 

• Hvordan arbeider skolene i Kautokeino kommune med å forebygge, avdekke og bekjempe 

mobbing? 

 

• Hvordan arbeider barnehagene i Kautokeino kommune med å forebygge, avdekke og 

bekjempe mobbing? 
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Avgrensning 

I rapporten framgår det at undersøkelsen blant annet er avgrenset til å gjelde forebygging, 

avdekking og bekjempelse av mobbing. Det framgår også at andre krenkelser enn mobbing i 

utgangspunktet faller utenfor bestillingens rammer. 

 

For nærmere beskrivelse av revisors avgrensninger viser vi til rapportens kapittel 1.3.  

 

Revisors hovedkonklusjon 

Revisors konklusjoner framgår blant annet av rapportens kapittel 0.2.  

 

Revisors anbefalinger 

I rapporten gir revisor følgende anbefalinger:  

 
«Skolene i Kautokeino kommune  
På bakgrunn av de funn som er gjort i undersøkelsen vil revisjonen anbefale at kommunen vurderer å 
iverksette tiltak som:  

 

- Sikrer valg og konstituering av lovpålagte rådsorgan  

- Oppdaterer ordensreglementet i grunnskolen 

- Identifiserer muligheter for å videreutvikle skole-hjem - samarbeidet, slik at man kan øke 

involveringen av elever, foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø  

- Elektronisk digital varslingsknapp på kommunens internettside for å melde ifra om 

mobbing/krenkelser (§9A-saker)  

- Vedlikeholder og oppdaterer skolens internettsider  

Det anbefales også at administrativ skoleeier følger opp skolene videre med implementering av 
Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, og at skolene videreutvikler systemer, rutiner og kompetanse 
på områdene varsling om skolemiljø samt dokumentasjon av aktivitetsplikten.  

 
Barnehagene i Kautokeino kommune  
På bakgrunn av de funn som er gjort i undersøkelsen vil revisjonen anbefale at kommunen vurderer å 
iverksette tiltak som:  

 
- Sikrer tilstrekkelig sammensetning av pedagogisk formell kompetanse i barnehagene som er i 

tråd med kravene  

- Identifiserer muligheter for å videreutvikle barnehage-hjem - samarbeidet, slik at man kan øke 

involveringen av foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø  

- Sikrer økt formell foreldremedvirkning i arbeidet med barnehagemiljøtiltak, herunder 
planleggings- og vurderingsarbeid.  

 
Selv om barnehageeier følger opp barnehagene i kommunen og stiller krav om at virksomhetene følger 

barnehagelovens intensjoner, anser vi at det er behov for ytterligere innsats, og at Beazedievvá 
barnehage med fordel kan få tettere oppfølging og støtte i barnehage-hjem – samarbeidet.  

 

Det anbefales også at administrativ barnehageeier følger opp videre implementering og utvikling av 

handlingsplanen mot mobbing i Kautokeinobarnehagene sett i forhold til endringen av barnehageloven.» 
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Sekretariatets vurdering: 
 

Sekretariatets vurderinger tar blant annet utgangspunkt i faglige krav til forvaltningsrevisjon slik 

disse framgår av god kommunal revisjonsskikk – i dette tilfellet RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon, fastsatt av styret i Norges kommunerevisorforbund (NKRF), heretter forkortet 

RSK 001.  

 

Sekretariatets vurderinger tar også utgangspunkt i kontrollutvalgets vedtak om bestilling av denne 

forvaltningsrevisjonen. 

 

Bestilling og problemstillinger 

Sekretariatet viser til RSK 001 punkt 4 der det sies at revisor skal gjennomføre oppdraget i 

forvaltningsrevisjon i samsvar med kontrollutvalgets vedtak. Ved behov for å endre vedtatte 

avgrensninger skal dette tas opp med kontrollutvalget. 

 

Sekretariatet vurderer det slik at rapporten «Mobbing blant barn og unge» er i tråd med 

problemstillingene som ble vedtatt av kontrollutvalget 29. mai 2017. Sekretariatet anser at 

revisjonen har svart på problemstillingene.  

 

Avgrensning 

Sekretariatet vurderer det slik at avgrensningen av den gjennomførte undersøkelse er i samsvar 

med det som ble lagt til grunn ved kontrollutvalgets vedtak om oppstart.     

 

Revisjonskriterier  

I RSK 001 punkt 14 sies det at revisor med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal utlede 

revisjonskriterier for hver forvaltningsrevisjon. I rapporten framgår det at revisor har utledet til 

sammen 28 revisjonskriterier.  

 

I NKRFs kommentarer til dette kravet sies det at å utlede kriterier innebærer at revisor må beskrive 

eller gjengi kildene til kriteriene og vise en logisk sammenheng mellom kildene og det endelige 

kriteriet. Dette framgår av rapporten.  

 

Konklusjoner i rapporten 

I RSK 001 framgår det at revisor på bakgrunn av sine vurderinger skal konkludere på 

problemstillingen€. Rapporten viser at revisor har gjort dette. 

 

Vedrørende revisjonens anbefalinger 

I RSK 001 punkt 23 sies det at revisor skal gi anbefalinger når det er hensiktsmessig med bakgrunn i 

data, vurdering(er) og konklusjon(er), men at revisor likevel ikke skal anbefale detaljerte løsninger. 

I rapporten har revisor funnet det hensiktsmessig å komme med anbefalinger. Sekretariatet tilrår 

kontrollutvalget å gjøre kommunestyret oppmerksom på disse anbefalingene i sin innstilling til 

kommunestyret. 

 

Kontradiksjon 

I henhold til krav i lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk (RSK 001) skal revisor sende et 

utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til kommunedirektøren. I rapporten framgår det 

at revisor har gjort dette.  
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Vedrørende revisors uavhengighet 

I RSK 001 punkt 3 framgår det at revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine 

oppgaver. Det framgår videre at vurdering av uavhengighet må dokumenteres for hver 

forvaltningsrevisjon. Det framgår også at uavhengighet må vurderes gjennom hele 

forvaltningsrevisjonen. Det framgår videre at oppdragsansvarlig revisor skal sørge for at alle som 

utfører oppgaver i forvaltningsrevisjonen ivaretar kravet om avhengighet. I NKRF sine 

kommentarer til dette punktet i RSK 001 sies det at kravet om uavhengighet og objektivitet må 

gjøres gjeldende for enhver som utfører revisjonsoppdrag for en kommune, samt at dette for 

innleide rådgivere/konsulenter må sikres gjennom avtale. 

 

Det opplyses i rapportens forord at revisjonen før igangsetting av forvaltningsrevisjonen og ved 

gjennomføring av undersøkelsen har vurdert sin uavhengighet overfor Kautokeino kommune, jfr. 

kommunelovens § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19. Revisjonen opplyser 

vider at de ikke kjenner til forhold som er egnet til å svekke tilliten til deres uavhengighet og 

objektivitet til det arbeidet som har blitt gjort.  

 

Leveringstid 

Det har gått om lag fem år fra kontrollutvalget bestilte denne forvaltningsrevisjonen til den ble 

levert fra revisjonen til kontrollutvalget v/sekretariatet.  

 

Kontrollutvalget vedtok oppstart av undersøkelsen 29. mai 2017. Sekretariatet mottok rapport fra 

revisjonen 11. mars 2022. I kontrollutvalgets sak om oppstart/bestilling av denne 

forvaltningsrevisjonen har utvalget gjennom revisjonens oppstartnotat lagt til grunn at denne 

forvaltningsrevisjonen skulle starte opp høsten 2017.  
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FORORD 
 

På bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget i Guovdageainnu suohkan / Kautokeino 

kommune har VEFIK IKS gjennomført en forvaltningsrevisjon av fokusområdet Mobbing 

blant barn og unge. 

Revisjonen har før igangsetting av prosjektet og ved gjennomføring av undersøkelsen vurdert 

sin uavhengighet overfor Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune, jf. kommuneloven 

§ 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19. Vi kjenner ikke til forhold som er 

egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet med hensyn til det arbeidet som 

har blitt utført. 

 

Vi takker Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune ved spesielt ledere og ansatte på 

tjenesteområdet kultur og oppvekst for samarbeidet i forbindelse med denne 

forvaltningsrevisjonen. 

 

VEFIK IKS, 11.03.2022 

 

 

 

Bjørn-Christian Johansen Jørund Sagedal 

Prosjektleder/Forvaltningsrevisor Prosjektmedarbeider/Forvaltningsrevisor 

  

Aud Synnøve Opgård  

Revisjonssjef/Oppdragsansvarlig revisor  
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 SAMMENDRAG 

 Formålet med prosjektet  

Formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke hvordan det jobbes 

med å bekjempe mobbeproblematikk på både grunnskole- og barnehagenivå i Kautokeino 

kommune. 

 

Utgangspunktet for undersøkelsen på grunnskolenivået er elevenes rett til et trygt og godt 

skolemiljø jf. opplæringslovens bestemmelser, herunder spesielt kapittel 9 A.  

 

På barnehagenivået er utgangspunktet barnehagebarns rett til et trygt og godt barnehagemiljø 

jf. barnehagelovens bestemmelser og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver.  

 

I dette ligger det videre å undersøke hvordan skolene og barnehagene i praksis arbeider med å 

forebygge, avdekke og bekjempe mobbing.  

 

Undersøkelsestidspunktet for selve datainnsamlingen er skoleåret- og barnehageåret 

2020/2021.  

 

Virksomheter som har vært informanter i denne forvaltningsrevisjonen er Kautokeino 

ungdomsskole og Máze skole i tillegg til Beazedievvá barnehage som er den største 

kommunale barnehagen i kommunen. 

  

På bakgrunn av resultatene i revisjonens undersøkelse, vil kommunen få belyst ulike sider ved 

egen praksis, og bli presentert områder hvor det er muligheter for forbedringer. 

 

 Revisors konklusjoner og vurderinger 

 

Hvordan arbeider skolene i Kautokeino kommune med å forebygge, 

avdekke og bekjempe mobbing? 

Hovedkonklusjon: 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen konkluderer revisjonen med at Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

legger ned en betydelig innsats for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing. Skolene har 

de senere årene jobbet aktivt med systemer og rutiner som skal forebygge mobbing og at alle 

som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. 

Nulltoleranse for mobbing og krenkelser står sentralt. Det er blitt jobbet etter faglig anerkjente 

metoder med relasjoner elev-elev og lærer-elev. Det skriftlige rammeverket og den 

dokumentasjon som skolene i den forbindelse viser til, sammenholdt med intervju med 

rektorer og lærere, viser dette. I tillegg gir de positive besvarelsene og resultatene i 

spørreundersøkelser til elever og foreldre/foresatte indikasjoner på hvordan disse sentrale 

brukergruppene, sett fra et brukerperspektiv opplever skolenes praksis.   

 

Videre konkluderer vi med at rektorene i stor grad utfører arbeidsordre fra sektor-nivå med 

hensyn til å iverksette bestemte systemer og rutiner som forebygger mobbing og i tillegg 
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følger opp at alle som jobber på skolen har, eller får, kunnskap om at det er elevens subjektive 

opplevelse som avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø. Rektorene dokumenterer at 

skolene skal jobbe i henhold til Kautokeino kommunes Handlingsplan for et trygt og godt 

skolemiljø. Dette er et plandokument som blant annet inneholder bestemte systemer, rutiner 

og framgangsmåter som skal følges i arbeidet med å oppfylle kravene i opplæringslovens 

bestemmelser, herunder spesielt kapittel 9 A og aktivitetsplikten med delplikter. Dette igjen 

for å sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Da rektorene har vært sentrale aktører i utarbeidelse av handlingsplanen kan man også slutte 

at rektorene har deltatt i arbeidet med å fastsette framgangsmåtene som framgår av planen.  

 

Funn i revisjonens undersøkelse tyder på at rektorene og lærerne har kunnskap om det 

subjektive aspektet knyttet til mobbeproblematikk og er bevisste på dette i møte med elevene. 

Det har både ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole foregått læringsprosesser med 

kompetanseheving i fellesskap for å utvikle denne kunnskapen. Handlingsplanen definerer 

også det subjektive aspektet. Revisjonen anser at skolenes systemer og rutiner som skal 

forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og deres skriftlige rammeverk som verktøy 

oppfyller opplæringslovens krav. 

 

Når det gjelder pliktene til å følge med og gripe inn, sørger rektorene ved skolene for at de 

ansatte får opplæring i dette. Alle som jobber på skolen skal vite hvordan man skal følge med 

på elevenes skolemiljø, og gripe inn dersom det er mistanke eller kjennskap til at en eller flere 

elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektorene nevner også at de har sine egne 

arbeidsmetoder for å følge opp om de ansatte faktisk følger med og griper inn. Revisjonen 

konkluderer med at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole legger til rette for 

erfaringsdeling eller annen oppfølging som kan være med å sikre at de ansatte oppfyller disse 

delpliktene og at praksis ved skolene er i henhold til opplæringslovens bestemmelser. 

Skolenes inspeksjonsrutiner og Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, sammenholdt 

med informasjon fra intervju med rektorer og lærere bekrefter dette. 

 

Når det gjelder å innhente informasjon om hvordan elevene har det, anser vi at begge skolene 

i hovedsak har gode rutiner for gjennomføring av elevsamtaler og den årlige nasjonale 

elevundersøkelsen. I tillegg viser skolene til sitt interne evalueringsarbeid der praksis og tiltak 

er tilpasset skolemiljøenes størrelse og kompleksitet. Videre viser de ansatte ved skolene til 

kunnskap knyttet til å identifisere særskilt sårbare elever og at det er bevissthet i 

personalgruppene når det gjelder hva man bør være oppmerksom på. 

 

Vår oppfatning er at de ansatte i Kautokeinoskolen kjenner sine elever godt og vet mye om 

sine elever. 

 

Revisjonen merker seg imidlertid at det ligger noen utfordringer i skole-hjem – samarbeidet, 

herunder involvering av foreldre/foresatte i planlegging/gjennomføring av skolemiljøtiltak og 

evalueringsarbeid. Revisjonens undersøkelse viser også at skolene ikke benytter seg av 

kartleggingsverktøy som Spekter og Innblikk slik handlingsplanen legger opp til.   

 

Det er også revisjonens konklusjon at skolene med fordel kan jobbe videre med 

implementering av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, og styrke kompetansen til 

de ansatte på området. Dette støttes også av informantene i denne undersøkelsen. 
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Revisjonen konkluderer videre med at skolene i Kautokeino kommune har følgende 

forbedringspunkter som representerer risiko for avvik sett i henhold til lovverket, knyttet til 

arbeidet med å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing:   

• Samarbeid mellom skole og hjem, herunder elev og foreldremedvirkning 

• Skolenes ordensreglement, herunder oppdateringer 

• Formalisering og skriftliggjøring av varsel om mobbing og krenkelser (§9A-saker), 

herunder bruk av registreringsskjema del-1 og del-2 jf. Handlingsplan for et trygt og 

godt skolemiljø  

• Skolenes hjemmesider på kommunens internettside; herunder informasjon om/fra 

skolene, lovverk, rettigheter og digitalt varslingssystem  

• Egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt 

• Metoder for innhenting av informasjon hos involverte parter i konkrete saker  

• Arkivsystem ved skolene og dokumentasjon av aktivitetsplikten,  

herunder formalisering og skriftliggjøring av skolenes arbeid med å oppfylle del-

pliktene i fasene med å følge med, gripe inn og varsle  

 

Revisjonen har også gjort følgende funn i undersøkelsen som har blitt vurdert som avvik sett i 

henhold til lovverket:  

• Manglende valg og konstituering av rådsorganer som elevråd og 

skolemiljøutvalg/samarbeidsutvalg ved Máze skole 

 

 

Hovedkonklusjonen for skolene i Kautokeino kommune bygger på vurderinger knyttet 

til følgende revisjonskriterier:  

Revisjonen vurderer at den delen av revisjonskriteriet som sier at Rektor skal sørge for at 

skolen har systemer og rutiner som forebygger mobbing, ikke fullt ut er oppfylt. Dette da 

lovpålagte rådsorgan som elevråd og samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg, ikke ble valgt og 

konstituert ved Máze skole 2020/2021. I tillegg viser revisjonens undersøkelse at skolene med 

fordel kan øke innsatsen for å styrke opplevelsen av elev og foreldremedvirkning, samt at 

ordensreglementene ved skolene bør oppdateres. Den delen av revisjonskriteriet som sier at 

alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, 

anses som oppfylt så langt revisjonen har undersøkt skolene. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Rektor skal sørge for at alle som arbeider på 

skolen, griper inn mot krenking som for eksempel utestenging, isolering, baksnakking, 

mobbing, vold, diskriminering og trakassering, dersom det er mulig, er oppfylt, men med en 

presisering av at vi ikke kan sannsynliggjøre at alle saker blir behandlet i henhold til 

lovverket. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Rektor skal ha etablert en bestemt framgangsmåte 

for saksgang og håndtering av tilfeller der det er mistanke om eller kjennskap til at en elev 

ikke har et trygt og godt skolemiljø, er oppfylt, og dersom framgangsmåtene etterfølges er 

dette godt egnet til å sikre at skolenes praksis er i tråd med opplæringslovens krav.  
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Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Rektor skal sikre at alle som arbeider på skolen, 

varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 

godt skolemiljø, ikke fullt ut er oppfylt. Revisjonens undersøkelse viser at det er få saker som 

blir formalisert og registrert slik rutinen sier det skal gjøres. Dokumentasjon fra Kautokeino 

ungdomsskole viser at de ikke benytter registreringsskjema del-1 og del-2 jf. Handlingsplan 

for et trygt og godt skolemiljø. Máze skole benytter imidlertid disse skjemaene. På grunn av få 

registrerte mobbe/krenkesaker, kan vi ikke sannsynliggjøre at plikten til å varsle rektor ved all 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, blir fullt ut 

oppfylt. Varsling skjer i stor grad muntlig. Revisjonen vurderer at årsaker til det lave antallet 

med skriftlige varsel om skolemiljø, herunder mobbing og krenkende adferd bør adresseres. 

Dette da det kan framstå som om at lista for når varsling skjer er lagt høyt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet som sier at Rektor skal varsle skoleeieren om 

alvorlige tilfeller, inkludert tilfeller der skolen ikke har klart å løse en sak, er oppfylt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet som sier at Rektor skal sikre at alle som arbeider på 

skolen, straks varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en som 

arbeider på skolen, har krenket en eller flere elever, er oppfylt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet som sier at Rektor skal sikre at alle som arbeider på 

skolen, varsler direkte til skoleeieren dersom det er mistanke om eller kjennskap til at en i 

skoleledelsen, har krenket en eller flere elever, er oppfylt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet som sier at Rektor skal varsle skoleeieren straks det 

er mistanke om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen, har krenket en eller flere 

elever, er oppfylt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Rektor skal sikre at det blir igangsatt nærmere 

undersøkelser i alle saker hvor det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et 

trygt og godt skolemiljø, er oppfylt. Revisjonen registrerer imidlertid at Kautokeino 

ungdomsskole 2020/2021 ikke benytter registreringsskjemaene slik Handlingsplan for et trygt 

og godt skolemiljø legger opp til. Denne praksisen må adresseres da det utgjør en svakhet og 

risiko for at skolen ikke utfører alle steg i saksbehandlingen i tråd med det som kreves i 

henhold til lovverket. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet som sier at Rektor skal sørge for at skolen setter inn 

egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt, ikke fullt ut 

er oppfylt. På grunn av et fåtall registrerte saker ved skolene kan revisjonen ikke 

sannsynliggjøre at alle tiltakene som blir satt inn i saker (uregistrerte krenkeforhold), alltid vil 

være egnede. Det er revisjonens vurdering at det knytter seg noe usikkerhet til om det burde 

vært flere saker med aktivitetsplan med tiltak ved skolene enn hva som er status per 

2020/2021. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Rektor skal sørge for at skolen utarbeider en 

skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette ledd når skolen skal sette inn tiltak i en sak, 

er oppfylt.  

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Rektor skal sørge for at eleven får uttale seg om 

hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen, er oppfylt. 
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Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Rektor skal sørge for at skolen gjennomfører tiltak i 

tråd med aktivitetsplanen, er oppfylt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet som sier at Rektor skal sørge for at skolen 

innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket, inkludert elevens syn 

på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven ønsker, er oppfylt. Revisjonen 

merker seg imidlertid uttalelsen fra enkelte lærere om at det kan oppstå utfordringer ved at 

spesielt gutter kan være tilbøyelige for å trekke seg unna problemløsningsprosesser, herunder 

arbeid med innhenting av informasjon. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Skolen skal informere elever og foreldre/foresatte, 

om at de kan melde saken sin til Statsforvalteren dersom skolen ikke oppfyller 

aktivitetsplikten, er oppfylt. Det er revisjonens oppfatning at foreldregruppen virker noe delt i 

sitt syn på skolens informasjonsarbeid, noe som kan tyde på at ikke alle får med seg den 

informasjon som skolen gir på ulike arenaer. Dette må adresseres slik at opplevelsen av 

informasjonstilgang blir bedre for de foreldre/foresatte det gjelder, og at usikkerhet knyttet til 

tjenestevei og hvordan gå fram blir eliminert. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet som sier at Rektor skal sørge for at skolen 

dokumenterer hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, ikke fullt ut er oppfylt. Det 

er blitt registrert et fåtall av mobbe/krenkesaker ved skolene i skoleårene 2019/2020 og 

2020/2021. Dette innebærer at revisjonen har et relativt begrenset grunnlag til å vurdere i 

hvilken grad saksbehandlingen ved håndtering av saker etter opplæringsloven kapittel 9 A blir 

utført. Det opplyses i flertall av rektorene og lærerne ved de to skolene at de søker å løse saker 

etter prinsipp om lavest mulig organisatorisk nivå. Arkivsystemene ved skolene har også 

tydelig forbedringspotensial. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Rektor skal sørge for at skolens arbeid med å skape 

et trygt og godt skolemiljø blir evaluert, er oppfylt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Rektor skal sørge for at skolen endrer praksis 

dersom det er nødvendig, er oppfylt. 
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Hvordan arbeider barnehagene i Kautokeino kommune med å forebygge, 

avdekke og bekjempe mobbing? 

Hovedkonklusjon: 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt fra Beazedievvá 

barnehage, konkluderer revisjonen med at styrer og de ansatte legger ned en betydelig innsats 

for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing. Vi finner det godtgjort at praksis i stor grad 

er i tråd med intensjonen i barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver. 

Revisjonen konkluderer imidlertid med at Beazedievvá barnehage har følgende områder hvor 

det er rom for forbedringer: 

Barnehagen har hatt utfordringer med hensyn til å oppfylle pedagognormen (per 15.12.2020).  

Dette må adresseres, slik at styrer blir sikret en tilstrekkelig sammensetning av pedagogisk 

formell kompetanse i personalgruppen som er i tråd med barnehageloven og rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver.  

Det må også jobbes videre med implementering og utvikling av handlingsplanen mot 

mobbing i Kautokeinobarnehagene sett i forhold til endringen av barnehageloven. Dette for å 

sikre at det skriftlige rammeverket og verktøyet som de ansatte skal nyttiggjøre seg av når de 

tar del i arbeidet, oppfyller kravet i regelverket. 

 

Revisjonens undersøkelse viser i tillegg at barnehagen opplever varierende engasjement i fra 

foreldregruppen. Vi legger i den forbindelse vekt på styrers egen uttalelse om at hun har 

opplevd tilfeller der kun et fåtall i foreldregruppen svarer på brev, når barnehagen inviterer til 

å komme med forslag og innspill til barnehagens arbeid. 

 

Videre viser revisjonens undersøkelse at et lavt antall saker i samarbeidsutvalget kan tyde på 

at foreldre/foresatte ikke deltar i tilstrekkelig grad i arbeidet med barnehagemiljøtiltak, 

herunder planleggings- og vurderingsarbeid. Dette kan føre til at opplevelsen av informasjon 

og medvirkning blir forringet. Resultatene i Foreldreundersøkelsen 2020 forsterker dette 

inntrykket.  

 

Ifølge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kan man slutte at et godt og tett 

samarbeid med barnas hjem er en vesentlig kvalitet ved en god barnehage. Den daglige 

kontakten er viktig, men formelle samarbeidsorganer skal i tillegg sikre at foreldre/foresatte 

som gruppe har en reell innflytelse på barnehagens drift. Foreldreråd og samarbeidsutvalg står 

sentralt i barnehage-hjem – samarbeidet og er viktige arenaer for brukermedvirkning. Det er 

barnehagen som skal ivareta foreldregruppens rett til medvirkning igjennom rådsorganene. 

Her legger vi i tillegg vekt på styrers egen uttalelse om at barnehagen også sikkert kunne blitt 

flinkere til å kommunisere til foreldregruppen hvilke formelle påvirkningsmuligheter man har 

igjennom barnehagens rådsorgan. 

 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Vurderingsarbeidet skal 

bygge på refleksjoner som hele personalgruppa er involvert i. Barn og foreldre har rett til 

medvirkning og barns erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsarbeidet. 

Revisjonen konkluderer med at både de ansatte og barna medvirker til vurdering av arbeidet 

med et trygt og godt barnehagemiljø i Beazedievvá barnehage. 

Videre er det imidlertid revisjonens konklusjon at foreldre/foresatte ikke deltar i tilstrekkelig 

grad i vurderingsarbeidet. 
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Hovedkonklusjonen for barnehagene i Kautokeino kommune bygger på vurderinger 

knyttet til følgende revisjonskriterier:  

Revisjonen vurderer at den delen av revisjonskriteriet som sier at Styrer skal sørge for at 

personalgruppen tar del i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for et trygt og 

godt barnehagemiljø, er oppfylt. Den delen av revisjonskriteriet som sier at barnehagen skal 

ha en forsvarlig pedagogisk bemanning, er ikke fullt ut oppfylt.   

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Styrer skal sørge for at barna medvirker i 

planlegging og gjennomføring av arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø, er oppfylt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet som sier at Styrer skal sikre at foreldreråd og 

samarbeidsutvalg tas med i arbeidet med barnehagemiljøet, ikke fullt ut er oppfylt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Styrer skal sikre at foreldre/foresatte får medvirke 

til den individuelle tilrettelegging av barnets helse og trivsel, er oppfylt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Styrer skal jobbe for at personalet i barnehagen 

skal praktisere holdninger og verdier som bidrar til et trygt og godt barnehagemiljø, er 

oppfylt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Styrer skal følge opp dersom en ansatt i 

barnehagen ikke praktiserer holdninger og verdier som bidrar til et trygt og godt 

barnehagemiljø, er oppfylt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Styrer skal sikre at alle som jobber i barnehagen, 

følger med på og følger opp om barna ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, er oppfylt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Styrer skal sørge for at alle som jobber i 

barnehagen forebygger, stopper og følger opp diskriminering, utestenging, mobbing, 

krenkelser og uheldige samspillmønstre, er oppfylt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet som sier at Styrer skal sørge for at barnehagen 

vurderer arbeidet med et trygt og godt barnehagemiljø basert på blant annet synspunkter 

fra barna, foreldre og ansatte, ikke fullt ut er oppfylt. 

 

Revisjonen vurderer at revisjonskriteriet Styrer skal sørge for at barnehagen endrer praksis 

dersom det er nødvendig, er oppfylt. 
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 Anbefalinger 

 
Skolene i Kautokeino kommune 

På bakgrunn av de funn som er gjort i undersøkelsen vil revisjonen anbefale at kommunen 

vurderer å iverksette tiltak som: 

• Sikrer valg og konstituering av lovpålagte rådsorgan 

• Oppdaterer ordensreglementet i grunnskolen  

• Identifiserer muligheter for å videreutvikle skole-hjem - samarbeidet, slik at man kan 

øke involveringen av elever, foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø  

• Elektronisk digital varslingsknapp på kommunens internettside for å melde ifra om 

mobbing/krenkelser (§9A-saker)  

• Vedlikeholder og oppdaterer skolens internettsider 

Det anbefales også at administrativ skoleeier følger opp skolene videre med implementering 

av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, og at skolene videreutvikler systemer, 

rutiner og kompetanse på områdene varsling om skolemiljø samt dokumentasjon av 

aktivitetsplikten. 

 

 

Barnehagene i Kautokeino kommune 

På bakgrunn av de funn som er gjort i undersøkelsen vil revisjonen anbefale at kommunen 

vurderer å iverksette tiltak som: 

• Sikrer tilstrekkelig sammensetning av pedagogisk formell kompetanse i barnehagene 

som er i tråd med kravene 

• Identifiserer muligheter for å videreutvikle barnehage-hjem - samarbeidet, slik at man 

kan øke involveringen av foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt 

barnehagemiljø  

• Sikrer økt formell foreldremedvirkning i arbeidet med barnehagemiljøtiltak, herunder 

planleggings- og vurderingsarbeid. 

Selv om barnehageeier følger opp barnehagene i kommunen og stiller krav om at 

virksomhetene følger barnehagelovens intensjoner, anser vi at det er behov for ytterligere 

innsats, og at Beazedievvá barnehage med fordel kan få tettere oppfølging og støtte i 

barnehage-hjem – samarbeidet. 

Det anbefales også at administrativ barnehageeier følger opp videre implementering og 

utvikling av handlingsplanen mot mobbing i Kautokeinobarnehagene sett i forhold til 

endringen av barnehageloven. 
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 INNLEDNING 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1  Bakgrunn 

Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2017-

2020, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 15. desember 2016 (sak 52/16). Det 

framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av fokusområdet mobbing blant 

barn og unge. Under kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon ble det fremmet forslag om å endre fokusområdets temanavn fra 

Mobbing i grunnskolen til Mobbing blant barn og unge. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Plan for forvaltningsrevisjon er utarbeidet på bakgrunn av Overordnet analyse 2017-20201 for 

Kautokeino kommune.  

 

Den 1. august 2017 ble en endring av opplæringsloven satt i kraft ved at loven ble tilført et 

nytt kapittel 9 A. Denne lovendringen innebærer en forsterket regulering av elevenes 

skolemiljø samt en skjerpende tydeliggjøring av de plikter som skolen og skoleeier har med 

hensyn til å oppfylle elevers rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring. 

 

Den 1. august 2017 ble også ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

satt i kraft. Rammeplanen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i 

barnehageloven § 2 syvende ledd. 

 

Kautokeino kommune som skoleeier og Kautokeino barneskole som opplæringsvirksomhet, 

ble i perioden fra mars til september 2019 gjenstand for tilsyn fra Fylkesmannen. Temaet for 

tilsynet var skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system, jf. opplæringsloven §§ 13-10 første 

ledd og kapittel 9 A. Tilsynet avdekket en rekke forhold som medførte pålegg om retting. 

1.1.2 Formål 

Formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke hvordan det jobbes 

med å bekjempe mobbeproblematikk på både grunnskole- og barnehagenivå i Kautokeino 

kommune. Utgangspunktet for undersøkelsen på grunnskolenivået er elevenes rett til et trygt 

og godt skolemiljø jf. opplæringslovens bestemmelser, herunder spesielt kapittel 9 A.  

På barnehagenivået er utgangspunktet barnehagebarns rett til et trygt og godt barnehagemiljø 

jf. barnehagelovens bestemmelser og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver. I dette ligger det videre å undersøke hvordan skolene og barnehagene i praksis 

arbeider med å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing. Undersøkelsestidspunktet for selve 

datainnsamlingen er skoleåret- og barnehageåret 2020/2021. 

  

På bakgrunn av resultatene i revisjonens undersøkelse, vil kommunen få belyst ulike sider ved 

egen praksis, og bli presentert områder hvor det er muligheter for forbedringer. 

 

 
1 I forskrift om kontrollutvalg § 10 siste ledd er det slått fast at plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på en 

overordnet analyse. (lovverket per 2016) 
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1.2  Problemstillinger  
Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av to hovedproblemstillinger vedtatt av 

kontrollutvalget i Kautokeino kommune den 29.05.2017 (sak 04/2017).  

De vedtatte hovedproblemstillingene er som følger: 

 

Hvordan arbeider skolene i Kautokeino kommune med å forebygge, avdekke og bekjempe 

mobbing? 

 

Hvordan arbeider barnehagene i Kautokeino kommune med å forebygge, avdekke og 

bekjempe mobbing? 

 

Det er i tillegg blitt utledet revisjonskriterier i tilknytning til de to ovenfornevnte 

hovedproblemstillingene. 

 

Revisjonen har forholdt seg til vedtaket i sak 04/2017 med hensyn til problemstillinger der 

kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle 

tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de vedtatte hovedproblemstillingene. 

 

1.3  Avgrensning og revisjonens forståelse av oppdraget 
Undersøkelsen er i henhold til kontrollutvalgets vedtatte problemstillinger blitt avgrenset til å 

gjelde forebygging, avdekking og bekjempelse av mobbing. En normal språklig forståelse av 

vedtaket medfører at andre krenkelser enn mobbing i utgangspunktet faller utenfor 

bestillingens rammer. 

Mobbing blir av Olweus2 definert som adferd som er ment å skade eller påføre andre personer 

ubehag. Definisjonen innebærer at adferden skal være bevisst, ha en viss grad av gjentakelse 

og ubalanse i makt. Begrepet mobbing blir imidlertid i dagligtalen ofte brukt som et 

samlebegrep på flere forhold som faller utenfor denne definisjonen, men som likevel påvirker 

elevenes psykososiale miljø. Opplæringsloven § 9 A-2 fastslår at den enkelte elev i 

grunnskolen har krav på et «trygt og godt skolemiljø», mens § 9 A-4 pålegger skolene en 

aktivitetsplikt for å sikre at kravet blir oppfylt. Aktivitetsplikten er generell i den forstand at 

den inntrer allerede når det er mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Selv om §§ 9 A-3 til 9 A-5 også nevner mobbing som eksempel på krenkelse som omfattes av 

bestemmelsene, har ikke loven egne særregler for håndtering av mobbing som definisjon 

alene. 

Siden loven stiller samme krav til system og oppfølging av mindre alvorlige krenkelser som 

for mobbing, har revisjonen valgt å gjennomføre dette prosjektet som en systemrevisjon, der 

etterlevelse av opplæringslovens bestemmelser og spesielt aktivitetsplikten står sentralt å 

undersøke. 

Barnehagene i Norge fikk 01.01.2021 også sin aktivitetsplikt ved at barnehageloven ved 

endring fikk tilført et nytt kapittel 8 med §§ 41, 42 og 43, som gir de rettslige føringene 

knyttet til de plikter som barnehagene må oppfylle i sitt arbeid med å fremme og sikre et trygt 

og godt psykososialt barnehagemiljø. Med økt konsistens og harmonisering til 

opplæringslovens bestemmelser definerer barnehageloven sammen med rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver, hvilke krav barnehagene må oppfylle på dette området med 

hensyn til barnehagebarns alder og modenhet.  

 
2 Olweus, Dan (1993). Bulling at School: What we know and what we can do. Oxford: Blackwell Publ. 
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Ved gjennomføringen av denne undersøkelsen har fokus derfor blitt rettet mot systemer og 

rutiner som skal bidra til å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing, slik at 

grunnskoleelevene og barnehagebarna i Kautokeino får oppfylt lovens krav om et trygt og 

godt skolemiljø og barnehagemiljø. Dokumentert praksis har blitt vurdert opp mot 

problemstillingene og revisjonskriteriene for undersøkelsen.  

Revisjonen har foretatt gjennomgang av enkeltsaker relatert til mobbing ved de utvalgte 

skolene, men har ikke undersøkt alle forhold ved sakene som for eksempel involverte parter, 

bevisførsel, eller foretatt vurderinger av saksbehandling og utfall i saker som har blitt meldt til 

tilsynsmyndigheter. Herunder forhold som eventuelt angår saksbehandlingen mellom 

kommunen og Statsforvalteren. 

Når det gjelder relasjonelle forhold mellom voksne og barn, så er prosjektet blitt avgrenset til 

å omfatte undersøkelse av praksis vurdert etter opplæringsloven §§ 9 A-2 til 9 A-5 samt 

barnehagelovens bestemmelser. Eventuelle arbeidsrettslige problemstillinger som kan oppstå i 

den forbindelse er ikke blitt behandlet i denne undersøkelsen. I forbindelse med gjennomgang 

av enkeltsaker har fokuset vært å innhente data for å kunne vurdere om revisjonskriteriene er 

oppfylt. Opplysninger som er egnet til å identifisere enkelthendelser og eller enkeltpersoner er 

ikke blitt gjengitt i denne rapporten. Prosjektets rammer har heller ikke gitt rom for å 

undersøke årsaker til mobbing blant barn og unge. 

 

1.4  Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte 

forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot 

faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes. 

1.4.1 Kilder til revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er blitt utledet fra følgende autoritative kilder: 

 

Elevenes skolemiljø: 

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 

nr. 61. Endring med lov 9. juni 2017 nr.38 (ikr. 1. aug. 2017 iflg. res. 9.juni 2017 nr. 711) 

• Prop. 57 L (2016-2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) 

• Utdanningsdirektoratet (2017) Skolemiljø - Rundskriv Udir-3-2017  

• Utdanningsdirektoratet (2010) Arbeid mot mobbing - Veileder for ansatte og ledere i 

grunnskolen 

Barnehagens innhold og oppgaver: 

• Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) 

• Kunnskapsdepartementet (2017) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

• Utdanningsdirektoratet (2018) Barns trivsel – voksnes ansvar – Veileder for ansatte i 

barnehager 
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1.4.2 Om revisjonskriteriene 

En nærmere redegjørelse for utledning av revisjonskriterier framgår av rapportens vedlegg 3. 

 

1.4.3 Utledning av revisjonskriterier 

Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier knyttet til problemstillingene for denne 

undersøkelsen: 

Hvordan arbeider skolene i Kautokeino kommune med å forebygge, avdekke og bekjempe 

mobbing? 

Tabell: Revisjonskriterier og kilder til revisjonskriterier  

 Revisjonskriterier Kilder til revisjonskriterier 

• Rektor skal sørge for at skolen har systemer og rutiner 

som forebygger mobbing og at alle som arbeider på 

skolen, følger med på om elevene har et trygt og godt 

skolemiljø 

 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3, 9 A-4, 9 A-8, 9 A-9,  

9 A-10 og 9 A-11 samt §§11-1, 11-1a, 11-2 og 11-4   
 

• Rektor skal sørge for at alle som arbeider på skolen, griper 

inn mot krenking som for eksempel utestenging, isolering, 

baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering, dersom det er mulig 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4 

 

• Rektor skal ha etablert en bestemt framgangsmåte for 

saksgang og håndtering av tilfeller der det er mistanke om 

eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4 

• Rektor skal sikre at alle som arbeider på skolen, varsler 

rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en 

elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

• Rektor skal varsle skoleeieren om alvorlige tilfeller, 

inkludert tilfeller der skolen ikke har klart å løse en sak 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4 

 

 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4 

 

• Rektor skal sikre at alle som arbeider på skolen, straks 

varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap 

til at en som arbeider på skolen, har krenket en eller flere 

elever 

• Rektor skal sikre at alle som arbeider på skolen, varsler 

direkte til skoleeieren dersom det er mistanke om eller 

kjennskap til at en i skoleledelsen, har krenket en eller 

flere elever 

• Rektor skal varsle skoleeieren straks det er mistanke om 

eller kjennskap til at en som arbeider på skolen, har 

krenket en eller flere elever 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3,  

9 A-4 og 9 A-5 

 

 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3,  

9 A-4 og 9 A-5 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3,  

9 A-4 og 9 A-5 

 

• Rektor skal sikre at det blir igangsatt nærmere 

undersøkelser i alle saker hvor det er mistanke om eller 

kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø  

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3,  

9 A-4 og 9 A-5  

 

• Rektor skal sørge for at skolen setter inn egnede tiltak 

dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er 

oppfylt 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4 
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• Rektor skal sørge for at skolen utarbeider en skriftlig plan 

i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette ledd når skolen skal 

sette inn tiltak i en sak  

• Rektor skal sørge for at eleven får uttale seg om hva som 

skal være innholdet i aktivitetsplanen 

• Rektor skal sørge for at skolen gjennomfører tiltak i tråd 

med aktivitetsplanen 

• Rektor skal sørge for at skolen innhenter tilstrekkelig 

informasjon om hvordan tiltakene har virket, inkludert 

elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke 

endringer eleven ønsker 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4 

 

 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4 

 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4 

 

 

 

 

• Skolen skal informere elever og foreldre/foresatte, om at 

de kan melde saken sin til Statsforvalteren dersom skolen 

ikke oppfyller aktivitetsplikten 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3, 9 A-4, 9 A-5, 9 A-6,  

9 A-8 og 9 A-9, samt §§11-1, 11-1a, 11-2 og 11-4   

 

• Rektor skal sørge for at skolen dokumenterer hva som blir 

gjort for å oppfylle aktivitetsplikten 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4 

 

• Rektor skal sørge for at skolens arbeid med å skape et 

trygt og godt skolemiljø blir evaluert 

 

• Rektor skal sørge for at skolen endrer praksis dersom det 

er nødvendig 

Opplæringsloven kap. 9 A-2, 9 A-3, 9 A-8, 9 A-9,  

samt §§11-1, 11-1a, 11-2, 11-4 og § 13-10 

 

Opplæringsloven kap. 9 A-2 og 9 A-3 samt § 13-10 
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Hvordan arbeider barnehagene i Kautokeino kommune med å forebygge, avdekke og 

bekjempe mobbing? 

Tabell: Revisjonskriterier og kilder til revisjonskriterier 

 Revisjonskriterier Kilder til revisjonskriterier 

• Styrer skal sørge for at personalgruppen tar del i 

planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for et trygt 

og godt barnehagemiljø og at barnehagen har en forsvarlig 

pedagogisk bemanning 

Barnehageloven §§ 1, 2, 3, 4 og 7 

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

 

• Styrer skal sørge for at barna medvirker i planlegging og 

gjennomføring av arbeidet for et trygt og godt 

barnehagemiljø 

Barnehageloven §§ 1, 2, 3, 4 og 7 

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

• Styrer skal sikre at foreldreråd og samarbeidsutvalg tas 

med i arbeidet med barnehagemiljøet 

 

Barnehageloven §§ 1, 2, 3, 4 og 7 

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

• Styrer skal sikre at foreldre/foresatte får medvirke til den 

individuelle tilrettelegging av barnets helse og trivsel 

Barnehageloven §§ 1, 2, 3, 4 og 7 

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

• Styrer skal jobbe for at personalet i barnehagen skal 

praktisere holdninger og verdier som bidrar til et trygt og 

godt barnehagemiljø 

Barnehageloven §§ 1, 2, 3, 4 og 7 

Samt kap.8 §§ 41, 42, 43 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

• Styrer skal følge opp dersom en ansatt i barnehagen ikke 

praktiserer holdninger og verdier som bidrar til et trygt og 

godt barnehagemiljø 

Barnehageloven §§ 1, 2, 3, 4 og 7 

Samt kap.8 §§ 41, 42, 43 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

• Styrer skal sikre at alle som jobber i barnehagen, følger 

med på og følger opp om barna ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø 

• Styrer skal sørge for at alle som jobber i barnehagen 

forebygger, stopper og følger opp diskriminering, 

utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige 

samspillmønstre 

Barnehageloven §§ 1, 2, 3, 4 og 7 

Samt kap.8 §§ 41, 42, 43 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

 

Barnehageloven §§ 1, 2, 3, 4 og 7 

Samt kap.8 §§ 41, 42, 43 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

 

• Styrer skal sørge for at barnehagen vurderer arbeidet med 

et trygt og godt barnehagemiljø basert på blant annet 

synspunkter fra barna, foreldre og ansatte 

Barnehageloven §§ 1, 2, 3, 4, 7, 9 og 10 

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

• Styrer skal sørge for at barnehagen endrer praksis dersom 

det er nødvendig 

Barnehageloven §§ 1, 2, 3, 4, 7, 9 og 10 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
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1.5 Metode 

1.5.1 Datainnsamling 

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn og 

behandle data som kan gi svar på problemstillingene i en undersøkelse. 

Datainnsamling ved gjennomføring av denne forvaltningsrevisjonen har i hovedsak vært å 

foreta en nærmere undersøkelse av Kautokeino ungdomsskole og Máze skole i tillegg til 

Beazedievvá barnehage som er den største kommunale barnehagen i kommunen. 

Undersøkelsen har dermed omfattet både grunnskolen (1. – 10. trinn) og barnehagenivået i 

Kautokeino kommune. Utvalget ble gjort i dialog med kontrollutvalget i Kautokeino 

kommune for å oppnå et tilstrekkelig tilfang av mengde data, samt grunnlag for å 

gjennomføre undersøkelsen. Med dette utvalget lagt til grunn har revisjonen undersøkt 

forhold som berører om lag 120 elever og 45 barnehagebarn i Kautokeino kommune. 

Undersøkelsestidspunktet for selve datainnsamlingen har vært skoleåret/barnehageåret 

2020/2021. 

Det er blitt gjennomført intervju og samtaler med relevante informanter ved skolene, utvalgt 

barnehage og hos skole/barnehageeier, samt foretatt dokumentanalyse av skriftlige systemer 

og rutiner ved skolene og utvalgt barnehage. Revisjonen har også fått forelagt enkeltsaker 

knyttet til mobbing og krenkelser som har vært til behandling ved de utvalgte skolene. Det er i 

tillegg blitt gjennomført statistiske analyser og bearbeiding av statistisk tallmateriale, 

herunder oppsummering av undersøkelser utført av Utdanningsdirektoratet og 

spørreundersøkelser som revisjonen selv har utarbeidet og gjennomført. Revisjonen vurderer 

at ovenfornevnte framgangsmåter har belyst problemstillingene, samt medvirket til å 

fremskaffe et relevant og tilstrekkelig grunnlag for å kunne konkludere på hvordan skolene og 

barnehagene i Kautokeino kommune arbeider med å forebygge, avdekke og bekjempe 

mobbing. 

En nærmere redegjørelse for metode, framgangsmåte og kvalitetssikring framgår av 

rapportens vedlegg 2. 

1.5.2 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 

data som er samlet inn.  

Dataenes gyldighet er sikret ved at data har blitt samlet inn med utgangspunkt i 

revisjonskriteriene. Dette gjelder både den dokumentasjon som er innhentet, hvem som har 

blitt intervjuet og svart på spørsmål og hvilke spørsmål vi har stilt. Alle innsamlede data er 

gruppert etter revisjonskriteriene. 

Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige.  

Dataenes pålitelighet er sikret ved at undersøkte områder er belyst med data fra flere kilder, 

gjennom intern kvalitetssikring og ved verifisering av data fra intervjuer. Data fra informanter 

er fremskaffet fra personer med overlappende kunnskap om områdene. Dokumentasjonen som 

er gjennomgått er kommunens interne dokumenter og må anses å inneholde pålitelige data. 

Dersom det har vist seg at det kan knyttes usikkerhet til data som vurderes i denne 

undersøkelsen er det gjort rede for i rapporten. 

Undersøkelsen og rapporten for dette prosjektet er blitt kvalitetssikret av ekstern 

kvalitetssikrer, samt igjennom revisjonens interne rutiner for kvalitetssikring. Fakta i 

rapporten er blitt verifisert av aktuelle kontaktpersoner i Kautokeino kommune og data fra 

intervju er blitt verifisert av informantene. 
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2 BAKGRUNNSOPPLYSNINGER 

2.1  Myndighetsfordeling og organisering i oppvekstsektoren  

Kommunestyret er politisk skoleeier og barnehageeier samt har det overordnede ansvaret for 

opplæringsvirksomheten i kommunen. Hovedutvalget for oppvekst, helse og sosial har sin 

plassering som det høyeste politiske fagutvalget for oppvekstsektoren.  

 

Den politiske organiseringen i Kautokeino kommune følger formannskapsmodellen og 

illustreres av figuren nedenfor: 

 

 

Figur: Politisk organisering i Kautokeino kommune  
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Ansvaret for opplæringsvirksomheten 
Det operative ansvaret for opplæringsvirksomheten i Kautokeino kommune skal igjennom 

delegert myndighet fra kommunestyret ivaretas av kommunedirektør og kommunalleder for 

enhet kultur og oppvekst. 

 

 

 

Myndighet til å ivareta ansvaret for økonomi, personal og drift av den enkelte skole er 

delegert til rektor. Skolene i Kautokeino kommune er egne virksomheter, og rektor er 

virksomhetsleder.  

De kommunale barnehagene har hver sin styrer som er daglig leder med personalansvar for 

sin barnehage og disse rapporterer til kommunens virksomhetsleder for barnehager.  

Ansvaret for deler av myndighetsrollen og enkelte støttefunksjoner knyttet til 

opplæringsvirksomheten er også delegert til enhet kultur og oppvekst. Denne enheten har i 

tillegg ansvar for drift og utvikling av kommunens forsvarlige system i samarbeid med 

kommunedirektør og kommunalleder.  

 

Administrasjonen i Kautokeino kommune er organisert etter en modell som består av et 

kommunedirektør-nivå med stab. Under dette nivået ligger fire administrative enheter; 

teknisk, helse og omsorg, sosiale tjenester og NAV, samt kultur og oppvekst. 

Lederne for enhetene og leder for kommunedirektørens stab bærer stillingstittelen 

kommunalleder, og har delegerte fullmakter innenfor egne fagområder. I tillegg til 

kommunedirektøren utgjør de ovennevnte kommunallederne kommunedirektørens 

ledergruppe. 
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Om enhet kultur og oppvekst 

Enhet kultur og oppvekst er administrativ skoleeier og barnehageeier som består av skole- og 

barnehageavdeling med virksomhetsleder for barnehager, i tillegg til pedagogisk-psykologisk 

tjeneste (PPT), voksenopplæring, barnevern, og språk- og kultur avdeling. 

Kommunens administrative organisering illustreres av figuren nedenfor: 

 

Figur: Administrativ organisering - Kautokeino kommune3 

 

 

2.2 Om grunnskolen og barnehagene i Kautokeino 

Grunnskolen i Kautokeino kommune hadde i skoleåret 2020/2021 rundt 360 elever fordelt på 

skolene Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole og Máze skole. De siste tre årene 

har elevtallet vært noe økende. Antall årsverk lærere har vært stabilt i perioden. Kommunen 

har status som samisk språkforvaltningskommune, og i skoleåret 2020/2021 hadde 97 % av 

elevene i grunnskolen samisk som førstespråk. 

Barnehagene i Kautokeino kommune hadde i barnehageåret 2020/2021 til sammen 106 

registrerte kommunale barnehageplasser til barn mellom 0-6 år, fordelt på følgende 

barnehager; Gartnetluohkka, Máze, Gili og Beazedievvá barnehage. De siste 20 årene har 

barnehagevirksomheten i kommunen vært igjennom en stor utvikling, og det jobbes målrettet 

og fagintensivt med å optimalisere dette lovpålagte tilbudet.  

 
3 https://www.kautokeino.kommune.no/politikk-og-administrasjon/organisasjon-og-

adminstrasjon/organisasjonskart-for-administrasjonen/  
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2.3 Kvalitetssystem 

Kvalitetssystem, kvalitetsarbeid, internkontroll og avvikshåndtering er begrep som vi ofte 

møter i organisasjoner og virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Det er ulike 

definisjoner knyttet til begrepene, men felles er at det handler om systematiske tiltak for å ha 

kontroll på at arbeid utføres i henhold til lover, regler og faglige standarder. 

Et kvalitetssystem kan på mange måter sees på som et dokumentsystem som skal stå sentralt i 

internkontrollarbeidet i en virksomhet. Kvalitetssystemet skal være til hjelp for å overholde de 

mange krav som stilles i forskjellige regelverk og som en virksomhet må etterfølge.  

Kommunenes Sentralforbund har laget et hefte om internkontroll i kommunesektoren; 

«Rådmannens internkontroll -hvordan få orden i eget hus?». Her finner vi følgende:   

Administrasjonssjefens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre 

kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede 

hendelser unngås. I sum betyr dette at kommunene har ansvar for å holde orden i eget hus. 

God internkontroll er viktig både for folkevalgt og administrativ styring. Utviklingen av 

internkontroll skjer kontinuerlig, og prosessen vil være ulik og tilpasset hver enkelt kommune. 

Internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten 

planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende 

regelverkskrav. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, for eksempel etter HMS-

lovgivingen, helse- og omsorgslovgivningen, barnevernloven og etter lovgivning om 

personvern og informasjonssikkerhet. 

I denne undersøkelsen har revisjonen rettet fokuset mot de krav til kvalitetssystem og 

internkontroll som skolene og barnehagene må oppfylle jf. opplæringsloven og 

barnehagelovens bestemmelser. Det vil si de dokumenter, tiltak, planer, systemer og rutiner 

som skolene og barnehagene må ha på plass i det kontinuerlige arbeidet med å forebygge, 

avdekke og bekjempe mobbing. Kommunen som skoleeier og barnehageeier har et overordnet 

ansvar for at skolene og barnehagene oppfyller lovens plikter og krav.  

I Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (Helsedirektoratet 

2014, IS-2073), bekreftes forskriftens § 12, vedrørende psykososiale forhold som sier at; 

«Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold» og at forskriften sammen 

med barnehageloven og opplæringslovens bestemmelser skal sikre at virksomhetene i sitt 

arbeid ivaretar barnas rettigheter knyttet til psykososiale forhold. 

Revisjonen har fra kommunen, i forbindelse med denne undersøkelsen, blant annet fått 

forelagt; 

• Kautokeino kommunes Kvalitetssikringssystem-Skoleeiers forsvarlige system  

• Virksomhetsplan for enhet kultur og oppvekst  

• Kvalitetsårshjul-planlegging, gjennomføring av tiltak, måling, vurdering og 

forbedring 

• Kommuneplanens samfunnsdel  

• Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø og Handlingsplan mot mobbing i 

Kautokeinobarnehagene, som er plandokumenter som skal følges av skolene og 

barnehagene  

• samt Etiske retningslinjer-Kautokeino kommune.  

Revisjonen har også fått forelagt beredskapsplaner og ordensreglement for skoler og 

barnehage, samt Tilstandsrapport for grunnskolen i Kautokeino kommune for skoleårene 

2019/2020 og 2020/2021, som er utarbeidet av administrativ skoleeier i samarbeid med 

skolene.  
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Tilstandsrapporten 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Kautokeino kommune blir hvert år lagt fram for 

kommunestyret. Nedenfor gjengis det som administrativ skoleeier (skoleadministrasjonen) 

legger i arbeidet med denne rapporten:  

Med bakgrunn i opplæringslovens § 13, siste ledd, så skal kommunalleder årlig utarbeide en 

tilstandsrapport som gir en samlet vurdering av tilstand og utvikling i Kautokeinoskolen 

innenfor definerte områder.  

§ 13-10 Ansvarsomfang 

(…) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 

læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, 

fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. 

Formålet med tilstandsrapporten er: 

1. Gi en beskrivelse av status på opplæringen i kommunen knyttet til læringsresultat, 

læringsmiljø, standpunkt- og eksamensresultater og andre definerte politiske områder. 

2. Gi skoleeier et grunnlag for styring av opplæringen i kommunen.  

3. Gi en beskrivelse av skoleeiers prioriterte innsatser for å videreutvikle kvalitet i 

opplæringen. 

Innholdet i tilstandsrapporten skal: 

• Analysere skolens resultater i lys av lokale forhold og forutsetninger 

• Gi gode og utfyllende vurderinger av skolens resultater 

• Framstille kunnskapsgrunnlaget og informasjon på en lettfattelig og forståelig måte 

• Formulere mål og tiltak som er fundert i lokale forhold og forutsetninger 

• Konkretisere og prioritere tiltak 

Kunnskapsgrunnlaget i tilstandsrapporten hentes blant annet fra: 

• Ressursdata fra grunnskolens informasjonssystem  

• Resultater fra nasjonale prøver 

• Resultater fra standpunkt/eksamen 

• Resultater fra elevundersøkelsen 

• Tall knyttet til resultater og ressursbruk innen spesialundervisning 

Politisk behandling av tilstandsrapporten foregår i følgende rekkefølge: 

1. Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial  

2. Formannskapet 

3. Kommunestyret 
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I forbindelse med kommunestyrets behandling av Tilstandsrapport for grunnskolen i 

Kautokeino kommune 2019/2020, den 17.12.2020, sak 69/20, ble det blant annet fra 

skoleadministrasjonen rapportert om følgende lokale mål for arbeidet mot mobbing eller 

annen krenkende adferd: 

«Alle grunnskoler i Kautokeino kommune skal være mobbefrie skoler. Alle skolene skal ha 

fokus på helse og trivsel, der skolens voksne skal fungere som gode rollemodeller for elever. 

Sentralt i skolens forebyggende arbeid mot mobbing er tydelig klasseledelse, fadderordning 

for barneskolens elever, temadager om sosiallæring, fokus på overganger mellom barnehage 

– barneskole, barneskole – ungdomsskole». 

Utdanningsdirektoratets veileder Arbeid mot mobbing (2010), peker på følgende 

grunnleggende faktorer som bidrar til et godt læringsmiljø, som igjen forebygger mobbing: 

• God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen 

• Lærerens evne til å lede klasser og grupper 

• Positive relasjoner mellom lærer og elev 

• Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene 

• Godt samarbeid mellom skole og hjem 

Det har derfor vært relevant i forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen å se på noen av 

resultatene for Kautokeino kommune i den årlige nasjonale elevundersøkelsen som 

gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet. Dette er gjort ved å bearbeide utdrag fra 

resultater relatert til læringsmiljø og for andelen av de som svarte at de opplever mobbing på 

skolen. Revisjonen har gjennomgått noen utvalgte tall for perioden som omfatter skoleårene 

mellom 2017/2018 og 2020/2021. Noen av resultatene er også blitt sammenlignet mot 

fylkesnivå og nasjonalt nivå. Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet via udir.no og 

presenteres i neste punkt i denne rapporten. 

2.4 Den årlige nasjonale elevundersøkelsen 

Hvert år gjennomfører Utdanningsdirektoratet den årlige nasjonale elevundersøkelsen for 

elever på 7. trinn og 10. trinn i grunnskolen. Deltakelsen i prosent for Kautokeino kommune 

sin del, har i løpet av de siste tre årene ligget i gjennomsnitt på henholdsvis rundt 78% for 7. 

trinn og rundt 85% for 10. trinn. I undersøkelsen gir elevene sine subjektive svar i form av 

poengskår på hvordan de opplever læringsmiljøet ved sin skole og man får ut resultater på 

mobbing i form av prosent, ut ifra hvor mange som har svart at de blir mobbet 2-3 ganger i 

måneden eller oftere. Det er også en delskår i undersøkelsen med prosentandel for de som 

svarer at de er blitt mobbet av andre elever de siste månedene, mobbet av voksne på skolen de 

siste månedene, samt er blitt mobbet digitalt de siste månedene. Resultatene innad i 

kommunen kan variere fra skole til skole. 

Skolestrukturen for grunnskolen i Kautokeino kommune var fram til og med skoleåret 

2020/2021 bygd opp rundt tre separate virksomheter/skoler, der to av disse kan regnes for å 

være i størrelsesorden fådelte skoler. Revisjonen kan derfor ikke presentere alle tall fra den 

årlige nasjonale elevundersøkelsen, dette gjelder spesielt tallene knyttet til mobbing ved de 

enkelte skolene. Antallet som svarer at de opplever mobbing kan for enkelte skoleår og på 

noen års-trinn ligge under publiseringsgrensen. Skolene har likevel på sin side en 

konfidensiell tilgang til alle resultatene og erkjenner at det eksisterer en mobbeproblematikk i 

Kautokeinoskolen. Det vises i tilstandsrapporter til negative perioder de senere årene både på 

7. og 10. trinn i grunnskolen, og tallene framgår av resultater for skolene presentert for 

kommunen samlet sett. 
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Utdanningsdirektoratets årlige nasjonale elevundersøkelse måler elevenes opplevelser med 

skolen på viktige og sentrale områder som skal fremme et trygt og godt skolemiljø. 

Revisjonen har derfor i forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen behandlet et sett med 

resultater for Kautokeinoskolens arbeid med Læringsmiljø, som igjen forebygger mobbing og 

krenkelser.  

Revisjonen har blant annet fulgt resultatene for elevene på 10. trinn (2005-årskullet) ved 

grunnskolen i Kautokeino kommune, skoleåret 2020/2021, og videre sammenlignet disse 

resultatene med hva de samme elevene svarte i skoleåret 2017/2018, da de var elever på 7. 

trinn. Tallene viser at skolen jevnt over fikk lavere score fra disse elevene på alle indikatorene 

knyttet til læringsmiljø i skoleåret 2020/2021, i forhold til resultatene i undersøkelsen for de 

samme elevene da de gikk i 7. trinn skoleåret 2017/2018.  

Elevene ble spurt om deres opplevelser med skolen knyttet til følgende indikatorer: 

Læringskultur  

Elevdemokrati og medvirkning  

Faglig utfordring  

Felles regler  

Trivsel  

Mestring  

Støtte fra lærerne  

Motivasjon  

Vurdering for læring  

Støtte hjemmefra 

 

Det var kun én indikator, faglig utfordring, som hadde positiv oppgang i score når det gjelder 

2005-årskullet i perioden fra 7. til 10. trinn. Videre viser tallene for 2005-årskullet at det i 

perioden var en betydelig nedgang i score på indikatorene Elevdemokrati og medvirkning, 

Trivsel, Motivasjon og Vurdering for læring. Revisjonen har ikke analysert og vurdert 

resultatene videre, men legger til at ved skoleåret 2020/2021 var Corona-pandemien blitt et 

faktum som både lærere, elever og foreldre/foresatte i grunnskolen har vært nødt til å forholde 

seg til.  

Selv om resultatene for disse elevenes opplevelser knyttet til indikatorene viser en fallende 

trend i perioden fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet, så viser tallene likevel at 10. trinn ved 

grunnskolen i Kautokeino kommune, skoleåret 2020/2021, ved de fleste indikatorene, bortsett 

fra to, ligger over fylkesnivå og nasjonalt nivå. Revisjonen merker seg at resultatene for de to 

indikatorene trivsel og motivasjon ligger kun 0,1 scorepoeng under fylkesnivå og nasjonalt 

nivå.  

Videre framgår det av resultatene fra den årlige nasjonale elevundersøkelsen4 at de som var 

elever på 7. trinn i skoleåret 2019/2020 hadde bedre opplevelser av skolen på alle indikatorer, 

bortsett fra en indikator, sammenlignet med dem som var elever på 7. trinn i skoleåret 

2020/2021. Det var en betydelig nedgang i score på indikatorene Læringskultur, 

Elevdemokrati og medvirkning, Trivsel, Motivasjon og Vurdering for læring. Resultatene for 

7. trinn i skoleåret 2019/2020 var også på alle indikatorer likt eller over fylkesnivå og 

nasjonalt nivå, mens for 7. trinn i skoleåret 2020/2021, var det kun indikatoren Støtte hjemme 

fra som var uendret og i tillegg likt med fylkesnivå og nasjonalt nivå. 

 
4 Den nasjonale elevundersøkelsen skal gjennomføres hvert år ved alle grunnskolene i Norge. Les mer om 

resultatene for grunnskolen i Kautokeino kommune på Elevundersøkelsen 7. trinn og 10. trinn – deltakelse 

(udir.no)  
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2.5 Utvalgte skoler og barnehage til nærmere undersøkelse 

For å vurdere hvordan skolene og barnehagene i Kautokeino kommune arbeider med å 

forebygge, avdekke og bekjempe mobbing, har revisjonen foretatt en nærmere undersøkelse 

av skolene Kautokeino ungdomsskole og Máze skole, i tillegg til Beazedievvá barnehage som 

er den største kommunale barnehagen i kommunen.  

Undersøkelsen har dermed omfattet både grunnskolen (1. – 10. trinn) og barnehagenivået i 

Kautokeino kommune. Med dette utvalget lagt til grunn har revisjonen undersøkt forhold som 

berører om lag 120 elever og 45 barnehagebarn i Kautokeino kommune. 

Undersøkelsestidspunktet for selve datainnsamlingen har vært skoleåret/barnehageåret 

2020/2021. 

Skoleledelse, lærere, elever, elevrådsmedlemmer og foreldrerepresentanter i FAU ved skolene 

har i forbindelse med dette prosjektet levert viktig dokumentasjon og informasjon til 

revisjonen. Ved Beazedievvá barnehage har styrer, pedagogiske ledere og representanter fra 

personalgruppen stilt som informanter. Nedenfor følger en kort presentasjon av 

virksomhetene, med informasjon hentet fra udir.no og Kautokeino kommunes informanter. 

2.5.1 Om Kautokeino ungdomsskole 

Kautokeino ungdomsskole var i skoleåret 2020/2021 en egen virksomhet/8-10 – skole med til 

sammen 100 elever. 95 elever hadde samisk som 1. språk, mens det var 5 elever som hadde 

samisk som 2. språk. De siste tre årene har det ved skolen i gjennomsnitt vært rundt seks 

lærere med funksjon som kontaktlærer, antall lærerårsverk har ligget på rundt mellom 16 til 

18. Lærertettheten i ordinær undervisning har de siste tre årene utgjort 12 elever per lærer. 

Andel undervisning ved skolen som blir gitt av personale med godkjent utdanning har vært 

noe fallende, og var i skoleåret 2020/2021 på 87,8 %.   

Skolens visjon er:  

«Vi kan - vi skal - og vi klarer det!» 

2.5.2 Om Máze skole 

Máze skole var i skoleåret 2020/2021 en 1-10 – nærskole med 19 elever. Alle elevene hadde 

samisk som 1. språk og undervisningen ble organisert i tre klasser etter trinnene; 1.-3., 6.-7. 

og 8.-10.  

De siste tre årene har det ved skolen i gjennomsnitt vært rundt tre lærere med funksjon som 

kontaktlærer, antall lærerårsverk har ligget på rundt mellom 7 til 8. Lærertettheten i ordinær 

undervisning har de siste tre årene utgjort 4 elever per lærer. 

Andel undervisning ved skolen som blir gitt av personale med godkjent utdanning var i 

skoleåret 2020/2021 på 100 %.   

Skolen følger kommunens vedtatte visjon som er:  

«Kautokeino – Veiviseren i Sápmi» 

2.5.3 Om Beazedievvá barnehage 

Beazedievvá barnehage hadde i barnehageåret 2020/2021, 46 plasser til barn mellom 0-6 år. 

Grunnbemanningen var på 10 ansatte, pluss 3 ekstraressurser. Samisk er hovedspråket og 

barnehagen bygger sin pedagogikk på samisk barneoppdragelse. Sentralt står samisk språk, 

kultur, tradisjoner, arbeid og gjøremål. Barnehagen, vektlegger spesielt arbeid for den enkelte 

barns språkutvikling, og at alle barn skal få mange og gode naturopplevelser. 
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3 HVORDAN ARBEIDER SKOLENE I KAUTOKEINO 

KOMMUNE MED Å FOREBYGGE, AVDEKKE OG 

BEKJEMPE MOBBING? 

 

Revisjonen har på bakgrunn av forelagt dokumentasjon og informasjon gjeldende for 

skoleåret 2020/2021, undersøkt hvordan skoleledelse og lærere ved Kautokeino 

ungdomsskole og Máze skole arbeider med å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing. 

Revisjonskriteriene i neste punkt 3.1 er ved gjennomføringen av undersøkelsen blitt holdt opp 

mot et samlet datagrunnlag som har vært tilgjengelig for revisjonen og danner basis for de 

vurderinger og konklusjoner som trekkes. 

 

3.1 Revisjonskriterier   

• Rektor skal sørge for at skolen har systemer og rutiner som forebygger mobbing og at 

alle som arbeider på skolen, følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø  

 

• Rektor skal sørge for at alle som arbeider på skolen, griper inn mot krenking som for 

eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering, dersom det er mulig 

 

• Rektor skal ha etablert en bestemt framgangsmåte for saksgang og håndtering av 

tilfeller der det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø 

 

• Rektor skal sikre at alle som arbeider på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke 

om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

 

• Rektor skal varsle skoleeieren om alvorlige tilfeller, inkludert tilfeller der skolen ikke 

har klart å løse en sak 

 

• Rektor skal sikre at alle som arbeider på skolen, straks varsler rektor dersom de får 

mistanke om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen, har krenket en eller flere 

elever 

 

• Rektor skal sikre at alle som arbeider på skolen, varsler direkte til skoleeieren dersom 

det er mistanke om eller kjennskap til at en i skoleledelsen, har krenket en eller flere 

elever 

 

• Rektor skal varsle skoleeieren straks det er mistanke om eller kjennskap til at en som 

arbeider på skolen, har krenket en eller flere elever 

 

 

• Rektor skal sikre at det blir igangsatt nærmere undersøkelser i alle saker hvor det er 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

  

• Rektor skal sørge for at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt 

og godt skolemiljø ikke er oppfylt 
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• Rektor skal sørge for at skolen utarbeider en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 

sjette ledd når skolen skal sette inn tiltak i en sak  

 

• Rektor skal sørge for at eleven får uttale seg om hva som skal være innholdet i 

aktivitetsplanen 

 

• Rektor skal sørge for at skolen gjennomfører tiltak i tråd med aktivitetsplanen 

 

• Rektor skal sørge for at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan 

tiltakene har virket, inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke 

endringer eleven ønsker 

 

• Skolen skal informere elever og foreldre/foresatte, om at de kan melde saken sin til 

Statsforvalteren dersom skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten 

 

• Rektor skal sørge for at skolen dokumenterer hva som blir gjort for å oppfylle 

aktivitetsplikten 

 

• Rektor skal sørge for at skolens arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø blir 

evaluert 

 

• Rektor skal sørge for at skolen endrer praksis dersom det er nødvendig 

 

3.2 Data og revisors vurderinger 

 

Rektor skal sørge for at skolen har systemer og rutiner som forebygger mobbing og at alle 

som arbeider på skolen, følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø 

 

Data  

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at hun har lang erfaring på området igjennom å ha jobbet mange år i skolen. 

Hun er som skoleleder tydelig i sin kommunikasjon til både foreldre/foresatte, elever og 

ansatte på at mobbing og krenkende adferd ikke aksepteres ved deres skole. Denne 

nulltoleransen forsøker hun blant annet å få fram i formelle møter med de ansatte og i 

forbindelse med møter i skole-hjem – samarbeidet. Viktigheten og ansvaret for å følge med 

tas også opp i medarbeidersamtaler og blir adressert til hver enkelt ansatt. 

 

Rektor sier hun orienterer de ansatte om muligheter for å øke sine kunnskaper og ferdigheter 

gjennom tilgjengelige kurs og seminarer som er relevant for området, samt at det 

gjennomføres forskjellige kompetansetiltak i regi av skolen. Hun sier at opplæringsloven 

kapittel 9 A er gjennomgått med de ansatte i ulike sammenhenger slik at lovgrunnlaget skal 

være kjent for alle, men at det nok sikkert er variasjoner i kunnskapsnivået mellom lærerne.  

 

Rektor sier videre at ingen skal oppleve eller godta krenkelser, og viser til at hun holder en 

klar tale for alle ved skolestart hver høst for å tydeliggjøre hva hun mener. Hun bekrefter sin 

kunnskap rundt det subjektive aspektet knyttet til mobbeproblematikk. De ansatte skal i ulike 

sammenhenger ha fått opplæring i at det er hvert enkelt menneskes opplevelse som skal 
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legges til grunn i vurderingen om man føler seg krenket, såret, eller over tid opplever å ikke 

ha et trygt og godt skolemiljø. Slik uønsket adferd skal ifølge rektor slås ned på umiddelbart 

og stoppes.  

 

Rektor forteller at hun og de ansatte er bevisste på at elevene er forskjellige og at de er 

oppmerksomme på sårbare elever, samt at de har sårbare elever ved Kautokeino 

ungdomsskole som de må følge spesielt med på. Jobben med å følge med elevene i det 

daglige skjer på mange måter. Skolen har inspeksjonsrutiner etter fastsatt plan der man til 

enhver tid følger opp om det er tilstrekkelig antall voksenpersoner som følger med elevene. 

Uteinspeksjonen skal dekke alle områder av skoleanlegget hvor elevene oppholder seg i 

friminuttene.  

 

Rektor og lærerkollegiet gjennomfører jevnlige møter der blant annet tema trygt og godt 

skolemiljø og arbeidet knyttet til håndtering av mobbeproblematikk er oppe til behandling. 

Det gjennomføres møter på hvert trinn der teamene møtes ukentlig. Skolen jobber aktivt etter 

PA-modellen5 som blant annet består av arbeid med og analyse av læringsmiljø og trivsel. 

Skolen har i tillegg et spesialpedagogisk team bestående av enkeltlærere og der 

undervisningsinspektør er koordinator for arbeidet.  

 

Et prioritert fokusområde i skoleåret 2020/2021 har vært bevisstgjøring rundt digital mobbing. 

Dette er et område hvor det kan oppstå utfordringer for skolen med hensyn til å følge med alt 

som skjer mellom elever på digitale flater, samt at det er utfordringer knyttet til skjult 

mobbing. Her kan det gjerne tilføres flere verktøy som skolen kan nyttiggjøre seg av. Politiet 

har vært på besøk ved skolen og orientert om nettvett.  

 

Et annet fokusområde og tema ved skolen er å jobbe med begrepet vennskap. Dette har 

foregått i ulike sammenhenger og er en del av tiltakene i det forebyggende arbeidet mot 

mobbing og krenkelser. Rektor jobber for at Kautokeino ungdomsskole skal være en «vi-

skole». Kautokeino kommune har i tett samarbeid med rektorer og resurspersoner utarbeidet 

en Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Denne planen skal være en veileder for alle 

som jobber med elever i grunnskolen. På planleggingsdager, fellesmøter og personalmøter blir 

denne planen gjennomgått og vurdert opp mot erfaringer som de ansatte gjør i hverdagen. 

Planen beskriver hva en skal følge med på i elevenes psykososiale miljø og gir definisjoner av 

begrepene mobbing og krenkelser. I tillegg til de formelle møtene ved skolen, har rektor 

uformelle samtaler og daglig kontakt med de ansatte om forhold som angår det å følge med 

om mobbing og krenkende adferd foregår. Det er også en tett kommunikasjon mellom 

undervisningsinspektør, kontaktlærere og rektor.   

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Informantene i fokusgruppen med seks lærere ved skolen bekrefter overfor revisjonen at de 

har en Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. De viser også til kunnskap om 

opplæringsloven kapittel 9A og aktivitetsplikten. De forteller at det de gjør i friminuttene med 

gode inspeksjonsrutiner er viktig når de følger med elevene i det daglige. Ved Kautokeino 

ungdomsskole er det for eksempel alltid to inspeksjonslærere på vakt i de korte friminuttene. 

De opplever at de har klare retningslinjer og at det følges opp at det til enhver tid er 

tilstrekkelig antall voksenpersoner tilgjengelig til å utføre daglig inspeksjon. Det utføres 

inspeksjon etter vedtatt plan og det gjøres observasjoner både inne i skolebygget og på 

uteområdene. De sier de fanger opp mye, noe som gir en trygghet for at man har oversikt.  

 
5 PA står for pedagogisk analyse. Tidligere kalt LP-Modellen. 
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En av informantene forteller at før første time om morgenen foretar undervisningsinspektør 

ved skolen en inspeksjonsrunde og prater med elevene på korridoren, som en del av rutine for 

oppstart av skoledagen. Undervisningsinspektøren og de andre lærerne kjenner elevene godt.  

En annen av informantene føyer til at de har for vane å minne hverandre på dersom noen i en 

til tider travel arbeidshverdag glemmer at de har inspeksjon. Dette bekreftes også av de andre 

informantene i fokusgruppen. De deler også at de opplever at de er trygge på hverandre og at 

de har en kultur som er preget av nulltoleranse for mobbing og krenkende adferd. Dette er et 

utgangspunkt som også rektor er tydelig på når hun leder de ansatte i arbeidet med 

mobbeproblematikk.  

 

Informantene er samstemte om at arbeid mot mobbing begynner med forebyggende arbeid. 

Det starter opp i klassen med involvering av elever og foreldre/foresatte. Det utarbeides 

klasseregler ved skolestart. Man prioriterer høyt å sette standard tidlig i skoleåret og bruker 

ekstra tid på å snakke med elevene om hvordan man skal oppføre seg mot hverandre og hva 

som er greit og ikke greit. De mener rektor tar ansvar og tar mobbing på alvor. Hun har en 

klar tale til alle ved skolestart hvert år der spesielt skolens holdning og nulltoleranse for 

mobbing og krenkende adferd blir presisert. Skolens nulltoleranse for mobbing tas også opp i 

samtaler med foreldre/foresatte i formelle møter. Elevsamtaler gjennomføres minimum to 

ganger i året. 

 

Informantene sier videre at skjult mobbing og digital mobbing er en utfordring. Saker som har 

oppstått på fritida kan eskalere på skolen. Det kan være vanskelig for lærerne å følge med det 

som skjer på sosiale medier og som i neste omgang kan prege relasjonene mellom elevene i 

skoletida. 

 

Det jobbes også med avklaring av begreper med elevene. En av informantene opplever at det 

kan oppstå språklige misforståelser eller ulike begrepsoppfatninger ettersom det er noe 

forskjell mellom samisk og norsk med hensyn til innhold i begrepene mobbing/krenkende 

adferd.  

 

Alle i fokusgruppen viser til kunnskap om det subjektive aspektet ved mobbeproblematikk. 

De sier det subjektive er viktig og står sentralt, det vil si at lærerne følger med på hvordan den 

enkelte elev opplever sitt skolemiljø. De forteller at det er viktig å jobbe ut ifra hvordan den 

enkelte elev opplever sitt psykososiale miljø og at de som lærere må sette seg inn i dette. Det 

subjektive kan også være utfordrende. For eksempel kan ord og uttrykk som utveksles mellom 

mennesker oppfattes ulikt.  

 

Lærerne i fokusgruppen kjenner også til hvilke elever de har som er særskilt sårbare og de sier 

de forsøker å legge forholdene til rette for dem, og de setter inn ekstra ressurser når man ser 

elever som er alene. Inspeksjon skjerpes når sårbare elever er alene. Det tas notater fra 

situasjoner og hendelser der de observerer og vurderer at relasjoner mellom elever ikke er 

gode. Det kan også oppstå gruppeutfordringer som må ordnes opp i og som omfattes av flere 

elever som må følges opp. 

 

Lærerne i fokusgruppen ved Kautokeino ungdomsskole 2020/2021 forteller om ukentlige 

møter på trinnene der det deles erfaringer. Det gjennomføres PA-møter og det jobbes etter 

PA-modellen som blant annet kartlegger elevenes samspill og gir indikasjoner som er til god 

hjelp i arbeidet med å følge med elevenes psykososiale miljø. Informantene forteller at det 

gjennomføres årlige elevundersøkelser i regi av Utdanningsdirektoratet og resultatene for 
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trivsel og mobbing evalueres. Kollegiet tar i felleskap opp utfordringer og saker som må 

løses. 

Lærerne opplever at de kommer tett på elevene, og presiserer at ungdomstrinnet (8. til 10. 

trinn) i Kautokeino er å regne som en fådelt skole. Med dette ligger også forholdene godt til 

rette med hensyn til å følge med. En lærer i fokusgruppen viser til en konkret sak der det ble 

observert at en elev var mye alene. Læreren tok da kontakt med rektor, og de lagde 

aktivitetsplan sammen med eleven og foreldre/foresatte med mål om å få vedkommende elev 

inkludert inn i skolemiljøet. Informantene bekrefter at inkludering er et fokusområde som har 

fått økt oppmerksomhet de senere årene.  

 

Fokusgruppen er ikke spesielt kjent med kartleggingsverktøyet Spekter6. Noen av lærerne i 

fokusgruppen sier at de ikke har vært borti så mange konkrete mobbesaker som må registreres 

som 9A-sak. En lærer forteller at hun var med på å gjennomføre en elevundersøkelse for et 

par år siden som de lagde selv. Undersøkelsen ble bygget på metode relevant for det området 

de ville undersøke nærmere. Dette var et tiltak for å kartlegge og følge opp klassemiljøet etter 

en tid med utfordringer. Ellers bekrefter informantene at møtene på teamene hver onsdag er 

gode arenaer for å dele erfaringer fra det som observeres i det daglige. 

 

En annen informant i fokusgruppen forteller at det gjennomføres sosiale turer hver høst. 

Særlig turen i 8. klasse oppleves som viktig. Her forsøker man å bygge relasjoner mellom 

lærere og elever i tillegg til at elevene knytter sosiale bånd. De erfarer at sosiale aktiviteter og 

samvær hvor man kommer tett på hverandre forebygger mobbing og reduserer risiko for 

utenforskap. En tredje informant legger til at det ved skolen jobbes strategisk med 

«relasjonsbygging i fredstid» mellom skole og hjem, noe som har vist seg å være til stor hjelp 

dersom en utfordrende situasjon skulle oppstå på et senere tidspunkt. Kommunikasjonen 

mellom skole og hjem blir framhevet som viktig og høyt prioritert. Her har kontaktlærerne en 

sentral rolle som bindeledd. 

  

Videre forteller en informant at det jobbes mye i klassene med tematikken rundt at det er lov å 

være annerledes. At det er lov å være annerledes er en del av mottoet i det holdningsskapende 

arbeidet. Informantene forteller om innføring av tverretatlig team med politi og helse som kan 

involveres ved behov. Skolen har digital mobbing som et viktig fokusområde for tiden og 

Nettvett er blitt tatt inn som en del av undervisningen. Kautokeino kommune har også to 

psykologer som gir et lavterskeltilbud til barn og unge. Lærerne sier at dette er en del av det 

forebyggende arbeidet og kan bidra positivt til elevene. Fokusgruppen bekrefter overfor 

revisjonen at det er satt av fast tid hver uke ved skolen hvor elever kan gå til psykolog. Skolen 

har også et kontor der elevene kan avtale time med helsesøster ved behov.  

 

Status for lovpålagte rådsorgan ved Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

➢ Elevrådet, SMU/SU7 og FAU8 ble konstituert og formelt valgt etter skolestart og har 

oversendt bekreftelser til revisjonen på gjennomførte møter der blant annet saker 

relevant for elevenes skolemiljø og opplæringsloven kapittel 9 A har vært til 

behandling. Herunder også kategorien saker av viktighet, forelagt av skolen ved 

rektor. 

 

 

 
6 Kartleggingsverktøy som undersøker det psykososiale skolemiljøet og elevenes relasjoner  
7 Skolemiljøutvalg/Samarbeidsutvalg 
8 Foreldrearbeidsutvalg 
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Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at hun har jobbet mange år i skolesektoren og at hun som skoleleder er tydelig 

i møte med både ansatte, elever og foreldre/foresatte på at mobbing og krenkende adferd ikke 

aksepteres ved Máze skole. Hun sier videre at skolen er en fådelt 1-10 – skole med opp mot 

om lag 20 elever i gjennomsnitt de senere år. For skoleåret 2020/2021 består pedagogisk 

personell av seks lærere (to ufaglærte og fire med lærerutdanning) i tillegg til rektor.  

 

Alle ansatte og elever kjenner hverandre godt og rektor vurderer at de har er et oversiktlig 

skolemiljø med hensyn til å etterleve delplikten å følge med. Internt på skolen har rektor ledet 

flere arbeidsmøter i skoleåret 2020/2021, der tema har vært trygt og godt skolemiljø etter 

opplæringsloven kapittel 9 A. Rektor sier at lærerne har i ulike sammenhenger og i formelle 

møter på skolen også hatt spesiell gjennomgang av Kautokeino kommunes Handlingsplan for 

et trygt og godt skolemiljø. De har jobbet med forståelsen av hva det innebærer å arbeide i 

henhold til aktivitetsplikten.  

 

Rektor sier hun jobber for at Máze skole skal være en «vi-skole» med ansatte som har lik 

praksis på områder der det kreves. Hun prioriterer å gi ekstra faglig oppfølgning og støtte til 

de ufaglærte i personalet eller dersom de selv ser behov for det. Rektor legger stor vekt på at 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø representerer retningslinjer som skal følges, i 

tillegg til at planen skal være et verktøy på området for alle som jobber i grunnskolen i 

Kautokeino kommune. Handlingsplanen er under implementering på Máze skole. De har hatt 

gode prosesser i kollegiet der alle har blitt involvert i å løse øvingsoppgaver relevant for 

handlingsplanen og aktivitetsplikten.  

 

De har gjennomført gruppearbeid der hver gruppe har fått sin del av handlingsplanen å jobbe 

med. Gruppene presenterte sitt arbeid i plenum med påfølgende faglige diskusjoner og 

vurderinger med kobling til egen arbeidshverdag. Sentralt har vært både å kartlegge hva man 

er gode på i dag i tillegg til å finne ut hvor det er rom for forbedringer og øket opplæring sett 

mot de krav som stilles i lovverk og kommunal handlingsplan.  

 

Rektor sier at de i felleskap har diskutert moralske og juridiske plikter knyttet til det å følge 

med på, og fremme elevenes skolemiljø samt hvordan de skal jobbe forebyggende ved skolen. 

Hun følger med på om de ansatte er årvåkne med å for eksempel følge med elevene, høre og 

se hver enkelt elev, om de ansatte stopper og prater med elevene i det daglige osv. Rektor har 

tett dialog med kontaktlærerne som er bindeledd mellom skolen og hjemmet.  

 

Skolen har et prinsipp om at problemer skal løses på lavest mulig nivå. Det betyr at skolens 

sosiallærer ofte har informasjon om saker som har oppstått, men er blitt løst av de ansatte ved 

inngripen. Praksis skal likevel alltid være å holde rektor orientert. Dersom saker er av en 

karakter som krever formell behandling så skal det registreres en 9A-sak på forholdet og det 

skal utarbeides krenkeskjemaer som skal leveres til rektor.  

 

Dersom foreldre/foresatte ringer til skolen og er bekymret eller har mistanke om uønsket 

adferd blant elevene, så følger personalet ekstra godt med og har forsterket inspeksjon basert 

på de meldinger som kommer inn. Rektor sier de følger godt med de yngste elevene da de 

gjerne er noe mer usikker enn de litt eldre elevene. Skolen vektlegger å skape trygghet når de 

tar imot de yngste elevene og har en egen oppfølging av disse de første årene som ny ved 

skolen. Rektor sier også at de har elever på skolen som kan være særskilt sårbare. Rektor og 

personalet følger godt med på disse elevene da de har ekstra behov for støtte og veiledning  
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Rektor sier videre at inspeksjonsrutinene står sentralt i det å følge med elevene. Hun opplever 

det som positivt at de er en liten skole ved at arbeidet med å gjøre observasjoner til en viss 

grad er noe enklere sammenlignet med større skoler. Hun sier at skolegården også er veldig 

oversiktlig med et fåtall elever ute i friminuttene og at det ikke er så mange usikre områder 

rundt skoleanlegget. Det er iverksatt systemer og rutiner som sikrer en god uteinspeksjon. 

 

Inspeksjonsrutiner organiseres etter et system som heter Min timeplan, rektor organiserer 

oppsett av planen og påser at det alltid er tilstrekkelig med voksenpersoner på vakt i 

friminuttene. Rektor har inntrykk av at de ansatte minner hverandre på om inspeksjon og at 

samarbeidet oppleves i hovedsak som godt. Rektor tar også selv «rundvandring» ved skolen 

ved å besøke klassene og følge med uteområdet. Da følger hun blant annet med på samspillet 

mellom elevene. Som tiltak for å forebygge støy, unødig tidsbruk og uønskede situasjoner i 

forbindelse med friminuttene, har rektor bestemt en framgangsmåte ved å holde inngangene 

avskilt mellom småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Elevene skal også oppholde seg 

i egne soner etter hvilket trinn de går på. Rektor sier de også følger med elevenes psykososiale 

miljø ved å følge opp den årlige nasjonale elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet, 

med gjennomgang av resultatene i personalet. Her får skolen en del informasjon som brukes 

til styring av virksomheten. 

 

Rektor er trygg på at de ansatte vet hva da skal gjøre når de følger med og at de er satt i stand 

til å følge med alle elevene. Hun nevner at naturlige måter å følge med på kan være uformelle 

samtaler med hver enkelt elev eller sammen med elevgrupper i tillegg til å komme tett på 

elevene i hverdagen. Rektor viser til kunnskap om det subjektive aspektet knyttet til 

mobbeproblematikk. Hun sier at hun har kommunisert til de ansatte at det er hver enkelt elevs 

opplevelse og følelser som skal legges til grunn når man går inn i en mulig krenkesituasjon og 

må foreta vurderinger. Sentralt videre står skolens nulltoleranse for mobbing og krenkende 

adferd. Rektor sier det skal reageres straks dersom man observerer at en eller flere elever ikke 

har et trygt og godt skolemiljø.  

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene i fokusgruppen med to lærere bekrefter sammenfallende at ved Máze skole 

kommer de ansatte veldig tett på hver enkelt elev og man blir veldig godt kjent med hverandre 

i løpet av et skoleår. Det betyr at voksentetthet og god oversikt over elevene kjennetegner 

hverdagen i stor grad. Informantene er enige i at dette gir et godt utgangspunkt når de som 

lærere skal etterleve delplikten å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. De 

forteller at når de følger med så legger de andre ting til side og prioriterer elevene alltid først. 

 

Informantene har et inntrykk av at rektor ved Máze skole prioriterer at de ansatte får 

opplæring i aktivitetsplikten og veiledning ved behov i hvordan man skal jobbe for et trygt og 

godt skolemiljø. De bekrefter at de igjennom ulike arbeidsprosesser har jobbet med innholdet 

i Kautokeino kommunes Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Denne planen skal 

være retningsgivende for arbeidet med å fremme det psykososiale miljøet for elevene ved 

skolen. De forteller at de har gjennomgått planen kapittelvis med oppgaveløsning, faglig 

diskusjon, øvelse og fremføring i plenum. De har jobbet i grupper og sentralt i dette arbeidet 

står aktivitetsplikten og delpliktene. 

Informantene sier de er trygge på hva de skal følge med på og se etter når de følger med 

elevene i daglige. De drøfter i kollegiet dersom det oppstår hendelser og hvordan man skal 

løse ulike situasjoner eller saker. De viser videre til en felles holdning knyttet til viktigheten 

av å lytte til elevene og se elevene i forbindelse med observasjon av klassemiljøet og ved 

inspeksjon i friminuttene. Informantene forstår det subjektive aspektet knyttet til 
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mobbeproblematikk. De svarer sammenfallende med at tydelighet og respekt i møte elevene, 

samt at hver enkelt elev føler at de blir sett og hørt i interaksjonen med voksenpersoner, er 

grunnsteiner for å lykkes i arbeidet med skolemiljøet. De opplever også at relasjonene de 

bygger med elevene i det daglige gir et fortrinn med hensyn til å følge med.  

 

Informantene forteller videre at de er oppmerksomme på særskilt sårbare elever og bekrefter 

at de har elever som de gir ekstra støtte til. De følger med elever som kan være usikre og som 

trenger forsterket oppfølging. De sier de er oppmerksomme på at mennesker er ulike og har 

forskjellige behov. 

 

En av informantene opplyser at skolen også har jobbet med innholdet i aktivitetsplikten og 

opplæringsloven kapittel 9 A da lovendringen trådte i kraft høsten 2017. Arbeidet ble 

organisert i felles personalmøter blant annet ved skolestart og i forbindelse med 

planleggingsdager. Det ble gjennomgått hva som vektlegges i lovverket og hvordan skolen må 

forholde seg med hensyn til etterlevelse. Informanten er tydelig på at aktivitetsplikten gjelder 

for alle ansatte. Senere har skolen i 2020/2021 jobbet videre med aktivitetsplikten i praksis 

med oppgaver og eksempler fra hverdagen koblet opp mot forståelse av lovverket. Hele 

staben har vært involvert og rektor har på den måten videreført arbeidet med å sette trygt og 

godt skolemiljø på dagsorden.  

Informantene forteller at de har et inntrykk av at aktivitetsplikten nå er løftet opp i 

lærerkollegiet, men at de ikke kan svare fullt ut for de andre kollegaene med hensyn til 

etterlevelse, kunnskap og ferdigheter. De medgir imidlertid at alle kan være tjent med å jobbe 

videre med bruken av handlingsplanen i praksis. Skolen har også noen ufaglærte som rektor 

gir ekstra støtte til. En informant sier det med fordel kunne vært enda mere kollegaveiledning 

i formelle former ved skolen.  

 

Videre bekrefter informantene at det ellers også blir gitt informasjon til foreldregruppen om 

elevenes rettigheter og om skolens plikter etter opplæringsloven kapittel 9 A. På punktet 

skole-hjem – samarbeid mener imidlertid informantene at skolen har utfordringer med å få 

satt dette godt nok i system. De uttrykker at det er vanskelig å engasjere rådsorgan og 

foreldregruppen når det kommer til felles arbeid for skolemiljøet. Skolen involverer hjemmet 

og gir informasjon, men engasjementet fra foreldre/foresatte kunne vært mye større. De 

oppfatter at antall møter er lavt i FAU og SMU/SU. Informantene gir et felles uttrykk for at 

velfungerende rådsorgan i foreldregruppen ville gitt skolen ekstra drahjelp i arbeidet med 

nettopp å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. 

 

Status for lovpålagte rådsorgan ved Máze skole 2020/2021: 

➢ FAU ble konstituert og formelt valgt etter skolestart høst 2020, og har oversendt 

bekreftelser til revisjonen på gjennomførte møter der blant annet saker relevant for 

elevenes skolemiljø og opplæringsloven kapittel 9 A har vært til behandling. Herunder 

også kategorien saker av viktighet, forelagt av skolen ved rektor i forbindelse med 

konstituering. 

➢ SMU/SU ble ikke konstituert og formelt valgt etter skolestart høst 2020, og har derfor 

ikke vært operativt i skoleåret 2020/2021. Rektor bekrefter med dokumentasjon 

overfor revisjonen at innkallelser per e-post ble sendt, men at det ikke lyktes for 

skolen å samle aktørene til konstituering av rådsorganet.   

➢ Elevrådet ble ikke konstituert og formelt valgt etter skolestart høst 2020, og har derfor 

ikke vært operativt i skoleåret 2020/2021. Rektor uttaler overfor revisjonen at det ikke 

lyktes for skolen å få etablert kontaktlærer-funksjon for rådsorganet og at arbeidet med 

å få på plass elevrådet stoppet opp. 
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Revisjonen er blitt forelagt journal for aktivitet og referater fra avholdte møter i FAU 

skoleåret 2020/2021 ved Máze skole, og finner et utvalg som jobber aktivt med saker som 

angår elevenes skolehverdag. Ifølge det revisjonen er kjent med ble det avholdt fire møter 

igjennom skoleåret i tillegg til løpende aktivitet og behandling av henvendelser fra 

foreldregruppen. Et utdrag av aktiviteter og saker viser til følgende arbeid i utvalget; 

• Oversendelse av varsel til kommunen om manglende svømmeopplæring 

• FAU gir uttalelse til kommunen om skolerute 2020/2021 med presisering om at 

sosiale aktiviteter som høstturer og julefest kalenderføres 

• Behandling av økonomiplanens kuttforslag med innvendinger fra FAU Máze skole 

• FAU mottar sak fra rektor om at «elever banner når de sparker fotball» og leder ber 

om mer informasjon slik at saken kan behandles. FAU får ikke svar og saken blir av 

utvalget ved leder vurdert som løst fra skolens side, da det ikke følger med videre 

informasjon fra skolen i sakens anledning  

• FAU-leder og nestleder arrangerer skøytekvelder for barn og voksne fra november til 

februar og Santa Lucia-tog som erstatning for avlyst julefest 

• FAU påser at midler blir brukt på innkjøp av leker og diverse utstyr til elevene ved 

skolen 

• Oversendelse av varsel til kommunen om manglende gatelys på skoleveien, FAU 

Máze skole venter på svar 

• FAU gir uttalelse til forslag om at elever i Kautokeino skal pendle til Máze ett helt 

skoleår, utvalget er kritisk og viser blant annet til Barnekonvensjonen 

• Oversendelse av varsel til rektor om manglende foreldre og elevmedvirkning 

 

Revisjonens gjennomgang viser at møtereferater og uttalelser fra de som er representanter for 

foreldregruppen ved Máze skole bærer preg av noe misnøye med skolen som institusjon og til 

dels mistillit til hvordan skolens ledelse håndterer lovpålagte oppgaver. Revisjonen registrerer 

at foreldre/foresatte på den ene siden mener at det er lett å ta fysisk kontakt med rektor eller 

lærere for eksempel ved personlig oppmøte på skolen, men på den andre siden likevel ikke får 

tilstrekkelig informasjon forelagt gjennom formelle rådsorgan.   

 

Det pekes mot manglende kommunikasjon og måtene informasjon blir gitt på, samt at det 

oppleves som vanskelig å få svar på skriftlige henvendelser som gjøres til skolen og 

kommunen. Revisjonen merker seg også at det har hendt at foreldre/foresatte selv har vært 

nødt til å etterlyse gjennomføring av elevsamtaler og foreldremøter klassevis. Det legges 

imidlertid til at også foreldregruppen sikkert kunne tatt initiativ til mer samarbeid.  

 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø  

Skolene i Kautokeino kommune skal etter beslutning tatt på skoleeier-nivå ha ett planverk 

som skal stå sentralt og være en verktøykasse i arbeidet med elevenes skolemiljø og det er 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Handlingsplanen skal være rettesnor for å sikre 

en felles praksis og at skolenes arbeid med å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing blir 

utført i tråd med bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9 A.  

 

I intervju og samtaler med rektorer ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole for 

skoleåret 2020/2021, svarer begge rektorene at handlingsplanen er initiert på sektor-nivå og 

videre utarbeidet av kommunalleder for kultur og oppvekst i tett samarbeid med rektorer og 

ressurspersoner i Kautokeinoskolen. Av dette kan man slutte at rektorene har vært sentrale 

aktører i å fastsette hvilke bestemte framgangsmåter som skal gjelde i arbeidet med å 

forebygge, avdekke og bekjempe mobbing i Kautokeinoskolen. De jobber nå med 

implementering av planen i skolene ved å gjøre den kjent blant alle ansatte, elever og 
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foreldre/foresatte. De svarer videre sammenfallende at det nok fremdeles er litt variasjon blant 

for eksempel lærerne knyttet til hvorvidt de har gjort seg kjent med handlingsplanen som en 

del av skolens systemer og rutiner. De har gjennomført prosesser i personalet som blant annet 

går på å adressere ansvaret for å følge skolens instruks for felles praksis og å sette seg godt 

inn i handlingsplanen. Revisjonen har mottatt dokumentasjon fra skolene i form av 

møteinnkallelser med agenda til lærerne og plenumspresentasjoner som viser dette.  

 

Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø  gir i kapittel 1 Definisjoner, en 

forklaring av begrepet krenkende adferd som en fellesbetegnelse for alle former for adferd 

som tilsiktet eller utilsiktet rammer andre mennesker fysisk eller psykisk, med videre 

definisjon av krenkende ord, krenkende handlinger, mobbing som betyr at krenkelser utføres 

mot en eller flere personer med gjentatt hyppighet over en viss tidsperiode, diskriminering, 

trakassering, vold, rasisme, utestenging og uthenging. Det subjektive aspektet knyttet til 

psykososiale forhold nevnes med en tydelig føring på at det er elevens subjektive opplevelse 

som skal legges til grunn i håndtering av skolemiljøsaker. Her framgår også at skolen har 

nulltoleranse for mobbing og krenkende adferd og ikke aksepterer noen form for krenkelser. 

 

Plikten til å følge med 

Revisjonen har undersøkt i hvilken grad rektor følger opp at de ansatte følger med på elevenes 

skolemiljø og hvorvidt denne første delplikten i aktivitetsplikten oppfylles i praksis ved 

Kautokeino ungdomsskole og Máze skole i skoleåret 2020/2021. 

 

Rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole viser begge til planverket 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø som er et skriftlig rutinedokument som skal stå 

sentralt i arbeidet relatert til aktivitetsplikten. Handlingsplanen skal bidra til å sikre at 

elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø blir oppfylt, og formidler i kapittel 2 Aktivitetsplikt, 

målsettingen for Kautokeinoskolen som sier at alle elever skal oppleve et trygt og godt 

skolemiljø fritt for mobbing og krenkelser. Dette skal oppnås ved at alle ansatte i sitt arbeid 

ved skolen etterlever aktivitetsplikten med delpliktene jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5. 

Videre i handlingsplanens kapittel 2.4 Plikten til å følge med, jf. § 9 A-4 første ledd, under 

punktet «Slik kan vi følge med», defineres fremgangsmåter som ansatte skal bruke når de 

følger med elevenes skolemiljø. Her forklares følgende; 

• Jevnlige elevsamtaler 

• En ser noe eller fanger opp noe i samtaler med andre elever 

• Jevnlige trivselsundersøkelser 

• Gode inspeksjonsrutiner  

- ute - i skolegården, på alle 3 inspeksjonsområder,  

- inne - i korridorer, toaletter, garderober, gymsal, SFO, skolevei, skolebuss, mm.  

- følge med, spesielle tidspunkter, arrangementer, aktiviteter, overgangssituasjoner, mm.  

• Om enkeltelever utfordrer i skolemiljøet styrker vi inspeksjonen slik at vi kan følge med 

• Vi er årvåkne og observerer aktivt hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom 

• Lav terskel for å bry seg med hva elevene driver med 

• Bruke skolens spørreundersøkelsesskjemaer jfr. mobbing.  

• Bruke den ikke-anonyme mobbeundersøkelsen SPEKTER jevnlig på elever ned til 4. trinn 

(se vedlegg 5). Den er lett å gjennomføre og gir god informasjon om hva som rører seg i 

klassen. 

• Bruke Innblikk - et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing. 

Denne ligger på læringsmiljøsenteret.uis.no. 
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Under punktet «Hva skal vi se etter» viser handlingsplanen videre til eksempler på hvilke 

faktorer som kan gjøre en elev særskilt sårbar og det det gis en klar føring på at skolen har et 

skjerpet ansvar for å ivareta elever med særskilt sårbarhet. Her framgår følgende; 

• Endringer i grupperinger 

• Endringer i sosialt samspill i grupper/klasser 

• Elever som er alene- det er viktig å ha venner 

• Elever som endrer adferd, blir stille og trekker seg tilbake i lek eller deltar ikke i lek og 

aktiviteter.  

• Økt elevfravær 

• Skolen har et skjerpet ansvar for å ivareta og følge med elever med særskilt sårbarhet. Slik 

sårbarhet kan være knyttet til eksempelvis elevenes: religion, seksuell orientering, 

kjønnsuttrykk, funksjonsevne, atferdsvansker, sosio-emosjonelle vansker, hjemmesituasjon, 

familie, tidligere erfaringer med å bli utsatt for krenkelser, mm. 

 

Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø omtaler også hva som skal være 

støttefunksjoner og drivere i det forebyggende arbeidet mot mobbing. Kautokeinoskolen skal 

ha et tett samarbeid med; 

- BUP 

- Skolehelsetjenesten 

- Barneverntjenesten 

- PPT  

- Politiet 

Revisjonen har fått forelagt dokumentasjon på at ovennevnte samarbeid er formalisert blant 

annet igjennom månedlige felles-møter og tverrfaglige team som forum for drøftinger knyttet 

til elevenes psykososiale miljø. Samarbeidet skal også representere en ekstra ressurs ved 

behov for løsning av mobbeproblematikk som avdekkes. Videre peker Handlingsplan for et 

trygt og godt skolemiljø på at aktivitetsplikten satt i system og etterlevelse av delpliktene, 

forebygger mobbing og krenkelser. Forhold som angår mobbing og krenkelser utført av 

ansatte mot elever, blir også eksplisitt omtalt med en tydelig henvisning til opplæringsloven § 

9 A-5, som presiserer fremgangsmåtene som skal følges i saker som utløser skjerpet 

aktivitetsplikt.  

Alle ansatte blir igjennom handlingsplanen ansvarliggjort med hensyn til å «si ifra om 

mobbing de vet om eller er vitne til», «bry seg, stå opp for andre og passe på de som er små», 

«ta med hverandre i leken -ingen skal gå alene» og «trøste når noen er lei seg eller blir 

plaget». 

 

Hva sier elevene? 

Revisjonen har i forbindelse med gjennomføringen av denne forvaltningsrevisjonen sendt ut 

en spørreundersøkelse til elevrådsmedlemmer ved Kautokeino ungdomsskole og elever ved 

Máze skole for skoleåret 2020/2021. Det var til sammen 17 elever som svarte på 

spørreundersøkelsen og av besvarelsene kan man lese sammenfallende beskrivelser som i sum 

indikerer at både Kautokeino ungdomsskole og Máze skole prioriterer en rekke viktige 

oppgaver som forebygger mobbing og krenkelser. 

 

Elevene som svarte, kommenterer følgende relatert til holdninger og adferd:   

«Vi inkluderer hverandre», «Vi er snille med hverandre», «Vi hjelper hverandre og prøver å 

være positive», «Være venner», «Være sammen i friminuttene», «Passe på at alle har noen å 

være sammen med», «Vi er snille med hverandre», «Være snill», «Være imot mobbing og 

slåssing», «Vi leker med hverandre», «Smile til hverandre», «Spørre andre om de vil være 

med å leke», «Være venner og være snille med hverandre», «Vi leker sammen», «Tar 
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hverandre med på leker», «Er snille med hverandre», «Være snill», «Gjøre noe snilt», «Ikke 

mobbe, være snill», «Vi smiler til hverandre», «Hvis noen er alene spør vi om de vil være med 

å leke», «Snakke med hverandre». 

 

Videre kommenterer elevene følgende som kan kobles mot aktiviteter som er formelt initiert 

av skolen: 

«Vi er med på å bestemme hvordan vår skolehverdag skal se ut», «Vi får være med å 

bestemme og planlegge», «Aktivitetsrom», «Vi lager mat sammen i mat og helse», «Hjelper til 

med oppgaver hvis noen ikke forstår», «Vi jobber sammen». 

 

Besvarelsene viser også at elevene forstår innholdet i begrepene krenkende adferd og 

mobbing. Ikke alle var bevisste på forskjellen mellom de to begrepene, men felles er at alle 

elevene som svarte forstår begrepene som enten fysisk og eller psykisk ubehag som skapes av 

en eller flere personer overfor en annen person eller flere personer, for eksempel sårende ord 

og eller handlinger. Elevene framstår også som opplyst på at det er hver enkelt elevs 

subjektive oppfatning som skal legges til grunn i vurderingen av om en elev føler seg krenket 

eller mobbet. Revisjonen merker seg i tillegg at det er elevene på ungdomsskoletrinnet som 

skiller begrepene, og at disse ovennevnte funn gjelder både for Kautokeino ungdomsskole og 

Máze skole. 

 

Krenkende adferd defineres i Kautokeino kommunes Handlingsplan for et trygt og godt 

skolemiljø som «en fellesbetegnelse for alle former for atferd som tilsiktet eller utilsiktet 

rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan også være enkeltstående 

handlinger, eller enkeltstående ytringer som for eksempel utseende eller funksjonshemninger. 

Hva som oppleves som krenkende er en subjektiv opplevelse.» 

 

Mobbing defineres i Kautokeino kommunes Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 

som «når en person gjentatte ganger eller over en viss tid blir utsatt for negative handlinger 

fra en eller flere personer. Dette kan dreie seg om vold, trakassering, plaging, utfrysing, 

sårende erting og lignende. Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forvare 

seg. Mobbing kan være på ulike arenaer, også digitalt – i sosiale medier på internett eller via 

SMS og lignende.» 

 

Noen av elevene som svarte på spørreundersøkelsen, kommenterte følgende relatert til 

begrepet krenkende adferd: 

• «Krenkende adferd er å trykke andre ned, for eksempel sparke når noen går forbi» 

• «Krenkende adferd er å ikke behandle noen bra og snakke dårlig om noens interesser» 

• «Krenkende adferd er om noen sier noe stygt, for eksempel over internett eller fysisk 

én gang» 

• «Krenkende adferd kan være negative enkelthandlinger» 

• «Krenkende adferd er når noen gjør eller sier noe stygt én gang» 

• «Krenkende adferd er å slå eller si stygge ting» 

• «Krenkende adferd er å si stygge ting og ikke være snill» 

• «Krenkende adferd er å krenke folk gjennom ord eller fysiske handlinger» 

• «Krenkende adferd er at noen gjør at man føler seg skuffet eller dårlig» 

 

Videre nedenfor følger et utdrag av hva elevene svarte om begrepet mobbing: 

• «Mobbing er hvis jeg sier stygge ting eller slår andre» 

• «Mobbing er å bli mobbet over tid, gjentatt negativ handling» 
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• «Mobbing er hvis du sier noe frekt til noen hver dag og dytter dem eller slike typer 

ting» 

• «Mobbing er negative handlinger over tid» 

• «Mobbing er når noen plager deg hver dag i lang tid» 

• «Mobbing er når andre ikke er snill mot en person, som å si ting om dem eller kaste 

noe på dem» 

• «Mobbing er når man erter og for eksempel sier noe stygt om klær andre bruker» 

• «Mobbing er når noe sårende eller vondt gjentas over lengre tid»  

• «Mobbing er å trykke ned folk over lange perioder» 

• «Mobbing er negativ adferd som skjer gjentatte ganger over tid» 

• «Mobbing kan være både fysisk og psykisk. Andre kan mobbe andre ved å slå dem, 

snakke dårlig til dem og være slem» 

 

Videre i spørreundersøkelsen til elevene oppgir 16 av 17 elever (helt enig/enig) at de har 

snakket om temaet mobbing i sine respektive klasser. 

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Vi har snakket om mobbing», «Vi har snakket om at ingen skal bli mobbet på skolen», «Vi 

har snakket litt om det», «Vi har snakket om at mobbing ikke er lov», «Husker ikke». 

 

Alle de 17 elevene som svarte, (helt enig/enig) sier at lærerne motiverer elevene til å hjelpe 

hverandre. 

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Hvis noen blir igjen og andre går, så sier læreren at man må vente på andre», «Ber andre 

om å være med», «De pleier å ta det opp noen få ganger», «Vi har snakket om å støtte 

hverandre». 

 

Det var 14 elever (helt enig/enig) som svarte positivt på at elevene får være med og delta i 

planlegging og gjennomføring av arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, mens det var tre 

elever som ikke var enig i dette.  

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Hver klasse har ønsker», «Vi pleier å planlegge sammen», «Vet ikke», «Vi får være med å 

planlegge». 

 

På oppfølgingsspørsmål knyttet til elevmedvirkning svarte 10 elever (helt enig/enig) positivt 

på at skolen hører på elevenes innspill og forslag. Det var imidlertid varierende oppfatning 

blant de resterende syv respondentene. Revisjonen merker seg at det var elevene ved Máze 

skole som svarer i negativ retning knyttet til deres opplevelse av om skolen hører på elevenes 

innspill og forslag. 

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Vi har ikke hatt elevrådsmøte på lenge, men ja skolen hører på oss noen ganger», «Vi får 

være med å forbedre skolen», «Noen ganger er det ikke mulig å oppfylle ønskene våre».  

 

Hva sier foreldrene? 

Revisjonen har i forbindelse med gjennomføringen av denne forvaltningsrevisjonen også 

sendt ut en spørreundersøkelse til foreldrerepresentantene i FAU ved Kautokeino 

ungdomsskole og Máze skole for skoleåret 2020/2021. Det var seks foreldre som besvarte 

spørreundersøkelsen og de oppgir følgende eksempler på hva skolen gjør i arbeidet med å 

fremme trivsel og et godt skolemiljø; 

«Skoleturer», «Samtaler og temaer om mobbing, se på film og div.», «Fokusoppfølging etter 

mange uønskede hendelser», «Har ikke hørt at det har trengtes ekstra tiltak på grunn av 
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mobbing», «Vennskapsuke», «Styrket inspeksjon», «Løser problemer når de oppstår», 

«Mange turer ute i friluft, kjempebra!», «Lekegrupper der alle har minst 1-2 venner hver 

dag», «Skolen har en egen stilling til sosiallærer». 

 

Kunnskapen om innholdet i begrepene «krenkende adferd» og «mobbing» bekreftes av 

foreldrene ved at alle forstår at dette handler om fysisk eller psykisk ubehag som skapes av en 

eller flere personer overfor en annen person eller flere personer. Noen skiller også begrepene i 

tillegg til at noen peker på det subjektive aspektet.  

Foreldrene som besvarte spørreundersøkelsen legger følgende innhold til begrepet krenkende 

adferd: 

• «Krenkende adferd er enkelthandlinger som oppleves negativt for den som blir utsatt 

eller noen andre som ser det»  

• «Krenkende adferd er det den enkelte elev mener er krenkende adferd» 

• «Krenkende adferd er ubehagelige og spydige kommentarer»  

• «Krenkende adferd er kroppsspråk og himling med øynene»  

• «Krenkende adferd er å peke på andre uansett hva det gjelder, for eksempel klær, 

utseende, talemåte osv.»  

• «Krenkende adferd er å sjikanere gjennom ord og handlinger» 

• «Krenkende adferd er hvis en elev føler seg krenket så er dette krenkende adferd» 

 

Foreldrene svarte følgende om mobbing: 

• «Mobbing er å fysisk og psykisk nedlate personer»  

• «Mobbing er enkelthandlinger som oppleves negativt over tid eller gjøres gjentatte 

ganger mot samme person(er)»  

• «Mobbing er etter min mening subjektivt, mobbing er det den enkelte elev mener er 

mobbing»  

• «Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger» 

• «Hvis en elev føler seg mobbet så er dette mobbing»  

 

Videre viser besvarelsene at foreldrene var noe delt i sin opplevelse om at skolemiljø ofte er 

tema i skolens FAU-møter. 

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Mobbing er ofte tema da dette hele tiden må jobbes med», «Usikker», «Lite i FAU om temaet 

mobbing»  

 

På oppfølgingsspørsmål for å få en indikasjon på foreldrenes opplevelse av skolens 

informasjonsarbeid, svarte likevel en overvekt, men ikke alle foreldrene, positivt enig om at 

skolen har informert foreldre/foresatte om arbeidet knyttet til 

mobbing/skolemiljø/psykososialt skolemiljø. Det ble både fra Kautokeino ungdomsskole og 

Máze skole også svart i negativ retning på dette spørsmålet. 

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Jeg synes rektor gjorde det klart og tydelig at mobbing tolereres ikke», «Ja, ved skolestart» 

 

På spørsmål relatert til skole-hjem – samarbeid svarte en overvekt av foreldrene negativt, og 

var uenig i at skolen legger til rette for at foreldre/foresatte får være med å delta i planlegging 

og gjennomføring av arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Revisjonen må presisere at ikke 

alle var uenig her. 
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Foreldre som svarte spørreundersøkelsen var gjennomgående enig i at de opplever at skolen 

prioriterer å skape et godt psykososialt skolemiljø, og tar elevenes trivsel på alvor. Det ble 

både fra Kautokeino ungdomsskole og Máze skole også svart i negativ retning på dette 

spørsmålet. 

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Noen ekskluderes», «Jeg vet om flere episoder hvor det har vist seg at skolen ikke tar 

elevenes trivsel på alvor» 

 

Videre svarte i tillegg en overvekt av foreldrene enig og positivt på at skole-hjem – 

samarbeidet totalt sett fungerer godt ved skolen. Det ble imidlertid både fra Kautokeino 

ungdomsskole og Máze skole også svart i negativ retning på dette spørsmålet. 

 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø har også et Årshjul for skolens systematiske 

arbeid med opplæringsloven kapittel 9 A som angir at skolens ordensreglement og 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø skal gjennomgås i forskjellige fora i løpet av 

august. Her framgår det også at den årlige nasjonale elevundersøkelsen i regi av 

Utdanningsdirektoratet (behandlet i kapittel 2 i denne forvaltningsrevisjonsrapporten) skal 

gjennomføres årlig slik regelverket krever. 

  

Rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole viser i tillegg videre til skolens egne 

årshjul/aktivitetsplaner for skoleåret 2020/2021 der ovennevnte er inntatt. Begge skolene 

dokumenterer overfor revisjonen at informasjon om elevenes rettigheter i henhold til 

opplæringsloven kapittel 9 A også blir gitt til elevenes hjem ved foreldre/foresatte. 

Orientering om Kautokeino kommunes Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø og 

arbeidet knyttet til skolemiljø har også vært på saksliste i foreldremøter og ved konstituering 

av rådsorganene ved skolene. Dette gjelder også ved Máze skole, selv om elevråd og 

SMU/SU ikke formelt har fungert i skoleåret 2020/2021. Rektor viser her til skolens 

informasjonsarbeid på dette området og som er rettet mot elever og foreldre/foresatte. 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø angir også i årshjulet at rektor er ansvarlig for å 

gi andre ansatte ved skolen som vaktmestere, renholdere, PPT og helsesøster informasjon om 

ordensreglement og handlingsplikten knyttet til å følge med, gripe inn og varsle dersom de har 

mistanke eller kjennskap til at en eller flere elever ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

 

I tillegg bruker alle skolene i Kautokeino kommune et system som kalles Visma Flyt skole, 

som er en moderne skytjeneste for skoleadministrasjon. Løsningen digitaliserer en rekke 

prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre samarbeid mellom 

skole og hjem. Revisjonen har ikke vært inne i selve systemet, men er blitt forklart at Visma 

Flyt skole brukes aktivt i hverdagen. Foreldre/foresatte logger seg på via kommunens 

hjemmeside på nett og ID-porten. Systemet gir skolens ansatte, foreldre/foresatte og elever 

mulighet til en digital skole-hjem - dialog. Her føres bl.a.: 

- Elevfravær 

- Merknader 

- Vurdering 

- Karakterer 

- Meldinger mellom skole-hjem kan gjøres via Visma Flyt skole 
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Ordensreglement ved skolene: 

Ved Kautokeino ungdomsskole innledes ordensreglementet med følgende i første paragraf; 

«Vær høflig, hjelpsom og vis hensyn og respekt for andre», og ved Máze skole er 

ordensreglementet merket med mottoet «Vær mot andre som du vil at de skal være mot deg». 

Revisjonen har fått forelagt de gjeldende ordensreglementene for skoleåret 2020/2021 ved 

Kautokeino ungdomsskole og Máze skole. Begge ordensreglementene kommuniserer 

nulltoleranse for mobbing og krenkelser samt bygger på verdier som skal bidra til å ivareta et 

trygt og godt skolemiljø. Det oppgis imidlertid av rektorene at ordensreglementene for disse 

skolene ikke har vært gjenstand for de helt store endringene de senere årene, men at reglene 

blir gjennomgått årlig. Dette bekreftes også av lærerne som har vært til intervju med 

revisjonen. Rektor ved Máze skole sier de er en mobilfri skole og har tatt dette inn som en del 

av retningslinjene. Revisjonen merker seg at det ved Kautokeino ungdomsskole ikke er et 

totalforbud her, men at man har retningslinjer for bruken av mobiltelefon i skoletiden, som 

igjen er nedfelt i ordensreglementet. Flere elever svarer i spørreundersøkelsen at de synes det 

er positivt at de får lov å bruke mobiltelefon i regulert omfang. 

Ordensreglementene ved begge skolene inneholder følgende elementer; 

• Navn på skolen som ordensreglementet gjelder for 

• Formål 

• Virkeområde for hvor reglene gjelder 

• Elevens rettigheter 

• Elevens plikter 

• Ordensregler/Regler for adferd 

• Sanksjoner/Konsekvenser ved brudd på ordensreglementet 

• Saksbehandlingsprosedyrer ved sanksjoner 

• Henvisning til opplæringslovens bestemmelser  

 

I spørreundersøkelsen til elevene bekreftet 16 elever av 17 elever (helt enig/enig) positivt på 

at de kjenner til hvilke regler skolen har for hvordan elevene skal være mot hverandre på 

skolen.  

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Vi har klare regler her, og jeg skjønner dem», «Ikke si noe om du ikke har noe fint å si». 

 

I spørreundersøkelsen til foreldrene svarte en overvekt av respondentene (helt enig/enig) 

positivt på at de kjenner til skolens ordensreglement. Det ble både fra Kautokeino 

ungdomsskole og Máze skole også svart i negativ retning på dette spørsmålet. 

 

Revisjonen registrerer imidlertid at ordensreglementene ved begge skolene henviser eksplisitt 

til hjemmel i den tidligere opplæringsloven § 2-9, som ble opphevet ved ikrafttredelse av nytt 

kapittel 9 A i Opplæringsloven 01.08.2017. 

På spørsmål stilt i fokusgruppeintervju svarer alle lærerne ved Kautokeino ungdomsskole og 

Máze skole positivt på at de følger med elevenes psykososiale skolemiljø og at dette også er 

en naturlig del av det å være lærer. Lærerne som revisjonen har snakket med har også i ulike 

sammenhenger fått opplæring i hvordan de kan gjenkjenne tegn på at en elev ikke har et trygt 

og godt skolemiljø. Rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole sier i sine 

intervju med revisjonen at de jobber med implementering av Handlingsplan for et trygt og 

godt skolemiljø og at målet er at alle skal benytte planen som et verktøy i arbeidet med å 
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forebygge, avdekke og bekjempe mobbing. Dette bekreftes også i fokusgruppeintervju med 

utvalgte lærere ved skolene.  

I intervju med rektorene ved skolene kommer det videre frem at skolene har særskilt 

oppmerksomhet rundt inspeksjonsrutiner, og at de har ansvarlige som sørger for at inspeksjon 

blir gjennomført også ved fravær i personalgruppa. Rektorene dokumenterer med sine 

inspeksjonsplaner hvordan arbeidet organiseres. Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 

gir også en føring på hvordan vakt og tilsynsordningen skal legges opp, at rektor er ansvarlig 

og at målet er «Å ha en så god vakt- og tilsynsordning at mobbing eller tilløp til mobbing blir 

avdekket». 

 

I spørreundersøkelsen til elevene svarer 11 av 17 elever (helt enig/enig) at de klarer å legge 

merke til dersom noen ikke har det bra på skolen. De resterende respondentene var 

usikre/uenige her. 

Følgende kommentarer ble gitt:  

«Vi pleier å spørre om de har det bra», «Man ser når noen er lei seg». 

 

Videre svarte 13 av 17 elever (helt enig/enig) positivt på at de vet hva de voksne på skolen 

gjør for å følge med at elevene ikke plager hverandre. De resterende respondentene svarte i 

retning uenig på spørsmålet. 

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Noen voksne er alltid ute i friminuttene», «De følger med i friminuttene». 

 

Sanksjoner ved brudd på skolens ordensreglement: 

Revisjonen har via forelagt dokumentasjon og informasjon undersøkt hvilke sanksjoner som 

følger ved brudd på ordensreglementene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole. 

Ved begge skolene defineres mobbing og krenkelser som brudd på ordensreglementet og at 

slik uønsket adferd ikke aksepteres. 

Sanksjonene ved brudd på ordensreglementet er ved begge skolene konsekvensbaserte, der 

også hjelpe-tiltak og involvering av elevenes hjem står sentralt som en del av oppfølgingen. 

Elevens rett til å uttale seg og fortelle sin versjon av en sak kommer også fram av 

ordensreglementene med sanksjonsrekker som inneholder følgende elementer: 

• Bortvisning fra undervisningen for timer eller dager  

• Flytting av elev til annen skole eller mellom klasser  

• Muntlig/skriftlig advarsel og samtale med lærer  

• Muntlig/skriftlig advarsel og samtale med rektor/inspektør 

• Nedsatt karakter i orden og oppførsel 

• Kontakt med hjemmet og involvering av foreldre/foresatte som virkemiddel 

• Melding til hjemmet via kommunikasjonssystemet Visma Flyt skole 

• Tiltak på aktuelle elever for å korrigere uønsket adferd 

• Spesialkompetanse kobles inn for å løse situasjonen, for eksempel PPT eller andre 

samarbeidende instanser i det forebyggende arbeidet 

 

I spørreundersøkelsen til elevene svarte 14 av 17 elever (helt enig/enig) positivt på at de vet 

hva som skjer hvis man bryter ordensreglene ved skolen. De resterende respondentene svarte i 

retning uenig på spørsmålet. 

 

I spørreundersøkelsen til foreldrene svarte en overvekt av respondentene (helt enig/enig) 

positivt på at de kjenner til skolens ordensreglement. Det ble både fra Kautokeino 

ungdomsskole og Máze skole også svart i negativ retning på dette spørsmålet. 
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Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø omtaler videre det som skal være skolens 

framgangsmåter ved håndheving av ordensreglementet og sanksjonering overfor elever som 

utøver mobbing og krenkelser: 

• Endre friminutt med hensyn til tidspunkt og lengde. 

• Skjermes fra aktivitet/område hvor krenkelsen kan forekomme. 

• Oppmøte tidligere på skolen. 

• Holdes igjen etter skoleslutt jfr. skolens ordensreglement. Hjemmet varsles. 

• Følges til og fra skolen av foresatte. 

• Bortvisning resten av dagen kun når andre tiltak er vurdert eller prøvd. Foresatte til 

elever skal varsles før det blir satt i verk bortvisning. Elever hentes av foresatte om ikke 

annet avtales. Ved bortvisning skal rektor skrive enkeltvedtak. Se Oppl. § 9 A-11 og 

kommunens forskrift til ordensreglement § 6.  

• Ved enkeltvedtak om bortvisning og/eller melding til politiet, skal det fra skolens side, 

alltid ligge en konkret aktivitetsplan for hjelpetiltak (se vedlegg 4) 

• Erstatningsansvarlig etter nærmere regler (Lov om skade -erstatning §§1-1,1-2 og 5-2). 

• Bekymringsmelding til barnevernet, jfr.r. Oppl. §15-3 og/eller bekymringssamtale med 

politi. 

• Klassebytte for krenker 

• Skolebytte for krenker i henhold til Oppl. § 8-1.  

• Eleven som krenker, skal nødvendigvis ikke ha straff, men få hjelp til å endre adferd 

eksempelvis gjennom bruk av: 

▪ Avtalte samtaler med kontaktlærer, sosiallærer, tiltaksteam, andre 

▪ Gjennomføre sinne-mestringsprogram 

▪ MST 

▪ Konfliktrådet 

▪ Andre oppgaver for eleven i en periode 

 

I intervju med lærerne framgår det at skolene avholder minimum to elevsamtaler og  

to foreldresamtaler i året. Dette skjer etter fastsatt plan og her tas blant annet elevenes trivsel 

opp. Andre forhold relatert til trygt og godt skolemiljø kan også bli behandlet. Kontaktlærerne 

blir ansvarliggjort igjennom handlingsplanen med hensyn til gjennomføring av samtalene og 

de har en sentral rolle som bindeledd mellom skole og hjem. Revisjonen har fått 

dokumentasjon på at foreldremøtene har fått forelagt dokumentet Mobben som viser hvordan 

skolene inviterer foreldregruppen til refleksjon, diskusjon og begrepsavklaringer knyttet til 

mobbing som fenomen. Sentralt står å kommunisere hva som kjennetegner mobbing, ulike 

former for mobbing, regler for håndtering av mobbeproblematikk, nulltoleranse samt en 

bevisstgjøring rundt hva mobbing gjør med de som blir utsatt for det. Forhold knyttet til 

voksenpersoner som krenker barn blir også tematisert i dokumentet Mobben og 

foreldregruppen får presentert relevant regelverk. 

 

Revisjonen merker seg imidlertid uttalelsen fra foreldregruppen ved Máze skole som går på at 

det har hendt at foreldre/foresatte selv har vært nødt til å ta initiativ/sende forespørsel for å få 

gjennomført elevsamtaler og foreldremøter klassevis. 

 

Når det gjelder opplæring i hvordan følge med, oppgir lærerne som revisjonen har snakket 

med i fokusgruppeintervju at de har blitt orientert om plikten til å følge med gjennom skolen. 

De har fått kommunens handlingsplan presentert, slik årshjulet angir. Skolen har også initiert 

arbeidsprosesser som er godt egnet til å gjøre de ansatte kjent med aktivitetsplikten, herunder 

delpliktene som følger av opplæringsloven § 9 A-4. 
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Når det gjelder kunnskap om hva som kan gjøre elever særskilt sårbare, bekrefter lærerne at 

de i ulike sammenhenger har fått opplæring på dette. I tillegg er temaet blitt aktualisert 

igjennom diskusjoner i personalet.   

 

Lærerne beskriver at de også følger med på hvordan elevene har det ved å observere hva  

som skjer i elevrelasjonene igjennom skoledagen og ved å snakke med elevene. Selv om det 

rettes en del kritikk til Máze skole, så presiseres det også fra foreldregruppen ved skolen at det 

observeres at lærerne skaper et godt psykososialt miljø ved måten de gjennomfører 

undervisningen på. Turer ved skolestart og ulike opplegg igjennom skoleåret vurderes også 

som positivt og er med på å fremme elevenes trivsel, i tillegg til at elevene blir mer trygge på 

hverandre og på lærerne.   

 

Revisjonens undersøkelse viser imidlertid at verken Kautokeino ungdomsskole eller Máze 

skole benytter seg av kartleggingsverktøy som Spekter og Innblikk i arbeidet med å følge med 

elevenes psykososiale skolemiljø. Ved Kautokeino ungdomsskole sier en informant at Spekter 

som er en ikke-anonym undersøkelse som skal besvares av elevene, ble forsøkt gjennomført 

ved skolen, men ble stoppet av foreldregruppen. 

 

Vurdering 

 

Rektor skal sørge for at skolen har systemer og rutiner som forebygger mobbing og at alle 

som arbeider på skolen, følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø 

 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

2020/2021 legger ned en betydelig innsats i å sørge for at skolene har systemer og rutiner som 

forebygger mobbing og at alle som arbeider på skolen følger med på om elevene har et trygt 

og godt skolemiljø. Nulltoleranse for mobbing og krenkelser står sentralt. Det skriftlige 

rammeverket og den dokumentasjon som skolene i den forbindelse viser til, sammenholdt 

med den informasjon som kommer ut av intervju med rektorer og lærere, viser dette. I tillegg 

gir de positive besvarelsene og resultatene i spørreundersøkelser til elever og 

foreldre/foresatte indikasjoner på hvordan disse sentrale brukergruppene, sett fra et 

brukerperspektiv opplever skolenes praksis.    

 

Videre i vurderingen av dette revisjonskriteriet, ser vi på om rektor utfører arbeidsordre fra 

sektor-nivå med hensyn til å iverksette bestemte systemer og rutiner som forebygger mobbing 

og i tillegg følger opp at alle som jobber på skolen har, eller får, kunnskap om at det er 

elevens subjektive opplevelse som avgjør om han/hun har et trygt og godt skolemiljø. 

Rektorene dokumenterer at skolene skal jobbe i henhold til Kautokeino kommunes 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, som er et plandokument som blant annet 

inneholder bestemte systemer, rutiner og framgangsmåter som skal følges i arbeidet med å 

oppfylle kravene i opplæringsloven kapittel 9 A og aktivitetsplikten med delplikter. Dette for 

å sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Da 

rektorene har vært sentrale aktører i utarbeidelse av handlingsplanen kan man slutte at 

rektorene har deltatt i arbeidet med å fastsette framgangsmåtene som framgår av planen.  

 

Funn i revisjonens undersøkelse tyder på at lærerne har kunnskap om det subjektive aspektet 

knyttet til mobbeproblematikk og er bevisste på dette i møte med elevene. Det har både ved 

Kautokeino ungdomsskole og Máze skole foregått læringsprosesser med kompetanseheving i 
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fellesskap for å utvikle denne kunnskapen. Handlingsplanen definerer også det subjektive 

aspektet.  

 

Revisjonen vurderer at skolenes systemer og rutiner som skal forebygge mobbing og deres 

skriftlige rammeverk som verktøy oppfyller opplæringslovens krav. Den samme vurdering 

gjelder også de ansattes praksis knyttet til det subjektive aspektet. Vår oppfatning er at de 

ansatte i Kautokeinoskolen kjenner sine elever godt og vet mye om sine elever. Det kan 

likevel med fordel jobbes videre med implementering av Handlingsplan for et trygt og godt 

skolemiljø, og styrke kompetansen til de ansatte på området. Dette støttes også av 

informantene i denne undersøkelsen. 

 

Når det gjelder plikten til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, som 

omfatter alle som jobber på skolen, viser revisjonens undersøkelse at rektorene ved skolene 

sørger for at de ansatte får opplæring og får tilbud om opplæring, og at de forsøker å sikre at 

alle som jobber på skolen kjenner til delplikten til å følge med og hvordan de skal gjøre det. 

Revisjonen vurderer at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 2020/2021 

legger til rette for erfaringsdeling eller annen oppfølging som kan være med å sikre at de 

ansatte oppfyller delplikten og at praksis ved skolene er i henhold til opplæringslovens 

bestemmelser. Skolenes inspeksjonsrutiner og Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, 

sammenholdt med informasjon fra intervju med rektorer og lærere bekrefter dette. 

 

Når det gjelder å innhente informasjon om hvordan elevene har det, vurderer vi at begge 

skolene i hovedsak har gode rutiner for gjennomføring av elevsamtaler og den årlige 

nasjonale elevundersøkelsen. Revisjonen merker seg imidlertid at skolene ikke benytter seg 

av kartleggingsverktøy som Spekter og Innblikk slik handlingsplanen legger opp til.   

Videre viser de ansatte ved skolene til kunnskap knyttet til å identifisere særskilt sårbare 

elever og at det er bevissthet i personalgruppene når det gjelder hva man bør være 

oppmerksom på.  

 

Revisjonen vurderer på bakgrunn av dokumentasjon fra personalmøter og planleggingsdager 

samt skolenes arbeid med implementering av handlingsplanen, at rektorene har satt inn tiltak 

som skal bidra til sikre seg at alle ansatte ved skolen vet hva de skal se etter. Rektorene 

nevner også at de har sine egne arbeidsmetoder for å følge opp om de ansatte faktisk følger 

med. Det kan likevel med fordel jobbes videre med implementering av Handlingsplan for et 

trygt og godt skolemiljø, og styrke kompetansen til de ansatte på området. Dette støttes også 

av informantene i denne undersøkelsen. 

 

Det er i tillegg rom for forbedringer. Forhold ved Máze skole trekker vurderingen av dette 

revisjonskriteriet i negativ retning. Der Kautokeino ungdomsskole hadde alle lovpålagte 

rådsorgan etablert, er det et faktum at Máze skole ikke hadde et operativt elevråd og 

samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg i skoleåret 2020/2021. Dette er et avvik sett i forhold til 

loven og må adresseres. Intensjonen med både elevråd og samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg 

er at disse organene skal ha mulighet til å ivareta elevenes og foreldre/foresattes kontakt med 

skolen og sikre deres medvirkning. Godt og tett samarbeid med elevenes hjem er også en 

vesentlig del av arbeidet med å etterleve delplikten å følge med elevenes skolemiljø. Den 

løpende kontakten med hjemmet er viktig, men formelle samarbeidsorganer sikrer også 

foreldre/foresatte som gruppe en reell innflytelse på skolens arbeid med å forebygge, avdekke 

og bekjempe mobbing. Rådsorganene er lovpålagt og er sentrale arenaer for 

brukermedvirkning. 
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Videre i denne delen av vurderingen legger vi også vekt på signaler fra foreldregruppen ved 

Máze skole og referater fra møter i FAU skoleåret 2020/2021, som blant annet peker på 

manglende foreldre og elevmedvirkning ved skolen. 

Revisjonens undersøkelse viser at møtereferater og uttalelser fra de som er representanter for 

foreldregruppen ved Máze skole bærer preg av noe misnøye med skolen som institusjon og til 

dels mistillit til hvordan skolens ledelse håndterer lovpålagte oppgaver. Revisjonen registrerer 

at skole-hjem – samarbeidet ved Máze skole har noen utfordringer. Foreldre/foresatte mener 

på den ene siden at det er lett å ta fysisk kontakt med rektor eller lærere for eksempel ved 

personlig oppmøte på skolen. Likevel mener de på den andre siden at de ikke får tilstrekkelig 

informasjon forelagt gjennom formelle rådsorgan.   

Det pekes mot manglende kommunikasjon og måtene informasjon blir gitt på, samt at det 

oppleves som vanskelig å få svar på skriftlige henvendelser som gjøres til skolen og 

kommunen. Revisjonen merker seg også opplysningen at det har hendt at foreldre/foresatte 

selv har vært nødt til å etterlyse gjennomføring av elevsamtaler og foreldremøter klassevis. 

 

Selv om skoleeier følger opp Máze skole og stiller krav om at skolen følger lovens krav, anser 

vi at skoleledelsen har behov for tettere oppfølging og økt støtte i skole-hjem – samarbeidet. 

 

Generelt når det gjelder foreldre og elevmedvirkning ved både Kautokeino ungdomsskole og 

Máze skole 2020/2021, tyder de besvarelsene i spørreundersøkelsene som trekker i negativ 

retning, at det er behov for ytterligere innsats for å styrke opplevelsen av medvirkning.  

Revisjonen registrerer også at ordensreglementene ved begge skolene henviser eksplisitt til 

hjemmel i den tidligere opplæringsloven § 2-9, som ble opphevet ved ikrafttredelse av nytt 

kapittel 9 A i Opplæringsloven 01.08.2017. Revisjonen vurderer her at selv om det materielle 

innholdet i ordensreglementene med sanksjoner er i tråd med opplæringslovens krav, så bør 

kommunen og skolene nå vurdere en oppdatering og faglig revidering av disse. 

 

Revisjonskriteriet vurderes ikke fullt ut oppfylt. 

 

 

Rektor skal sørge for at alle som arbeider på skolen, griper inn mot krenking som for 

eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering, dersom det er mulig 

 

Data  

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at hun er trygg på at de ansatte ved skolen tar sitt ansvar og griper inn i 

umiddelbare krenkesituasjoner som kan oppstå mellom elever og når det er mistanke eller 

kjennskap til at mobbing og krenkelser foregår. Rektor nevner skolens visjon som er «Vi kan 

- vi skal - og vi klarer det!». Hun sier at inngripen står sentralt når det gjelder skolens 

nulltoleranse for mobbing og krenkende adferd samt defineres i den kommunale 

handlingsplanen. Det ligger imidlertid visse utfordringer i grensegangen mellom skoletid og 

fritid når det kommer til inngripen og rektor sier at det nok foregår en del skjult mobbing 

mellom elever. Hun medgir også at de senere årene har antall hendelser med fysiske 

krenkelser gått ned. Dette gjelder også forhold som ligger i kategorien alvorlige tilfeller. 

Videre på dette punkt presiserer rektor at hun i sin ledelse av skolen har innarbeidet en klar 

instruks om hvilken holdning og arbeidsform alle ansatte må rette seg etter. Dette går på at 

rektor jobber for at Kautokeino ungdomsskole skal være en «vi-skole» der alle ansatte følger 

med alle elevene når det kommer til trygt og godt skolemiljø. Hun sier at hun kommuniserer 
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til de ansatte at når saker oppstår handler det ikke om «mine eller dine elever», men «våre 

elever».   

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

En informant i fokusgruppen forteller at å gripe inn handler om å være gode voksne 

rollemodeller som ser elevene og ved sin inngripen signaliserer at mobbing og krenkende 

adferd ikke tolereres ved skolen. Inngripen har en preventiv effekt i det at elevene får definert 

rammene for adferd og konsekvenser for uønsket adferd.  

En annen informant forteller at ved inngripen må man samle partene som er involvert i saken 

for å forsøke å løse den. Alle i fokusgruppen føler at de har kunnskap om hvordan man skal 

gripe inn. De må ved inngripen vurdere om det er en enkelthendelse de har observert eller noe 

som har pågått over lengre tid. De må finne ut av hva som har skjedd. Informantene svarer 

sammenfallende på at de er trygge på egen kunnskap og ferdigheter når det kommer til 

inngripen. Dette selv om det er varierende erfaring blant informantene når det gjelder 

behandling av konkrete enkeltsaker. De sier at det er den som har observert som må gripe inn 

og eventuelt avverge en umiddelbar oppstått situasjon, og videre involvere partene til en 

løsning av det som har skjedd. Alle informantene forteller at de har handlingsplan for et trygt 

og godt skolemiljø i Kautokeino kommune som et skriftlig formelt verktøy og rammeverk 

som skal følges ved inngripen i en mobbe/krenkesak. De bekrefter at de har lest 

handlingsplanen og at de har jobbet med den i møter ved skolen. Når en sak krever det så skal 

de fylle ut skjemaer for å registrere forholdet og hendelsen. Skjemaene ligger i 

handlingsplanen. Alle informantene i fokusgruppen forteller at de føler seg trygg på hvem de 

skal kontakte når det har oppstått en sak og de gir uttrykk for en felles forståelse om at alle 

saker skal meldes til rektor. 

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, står sentralt som et verktøy 

som skal brukes i hverdagen og hun sier at Máze skole identifiserer seg med kommunens 

vedtatte visjon; Kautokeino – Veiviseren i Sápmi! 

Skolens virksomhetsplan er blant annet merket med denne visjonen. Rektor forteller videre at 

hun sammen med de ansatte ved Máze skole har jobbet med aktivitetsplikten i praksis med 

øvingsoppgaver og da ble også inngripen drøftet samt diskutert. Rektor tok ansvar og 

involverte alle ansatte i dette arbeidet. Rektor mener at prosessen med de ansatte var god og at 

man fikk løftet opp i personalet viktige momenter med hensyn til hvordan og når man skal 

gripe inn i situasjoner mellom elever. De har tatt opp i plenum hva som skal være 

framgangsmåten når man må gripe inn.  

 

Rektor sier at arbeidsformen skal være å ta grundige observasjoner og hurtig danne et bilde av 

hva som har skjedd eller pågår. Sentralt står blant annet å gripe inn raskt og stoppe situasjonen 

dersom det er en fysisk hendelse, videre skal de ansatte ta notater og loggføre observasjoner. 

Ved mistanke eller bekreftelse av at mobbing eller krenkende adferd pågår skal de ansatte 

umiddelbart innkalle til møte eller samle de involverte for å avklare hva som har skjedd eller 

pågår. Undersøkelser starter gjerne på samme dag som mistanke eller hendelsen blir varslet 

og blir en del av inngripen i saken. Dersom saken ikke løses etter prinsipp om laveste 

organisatoriske nivå, så involveres hjemmet ved foreldre/foresatte.  

 

Rektor opplever at de ansatte er i stand til å gripe inn når de foretar observasjoner gjennom å 

følge med, og sier de evaluerer alle saker sammen med rektor. Lærerne fører samtaler med 

hverandre og det gjøres debrifing etter opprydding i situasjoner. Rektor sier at på 

lærerrommet kan det bli diskutert saker, og da gjerne snakkes det ut om hva som skjedde, hva 
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man gjorde som lærer osv. Krenkeskjema skal fylles ut dersom ikke en sak kan avsluttes etter 

inngripen. Rektor sier videre at morgenmøter hver dag, med samtaler om trygt og godt 

skolemiljø er en god arena for deling av informasjon, der kan også meldinger, mistanker og 

klager relatert til mobbeproblematikk bli diskutert. Som tiltak kan forsterket inspeksjon settes 

inn for å stoppe uønskede samspillsmønster. Rektor føler det er en god kommunikasjon 

mellom alle ansatte og rektor, hun får informasjon om det som skjer og har god oversikt.  

 

Videre forteller rektor at hun jobber for å utvikle en åpenhetskultur ved skolen og at 

handlingsplanen står sentralt i arbeidet med å formalisere arbeidsformene knyttet til 

etterlevelsen av opplæringsloven kapittel 9 A. Definisjoner av begreper og hvordan man skal 

gripe inn står nedfelt i planen. Ellers sier rektor også at det ved skolen jobbes med holdninger 

som går på at barn også skal lære å tenke kritisk og respektere at mennesker er forskjellige 

samt har ulike meninger. Her peker rektor videre på fagfornyelsen som de er i gang med og 

som også kommer inn her. Ikke all opplevd uenighet trenger å være mobbing eller krenkelser. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at de opplever at de er trygge på hvordan de skal gripe inn og at de har 

en framgangsmåte som skal følges. De sier de har lav terskel for å gripe inn og at 

nulltoleranse for mobbing og krenkende adferd står sentralt. Det lages klasseregler i 

samarbeid med elevene og skolen har ordensreglement som danner føringer for hvordan man 

skal være mot hverandre. Dette deles med elevene og hjemmet. Skolen har også 

inspeksjonsrutiner med tilsyn av elevene som igjen skal følges av de ansatte. Rektor gir god 

info og veiledning ved behov i saker som må håndteres. Informantene gir uttrykk for at de 

observerer elevene i det daglige og griper inn dersom uheldige samspillsmønstre tiltar eller 

dersom de ser at relasjoner mellom elever ikke er gode. En informant sier at holdningen må 

være helt klar, og at man som ansatt i skolen har skrevet under på en arbeidskontrakt som 

regulerer tydelig det ansvar som påligger de som skal jobbe med barn og unge i kommunen.  

 

Videre peker informantene på at handlingsplanen representerer en framgangsmåte og et felles 

verktøy som skal benyttes ved behandlingen av en mobbe/krenkesak. Ved inngripen skjer det 

også undersøkelser for å få oversikt over hva som har skjedd eller foregår. Det å dokumentere 

står sentralt når observasjoner gjøres. Informantene er enige i at det viktigste som gjøres ved 

inngripen og behandling av en sak er å raskt kartlegge hva som har skjedd og stoppe 

situasjonen dersom det er snakk om en fysisk hendelse. Videre står det sentralt å vurdere hva 

som kan endres og gjøres for at en uønsket situasjon ikke skal skje igjen. Informantene deler 

sin erfaring ved at logg føres dersom uønskede hendelser observeres i forbindelse med 

inspeksjon, som de gjennomfører daglig etter oppsatt plan. De sier videre at mange saker som 

oppstår mellom elever løses på et lavt nivå etter pedagogiske vurderinger av lærerne og i 

samtaler med de involverte elevene. De forteller at utfordringene knyttet til å gripe inn gjerne 

ligger i grensegangen skole og fritid og dersom mobbing og krenkelser foregår i det skjulte, 

og skolen ikke får kjennskap til det som eventuelt pågår. Informantene sier ellers at ufaglærte 

får ekstra oppfølging av kollegaene, men et løft kan altså være å innføre økt kollegaveiledning 

i formelle former. 

 

Plikten til å gripe inn 

Revisjonen har undersøkt om rektor har sørget for riktig kompetanse og om  

rektor følger opp at de ansatte etterlever aktivitetspliktens andre delplikt som er å gripe inn i 

situasjoner der det observeres at en eller flere elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Rektor ved Kautokeino ungdomsskole sier hun følger opp sine ansatte med en klar og tydelig 

holdning til nulltoleranse for mobbing og krenkelser. Dette bekreftes også av lærerne som 
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revisjonen har snakket med i fokusgruppeintervju. De sier at de jobber aktivt med å følge med 

elevene i det daglige og at de forsøker å gripe inn før saker får utvikle seg. Rektor ved Máze 

skole sier det skal reageres hurtig dersom man observerer at en eller flere elever ikke har et 

trygt og godt skolemiljø. 

 

«Det forekommer at jeg gir «litt personalmessig refs» dersom jeg får inntrykk av at de ansatte 

ikke er tilstrekkelig årvåken i arbeidet med å følge og gripe inn dersom mobbing og eller 

krenkelser foregår» 
Rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021 

 

«Det er forbudt å ignorere og situasjoner som oppstår må ryddes opp i så tidlig som mulig» 
Rektor Máze skole 2020/2021  

 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, er hoveddokumentet som rektorene viser til 

som det skriftlige rammeverket som alle ansatte skal forholde seg til i arbeidet med å sikre og 

fremme elevenes psykososiale skolemiljø. Handlingsplanen forankrer det faglige og det 

juridiske aspektet på området knyttet til aktivitetsplikten ved å beskrive når man skal gripe inn 

og hva som er aksepterte framgangsmåter. Terskelen for å gripe inn skal være lav. Dette er 

kjent blant de lærerne som revisjonen har snakket med i fokusgruppeintervju og det svares fra 

begge skolene som har vært til nærmere undersøkelse at de griper inn både med sin 

pedagogisk faglige intuisjon og i henhold til den vedtatte felles praksis som er blitt aktualisert 

igjennom ulike prosjekt og arbeidsprosesser ved skolene. Det framgår av handlingsplanen at 

rektor også er ansvarlig for at ikke-pedagogisk personale blir gjort kjent med delplikten å 

gripe inn. Rektorene sier at dette er noe som blir gjort i forbindelse med skolestart. 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, definerer i kapittel 2.5 Plikten til å gripe inn, jf. 

§ 9 A-4 første ledd, under punktene «Vi skal gripe inn» og «Dette må vi huske på når vi griper 

inn», følgende føringer til de ansatte; 

«Vi skal gripe inn ved:  

• Å stoppe knuffing eller slåssing 

• Å stoppe negativ språkbruk 

• Å stoppe nedsettende kommentarer 

• Å stoppe baksnakking 

• Å stoppe utfrysningssituasjoner/utestengelser 

• Å stoppe krenkelser på sosiale medier 

Dette må vi huske på når vi griper inn: 

• Å gi støtte til den som krenkes er alltid en del av det å gripe inn  

• Når de voksne på skolen griper inn, er de modeller for hvordan vi skal være mot 

hverandre 

• Plikten til å gripe inn begrenser seg til inngrep som er mulige for den ansatte å 

gjennomføre, både av hensyn til eleven og seg selv 

• Grensen for å gripe inn er at den ansatte ikke selv ikke må krenke elever for å få stanset 

situasjonen, eller at det forutsetter en handling som er straffbar. Den ansatte skal heller 

ikke sette seg selv eller andre i fare for skade» 
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Vurdering 

 

Rektor skal sørge for at alle som arbeider på skolen, griper inn mot krenking som for 

eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering, dersom det er mulig 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

2020/2021, sørger for at alle som arbeider på skolen, griper inn mot krenking som for 

eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering, 

dersom det er mulig. Vi kan ikke sannsynliggjøre at absolutt alle situasjoner blir behandlet 

like godt, men så langt revisjonen har undersøkt dette området, så viser skolene til kunnskap, 

intensjoner og praksis som er i tråd med opplæringslovens bestemmelser.  

Det er revisjonens vurdering at systematikk, felles tilnærming og tydeliggjøring av de ansattes 

ansvar prioriteres, samt at handlingsplan for trygt og godt skolemiljø gir nyttige føringer og 

rammer som de ansatte kan støtte seg til når det gjelder hvordan man skal gripe inn. Det kan 

likevel med fordel jobbes videre med implementering av Handlingsplan for et trygt og godt 

skolemiljø, og styrke kompetansen til de ansatte på området. Dette støttes også av 

informantene i denne undersøkelsen. 

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 

 

 

Rektor skal ha etablert en bestemt framgangsmåte for saksgang og håndtering av tilfeller 

der det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

 

Data 

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at skolen følger en oppskrift for hvordan de skal håndtere mobbe/krenkesaker. 

Det vil si fra mistanke eller kjennskap oppstår via å følge med, og videre via å gripe inn og 

behandle saken til den kan avsluttes. Oppskriften bygger på den kommunale handlingsplanen 

og rektor har ledet arbeidsprosesser ved skolen i samarbeid med de ansatte, slik at alle er kjent 

med hva de skal gjøre når saker oppstår. Rektor beskriver at hun står sentralt i behandling av 

hver sak. Varsel skjer til rektor direkte eller via eventuelt undervisningsinspektør eller 

kontaktlærere som tar saken videre til rektor. Skolen innkaller straks de involverte til samtale 

om saken og tar videre kontakt med elevenes hjem ved foreldre/foresatte. Dette for å 

igangsette videre prosess med å rette opp det psykososiale skolemiljøet for den eller de det 

gjelder. Rektor sier at hun er tydelig i instruksen til de ansatte på at varsling skal skje raskt og 

at hun følger opp om de ansatte gjør dette. Rektor avholder et felles møte med elevene og 

lærerne første skoledag ved hver oppstart av nytt skoleår og da presiserer hun klart og tydelig 

skolens nulltoleranse for mobbing og krenkende adferd.  

 

Krenkeskjemaer for 9A-sak skal fylles ut ved registrering av konkrete saker som må 

behandles i tilfeller der det varsles om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Kautokeino ungdomsskole følger også et prinsipp om at saker skal løses på lavest mulig nivå 

og rektor sier at mange saker løses på et tidlig tidspunkt ved at de ansatte foretar inngripen og 

gjennomfører samtaler med partene. Det innebærer at det i enkelte tilfeller ikke blir vurdert 

som nødvendig å foreta skriftlig registrering av mobbe/krenkesak, også kalt 9A-sak på 

forholdet. 
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Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Alle informantene i fokusgruppen forteller at de føler seg trygg på hvem de skal kontakte når 

det har oppstått en sak og de gir uttrykk for en felles forståelse om at saker som registreres 

skal meldes til rektor. Alle bekrefter at de kjenner til at handlingsplanen skal være et verktøy i 

arbeidet for å fremme et trygt og godt skolemiljø, og til å løse mobbe/krenkesaker. 

Informantene forteller at måten de jobber på er at rektor skal varsles ved mistanke eller 

kjennskap til at mobbing eller andre krenkelser foregår. Ved mistanke vil det i praksis bety at 

først blir kontaktlærer koblet inn, i tillegg kan eventuelt også sosiallærer være med i prosess. 

Det blir tatt notater i tillegg til at observasjoner gjøres knyttet til mistanken. En av 

informantene legger til at det undersøkes hvordan elevene har det både på, og utenfor 

skoletiden, men at det er krevende å gjøre undersøkelser utenom skoletid. Rektor får alltid en 

orientering og dersom alvorlighetsgraden tilsier det så registreres det en formell krenkesak på 

forholdet. Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø skal følges og der ligger 

krenkeskjemaene som skal fylles ut ved registrering av 9A-saker. Det medgis at fokusgruppen 

ikke har vært på egne kurs i senere tid for håndtering av mobbing og krenkelser, men at de har 

jobbet en del med handlingsplanen i personalet. De som har vært ansatt over tre år ved skolen 

bekrefter å ha vært på kurs i forbindelse med endringer i opplæringsloven kapittel 9 A. 

 

En informant forteller at aktivitetsplanen er et verktøy og et dokument som skal formalisere 

arbeidet med å rette opp forholdet dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. I slike 

prosesser tar skolen kontakt med hjemmet raskt. Alle lærerne i fokusgruppen svarer 

sammenfallende på at de får støtte og veiledning fra rektor ved behandling av 

mobbe/krenkesaker samt at ingen skal være alene når en sak må håndteres. En annen 

informant legger til at kontaktlæreren ofte står sentralt og fører samtaler med eleven og 

hjemmet. En tredje informant bekrefter dette i forbindelse med fokusgruppeintervjuet i tillegg 

til at alle informantene opplever det som nyttig å spille på lag og være løsningsorientert i møte 

med foreldre/foresatte. De jobber for å styrke relasjonene både til elevgruppen og til 

foreldregruppen som en del av arbeidet med håndtering av tilfeller der det er mistanke om 

eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det er imidlertid variert 

erfaring fra konkrete mobbe/krenkesaker blant informantene.  

 

En informant forteller at det benyttes skjemaer i konkrete mobbe/krenke-saker som blir levert 

til rektor og bekrefter videre at Kautokeino ungdomsskole har elevmapper.  

Tematikken rundt ansatte ved skolen som kan komme i en krenkesituasjon overfor en elev er 

behandlet i kollegiet. To av informantene forteller videre at gamle oppdragelsesformer som er 

en del av den samiske kulturen også er drøftet i personalet og at man må være veldig balansert 

i den pedagogiske tilnærmingen. Lærerne må bli godt kjent med hver enkelt elev og sjekke ut 

i hvilken grad eleven forstår de gamle metodene og kodene for læring og oppdragelse som er 

kulturelt nedarvet i det samiske samfunn. Det varierer en del fra familie til familie med tanke 

på hvor mye oppmerksomhet de mener som skal vies til gamle oppdragelsesformer. Metodene 

og kodene er en del omdiskutert, og det blir hevdet at noe av innholdet i virkemidlene for 

læringen består av elementer som kan oppleves krenkende. Det er delte meninger i det 

samiske samfunn hvorvidt man skal praktisere gamle oppdragelsesformer i vår tid. Gamle 

skikker er på den ene siden en viktig del av den samiske kulturarven som må ivaretas samtidig 

som de ansatte må være tydelige på at den opplæringen som gis ikke skal være krenkende for 

eleven. Informantene bekrefter sammenfallende på at mobbesaker prioriteres og at man skal 

varsle direkte til skoleeier når en i ledelsen ved skolen mobber eller krenker en elev. 
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Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at de har jobbet med delpliktene i aktivitetsplikten om hvordan de skal følge 

med og hva de skal gjøre ved inngripen i situasjoner som kan oppstå mellom elever. Rektor 

forklarer framgangsmåten og saksgangen som er beskrevet i handlingsplanen. Sentralt står å 

ta tak i saken med det samme og holde rektor orientert. Varsel skal formaliseres ved bruk av 

krenkeskjemaene ved å opprette 9A-sak. Videre har øvingsoppgavene som de har jobbet med 

også omhandlet opplæring i dokumentasjonsarbeid i tidlige faser som ved observasjon og 

undersøkelser ved mistanke, men også videre hvordan fylle ut krenkeskjemaer som er vedlagt 

i den kommunale handlingsplanen. De har også hatt gjennomgang i hvordan de skal utrede 

tiltak som skal følges dersom det må lages aktivitetsplaner for å hjelpe elever som er utsatt for 

mobbing og krenkelser, eller ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor sier at det har vært 

jobbet med å bygge holdningen «slik gjør vi det på vår skole», med mål om en felles 

tilnærming i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Rektor sier hun prøver å skape en 

innstilling blant alle ansatte som går på at arbeidet som gjøres med å fremme trygt og godt 

skolemiljø handler om «våre elever» og ikke «mine eller dine elever». 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at Kautokeino kommunes Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 

representerer en fremgangsmåte og et felles verktøy som skal benyttes ved behandlingen av 

en mobbe/krenkesak og at de kjenner til saksgangen. Rektor har ledet arbeidsprosessene med 

implementering av handlingsplanen på Máze skole. De sier at delpliktene er definert i forhold 

til hva som skal gjøres når man følger med og må gripe inn. En av informantene legger til at 

alle ansatte i skolen må være bevisst i sin tjeneste, og at alle ansatte både har en moralsk og en 

juridisk plikt til å gripe inn dersom elever utsettes for mobbing og eller krenkede adferd.  

 

Jobben som gjøres i skolen handler også om ivareta sikkerheten for barn og unge i 

kommunen. Når en konkret mobbe/krenkesak mellom elever avdekkes ved et varsel fra 

eleven, foreldre/foresatte eller via observasjon av lærerne, så skal saken videre undersøkes og 

kartlegges. Dette gjelder også dersom man må stoppe eventuelle andre negative fenomener i 

skolemiljøet som er i utvikling. De sier de har registreringsskjemaer også kalt krenkeskjemaer 

som skal fylles ut for å dokumentere sakene og at rektor alltid skal varsles. 

 

Sosiallærer og kontaktlærere har en dialog med rektor ved behandling av 9A – saker dersom 

det er mistanke eller kjennskap til at en eller flere elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Det samme gjelder også dersom en sak dreier seg om et varsel der en ansatt kan komme i en 

krenkesituasjon overfor en eller flere elever. Alle partene i en sak inkludert foreldre/foresatte 

innkalles for å drøfte og løse situasjoner som oppstår. Informantene legger til at saker kan 

oppstå utenom skoletid og at det kan være utfordringer i en liten bygd der man møtes i mange 

forskjellige sammenhenger å skille om en sak tilligger skolemiljøet eller om det dreier seg om 

forhold i privatlivet. Likevel er informantene enige om at saker kan oppstå utenom skolens 

område og senere prege det psykososiale skolemiljøet for elevene. Sakene må håndteres og 

elevene må ivaretas. 

 

Framgangsmåte for saksgang og håndtering av tilfeller der elever ikke har et trygt og godt 

skolemiljø  

Det framgår av dokumentasjon og informasjon framlagt av skoleeier og de to skolene som er 

undersøkt nærmere at det er nulltoleranse for adferd som krenking, mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering. Det skal reageres umiddelbart ved mistanke eller bekreftelse 

om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal alltid varsles og det skal fylles 

ut registreringsskjema, også kalt krenkeskjema, for den aktuelle saken. Ett skjema del-1 for 
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den eleven som er krenket (eller det er mistanke om ikke har et trygt og godt skolemiljø) og 

ett skjema del-2 for den eleven som skolen vurderer har krenket en eller flere elever. Dersom 

det bekreftes at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, så utløses plikt til å utarbeide 

aktivitetsplan med tiltak for rette opp det psykososiale skolemiljøet for den eller de det 

gjelder.  

Kautokeino kommune hadde på undersøkelsestidspunktet ingen fullelektronisk 

saksbehandling mellom skolene og sektor-nivå, eller en etablert digital løsning på 

kommunens internettsider for å melde ifra om skolemiljø. Rektorene ved Kautokeino 

ungdomsskole og Mazé skole, sier i intervju med revisjonen at de skal rapportere på skjema 

hver uke til kommunalleder kultur og oppvekst om de har varslede 9A-saker ved skolene. 

Kommunalleder kultur og oppvekst bekrefter overfor revisjonen at hun fører kontroll på 

overordnet sektor-nivå over sakene som meldes fra skolene og skal også ha kopi av all 

dokumentasjon i de sakene der skolene har vært nødt til å sette inn tiltak og utarbeide 

aktivitetsplaner. 

Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, angir i kapittel 2.3 

Krenkelsesmeldinger, følgende føringer til framgangsmåte og saksgang ved mistanke eller 

kjennskap til at en eller flere elever ikke har et trygt og godt skolemiljø; 

Mål: Å få bekreftet/avkreftet mobbing og korrigering av uønsket atferd. 

Ansvarlig: Alle ansatte (også vaktmestre og rengjørings personell) er ansvarlig for å melde 

ifra om krenkelser. 

Når skal det meldes? 

- når en elev føler seg krenket av ord eller handling 

Hvem skal man melde til? 

- Registreringsskjema for krenkelser leveres til kontaktlærere og til de berørte parter  

- Kontaktlærer/SFO leder kontakter foreldre/foresatte 

- Etter at kontaktlæreren/SFO lederen har kontaktet foreldre/foresatte og arbeidet med 

saken, leveres krenkelse meldingen til sosiallærer  

- Sosiallæreren varsler rektor umiddelbart 

- Gjentatte krenkelser fra eller mot samme elev (mer enn 3 ganger innen 1 månedsperiode) 

arbeider sosiallærer videre med saken, og aktivitetsplikten utløses. 

 

Videre angir Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, kapittel 3.3.1 Skolens prosedyrer 

når mobbing er meldt eller avdekket, følgende føringer for arbeidet;  

«Mål: Mobbingen stoppes, aktivitetsplikten inntrer og tiltak iverksettes innen 5 virkedager. 

Prinsipper 

- Skolen må gripe raskt inn og innhente opplysninger fra de som har observert mobbing 

eller når mobbing er rapportert. 

- Kontaktlærer/ledelsen informeres. Nødvendige samtaler må tas umiddelbart. 

- Skolen må ta kontakt med involverte hjem snarest mulig, helst samme dag for å 

informere om sakens fakta så langt. 

- Rektor har ansvar for at det blir satt av tid slik at samtalene lar seg gjennomføre. 

- Førstegangssamtaler må foregå med partene hver for seg. 
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- Samtalene må tas uten at partene får anledning til å snakke sammen om 

hendelsene/mobbingen. 

- Det føres referat fra alle samtalene. Dette skal arkiveres i skolens arkiv. 

Kontaktlærerne /sosiallærer gjennomfører samtalene. 

- De voksne skal ha oppfølgingssamtale med offeret hver uke så lenge det pågår en 

mobbesak. Samtalen skal loggføres til arkivet. 

- De voksne skal ha ukentlige oppfølgingssamtaler med mobberen/mobberne hver uke 

så lenge der pågår en mobbesak. Samtalen skal loggføres til arkivet. 

- Dersom mobbesituasjonen har direkte tilknytning til SFO, må leder gjennomføre 

samtalene etter samme prinsipper. 

- Ved mistanke, uten konkrete observasjoner, utløses aktivitetsplikten og tiltak settes i 

gang.   

- Det må gis informasjon til skolens personale. 

Samtale med krenkede 

- Den voksne må få oversikt og et mest mulig detaljert bilde av situasjonen, 

hendelsesforløp og deltakere. 

- Det er viktig at referatet leses opp for berørt part når samtalen er over. 

Ansvarlig: Kontaktlærer/SFO leder, sosiallærer. 

Samtale med krenker 

- Den voksne må få oversikt og mest mulig detaljert bilde av situasjonen, 

hendelsesforløp og deltakere. 

Hva skjer? Hvor skjer det? Når skjer det? Hvem er med? Hva er din rolle i dette? De 

andres? Har det skjedd før? Hvor mange ganger? Hvordan begynner det? Hvorfor 

skjer det, tror du? Har du fortalt om dette hjemme? 

Trinn 1: Kontaktlæreren/SFO lederen har samtale med mobberen.  

Den voksne skal presisere at all mobbing, krenkende ord og handling ikke er tillatt på 

skolen eller SFO. 

Det skal presiseres overfor eleven, hvis mobbingen gjentar seg, innkalles foreldre til 

møte, der mobberen redegjør saken overfor sine foreldre.  

 

- Det er viktig at referatet leses opp for berørt(e) part(er) når samtalen er over. 

Ansvarlig: Kontaktlærer/ SFO leder, sosiallærer. 

Samtale med foreldrene til krenkede 

- Redegjøre om saken. 

- Innspill fra offer og foresatte. 

- Skriftliggjøring av inngåtte avtaler og nye opplysninger. 

- Skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i 

forvaltningsloven. Se vedlegg.  

Ansvarlig: Kontaktlærer/rektor/SFO leder/sosiallærer. 

Samtale med foreldrene til krenker 
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- Redegjøre om saken 

- Innspill fra mobber og foresatte 

- Skriftliggjøring av inngåtte avtaler og nye opplysninger 

Ansvarlig: Kontaktlærer/SFO leder/sosiallærer/rektor 

Samtale med krenkede og krenker med foreldre/foresatte 

- Redegjøre om saken 

- Innspill fra de involverte partene med fokus på problemløsning 

- Inngå forpliktende skriftlige avtaler mellom de berørte partene 

- Avtalene må være forankret i vilje til positiv endring av atferd 

- Avtalen må inneholde en tidsramme med evaluering av målene 

- Aktivitetsplan med tiltak, tidsperspektiv og evaluering 

Ansvarlig: Rektor/kontaktlærer/sosiallærer». 

 

Vurdering 

 

Rektor skal ha etablert en bestemt framgangsmåte for saksgang og håndtering av tilfeller 

der det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

På dette revisjonskriteriet vurderer revisjonen om skolene har etablert et skriftlig rammeverk 

med retningslinjer og prosedyrer som alle skal forholde seg til, og i hvilken grad de ansatte 

kjenner til vedtatte framgangsmåter for saksgang og håndtering av tilfeller der det er mistanke 

om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. I neste 

revisjonskriterium vil de ansattes praksis og grad av etterlevelse av framgangsmåte knyttet til 

varsling, bli undersøkt og vurdert.  

 

Revisjonen merker seg at rektorene ved både Kautokeino ungdomsskole og Máze skole svarer 

at Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, er det skriftlige hoveddokumentet som alle 

ansatte skal nyttiggjøre seg av ved behandling av forhold knyttet til mobbing og krenkelser, 

samt at rektorene igjennom skoleåret 2020/2021 gjennomfører en løpende prosess med 

implementering av denne planen på sine respektive skoler. 

De sier videre at handlingsplanen inneholder framgangsmåte for saksgang og håndtering av 

tilfeller der det er mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Lærerne som revisjonen har snakket med i intervju viser også til kunnskap og felles forståelse 

av hvilken framgangsmåte som skal følges, samt viser til Handlingsplan for et trygt og godt 

skolemiljø, og innarbeidet praksis. Revisjonen vurderer at handlingsplanen dersom den 

etterleves, er godt egnet til å sikre at skolenes arbeid på dette området er i tråd med de krav 

som stilles i opplæringsloven kapittel 9 A.   

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 
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Rektor skal sikre at alle som arbeider på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om 

eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

 

Data 

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at skolen har hatt arbeidsprosesser i personalgruppen med tydelig 

informasjonsgivning knyttet til varsling av forhold dersom ansatte observerer at elever ikke 

har et trygt og godt skolemiljø. Rektor sier varsling kan skje skriftlig, på telefon eller 

personlig oppmøte. Det er mest vanlig at saker starter med muntlig varsel. Innkalling i 

VISMA kan også gjøres. Anonymisering og personvern skal ivaretas. Hun bekrefter at 

varsling skjer og er kjent med at skolen da har fem virkedager på å starte prosessen med å løse 

saken. Rektor sier hun er tydelig med de ansatte på at alle plikter å varsle rektor så raskt som 

mulig. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Alle i fokusgruppen gir uttrykk for en felles forståelse om at mobbe/krenkesaker skal meldes 

til rektor og at de vil gjøre det dersom de har mistanke om eller kjennskap til at elever blir 

utsatt for mobbing eller krenkende adferd. De viser i tillegg til Handlingsplan for et trygt og 

godt skolemiljø. Drøftinger og faglige diskusjoner blir gjennomført i kollegiet når det er 

mistanke eller kjennskap til uønsket adferd blant elevene. Rektor blir videre koblet inn. Ellers 

er møtene på teamene viktige arenaer for deling av faglige spørsmål og utfordringer knyttet til 

saker som omhandler elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø. Disse møtene avholdes 

hver onsdag i tillegg til at de har morgenmøter hver dag. Informantene erkjenner at det med 

fordel kan jobbes mere med handlingsplanen og aktivitetsplikten. Kurs ble holdt i 2017 da 

endring av opplæringsloven kapittel 9 A ble ikraftsatt. De sier også at nyansatte med fordel 

kunne ha fått tilrettelagt formelle kurs og økt oppfølging i større grad enn hva som er tilfelle i 

dag. Det er ulik erfaring blant informantene med hensyn til arbeid med konkrete 9A-saker. 

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at arbeidsprosessene de har gjennomført i et forholdsvis lite kollegium ved 

skolen, egner seg godt for å sikre at alle er trygge på å varsle rektor og at hennes inntrykk er at 

nå vet alle hva de skal gjøre ved mistanke eller kjennskap til at en eller flere elever opplever 

mobbing eller krenkelser. Varsel skal formaliseres i krenkeskjema vedlagt handlingsplanen. 

Rektor mener hun får god informasjon fra de ansatte og har oversikt over det psykososiale 

miljøet til elevene.  

 

Rektor sier de også i felleskap har tatt opp hva de skal gjøre dersom det observeres at en 

voksen ansatt krenker en eller flere elever og at dette er blitt tematisert i kollegiet. Rektor skal 

ha varsel straks. Hun forteller at det er viktig å drøfte saken sammen med hjemmet dersom 

slikt skjer og sier at de snakker med den ansatte det måtte angå i en grundig samtale for å 

belyse det aktuelle forholdet som det varsles om. Videre blir saken tatt til behandling sammen 

med den eller de involverte elevene og foreldre/foresatte. Sentralt står å undersøke hva som 

virkelig har skjedd eller pågår. Skoleeier skal varsles formelt dersom undersøkelser viser at 

saken er reell. Rektor sier at framgangsmåten ved behandling av varsel om skolemiljø foregår 

både i form av muntlige avklaringer og skriftliggjøring av alle sidene av saken. Rektor sier 

også at det har forekommet at en voksen ansatt har kommet i en situasjon som en eller flere 

har opplevd som krenkende, men etter å ha ført avklarende samtaler om saken har partene 

kommet til enighet med felles forståelse om at det ikke var dens voksnes intensjon å krenke 

noen.      
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Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at rektor blir varslet dersom det observeres at elever blir utsatt for 

mobbing og krenkelser samt at rektor alltid holdes orientert ved saksgang og håndtering av 

mistanke eller kjennskap til at en elev eller flere elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Dette framgår også av handlingsplanen som bygger på opplæringsloven kapittel 9 A. Når 

mobbe/krenkesaker blir registrert skal dokumentasjonen sendes videre til rektor som har et 

arkiv for 9A-saker. De forteller videre at det hender at varsel blir gitt muntlig til rektor i 

enkelte saker og da blir det vurdert i hvilken grad forholdet skal formaliseres med 

krenkeskjema. Undersøkelse av hva som har skjedd eller hva som pågår står alltid sentralt i 

behandlingen av et varsel. Informantene bekrefter at det er ulik erfaring i lærerkollegiet med 

hensyn til hvor mange konkrete mobbe/krenkesaker hver enkelt lærer har behandlet. 

 

Oppfølging av konkrete mobbe/krenkesaker 

For å vurdere i hvilken grad skolene i Kautokeino kommune etterlever lovverk og rutiner for 

håndtering av konkrete saker, herunder varsler der det er mistanke om eller kjennskap til at en 

elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, bestemte revisjonen seg for å foreta en gjennomgang 

av enkeltsaker ved de to utvalgte skolene Kautokeino ungdomsskole og Máze skole.  

Rektorene ved skolene fortalte i intervju med revisjonen at rektors arkiv er en type fysisk 

perm, der sakene med all dokumentasjon registreres og arkiveres i ordnet rekkefølge 

kronologisk etter dato for hendelsene. Dokumentasjon i sakene skal også arkiveres i 

elevmappene med kopi til foreldre/foresatte.  

Da revisjonen skulle starte gjennomgangen og etterspurte oversikt over enkeltsaker, viste det 

seg at rektorene verken hadde noe arkivsystem eller annet system for å holde egen løpende 

oversikt og kontroll over skolens 9A-saker. Ved Máze skole var reell praksis når 

mobbe/krenkesaker blir registrert å legge all dokumentasjon direkte i elevmappene til de 

involverte. Ved Kautokeino ungdomsskole ble det opplyst at saker som oppstår i hovedsak 

løses og registreres igjennom meldinger i Visma Flyt skole. Dette er en stor kontrast til de 

vedtatte varslingsrutinene som sier at alle saker skal registreres og arkiveres hos rektor, i 

elevmappene og med kopi til foreldre/foresatte. Revisjonen måtte da ta utgangspunkt i 

kommunalleders oversikt over skolenes rapporter med varslede 9A-saker som et grunnlag for 

å kunne starte gjennomgangen. 

Som et ledd i metodetrianguleringen for denne forvaltningsrevisjonsundersøkelsen hadde 

revisjonen også sendt henvendelse til kommunalleder som fører kontroll over varslede 9A-

saker på overordnet sektor-nivå, og fant videre frem til sakene via skolenes elevmapper. 

 

For skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 var det ved skoleslutt, ifølge kommunalleder kultur 

og oppvekst, totalt til sammen meldt inn et fåtall saker ved de to utvalgte skolene. På grunn av 

det lave antallet registrerte saker ved skolene så oppgir ikke revisjonen det konkrete tallet i 

denne forvaltningsrevisjonsrapporten. Revisjonen foretok imidlertid en gjennomgang av noen 

enkeltsaker og finner at ved Máze skole var sakene meldt med skjema del-1, som er 

varslingsskjemaet knyttet til den eleven som er blitt krenket eller hvor det er mistanke om 

ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det var i disse sakene også foretatt registrering av skjema 

del-2, som gjelder for den eller de elevene som har status som krenker eller som skolen 

vurderer har krenket en eller flere elever. Skjemaene er i henhold til rutinen som skal brukes 

ved registrering av varsel i mobbe/krenkesaker. Ved Kautokeino ungdomsskole var det 

benyttet andre dokumenttyper, merket Kautokeino kommune, for å skrive og sammenfatte 

informasjon knyttet til varsel om skolemiljø og hvordan håndtering av sakene ble gjort.      

Gjennomgangen av enkeltsakene ble gjort for å forsøke å få en indikasjon på skolenes praksis 

samt søke bekreftelser på de data som mottas via intervju, spørreundersøkelser og 
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dokumenter. Det vil si en gjennomgang av konkrete saker der det er meldt ifra om mistanke 

eller avdekket krenkende adferd, eller at det på annen måte gjennom å følge med er blitt 

avdekket at noen har blitt utsatt for handlinger som utløser plikt til å gripe inn og varsle ved å 

registrere 9A-sak på forholdet. De fåtall sakene som ble sjekket er utløst av hendelser som i 

henhold til opplæringsloven § 9 A-4 er blitt meldt inn og registrert i skolenes 

varslingssystemer. Et viktig formål med gjennomgangen av sakene var å undersøke hvordan 

skolene følger opp mistanke eller konkrete mobbe/krenkesaker, og herunder i hvilken grad 

aktivitetsplikten oppfylles. Dette har en direkte sammenheng med kravet om at rektor skal ha 

etablert en bestemt framgangsmåte for saksgang og håndtering av tilfeller der det er mistanke 

om, eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Fra den dato som en 9A-sak meldes/varsles, så har skolen 5 virkedager på seg til å kontakte 

de involverte parter, elever og foreldre/foresatte, starte undersøkelse av saken og igangsette 

utarbeidelse av aktivitetsplan med tiltak dersom det kreves. I de sakene som er undersøkt 

nærmere så viser dokumentasjonen med angitte førte datoer at dette etterleves av Kautokeino 

ungdomsskole og Máze skole. 

Varslingsskjemaene og dokumentasjonen i konkrete mobbe/krenkesaker skal arkiveres i 

elevmappe for den enkelte elev og i rektors eget arkiv for 9A-saker. Så langt revisjonen har 

kontrollert de to utvalgte skolene, så viser den nærmere undersøkelsen av de utvalgte 

mobbe/krenkesakene at skolene ikke følger rutinen fullt ut. Rektorene ved Kautokeino 

ungdomsskole og Máze skole viser ikke til et eget konkret arkivsystem som gjelder varsel om 

skolemiljø. 

Arkivet, herunder elevmappene ved skolene, var på undersøkelsestidspunktet som nevnt i 

hovedsak papirbasert, men det blir opplyst i samtaler med administrativ skoleeier at en 

digitaliseringsprosess er under planlegging i kommunen.  

Plikten til å varsle 

For skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 var det altså ved skoleslutt, totalt til sammen varslet 

kun et fåtall saker ved de to utvalgte skolene. Sakene var meldt som følge av mistanke eller 

kjennskap til at en elev eller flere elever har opplevd mobbing eller krenkelser. Revisjonen 

foretok så en nærmere gjennomgang av sakene for å se hvordan skolene varsler og håndterer 

varsel om skolemiljø. Det lave antallet med registrerte varsel og 9A-saker gjør imidlertid at 

revisjonen har et begrenset grunnlag for å vurdere skolenes praksis på dette området.  

De sakene som revisjonen har sett nærmere på, var meldt i kategoriene Krenkende ord og 

Krenkende handlinger.    

Skolene skal i konkrete mobbe/krenkesaker som hovedregel registrere de forskjellige 

hendelsene med 9A-skjemaer, hvor ett skjema skal registreres på den krenkede personen, 

skjema del-1, og ett skjema skal registreres på den personen som krenker, skjema del-2. Dette 

må gjøres for å dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

Skolene skal videre besvare bestemte punkter i forbindelse med utfylling av 9A-skjemaer. 

Revisjonen stilte derfor følgende kontrollspørsmål ved gjennomgangen av de utvalgte 

konkrete mobbe/krenkesakene: 

Skjema del-1 – Den krenkede; 

• Dato for hendelse/forholdet 

I alle sakene ved Máze skole var det ført dato for hendelsen/forholdet.  

Kautokeino ungdomsskole bruker ikke skjema del-1 og del 2 som er vedlagt i handlingsplanen. 

Saksbehandlingsdatoer framgår likevel av dokumentasjonen. 

• Angitt hvordan skolen ble kjent med forholdet? 
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I alle sakene ved Máze skole var det angitt hvordan skolen ble kjent med forholdet. Framgår 

også av dokumentasjonen fra Kautokeino ungdomsskole. 

• Angitt hvordan forholdet ble meldt/ kjent? 

I alle sakene ved Máze skole var det angitt hvordan forholdet ble meldt. Framgår også av 

dokumentasjonen fra Kautokeino ungdomsskole. 

• Type forhold? Mobbing, Vold, Diskriminering, Trakassering, Krenkende ord,  

Krenkende handling, Annet 

I alle sakene ved Máze skole var det merket av med hvilken type krenkelse saken gjaldt. 

Framgår også av dokumentasjonen fra Kautokeino ungdomsskole. 

• Er hendelsen/forholdet beskrevet iht. angivelsen i skjemaet?  

I alle sakene ved Máze skole var hendelsesforløpet/forholdet i saken beskrevet.  

Kautokeino ungdomsskole bruker ikke skjema del-1 og del 2 som er vedlagt i handlingsplanen. 

Hendelsene/forholdet framgår likevel av dokumentasjonen. 

• Er krenker anonymisert? 

I alle sakene ved Máze skole var krenker anonymisert. Anonymisering av krenker(e) framgår 

også av dokumentasjonen fra Kautokeino ungdomsskole. 

• Er det beskrevet hva som er gjort i saken? 

I alle sakene ved Máze skole var det beskrevet hva som ble gjort i behandling av saken. 

Framgår også av dokumentasjonen fra Kautokeino ungdomsskole. 

• Er krenkede hørt? – kommer krenkedes versjon frem?  

I alle sakene ble krenkede hørt, og krenkedes versjon av saken er beskrevet. Framgår også av 

dokumentasjonen fra Kautokeino ungdomsskole. 

• Er krenkedes foresatte varslet?  

I alle sakene ved Máze skole var krenkedes foresatte varslet. Framgår også av 

dokumentasjonen fra Kautokeino ungdomsskole. 

• Dato for varsling av den krenkedes foresatte  

I alle sakene ved Máze skole var det ført dato for varsling av krenkedes foresatte. Framgår også 

av dokumentasjonen fra Kautokeino ungdomsskole. 

• Hva er vurderingen av saken?  

Avsluttet, Mistanke/Kunnskap om ikke trygt og godt skolemiljø 

I alle sakene ved skolene var det foretatt vurdering av saken. 

• Er det angitt hvem som har fylt ut skjemaet? Hvem/stilling? 

I alle sakene ved Máze skole var det angitt navn og stilling på den ved skolen som hadde fylt 

ut skjemaet. Framgår også av dokumentasjonen fra Kautokeino ungdomsskole. 

• Er skjemaet lagt på krenkedes elevmappe med kopi til foreldre/foresatte?  

I alle sakene ved Máze skole er det bekreftet at skjema er lagt på krenkedes elevmappe med 

kopi til foreldre/foresatte. Framgår ikke eksplisitt av dokumentasjonen fra Kautokeino 

ungdomsskole. 

 

Skjema del-2 – Den som krenker; 

• Dato for varsling til rektor  

I alle sakene ved Máze skole var det ført dato for varsling til rektor. 

Kautokeino ungdomsskole bruker ikke skjema del-1 og del 2 som er vedlagt i 

handlingsplanen. Saksbehandlingsdatoer framgår likevel av dokumentasjonen. 

• Type forhold? Mobbing, Vold, Diskriminering, Trakassering, Krenkende ord,  
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Krenkende handling, Annet 

I alle sakene ved Máze skole var det merket av med hvilken type krenkelse saken gjaldt. 

Kautokeino ungdomsskole bruker ikke skjema del-1 og del 2 som er vedlagt i 

handlingsplanen. Framgår av dokumentasjon i saker for de som er krenket. 

• Er hendelsen/forholdet beskrevet iht. angivelsen i skjemaet? 

I alle sakene ved Máze skole var hendelsesforløpet/forholdet i saken beskrevet. 

Kautokeino ungdomsskole bruker ikke skjema del-1 og del 2 som er vedlagt i 

handlingsplanen. Framgår av dokumentasjon i saker for de som er krenket. 

• Er krenkede anonymisert?  

I alle sakene ved Máze skole var krenkede anonymisert. Kautokeino ungdomsskole bruker 

ikke skjema del-1 og del 2 som er vedlagt i handlingsplanen. 

• Er krenker hørt? Kommer krenkers versjon frem?  

I alle sakene ved Máze skole viser saksbehandlingen at krenker er hørt og at krenkers 

versjon av saken er beskrevet. Framgår ikke eksplisitt av dokumentasjonen fra Kautokeino 

ungdomsskole. 

• Er krenkers foresatte varslet? 

I alle sakene ved Máze skole viser saksbehandlingen at krenkers foresatte er varslet. 

Framgår ikke av dokumentasjonen fra Kautokeino ungdomsskole. 

• Dato for varsling av krenkers foresatte 

I alle sakene ved Máze skole var det ført dato for varsling av krenkers foresatte.  

Framgår ikke av dokumentasjonen fra Kautokeino ungdomsskole. 

• Er det angitt hvem som har fylt ut skjemaet? Hvem/stilling? 

I alle sakene ved Máze skole var det angitt navn og stilling på den ved skolen som hadde 

fylt ut skjemaet. Framgår også av dokumentasjonen fra Kautokeino ungdomsskole. 

• Er skjemaet lagt på krenkers elevmappe med kopi til foreldre/foresatte?  

I alle sakene ved Máze skole er det bekreftet at skjema er lagt på krenkers elevmappe med 

kopi til foreldre/foresatte. Framgår ikke av dokumentasjonen fra Kautokeino 

ungdomsskole. 

 

I spørreundersøkelsen til elevene svarte 13 av 17 elever (helt enig/enig) positivt på at de vet 

hva de skal gjøre hvis noen blir mobbet. De resterende respondentene svarte i retning uenig på 

spørsmålet. 

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Si ifra til en voksen», «Si ifra!» 

Videre svarte 3 elever at de vet om noen som blir mobbet på skolen, mens det var 14 elever 

som svarte nei på dette spørsmålet. 

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Det er lett å se», «Ikke i min klasse», «Vet ikke om noen som blir mobbet», «Ikke nå mere» 

I spørreundersøkelsen til foreldrene svarte alle foreldrene positivt på at de vet hva de skal 

gjøre dersom de oppdager at deres barn blir mobbet. Her var det en foreldre som imidlertid 

presiserte at «dette har man funnet ut selv». 

Videre svarte 3 foreldre at de har tillit til at skolen vil håndtere og løse problemet på en god 

og profesjonell måte dersom deres barn skulle bli utsatt for mobbing og krenkelser. Det var 1 

som var delvis enig og 2 som var uenig i dette. Det ble både fra Kautokeino ungdomsskole og 

Máze skole også svart i negativ retning på dette spørsmålet. 
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Følgende kommentarer ble gitt: 

«Delvis enig, litt slett holdning», «Dette er avhengig av kontaktlærer» 

 

Revisjonen har undersøkt om rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole har 

bestemt en framgangsmåte for varsling, og i hvilken grad rektor følger opp at 

fremgangsmåten blir brukt i praksis.  

 

Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, omtaler plikten til å varsle og  

at terskelen for å varsle skal være lav. Her går det også fram at skolene skal benytte 

krenkeskjemaene som er vedlagt i handlingsplanen og at disse er sentrale dokumenter knyttet 

til skolens varslingsrutiner i mobbe/krenkesaker. 

Dokumentet angir også hva som skal være rutinen og hva som skal gjøres ved varsel om 

skolemiljø etter opplæringsloven kapittel 9 A. Ifølge rutinen skal det ved observasjon av en 

krenkesituasjon gjøres en registrering av hendelsen/forholdet ved at krenkeskjema del-1 fylles 

ut på den eleven eller de elevene som er observert krenket og krenkeskjema del-2 skal fylles 

ut på den eleven eller de elevene som har utsatt en eller flere elever for krenkelser. 

Krenkeskjemaene dokumenterer at varselet er registrert og at aktivitetspliktens første 

delplikter følge med, gripe inn og varsle er oppfylt av skolen. Opplæringslovens krav om at 

rektor skal varsles blir ivaretatt ved at rutinen videre sier at all dokumentasjon i saken skal 

legges fram for rektor som skolens øverste ansvarlige.  

Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, definerer framgangsmåten ved 

varsel i kapittel 2.6 Plikten til å varsle jf. § 9 A-4 andre ledd på følgende måte; 

«Plikten til å varsle gjelder for alle som arbeider på skolen. Varsling skal alltid skje dersom 

en har mistanke eller kunnskap om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.  

Mistanke eller kunnskap kan du få ved at:  

• Eleven eller foresatte forteller/melder selv 

• Medelever eller medelevers foresatte forteller/melder 

• Observasjon 

• Tilbakemelding gjennom å ha brukt spørre- eller trivselsundersøkelser 

• Aktivitet i sosiale medier 

• Elever viser sin utrygghet eller mistrivsel på ulike måter, eksempelvis; 

innadvendt/utadvendt, aggressiv/passiv, grenseløs, avisende, isolerende, etc. 

• Endringer i det sosiale samspillet 

• Du mistenker eller oppdager noe 

Terskelen for hva som vekker mistanke eller gir kjennskap til at elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø, skal være lav. At en elev sier ifra at han/hun ikke føler seg trygg på skolen 

oppfyller kravet til kunnskap. Man kan ikke forvente at elevene bruker lovens ordlyd.  

Enkeltepisoder som kan virke uskyldig eller bagatellmessig for voksne, kan være alvorlig for 

barn og unge og føye seg inn i rekken av mange krenkelser. 

 

All mistanke eller kjennskap skal varsles til rektor umiddelbart ved brudd på §9A  

• Varsling skjer skriftlig, registreringsskjema for krenkelse (vedlegg Del 1 og 2) 

640



Forvaltningsrevisjon Kautokeino kommune - Mobbing blant barn og unge 

 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 60   

• Unntak: dersom rektor er part/involvert i saken skal det varsles direkte til skoleeier». 

 

I spørreundersøkelsen til elevene svarte en klar overvekt av elevene at det ikke er vanskelig å 

si ifra for eksempel til lærer hvis man oppdager at noen blir mobbet. Et lite mindretall av 

elevene svarte at det kan være vanskelig å si ifra. 

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Vi pleier nok å si ifra», «Sier ifra med en gang», «Det er enkelt å si ifra» 

  

Videre i spørreundersøkelsen til elevene svarer en klar overvekt av elevene (helt enig/enig) 

positivt på at de vet hva som skjer hvis de voksne på skolen oppdager at elever mobber 

hverandre. Ett lite mindretall var helt uenig her. 

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Jeg vet hva som skjer da», «De prøver å ordne det» 

 

På spørsmål om elevene vet hva rektor og lærer skal gjøre hvis en selv blir mobbet svarer en 

overvekt av elevene (helt enig/enig) positivt på at de vet det. De resterende respondentene 

svarte i retning uenig på spørsmålet. 

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Snakke», «De forteller til foreldrene mine», «De gjør at det blir mindre mobbing» 

 

Til slutt i spørreundersøkelsen inviterte revisjonen elevene til å komme med eksempler på 

måter for mobbing som de kjenner til. 

Følgende kommentarer ble gitt: 

«Si stygge ting hver dag», «Dytte å si frekke ting osv.», «Si stygge ting», «Si slemme ting», 

«Bruke stygge ord», «Erte andre», «Snakke stygt og slå», «Si stygge ting om andre», 

«Nettmobbing», «Kroppsspråk», «Blikk», «Sårende ord», «Fysisk mobbing», «Snakke om 

noen», «Utestenge andre», «Mobbing i sosiale medier» 

 

Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, gir i kapittel 4.1 Ansvarskjede 

følgende føringer som skal gjelde for skolenes arbeid med å forebygge, avdekke og bekjempe 

mobbing;  

«Prinsippet er at problemer løses på lavest mulig nivå, men at lærere vet når saker meldes 

videre og vet hvem de kan henvende seg til hvis problemene ikke kan løses på deres nivå. Det 

vil altså være som en trapp, der problemene søkes løst lavest mulig, men der en går lenger 

opp i trappen når nødvendig. 

Det settes opp en oversikt hvem som har ansvar for hva som gjøres når det gjelder mobbing». 

 

Vurdering 

 

Rektor skal sikre at alle som arbeider på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om 

eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

Revisjonen merker seg at rektorene ved både Kautokeino ungdomsskole og Máze skole svarer 

at Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø er det skriftlige hoveddokumentet som alle 

ansatte skal bruke og nyttiggjøre seg av ved varsling av forhold knyttet til mobbing og 

krenkelser, samt at rektorene igjennom skoleåret 2020/2021 gjennomfører en løpende prosess 

med implementering av denne planen på sine respektive skoler. Revisjonen vurderer at 

handlingsplanen med vedlagte skjemaer og varslingsrutiner som skal følges er godt egnet for 

å sikre at skolenes praksis kommer i tråd med opplæringslovens bestemmelser.   

Rektorene sier videre at handlingsplanen inneholder framgangsmåter og rutiner for varsling 

av tilfeller der det er mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 
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skolemiljø. Lærerne som revisjonen har snakket med i intervju viser også til kunnskap og 

felles forståelse av hvilken framgangsmåte som skal følges, samt viser til Handlingsplan for 

et trygt og godt skolemiljø og innarbeidet praksis.  

 

Det framheves av rektorene ved både Kautokeino ungdomsskole og Máze skole at alle saker 

skal varsles så raskt som mulig, noe som sammenfallende bekreftes av lærerne vi har snakket 

med. Revisjonen legger i den forbindelse merke til at også elevene i flertall svarte positivt på 

spørsmålene relatert til forståelse av varsling og opplevelse av skolens håndtering av 

mobbeproblematikk. Også foreldrene svarer i flertall enig i at de vet hva de skal gjøre dersom 

deres barn blir utsatt for mobbing eller krenkelser. Ved begge skolene vises det i tillegg til 

avklart linje-vei ved varsling, som innebærer at informasjon kommer rektor til kunnskap. 

 

Revisjonen vurderer dette som positivt, og merker seg at det varsles ved begge skolene, noe 

rektorene også bekrefter. Det er likevel et fåtall saker som blir formalisert og registrert slik 

rutinen sier det skal gjøres. Varsling skjer i stor grad muntlig. Her legger revisjonen vekt på 

skolenes egne uttalelser om at mange saker løses på et tidlig stadium etter prinsipp om 

organisatorisk laveste nivå. Vi kan derfor ikke sannsynliggjøre at plikten til å varsle rektor 

ved all mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, blir fullt 

ut oppfylt. I den forbindelse viser vi til spørreundersøkelsen til foreldrene der halvparten av 

respondentene svarte at de ikke har tillit til at skolen vil håndtere og løse problemet på en god 

og profesjonell måte dersom deres barn skulle bli utsatt for mobbing og krenkelser.  

Revisjonen vurderer at årsaker til det lave antallet med skriftlige varsel om skolemiljø, 

herunder mobbing og krenkende adferd bør adresseres. Dette da det kan framstå som om at 

lista for når varsling skjer er lagt høyt. 

 

Videre er det forhold ved Kautokeino ungdomsskole som trekker vurderingen av dette 

revisjonskriteriet i negativ retning. Der Máze skole har foretatt implementering av 

framgangsmåte for varsling med bruk av krenkeskjemaer i 9A-saker jf. rutine, viser 

revisjonens undersøkelse at Kautokeino ungdomsskole ikke benytter slike skjemaer. Dette 

selv om vi har mottatt dokumentasjon fra planleggingsdager og personalmøter, som viser at 

varslingsrutiner, herunder utfylling av krenkeskjema del-1 og del-2 samt aktivitetsplan med 

tiltak har vært til behandling i opplæringssammenheng. Revisjonen merker seg i den 

forbindelse også svakhetene ved å ikke benytte krenkeskjemaene, ved at forhold knyttet til 

den som har utført mobbing eller krenkelser ikke blir tilstrekkelig integrert i 

saksbehandlingen. Den dokumentasjonen som er blitt forelagt overfor revisjonen viser at 

Máze skole sikrer at all informasjon knyttet til begge partene i en sak (krenkede/krenker) blir 

sammenfattet og strukturert i mye større grad enn det som er tilfellet ved Kautokeino 

ungdomsskole. Bruk av krenkeskjemaene sikrer også at aktivitetsplikten blir tilstrekkelig 

dokumentert i henhold til opplæringslovens krav.     

 

Intensjonen med at rektor skal varsles om mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har trygt 

og godt skolemiljø, er todelt. På den ene siden må rektor sikre seg en totaloversikt slik at hun 

kan vurdere virkningene og resultatene av skolens forebyggende arbeid. På den andre siden 

må rektor sikre seg informasjon slik at hun skal kunne lede skolens arbeid i enkeltsaker. Det 

kan bli utfordrende dersom det over tidsperiode oppstår mange saker og mye av 

saksbehandlingen foregår i muntlig sammenheng. Det kan derfor med fordel jobbes videre 

med implementering av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø og styrke kompetansen 

til de ansatte på området varsling. Dette støttes også av informantene i denne undersøkelsen. 
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Revisjonen registrerer at Kautokeino kommune på undersøkelsestidspunktet ikke hadde noe 

system for fullelektronisk saksbehandling mellom skolene og sektor-nivå og heller ikke en 

etablert digital løsning på kommunens internettsider for å sende varsel/melde ifra om 

skolemiljø. Noe som kan være en svakhet, men ikke et avvik sett i forhold til loven. 

 

Revisjonskriteriet vurderes ikke fullt ut oppfylt. 

 

 

Rektor skal varsle skoleeieren om alvorlige tilfeller, inkludert tilfeller der skolen ikke har 

klart å løse en sak 

 

Data 

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at hun har sin framgangsmåte dersom det skulle oppstå alvorlige tilfeller og 

hun kjenner til lovverket. Skoleeier varsles umiddelbart. Hun svarer videre bekreftende på at 

skoleeier blir løpende informert også i vanskelige saker. Kommunalleder blir da involvert og 

kommunens støttefunksjoner kan også kobles inn. Hun opplever tilgjengeligheten til skoleeier 

som god. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Alle i fokusgruppen gir uttrykk for en felles forståelse om at rektor varsler skoleeier dersom 

det oppstår saker i kategorien alvorlige tilfeller og at sektor-nivå blir koblet inn i 

behandlingen av forholdet. De sier at mobbe/krenkesaker prioriteres ved skolen og i alvorlige 

tilfeller må man legge bort andre oppgaver for å prioritere det som har skjedd. 

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at hun opplever en god dialog med sektor-nivå og kommunalleder kultur og 

oppvekst samt sier videre at hun har som framgangsmåte å varsle skoleeier ved alvorlige 

tilfeller. Hun kan ringe og sende epost, alt ettersom hvor akutt saken er. Rektor sier hun har en 

løpende dialog med skoleeier og at det er lett å ta kontakt. Skoleeier hjelper og støtter rektor i 

vanskelige saker og de har formelle møter med hverandre. 

Hver uke skal skoleeier også ha en statusrapport med en orientering om hvordan skolen følger 

opp det psykososiale skolemiljøet. Rektor må da rapportere om de har meldte og registrerte 

9A-saker ved skolen. Hun sier at rutinen er at dersom det skulle oppstå saker i kategorien 

alvorlige tilfeller så varsles det direkte til kommunalleder kultur og oppvekst. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene gir uttrykk for at de er trygge på at rektor varsler kommunalleder kultur og 

oppvekst, dersom alvorlige tilfeller oppstår på skolen samt at de legger til grunn at rektor har 

en kommunikasjon med sektor-nivå og kommunens øvrige støttefunksjoner dersom skolen 

opplever saker som er vanskelig å løse. 

 

Alvorlige tilfeller og saker som skolen over tid ikke klarer å løse 

Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø gir instruks om at rektor skal varsle 

Skoleeier umiddelbart i alvorlige tilfeller, jf. opplæringsloven § 9 A-4 andre ledd, og gir 

følgende eksempler på hva slike alvorlige hendelser kan være: 

• Særlig voldelige krenkelser 

• Svært integritetskrenkende tilfeller 
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• Når flere elever over tid har krenket enkeltelev og skolen over noe tid ikke har klart å løse 

saken 

• Digital mobbing på tvers av skoler 

• Grove trusler via sosiale medier 

• Saker hvor den krenkede har meldt forholdet til politiet 

• Dersom det er mistanke om at en som jobber på skolen har krenket en eller flere elever 

 

Både Kautokeino ungdomsskole og Máze skole viser i tillegg til sine beredskapsplaner med 

rutiner for varsling, informasjonsarbeid, støtte, omsorg og etterarbeid for involverte ved 

håndtering av alvorlige tilfeller. Dokumentene inneholder også tiltakskort for behandling av 

hendelser som ulykker og brann ved skolen, angrep på skolen, vold og trusler samt 

kriseledelse. 

I intervju med revisjonen svarer rektorene positivt på at skoleeier varsles i alvorlige tilfeller 

og at støttefunksjoner kobles inn ved vanskelige og ekstra krevende saker. Det opplyses at det 

har vært hendelser ved skolene som har utløst beredskapsrutinene. 

I samtaler med skoleeier bekrefter kommunalleder at rektorene hver uke skal rapportere om 

de har varslede 9A-saker og igjennom denne kommunikasjonen legges det også opp til direkte 

varsel om alvorlige tilfeller jamfør definisjonen i handlingsplanen. 

 

Vurdering 

 

Rektor skal varsle skoleeieren om alvorlige tilfeller, inkludert tilfeller der skolen ikke har 

klart å løse en sak 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

2020/2021, varsler skoleeieren om alvorlige tilfeller, inkludert tilfeller der skolen ikke har 

klart å løse en sak. Instruksen i handlingsplanen, som rektorene selv har vært sentral i 

utarbeidelsen av, sammenholdt med den bekreftede kommunikasjonen som er mellom 

rektorene og kommunalleder, sannsynliggjør at varsling av slike forhold skjer. 

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 

 

 

Rektor skal sikre at alle som arbeider på skolen, straks varsler rektor dersom de får 

mistanke om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen, har krenket en eller flere 

elever 

 

Data 

  

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at dette punkt henger sammen med deres instruks og prosedyre for varsling av 

mobbe/krenkesaker etter opplæringsloven kapittel 9 A, og sier videre at hun følger opp at de 

ansatte holder henne oppdatert samt oppfyller sin plikt til å varsle rektor også i slike saker. 

Skjerpet aktivitetsplikt er blitt gjennomgått i møter og i forbindelse med arbeid med 

mobbeproblematikk, og hun viser til Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø der 

skriftlig rutine framgår. Regelen er at rektor skal varsles umiddelbart i alle saker. Saken blir 

tatt opp til behandling med de aktuelle partene straks rektor får kunnskap om eller varsel om 

forholdet. 
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Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Alle i fokusgruppen gir uttrykk for en felles forståelse om at alle mobbe/krenkesaker skal 

meldes til rektor, også dersom det handler om en kollega. Her gjelder den samme 

framgangsmåten som for varsling ellers jf. Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. 

Rektor skal varsles straks. Forholdet ved at voksne kan komme i en krenkesituasjon overfor 

barn er blitt mye diskutert og tematisert i fellesmøtene. Utfordringer og aspekter knyttet til 

gamle samiske oppdragelsesformer kommer også inn her og må avklares med pedagogisk 

skjønn samt via løpende vurderinger som gjøres igjennom å bli godt kjent med elevene og 

hjemmet. Lærerne presiserer at det er veldig viktig å bli godt kjent med elevene på dette 

punkt. 

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at hennes inntrykk er at ansatte også varsler rektor i slike saker. Temaet har 

blitt tatt opp og til en viss grad blitt aktualisert i kollegiet. Rektor sier videre at skoleeier 

kobles inn umiddelbart dersom det bekreftes at ansatte mobber eller krenker en eller flere 

elever. Rutinen er at rektor skal følge opp partene med samtaler, undersøkelser og grundig 

gjennomgang av hva som har skjedd. Rektor sier at skoleeier blir koblet inn fra dag en som 

sentral part i behandlingen av saken og viser til Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.  

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at det er samme tjenestevei dersom slike tilfeller oppstår. Rektor 

varsles straks og holdes alltid orientert i mobbe/krenkesaker. De peker på at skjerpet 

aktivitetsplikt også er nedfelt i handlingsplanen som de har jobbet en del med og at dette 

området er blitt noe aktualisert i kollegiet. De har imidlertid ikke hatt konkrete 9A5 – saker i 

de senere årene ved skolen. Selve varselet kan formaliseres ved å bruke de samme 

krenkeskjemaene som benyttes ved registrering av mobbe/krenke-saker mellom elever. 

Krenkeskjemaene er vedlagt Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Sosiallærer og 

kontaktlærere har også en dialog med rektor ved behandling av 9A5 – saker dersom det er 

mistanke eller kjennskap til at en ansatt ved skolen er involvert i en krenkesak overfor en elev.  

 

Skjerpet aktivitetsplikt 

Revisjonen har undersøkt om rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole har 

avklart en framgangsmåte for varsling når det er mistanke eller kjennskap til at en som 

arbeider på skolen, har krenket en eller flere elever, og at de følger opp at de ansatte etterlever 

det som er bestemt. 

I intervju med revisjonen er rektorene tydelige på hva lovverket definerer, og viser til 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø som bygger på opplæringsloven kapittel 9 A. 

Dokumentet skal være den skriftlige veilederen for de ansatte og omtaler som tidligere nevnt 

delplikten å varsle jf. opplæringsloven § 9 A-4, samt varsling til skoleeier i alvorlige tilfeller. 

Den gir også eksempler på hva slike alvorlige tilfeller kan være. Videre gir handlingsplanen i 

kapittel 2.1.2 Skjerpet aktivitetsplikt, jf. § 9 A-5, følgende føring om varsling dersom ansatte 

krenker elever; «Alle som arbeider på skolen har en skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte 

krenker, mobber, trakasserer, diskriminerer eller utøver vold mot elever. Skolen har plikt til å 

undersøke saken og sette inn tiltak umiddelbart. Forøvrig gjelder de ordinære delpliktene i 

aktivitetsplikten. All mistanke eller kjennskap skal varsles til rektor umiddelbart ved brudd på 

§9A.  

• Varsling skjer skriftlig, registreringsskjema for krenkelse (vedlegg Del 1 og 2) 

• Unntak: dersom rektor er part/involvert i saken skal det varsles direkte til skoleeier». 

 

Videre skal følgende være førende jf. kapittel 3.7 Relasjon lærer/assistent og elev;  
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«Mål: Lærer/assistent er en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til 

 

Det betyr at lærer og andre voksne er bevisst på: 

- At voksne er gode rollemodeller for barna 

- Måten man kommuniserer på 

• Høflig, vennlig, men bestemt 

• Ord og kroppsspråk samsvarer 

• Er tydelig 

Tillit skapes ved å: 

- Være troverdig og til å stole på 

- Være til stede, se enkeltelever og ta dem på alvor 

- Kunne se saken fra barnets /elevens perspektiv 

- Vise eleven respekt 

- Vise omsorg og empati». 

 

I intervju med revisjonen sier rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole at de er 

trygge på at de ansatte varsler rektor umiddelbart dersom de har mistanke eller kjennskap til at 

en annen voksen krenker elever, og nevner at de har opplevd problemstillinger som de har 

vært nødt til å løse. Videre forteller begge rektorene at de ansatte har fått instruks for hvordan 

varsling skal skje og at de følger med lærernes holdninger og adferd. De har gjennom arbeid 

med implementering av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø og i forbindelse med 

oppdatering på lovverk fått innføring i aktivitetsplikten. 

Dette bekreftes i intervju med de lærerne og andre voksne på skolene som revisjonen har 

snakket med. De sier det vil være naturlig å gå linjevei og si umiddelbart ifra til rektor dersom 

de observerer at voksne ansatte på skolen krenker elever, men at det også med fordel kan 

jobbes mere med tematisering av dette i kollegiet og aktivitetsplikten i praksis.   

 

Vurdering 

 

Rektor skal sikre at alle som arbeider på skolen, straks varsler rektor dersom de får 

mistanke om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen, har krenket en eller flere 

elever 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

2020/2021, sikrer at alle som arbeider på skolen, straks varsler rektor dersom de får mistanke 

om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen, har krenket en eller flere elever. 

Revisjonen vurderer funnene i denne forvaltningsrevisjonsundersøkelsen slik at rektor 

gjennom Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø som skriftlig hoveddokument for 

systemer og rutiner, samt via informasjonsgivning, har bestemt en framgangsmåte som de 

ansatte er kjent med. Vi finner det godtgjort at de ansatte vil varsle rektor umiddelbart dersom 

det skulle oppstå situasjoner der man mistenker eller kjenner til at andre voksne ansatte 

krenker elever. Revisjonens undersøkelse viser også at skolene har snakket om hva slike 

krenkelser kan innebære og hvilke situasjoner man må være oppmerksom på at kan oppleves 

krenkende for elevene. Vi legger likevel i den forbindelse til uttalelser fra noen av 

informantene ved at det også med fordel kan jobbes mere med tematisering av dette i kollegiet 

og aktivitetsplikten i praksis. 

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 
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Rektor skal sikre at alle som arbeider på skolen, varsler direkte til skoleeieren dersom det er 

mistanke om eller kjennskap til at en i skoleledelsen, har krenket en eller flere elever 

 

Data 

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at hun er trygg på at de ansatte har fått tilstrekkelig kunnskap om varsling og 

at de varsler direkte til skoleeier dersom de mistenker eller observerer at noen i ledelsen 

mobber eller krenker en eller flere elever. Rektor mener skolens retningslinjer, 

holdningsarbeid og informasjonsgivning knyttet til lovverket sikrer at de ansatte har denne 

kunnskapen. Varsling skal skje umiddelbart. 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Fokusgruppen bekrefter sammenfallende at man skal gå direkte til skoleeier når en leder ved 

skolen mobber eller krenker elever. Dette bekreftes selv om noen av informantene ikke har 

erfaring fra så mange konkrete mobbesaker. 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at hun er trygg på at de ansatte vet hva de skal gjøre dersom de har mistanke 

eller observerer at en i ledelsen ved skolen utsetter elever for mobbing og krenkende adferd. 

Rektor sier hun har orientert om saksgangen ved direkte varsling av slike 9A-saker. 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at rutinen de har lært er at slike saker skal varsles direkte opp til sektor-

nivå ved kommunalleder for kultur og oppvekst. Så blir forholdet behandlet videre av nivået 

over skolen. 

Varsel direkte til skoleeier 

På spørsmål til de ansatte ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole om hva de gjør 

dersom de mistenker eller observerer at for eksempel rektor selv eller noen i ledelsen ved 

skolen utsetter elever for mobbing og krenkelser, så svarer alle sammenfallende at de ville 

varslet skoleeier direkte uten ugrunnet opphold. Dette har de fått informasjon om både 

gjennom arbeidsgiver og i kraft av sin profesjon som lærere og omsorgspersoner i 

grunnskolen. Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø omtaler 

framgangsmåten og umiddelbar varsling direkte til skoleeier, dersom rektor eller noen i 

ledelsen skulle være involvert i en sak. 

 

Vurdering 

 

Rektor skal sikre at alle som arbeider på skolen, varsler direkte til skoleeieren dersom det er 

mistanke om eller kjennskap til at en i skoleledelsen, har krenket en eller flere elever 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

2020/2021, sikrer at alle som arbeider på skolen, varsler direkte til skoleeieren dersom det er 

mistanke om eller kjennskap til at en i skoleledelsen, har krenket en eller flere elever. 

Revisjonen vurderer funnene i denne forvaltningsrevisjonsundersøkelsen slik at rektor 

gjennom Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø som skriftlig hoveddokument for 

systemer og rutiner, samt via informasjonsgivning, har bestemt en framgangsmåte som de 

ansatte er kjent med. Vi finner det godtgjort at de ansatte vil varsle umiddelbart til skoleeier 

dersom det skulle oppstå situasjoner der man mistenker eller kjenner til at en i skoleledelsen 

krenker elever. 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 
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Rektor skal varsle skoleeieren straks det er mistanke om eller kjennskap til at en som 

arbeider på skolen, har krenket en eller flere elever 

 

Data 

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at loven gir klare føringer på hva som skal gjøres og svarer bekreftende på at 

hun som rektor og skoleleder vil igangsette sak og innkalle partene til en gjennomgang med 

undersøkelse av hva som har skjedd, og videre varsle skoleeier dersom det viser seg at ansatte 

på skolen mobber eller krenker en eller flere elever.    

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Alle gir uttrykk for en felles forståelse om at rektor varsler skoleeier dersom det oppstår saker 

i kategorien alvorlige tilfeller og at sektor-nivå ved kommunalleder blir koblet inn via rektor i 

behandlingen av forholdet dersom en ansatt krenker en eller flere elever. 

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at hennes framgangsmåte er å varsle skoleeier. Dette tas alvorlig og skolen 

ved rektor starter behandling av saken umiddelbart. Skoleeier er med i prosess og må gjøre sin 

jobb i henhold til ansvar og myndighet. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene gir uttrykk for at de er trygge på at rektor varsler kommunalleder kultur og 

oppvekst samt oppretter formell sak, dersom alvorlige tilfeller oppstår på skolen. De legger til 

grunn at rektor har en kommunikasjon med sektor-nivå og kommunens øvrige 

støttefunksjoner dersom en som arbeider på skolen utsetter en eller flere elever for mobbing 

og krenkelser. 

 

Etiske retningslinjer 

Kautokeino kommune – Etiske retningslinjer, omfatter alle som har arbeid eller verv i 

kommunen. Retningslinjene stiller krav til både holdninger og adferd ved blant annet at; 

«Alle skal være seg bevisst at de i sitt arbeid danner grunnlaget for innbyggernes tillit og 

holdning til kommunen.  

Alminnelig høflighet i mellommenneskelige forhold og overfor publikum skal etterleves. 

For eksempel vil rasisme og etnisk diskriminering i ord og handling ikke bli tolerert i 

Kautokeino kommune». 

I skolesammenheng er det åpenbart at retningslinjene både omfatter forholdet ansatte imellom 

og forholdet mellom skoleansatte og skoleelever med foreldre/foresatte.  

 

Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø omtaler i kapittel 2.1.2 Skjerpet 

aktivitetsplikt jf. § 9 A-5, at rektor skal varsle skoleeier dersom ansatte krenker elever og i 

kapittel 2.6 Plikten til å varsle jf. § 9 A-4 andre ledd, som tidligere nevnt i denne rapporten, at 

skoleeier skal varsles umiddelbart om alvorlige tilfeller, for eksempel, særlig voldelige 

krenkelser, grove trusler eller forhold som er meldt til politiet. Det gis også en føring på at 

rektor skal varsle skoleeier umiddelbart allerede dersom det er mistanke om at en som jobber 

på skolen har krenket en eller flere elever.  

 

Revisjonen har tidligere i denne forvaltningsrevisjonsrapporten belyst rutinene ved at 

skoleeier ved kommunalleder kultur og oppvekst skal ha løpende rapportering fra skolene om 

de har meldte mobbe/krenkesaker til behandling, samt bli forelagt dokumentasjonen i saker 
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med aktivitetsplaner. I dette ligger det også at skolene ved rektor skal varsle i saker dersom 

voksne ansatte krenker elever. Kommunalleder kultur og oppvekst sier i samtaler med 

revisjonen at hennes inntrykk er at rektorene vil varsle dersom slike tilfeller oppstår. 

 

Vurdering 

 

Rektor skal varsle skoleeieren straks det er mistanke om eller kjennskap til at en som 

arbeider på skolen, har krenket en eller flere elever 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

2020/2021, varsler skoleeieren straks det er mistanke om eller kjennskap til at en som arbeider 

på skolen, har krenket en eller flere elever. 

På undersøkelsestidspunktet finner vi det sannsynliggjort at rektorene varsler skoleeier i slike 

tilfeller. Denne kommunikasjonslinjen er særdeles vesentlig med hensyn til å ivareta elevenes 

sikkerhet. 

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 

 

 

Rektor skal sikre at det blir igangsatt nærmere undersøkelser i alle saker hvor det er 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

 

Data 

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at undersøkelser gjøres på mange måter. I konkrete aktive saker er målet alltid 

å finne løsninger på de problemene som det meldes om. Undersøkelser kan gjøres ved at 

lærere samarbeider om observasjon og gjennom forsterket inspeksjon ved behov. I forbindelse 

med undersøkelser innkalles det til samtaler mellom elevene og skolen i tillegg til mellom 

skole og hjem. Det rapporteres fra observasjoner som gjøres og saker kan drøftes i 

lærerkollegiet. Det hender også at skolen kobler flere lærere opp mot en sak for å øke støtten i 

arbeidet med undersøkelser dersom man har mistanker om negativ adferd blant elevene. 

Rektor opplever god kommunikasjon mellom rektor og lærerkollegiet. Rektor sier hun 

praktiserer «åpen-dør politikk» så langt det lar seg gjøre. Hun jobber for at Kautokeino 

ungdomsskole skal være en «vi-skole» med et felles ansvar for trygt og godt skolemiljø der vi 

snakker om «våre elever», og ikke «mine eller dine elever». 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Fokusgruppen bekrefter sammenfallende at rektor alltid er involvert i behandling av 

mobbe/krenkesaker. En informant forteller at det undersøkes hvordan elevene har det både i 

skoletiden, og utenom skoletiden når det er mistanke om eller kjennskap til at en eller flere 

elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Informantene bekrefter sin kunnskap om at skolen 

har en frist på fem virkedager på å igangsette undersøkelser. Fristen regnes fra den dato et 

varsel blir gitt. De svarer sammenfallende på at ikke alle saker som oppstår blir registrert 

formelt og skriftlig, dette da det forekommer at det ryddes opp i forhold mellom partene på et 

tidlig stadium i henhold til prinsippet om løse saker på lavest mulig nivå. 

En annen informant forteller at registreringsskjemaene og aktivitetsplanen som gjelder for 

9A-saker har klare punkt som krever at alle forhold må undersøkes tilstrekkelig, for å 

kartlegge hva som skjer eller har skjedd. Sentralt i dette ligger det å involvere elever og 

hjemmet samt påse at alle blir hørt. Rutinen er at alle skal fylle ut krenkeskjema, og de sier at 
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rektor er veldig opptatt av at mistanke eller kjennskap til mobbing skal følges opp uten 

ugrunnet opphold. Fokusgruppen forteller videre at kontaktlæreren gjennomfører samtaler 

med eleven og hjemmet. Tiltak kan være elevundersøkelser med evaluering på fellesmøter og 

samtaler om konkrete problemstillinger på teamene ved trinnene. De opplever å få veiledning 

fra rektor når de må undersøke forhold nærmere. 

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor har inntrykk av at alle saker blir undersøkt, både de som løses på lavest mulig nivå og 

det som blir formelt registrert som 9A-sak. Dersom de jobber med undersøkelser i aktive 9A-

saker kan forsterket observasjon gjøres i klasserom og i friminuttene. Rektor sier de har 

opplevd nedgang i saker med uro i friminuttene etter at de delte uteområdene inn i soner. 

Rektor sier hun i forbindelse med undersøkelser også kan foreta besøk i klasserommene for å 

snakke med elevene og gjøre sine betraktninger. I slike samtaler minner rektor på 

ordensreglene og de forebyggende tiltak som i felleskap er blitt avtalt ved skolen. Rektor sier 

at de også jobber med å undersøke om det finnes «skjulte ledere» blant elevene, det vil si om 

det er enkeltpersoner som kan ha negativ innflytelse på det psykososiale miljøet. Det er ikke 

statisk hvem disse personene er da dette kan endre seg over tidsperioder og fra situasjon til 

situasjon. Rektor viser til framgangsmåtene som de ansatte skal følge og som er nedfelt i 

handlingsplanen. Hun sier at skolen undersøker med involvering av alle parter og at 

foreldre/foresatte kobles inn til samtaler. Dette gjøres for å kartlegge hva som har skjedd eller 

pågår.  

 

Ved behandling av 9A-saker gjøres det avtaler om oppfølging med evalueringer, helt til saken 

løses og kan avsluttes. Rektor sier at i slike prosesser gjennomgår de referater fra møtene og 

undersøkelsene som er avholdt og avklarer med de involverte at dette er lest og forstått. Dette 

står sentralt og må gjøres helt til saken kan konkluderes som avsluttet. Rektor sier hun er tett 

på når saker behandles og at kontaktlærere involveres. Hun sier også at de erfarer det som 

verdifullt når man lykkes med fortrolige samtaler med elevene. Her sier rektor at det også kan 

forekomme at hun tildeler oppgaver til enkeltlærere med å følge opp enkeltelever eller 

grupper. Det vil si at de enkeltlærerne som vurderes å ha best relasjon til den enkelte elev eller 

gruppe kan få oppgaver med å undersøke i saker. Rektor sier at dette er noen av hennes 

initiativ til framgangsmåter for å etterleve delplikten å undersøke ved en liten og fådelt skole.   

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at i henhold til skolens årshjul så foregår det undersøkelser i en 

forbyggende form ved at elevene deltar i ordinære elevsamtaler minst to ganger i året. 

Informantene er enige i at de får mye informasjon når de lykkes med fortrolige samtaler med 

elevene og dette kan også foregå utenom de to ordinære årlige elevsamtalene. De sier videre 

at de prioriterer høyt å få oversikt over elevenes trivsel og eventuell mobbeproblematikk samt 

at skolen i den senere tid har fokusert mye på vennskap, sosial mestring og inkludering. 

Informantene sier at alle samtalene de har med elevene fungerer som en god og enkel analyse 

av elevens opplevelse av skolehverdagen. Dersom en konkret mobbe/krenkesak blir varslet så 

blir sakene grundig undersøkt, dette gjelder både ved varsel om mistanke eller dersom det 

gjennom avdekking fører til kjennskap om at mobbing og krenkelser foregår mellom elevene.  

 

Undersøkelse er et fast punkt i krenkeskjemaene som er vedlagt handlingsplanen og som må 

fylles ut for å dokumentere hva skolen har gjort for å kartlegge saken. De sier videre at ved å 

være en fådelt skole i en liten bygd så kommer lærerne veldig tett på elevene og til en viss 

grad også tett på i deres liv. Når undersøkelser foretas ved mistanke så prioriteres det høyt å 

finne ut av hva som skjer i relasjonene mellom elevene det gjelder. Da kan for eksempel 
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forsterket inspeksjon og uformelle samtaler med elevene være metoder som brukes. De sier at 

slike undersøkelser handler om å komme tettere på de elevene det gjelder og blant annet 

benytte pedagogisk skjønn for å finne ut av de eventuelle problemene. Informantene sier de 

har jobbet med aktivitetsplikten i praksis med å løse oppgaver og føre faglig diskusjon om 

hvordan man best mulig kan undersøke forhold der noen føler seg krenket.  

 

En av informantene sier at saker kan undersøkes på mange måter, men at sentralt står likevel 

og ta tak i den aktuelle saken og stille spørsmålene; Hva har skjedd og eller hva pågår? Hvem 

er involvert? Har dette skjedd tidligere? Hvilket tidsforløp snakker vi om og hvor lenge har 

dette eventuelt pågått?  

 

Informanten forteller at slike undersøkelser også kan være en del av de tidlige tiltakene som 

settes inn i problemløsningsarbeid, og at dette ikke må forveksles med de konkrete egnede 

tiltak som skolen noen ganger er pålagt å sette inn i mobbe/krenkesaker.  

 

Begge informantene sier at skolen har et prinsipp om å løse saker på lavest mulig nivå og at 

det derfor forekommer ofte at saker som oppstår mellom elever kan avsluttes på et tidlig 

stadium uten skriftlig formalisering. I slike tilfeller har selvfølgelig rektor, lærer og eventuelt 

andre i pedagogisk personell ved skolen foretatt en kontrollsjekk og samtale med de 

involverte elevene og deres foreldre/foresatte. I en slik sammenheng blir saken avsluttet, og 

skolen foretar da en konklusjon for de undersøkelsene som er gjort. Det er ofte at slike 

prosesser kun gjennomføres muntlig etter effektivitetsprinsipper. Informantene sier at ved 

avslutning av saker legger skolen stor vekt på å motivere frem faktorer i dialogen med elevene 

som skal bidra til at uønskede hendelser ikke skjer igjen. 

 

Plikten til å undersøke 

Revisjonen har undersøkt om rektorene har avklart en arbeidsform for hvordan 

mobbe/krenkesaker skal undersøkes på skolen, og i hvilken grad de følger opp om praksisen 

blant de ansatte er i samsvar med det som er bestemt. 

Både ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole deltar rektor selv i undersøkelser dersom 

det er mistanke eller kjennskap til at en eller flere elever blir utsatt for mobbing eller 

krenkelser. De sier at ingen skal jobbe alene med saker der skolemiljøet må rettes opp for en 

eller flere elever. De viser til felles internt arbeid og informasjonsgivning knyttet til 

aktivitetsplikten og Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.  

 

Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø omtaler i kapittel 2.7 Plikten til å 

undersøke, jf. § 9 A-4, tredje ledd, undersøkelsesplikten på følgende måte; 

«Skolen skal reagere umiddelbart og undersøke alle saker hvor det foreligger mistanke eller 

kunnskap om at en eller flere elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det er samme lave 

terskel for plikten til å undersøke som plikten til å varsle. At en elev verbalt sier fra at 

han/hun ikke føler seg trygg på skolen, oppfyller kravet til mistanke eller kunnskap. 

Undersøkelsesplikten skal i disse tilfeller utløses.  

Undersøkelse iverksettes straks, og situasjonen opplyses ved å hente nok informasjon til å 

avdekke hva som har skjedd, og om det er en eller flere elever som opplever at skolemiljøet 

ikke er trygt og godt. Hvor grundig en mistanke skal undersøkes vil bero på skjønn, avhengig 

av formålet og situasjonen man står overfor.  

Hvis undersøkelsen viser at det er elever som ikke har det trygt og godt, eller det er saker 

eleven selv har sagt ifra om, skal undersøkelsen gi god nok kunnskap til å iverksette egnede 

tiltak.  
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Skolen sørger for elevenes medvirkning når saker undersøkes.  Dette gjøres ved at involverte 

elever blir hørt, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i arbeidet». 

 

Handlingsplanen gir videre i kapittel 2.7 Plikten til å undersøke, jf. § 9 A-4, tredje ledd, 

følgende føringer til hvordan en sak kan undersøkes; 

«Undersøkelser kan gjøres ved å: 

• Samtale med eleven 

• Samtale med elevens foresatte 

• Samtale med andre elever, hele klassen eller ansatte som kan ha opplysninger om 

forholdene 

• Systematisk observere samspill mellom elever- en kan eksempelvis bruke: Innblikk - et 

sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing. Denne ligger på 

læringsmiljøsenteret.uis.no 

• Spørreundersøkelser og sosiogram, en kan eksempelvis bruke SPEKTER. Denne ligger på 

læringsmiljøsenteret.uis.no 

• Gjennomføre en intervensjon. En finner mer om dette på: læringsmiljøsenteret.uis.no 

 

I samtaler med de elevene det gjelder, andre elever, ansatte og foreldrene er det viktig å være 

bevisst på hvilke ord man bruker og hvordan man skaper en god og trygg stemning. Tips til en 

god samtale kan være å:  

• Passe på at du snakker med forståelige ord 

• Gi den du snakker med tid til å tenke 

• Avklare forventningene til samtalen 

• Være bevisst på eget kroppsspråk 

• Stille åpne spørsmål for å få frem barnets opplevelse 

• Be en kollega om å gi tilbakemelding på hvordan du fremstår i slike typer samtaler 

Det kan også være nyttig å stille seg noen spørsmål i forkant av samtalen som:  

• Hva må vi snakke om før samtalen? 

• Hva vet vi, hva tar vi med oss inn? 

• Hva vet vi som vi ikke kan fortelle videre av personvernhensyn? 

• Hva er målet med samtalen? 

• Hvem er samtalen for? 

• Hva er tegn underveis på at vi har en god samtale? 

 

Skolens undersøkelser har til formål å få fram fakta om en situasjon, bakgrunnen for elevenes 

opplevelse og hvilke forhold i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven har det på 

skolen/skolens område». 

 

I intervju bekreftes det sammenfallende fra alle lærerne vi har snakket med at regelen er at 

undersøkelser skal settes i gang umiddelbart. Det er imidlertid ulik erfaring blant lærerne med 

hensyn til håndtering av konkrete 9A-saker etter varsel om mobbing og krenkelser.  

De som har mindre erfaring med undersøkelser, har likevel fått opplæring via felles 

arbeidsprosesser i personalet knyttet til undersøkelser av elevenes skolemiljø og via 

involvering i å løse saker på team-nivå. De viser til forskjellige metoder, blant annet 

elevsamtaler, forsterket inspeksjon og observasjon. Sentralt i dette ligger det å involvere 

elever og hjemmet samt påse at alle blir hørt. Rektorene sier at rutinen også er at de innkaller 

enkeltlærere, eller ved behov også grupper av lærere til å undersøke i saker samt bekrefter at 

det står sentralt å kontakte foreldre/foresatte når undersøkelser pågår.  

Av intervju med rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole framgår det 

imidlertid at det ved begge skolene har vært relativt lite saker de to siste skoleårene (19/20 og 
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20/21), som har blitt registrert skriftlig som 9A-sak. Dette bekreftes også av kommunalleder 

kultur og oppvekst i Kautokeino kommune, som sier videre at rektorene hver uke skal foreta 

rapportering til skoleeier om de har saker som angår varsel om elevenes psykososiale miljø, 

mobbing og krenkelser. Rektorene skal følge instruks og framgangsmåter fastsatt i 

handlingsplanen med videre implementering på skolene. Det faktum at det er et fåtall saker 

som er formelt dokumentert gjør at revisjonen får et begrenset grunnlag til å vurdere reell 

praksis.  

Når det gjelder 9A-sakene som revisjonen har fått forelagt, så viser imidlertid behandlingen 

av disse at undersøkelser gjøres og at arbeidet omfattes av elementer som skal bidra til å få 

fram fakta om en situasjon, bakgrunnen for elevens/elevenes opplevelse og hvilke forhold i 

elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven har det på skolen/skolens område. Av 

dokumentasjonen fra Kautokeino ungdomsskole framgår det at skolen ikke bruker skjema del-

1 og del 2 som er vedlagt i handlingsplanen. Det innebærer at informasjon knyttet til 

oppfølging av den som har status som krenker/har utført krenkelsen ikke kommer fullt ut 

fram.  

 

Tempo i saksbehandlingen. Skolen må undersøke saken så snart som mulig når noen får 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø gir føring på at skolen skal reagere umiddelbart 

og undersøke i alle saker når det foreligger mistanke eller kjennskap til at en eller flere elever 

ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø. Av sakene som revisjonen har fått forelagt 

framgår det at skolene setter i gang saksbehandling og undersøkelser innen 5 virkedager fra 

dato for mottak av varsel. 

I intervju sier rektorene og de lærerne vi har snakket med at de undersøker både ved mistanke 

eller kjennskap, samt at dette skjer i samtidighet som mistanke eller kjennskap oppstår. 

 

Undersøkelser i saker der voksne utsetter barn for mobbing og krenkende adferd 

Rektor skal sikre at skolen undersøker saken ved mistanke om eller kjennskap 

til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever. Lærerne som revisjonen har 

snakket med i intervju sier at det er rektor som håndterer slike saker. 

 

Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø gir en klar føring til skolene om at 

rektor er ansvarlig for alle undersøkelser av forhold dersom ansatte utsetter elever for 

mobbing eller krenkelser, ved at; 

«Dersom det viser seg at det er ansatte involvert, er det rektors ansvar å undersøke, saken 

kan ikke delegeres, men rektor kan be om bistand fra skoleeier.  

Undersøkelsen skal belyse saken så som langt mulig, ikke framskaffe bevis». 

 

På spørsmål til de ansatte ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole, om hva de gjør 

dersom de mistenker eller observerer at for eksempel rektor selv eller noen i ledelsen ved 

skolen utsetter elever for mobbing og krenkelser, så svarer alle sammenfallende at de ville 

varslet skoleeier direkte. Dersom det er mistanke eller kjennskap til at krenkelsen er utført av 

en kollega så varsler de til rektor. Handlingsplanen gir også føringen til skolene ved at rektor 

omfattes av unntak for saksbehandling, herunder undersøkelser, dersom rektor selv eller noen 

i ledelsen har status som krenker i en sak. 

 

Tempo i saksbehandlingen. Rektor skal sikre at skolen undersøker saken straks og uten 

ugrunnet opphold dersom det er mistanke eller kjennskap til at ansatte utsetter elever for 

mobbing eller krenkelser. 
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Det framgår av intervjuene med rektorene at de prioriterer høyt å slå ned på mobbing og 

krenkelser. Saker som omfatter ansatte som krenker elever vil bli behandlet jf. 

opplæringsloven § 9 A-5 og skjerpet aktivitetsplikt. Det vises til Handlingsplan for et trygt og 

godt skolemiljø som også definerer at skolen ved rektor har plikt til å undersøke saken og sette 

inn tiltak umiddelbart. Ellers gjelder de ordinære reglene i aktivitetsplikten. 

 

 

Vurdering 

 

Rektor skal sikre at det blir igangsatt nærmere undersøkelser i alle saker hvor det er 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

2020/2021, sikrer at det blir igangsatt nærmere undersøkelser i alle saker hvor det er mistanke 

om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Sammenfallende 

uttalelser fra skolene med beskrivelser av arbeidsform og at deres prinsipp er at alle saker skal 

tas tak i uten ugrunnet opphold, styrker vårt inntrykk her. Det er revisjonens vurdering at 

framgangsmåtene som er fastsatt i Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø også gir klare 

føringer og instrukser som verktøy og rammeverk for de ansatte. Dette gjelder både for 

behandling av saker elever imellom og dersom voksne kommer i en krenkesituasjon overfor 

en eller flere elever.  

 

Rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole tar selv ansvaret for at undersøkelser 

settes i gang. Vi merker oss videre også uttalelsene fra rektorene ved at ingen skal stå alene i 

behandling av en mobbe/krenkesak og at rektorene sier de delegerer oppgaver i kollegiet når 

undersøkelser må gjøres. Dette bidrar også til å sannsynliggjøre at skolene ikke blir sårbare 

med hensyn til ressurser, kapasitet og tempo i saksbehandlingen av mobbe/krenkesaker. 

Skolene viser også til konkrete eksempler på hvordan de undersøker i saker der det er 

mistanke eller kjennskap til at en eller flere elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Revisjonen registrerer imidlertid at Kautokeino ungdomsskole ikke benytter krenkeskjemaene 

slik Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø legger opp til. Denne praksisen må 

adresseres da det utgjør en svakhet og risiko for at skolen ikke utfører alle steg i 

saksbehandlingen i tråd med det som kreves i lovverket. 

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 

 

 

Rektor skal sørge for at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og 

godt skolemiljø ikke er oppfylt 

 

Data 

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at hun alltid leder prosessene og følger opp meldte mobbe/krenkesaker i 

samarbeid med aktuelle lærere, elever og foreldre/foresatte. Skolen fyller ut skjema med det 

innholdet som er lovpålagt. De har et oppsett som følges ved at det skal lages en plan med 

tiltak sammen med den eleven, eller de elevene som er involvert. Tiltakene skal rette opp det 

psykososiale miljøet for den eller de elevene som er utsatt. Når skolen må sette inn tiltak så 

gjøres det alltid i samarbeid med elevene. Rektor sier det er høyt prioritert fra skolen sin side 

at de har aktivitetsplaner med tiltak som elevene kjenner seg igjen i. 
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Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Fokusgruppen svarer sammenfallende på at aktivitetsplanen med skjemaer som skal fylles ut 

dekker dette området. De sier at sentralt står aktivitetene og oppgavene som skal 

gjennomføres. Tiltakene som blir avtalt skal gjennomføres for å løse problemene eleven 

opplever. Det forebyggende aspektet er også her veldig viktig og trekkes fram som elementer 

i tiltakene. 

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller om hvilke tiltak skolen kan sette inn når de må rette opp skolemiljøet for en 

eller flere elever. Hun nevner at handlingsplanen skal følges samt være verktøy for de ansatte 

og at tiltakene skal medvirke til å løse problemet. Tiltakene skal legges inn i en aktivitetsplan 

og når planen lages så følger de planen. De gjør evalueringer underveis, notater og logg føres 

i forhold til hva som skjer når en aktiv sak pågår, de vurderer utviklingen i relasjonene 

mellom elevene og må håndtere saker med sårbare elever spesielt. Eksempel på tiltak kan 

være forsterket inspeksjon og oppsyn rundt aktuelle elever, sette inn vikarer i perioder for å 

øke lærerkapasiteten, organisere samværet med lekevenner/lekegrupper, samt føre jevnlige 

samtaler med elevene og hjemmet for å komme tett på. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at handlingsplanen også her står sentralt. De sier at vedtatt praksis skal 

være å sette inn tiltak når en elev opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø, for eksempel 

opplever mistrivsel, eller opplever regelrett mobbing og krenkelser. Dersom det ikke hjelper 

med de avtalte tiltak, må man forandre på tiltak eller utrede alternativer. Praksis skal også 

være å inkludere alle elevene og foreldre/foresatte som er berørt så langt det er mulig for å 

videre kunne utrede de best egnede tiltak. En av informantene som har erfaring fra 

krenkesaker sier det har forekommet at man må foreta justeringer dersom avtalte tiltak ikke 

fungerer. Dette skjer som resultat av evalueringer av tiltakene underveis i prosess. 

Informantene svarer sammenfallende på at det også kan oppstå utfordringer når kjernen til 

problemer i skolemiljøet eller negativ adferd hos elever har årsakssammenhenger som er 

taushetsbelagt. De sier at det i enkelte tilfeller ikke lar seg gjøre å snakke åpent innad i en 

klasse om hvorfor enkelte problemer knyttet til adferd kan oppstå. 

 

Plikten til å sette inn tiltak 

Kautokeino kommunes Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø  

omtaler hva som kan være egnede tiltak og presiserer følgende for skolene i kapittel 2.8 

Plikten til å iverksette tiltak og evaluere, jf. § 9 A4, fjerde til syvende ledd;  

«Når det viser seg at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen sette inn egnede 

tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt.  

Skolen skal arbeide ut ifra hensynet til barnets beste, og det er elevens egen subjektive 

oppfatning som skal ligge til grunn for skolens vurdering av hva som er trygt og godt for den 

enkelte elev. Skolen skal ikke bagatellisere elevens opplevelser, og kan ikke unnlate å sette inn 

egnede tiltak.  

Ansvarlig: Rektor har plikt til at aktivitetsplan er i tråd med §9A og påse at aktivitetsplikten 

gjennomføres.  

Impliserte foresatte skal kontaktes. De foresatte skal ha beskjed om at de har et barn som 

krenker/blir krenket, og at dette ikke er akseptabelt.  
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Plikten til å sette inn egnede tiltak trer også i kraft dersom skolen gjennom undersøkelser på 

eget initiativ, viser at elevene ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Dette betyr i praksis at skolen skal sette inn tiltak på eget initiativ, i noen tilfeller også der 

eleven selv ikke har bedt om det eller ønsker det.  

Plikten til å sette inn egnede tiltak omfatter også en plikt til å følge opp tiltakene, evaluere 

effekten og eventuelt legge til eller endre tiltak dersom det er nødvendig for at eleven igjen får 

det trygt og godt.  

Valg av tiltak må bygge på en konkrete og faglige skjønnsvurderinger. Skolen må aktivt søke 

etter mulige og egnede tiltak, og det vil ofte være behov for flere tiltak som i sum skal være 

egnet til å løse problemet.  

Tiltakene kan rettes mot:  

• den som blir mobbet eller krenket 

• den eller de som mobber eller krenker 

• tilskuere 

• gruppe- eller klassemiljøet 

• hele skolemiljøet 

Tilpass tiltakene til den konkrete saken. Et tiltak som har fungert godt for en elev trenger ikke 

å fungere for en annen elev i samme situasjon. Ta utgangspunkt i årsakene til problemene og 

vær bevisst på at alle saker er unike og kan ha sammensatte problemstillinger.  

Skoleveien er i en særstilling sammen med andre arenaer utenfor skolen, SFO og leksehjelp. 

En må kunne forvente at skolen setter inn tiltak også på selve skoleveien.  

Om årsaken til at en elev ikke har det trygt og godt skyldes forhold utenfor skolen, vil skolen 

ha mer begrenset mulighet til å rette opp dette. Allikevel skal skolen så langt det finnes 

egnede tiltak, sørge for at disse bli brukt. Dette kan være gjennom tiltak som settes inn på 

skolen som har effekt utenfor skoletiden og skolens område.  

I tillegg må det vurderes om andre instanser bør varsles eller involveres, som helsetjenesten, 

barneverntjenesten eller andre av kommunens hjelpeinstanser».  

Og videre i kapittel 2.8.1 om Aktivitetsplan; 

«Skolen skal lage en skriftlig plan, en aktivitetsplan (vedlegg nr.3B), som beskriver de 

tiltakene som skal iverksettes for at eleven skal få et trygt og godt skolemiljø. Kopi av 

aktivitetsplan sendes til kommunalleder for kultur og oppvekst.  

Det stilles ikke formkrav utover at den skal være skriftlig og kunne leveres fylkesmannen 

dersom dokumentasjon i saken blir etterspurt, jf. §9A-6. 

Skolen må vurdere valg av tiltak ut ifra de undersøkelsene som er gjort, og ut ifra hvilke typer 

utfordringer som gjør at eleven ikke har det trygt og godt på skolen. Det vil for eksempel være 

noen tiltak som er nødvendig for å stoppe krenkelser, mens andre utfordringer krever andre 

type tiltak. Eleven/foreldre skal være med i utarbeiding og evaluering av aktivitetsplan 

sammen med skolen og den ferdige planen skal sendes til foreldre/eleven. 
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Eleven har rett til å bli hørt ved valg av tiltak, og det vil være hensiktsmessig å ta foreldre 

med på råd. Skolen skal løpende evaluere om tiltakene er til elevenes beste, og egnet til at 

eleven får et trygt og godt skolemiljø.  

Plikten til å sette inn tiltak varer til eleven har et trygt og godt skolemiljø. Det er viktig å ta 

foresatte og eleven i evalueringa. Om evalueringa viser at tiltakene ikke har hatt ønsket effekt, 

må en utvide tiltaksperioden, legge til eller endre tiltak. 

Mulige tiltak:  

• Ekstra inspeksjon/tilsyn rundt krenkede/krenker 

• Ekstra inspeksjon på spesielle områder  

• Forsterket inspeksjon på «annerledes dager» i skolens regi 

• Lekevenn/lekegruppe som tiltak for enkeltelever, gruppe av elever eller hele klassen 

• Det avtales hvilken lek eller hvem en kan leke med før friminuttet starter  

• Å hjelpe elever med å etablere og beholde vennskap er viktig, særlig for mobbeofre. 

Konkrete tiltak kan være å koble elevene til en mentor eller en venn. Det kan hindre 

ytterligere mobbing, gi trygghetsfølelse og bedre selvfølelse. 

• Jevnlige samtaler med krenkede og foresatte 

• Konfrontasjonsmøte- om krenkede part ønsker dette 

• Forpliktende avtaler med krenker og dens foresatte. I samtale med foresatte kan skolen be 

de foresatte om at de skriftlig dokumenterer at de vil hjelpe til slik at krenkende ord og 

handlinger stoppes 

• Følge opp intervensjon som er gjennomført. En finner mer om dette på 

læringsmiljøsenteret.uis.no. 

• Det settes inn tiltak overfor elever som viser gjentatt og/eller alvorlig krenkende adferd. 

Det kan utarbeides en handlingsplan for hjelpetiltak for endring av adferd til krenker. 

• Lærere og foreldre bør oppmuntre og støtte elevene til å utvikle et nettverk av venner». 

Handlingsplanen legger opp til at tiltak må tilpasses hver enkelt elev og situasjon som oppstår 

i elevens skolemiljø samt uti fra de undersøkelsene som skolen har gjort. Det oppfordres også 

i handlingsplanen til å søke kunnskap hos anerkjente fagmiljøer som Læringsmiljøsenteret 

ved Universitetet i Stavanger, og at tiltak skal være forankret i faglige vurderinger gjort av 

skolen. 

Rektorene framhever at skolens mål alltid er å utarbeide tiltak som skal hjelpe den eller de 

elevene som ikke har et trygt og godt skolemiljø. I eksempler på utfylte aktivitetsplaner i 

konkrete saker fra Kautokeino ungdomsskole og Máze skole finner revisjonen at dette er 

tilfelle. Det er imidlertid et fåtall registrerte saker ved skolene, noe som gjør at revisjonen får 

et begrenset grunnlag til å vurdere reell praksis. 
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Vurdering 

 

Rektor skal sørge for at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og 

godt skolemiljø ikke er oppfylt 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

2020/2021, i de sakene de viser til, setter inn egnede og tilpassede tiltak, dersom en elevs rett 

til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt. Målet i disse sakene er alltid og rette opp de 

negative forholdene som måtte prege elevens psykososiale skolemiljø. 

 

Rektorene viser også til Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø som representerer en 

bestemt framgangsmåte som er egnet til å sikre at skolen setter inn egnede tiltak i alle saker, 

og at rektorene følger dette opp. 

Av dokumentasjon og informasjon forelagt i denne forvaltningsrevisjonsundersøkelsen 

framgår det at rektor både deltar og leder arbeidet med å utarbeide tiltak.  

 

På grunn av et fåtall registrerte saker ved skolene kan revisjonen imidlertid ikke 

sannsynliggjøre at alle tiltakene som blir satt inn i saker, alltid vil være egnede. Vi viser her til 

de sakene som blir løst på et tidlig stadium og ikke blir formalisert skriftlig. Det er revisjonens 

vurdering at det knytter seg noe usikkerhet til om det burde vært flere saker med aktivitetsplan 

med tiltak ved skolene enn hva som er status per 2020/2021. 

  

Revisjonskriteriet vurderes ikke fullt ut oppfylt. 

 

 

Rektor skal sørge for at skolen utarbeider en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 

sjette ledd når skolen skal sette inn tiltak i en sak  

 

Data 

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at de har et eget skjema for aktivitetsplan med tiltak som skal være i      

henhold til kravene som stilles i opplæringsloven kapittel 9 A. Sentrale punkter er; hvilket 

problem tiltaket skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når tiltakene skal gjennomføres, 

hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene og når tiltakene skal evalueres. 

Rektor presiserer imidlertid at det ikke har vært så mange saker de senere årene som har vært 

omfattet av aktivitetsplaner da man har klart å løse sakene på tidlige stadium i samtaler 

mellom involverte elever og i samråd med foreldre/foresatte. Sakene som varsles får tett 

oppfølging ifølge rektor. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Fokusgruppen forteller at dette skjer i henhold til handlingsplanen og at sentrale punkter i 

aktivitetsplanen er; hvilket problem tiltaket skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når 

tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene og når 

tiltakene skal evalueres. Rektor følger opp sakene som er til behandling. 

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at de har et eget skjema for aktivitetsplan med tiltak som skal være i      

henhold til kravene som stilles i opplæringsloven kapittel 9 A. Sentrale punkter er; hvilket 

problem tiltaket skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når tiltakene skal gjennomføres, 
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hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene og når tiltakene skal evalueres. 

Rektor presiserer imidlertid at det ikke har vært så mange saker de senere årene som har vært 

omfattet av aktivitetsplaner da man har klart å løse sakene på tidlige stadium i samtaler 

mellom involverte elever og i samråd med foreldre/foresatte. Sakene som varsles får tett 

oppfølging ifølge rektor og hun synes de ansatte er blitt flinke på å dokumentere. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at de har hatt felles gjennomgang av handlingsplanen i møter der 

hovedtema har vært etterlevelse av aktivitetsplikten. De sier at kollegiet har fått opplæring i å 

utarbeide aktivitetsplaner. En av informantene har også reell erfaring fra flere konkrete saker. 

En annen informant opplever at prosessene de har hatt ved skolen i skoleåret 2020/2021 har 

gitt mye god læring på området. De bekrefter sammenfallende at rutinen er at aktivitetsplaner 

skal lages når saker ikke kan løses på et tidlig stadium og dersom en eller flere elever må få 

hjelp til å rette opp det psykososiale miljøet rundt seg. Innholdet i aktivitetsplanene skal være 

i henhold til kravene i opplæringsloven som igjen er nedfelt i handlingsplanen. Sentrale 

punkter i aktivitetsplanen er; hvilket problem tiltaket skal løse, hvilke tiltak skolen har 

planlagt, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av 

tiltakene og når tiltakene skal evalueres. Rektor følger opp sakene som er til behandling. 

 

Aktivitetsplan i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette ledd når skolen skal sette inn tiltak i en sak  

Kravene i regelverket er at det i aktivitetsplanen må stå hvilket problem  

tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når skolen skal gjennomføre tiltakene,  

hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene, og når skolen skal evaluere  

tiltakene. 

Hensikten med bestemmelsen er at elevene skal oppleve at skolen tar dem på alvor  

og at skolen jobber systematisk og profesjonelt med å løse saker. Dokumentasjonsplikten 

utløses samtidig med aktivitetsplikten. 

 

Både Kautokeino ungdomsskole og Máze skole viser til dokumentet Aktivitetsplan med tiltak, 

på spørsmål fra revisjonen om vise til hvert sitt eksempel på utfylt skriftlig plan i konkrete 

saker skolene har jobbet med. Skolens aktivitetsplaner inneholder alle opplysninger som 

kreves av regelverket, og oppfyller dermed bestemmelsene i opplæringsloven § 9 A-4 sjette 

ledd. 

 

Av intervjuene med rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole framgår det at 

malen for aktivitetsplan er en del av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Revisjonen 

registrerer at malen for aktivitetsplan oppfyller kravene i regelverket. 

I intervju med lærerne ved skolene svares det positivt på at skriftlig plan skal lages når det er 

mistanke eller kjennskap til at en eller flere elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. De 

viser til kunnskap om hva en aktivitetsplan skal inneholde. Noen av lærerne viser også til 

egenerfaring fra arbeid med tidligere mobbe/krenkesaker samt legger til at aktivitetsplaner og 

annen dokumentasjon relevant for den aktuelle saken alltid deles med elevene og sendes hjem 

til elevenes foreldre/foresatte. Dette framgår også av rutinen. Lærerne som ikke har erfaring 

fra å ha deltatt selv i utarbeidelse av skriftlig aktivitetsplan med tiltak har fått innføring i dette 

i forbindelse med opplæring i regi av skolen. 
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Vurdering 

 

Rektor skal sørge for at skolen utarbeider en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 

sjette ledd når skolen skal sette inn tiltak i en sak  

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

2020/2021, i de sakene de viser til, sørger for at skolen utarbeider en skriftlig plan i tråd med 

kravene i § 9 A-4 sjette ledd når skolen skal sette inn tiltak i en sak. 

Eksemplene som er blitt forelagt av Kautokeino ungdomsskole og Máze skole i forbindelse 

med denne forvaltningsrevisjonen, oppfyller opplæringslovens krav til innhold i 

aktivitetsplaner/tiltaksplaner. Intervjuene med rektorene og lærerne ved skolene bekrefter at 

de ulike dokumentmalene knyttet til stegene i arbeidet med aktivitetsplikten, er en del av 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø som er under implementering på skolene. 

  

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 

 

 

Rektor skal sørge for at eleven får uttale seg om hva som skal være innholdet i 

aktivitetsplanen 

 

Data 

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at man ikke kan ha en aktivitetsplan som elevene ikke kjenner seg igjen i. 

Rektor følger saksgangen og sørger for at tiltak blir gjennomført. Aktivitetsplanen har egne 

punkt der eleven blir involvert og får uttale seg. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Fokusgruppen forteller at deres inntrykk er at de alltid involverer elevene i saker som gjelder 

elevene selv og at samtalene de gjennomfører i forbindelse med problemløsning står sentralt. 

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at de prioriterer høyt å involvere eleven i en aktivitetsplan. Alle elever blir 

tydelig invitert til å uttale seg. Det gjennomføres samtaler for å legge til rette og for å løse de 

problemer som eleven opplever. Rektor erkjenner imidlertid at det forekommer at elever sier 

noe annet enn det foreldre/foresatte sier som talspersoner for sine barn og at det kan være 

saker der elever trekker seg unna problemløsningsprosesser. Det kan også noen ganger være 

utfordrende med særskilt sårbare elever som har vanskelig for å si i fra eller ikke vil uttale 

seg. Da må kommunikasjonen i stor grad gå mellom skolen og foreldre/foresatte. Skolen må 

balansere en del forhold i slike situasjoner, men sentralt står det for rektor og lærere å lytte til 

hva eleven selv opplever og la eleven selv bli hørt. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at ved konkrete saker som må behandles så involveres elevene og 

foreldre/foresatte. En av informantene sier at det står sentralt å lytte til den krenkede eleven 

når konkrete saker må løses, men legger til at skolen faktisk har opplevd at krenkede elever 

trekker seg tilbake og ikke ønsker å delta i tiltaksarbeidet. De sier de har diskutert en del 

innad i personalet om hva som kan være årsaker til dette. Kan det være noe med kultur og 

miljø i samfunnet, oppdragelsesformer eller er det andre menneskelige barrierer som 

forhindrer? De peker på at mulige årsaker til at spesielt gutter kan være tilbøyelige for å 
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trekke seg unna problemløsningsprosesser er at de ikke vil være et offer eller at de ikke vil 

fremstå som svake. Når slikt skjer blir det veldig utfordrende for skolen og jobbe fram 

løsninger da kommunikasjonen må gå via foreldre/foresatte. Informantene er klar i sin 

forståelse av at skolen er pålagt å følge opp forhold der mobbing og krenkelser foregår. 

 

Elevenes rett til å uttale seg 

Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø sier at eleven har rett til å bli hørt 

ved valg av tiltak og skal føle seg trygg og ivaretatt på skolen. Den tidligere ovenfornevnte 

malen for aktivitetsplan med tiltak har et eget felt der elevens mening skal skrives inn. Dette 

kan også gjøres i samarbeid med foreldre/foresatte som støttepersoner.  

Revisjonen har også fått forelagt utfylte aktivitetsplaner fra skolene hvor det framgår at eleven 

har fått uttale seg.  

I intervju svarer rektorene og lærerne sammenfallende positivt på spørsmål om elevene får 

uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. De av lærerne som har vært med 

på å utarbeide aktivitetsplaner, og rektorene, bekrefter at elevene sammen med sine 

foreldre/foresatte, deltar i utarbeidelsen av aktivitetsplanene med tiltak. 

 

Vurdering 

 

Rektor skal sørge for at eleven får uttale seg om hva som skal være innholdet i 

aktivitetsplanen 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

2020/2021, i de sakene de viser til, sørger for at eleven får uttale seg om hva som skal være 

innholdet i aktivitetsplanen. 

 

Revisjonen vurderer dokumentasjonen slik at det er lagt opp til elevmedvirkning i de skriftlige 

malene og at disse malene brukes slik Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø legger 

opp til. Vi har også fått forelagt konkrete eksempler som viser dette i praksis. Vi vurderer det 

sannsynliggjort at skolen tar eleven med i prosess når aktivitetsplanen skal utarbeides. 

Rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole er også selv aktiv i dette arbeidet og 

bistår kontaktlærerne og andre ansatte som måtte være implisert i sakene. På denne måten kan 

rektor også sikre at fremgangsmåten brukes i praksis. Revisjonen merker seg imidlertid 

uttalelsen om at det kan oppstå utfordringer ved at spesielt gutter kan være tilbøyelige for å 

trekke seg unna problemløsningsprosesser, herunder arbeid med aktivitetsplan og tiltak. Vi 

mener at dette bør adresseres. 

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 

 

 

Rektor skal sørge for at skolen gjennomfører tiltak i tråd med aktivitetsplanen 

 

Data 

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at det har vært lite saker de siste tre årene med aktivitetsplan. Rektor 

rapporterer til skoleeier hver fredag om de har meldte mobbe/krenkesaker. Ved behandling av 

saker med aktivitetsplaner står evalueringsmøtene sentralt. Da evalueres framgang og 

utvikling i saken med vurderinger av gjennomføringen av tiltak. Det er alltid foreldre/foresatte 

med i prosessene med å løse saker der elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. 
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Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Fokusgruppen forteller at deres inntrykk er at når de setter opp en aktivitetsplan for å løse en 

sak så følger de opp planen og gjennomfører tiltakene.   

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at hun er tydelig på at tiltak skal følges opp. En aktivitetsplan med tiltak skal 

gjennomføres og skolen må komme i mål. Man tar tak i saken ved å definere hvilket problem 

som skal løses, hvem som er ansvarlig og skal involveres, samt at evalueringer underveis 

gjøres. Rektor sier at dokumentasjon av saksbehandlingen prioriteres høyt og når arbeidet 

med en aktivitetsplan avsluttes, så må det dokumenteres ved at partene er enige om at saken er 

løst og at man kan gå videre. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at deres holdning er at når en aktivitetsplan med tiltak for en eller flere 

elever er utarbeidet så skal den følges, og at dette også er tilfellet ved skolen. En av 

informantene som har en del erfaring med konkrete saker sier man jobber seg igjennom 

aktivitetsplanen sammen med de involverte, følger planen og evaluerer. Det kan forekomme 

at elever ikke ønsker å delta og trekker seg unna arbeidet. Det blir en utfordring for skolen når 

slikt skjer spesielt med tanke på å sikre at eleven virkelig har fått rettet opp det psykososiale 

miljøet. 

 

Gjennomføring av tiltak i tråd med aktivitetsplanen 

Revisjonen har undersøkt om rektor gjennom sin oppfølging, forsikrer seg om at tiltakene 

som blir bestemt, blir gjennomført i praksis. 

Rektorene sier i intervju med revisjonen at det har hendt at skolen underveis har gjort 

endringer i tiltak når de jobber med å rette opp i skolemiljøet til enkeltelever, og at de er åpne 

for at tiltak kan måtte endres i en aktivitetsplan. Dersom endringer må gjøres så vil det være 

på grunn av at man sammen med eleven og foreldre/foresatte, har evaluert seg fram til at 

endringer kan føre til bedring eller styrking av de tiltak som først var bestemt. Men i 

utgangspunktet gjennomføres tiltakene i henhold til det som blir avtalt. I eksemplene på 

aktivitetsplaner framgår det hva som er bestemt av tiltak og det vises til en konkret tidfestet 

plan for gjennomføring av arbeidet med å rette opp skolemiljøet for de involverte med 

evalueringer og møter mellom skole og hjem. 

Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø gir en tydelig føring på at rektor er 

ansvarlig og skal følge opp at skolen gjennomfører tiltak i tråd med aktivitetsplanen. 

 

Vurdering 

 

Rektor skal sørge for at skolen gjennomfører tiltak i tråd med aktivitetsplanen 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

2020/2021, sørger for at skolen gjennomfører tiltak i tråd med aktivitetsplanen. 

Rektorene viser til sitt ansvar for at det gjennomføres tiltak for å rette opp det psykososiale 

miljøet rundt eleven. Revisjonen finner det godtgjort at rektorene ved skolene har organisert 

arbeidet og oppgavene på en hensiktsmessig måte, og at når de har saker med aktivitetsplaner 

så følger de opp gjennomføringen av tiltakene slik regelverket forutsetter. 

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 
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Rektor skal sørge for at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene 

har virket, inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven 

ønsker 

 

Data  

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at evalueringspunktet står sentralt når skolen skal hjelpe enkeltelever eller 

elevgrupper som opplever å ikke ha trygt og godt skolemiljø. Rektor bekrefter at det ligger i 

skolens fremgangsmåte for å løse slike saker at de vurderer andre tiltak dersom tiltakene de 

jobber med ikke fungerer. Rektor sier hun prioriterer høyt å snakke med elevene og hjemmet 

ved behandling av saker som omhandler mobbe/krenke-problematikk. Møter med de 

involverte er en sentral arena for få informasjon. Da er det naturlig å spørre eleven underveis 

om hvordan det går og drøfte løsninger. Saker avsluttes og løses imidlertid ofte på et tidlig 

stadium. Rektor sier videre at hennes holdning er at dersom tiltak ikke fungerer så skal det 

iverksettes endringer og eller flere tiltak. Evalueringer underveis med faglige vurderinger i 

samarbeid med berørte elever og foreldre/foresatte står sentralt. Rektor sier hun følger opp de 

elevene som opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø. Hun snakker med enkeltelevene 

det gjelder også i uformelle settinger. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Informantene deler sin felles oppfatning ved at de har kontakt med rektor og snakker med 

hjemmet i behandling av mobbesaker. Oppfølging av hjemmet og bygge relasjoner med 

foreldregruppen gjøres også i «fredstid» som en del av det forebyggende arbeidet. Dette gjør 

at arbeidet går lettere dersom det på et senere tidspunkt skulle oppstå en sak som må løses. De 

er enige i at de vil barnets beste og ønsker alt vel for elevene. Det betyr at de lytter til elevene 

og snakker med elevene. Det gjennomføres også møter med foreldre/foresatte utenom de faste 

møtene når aktive saker behandles. Sentralt står det å evaluere hvordan det går og vurdere i 

hvilken grad eleven eller elevene opplever bedring av situasjonen. Fokusgruppas holdning er 

at dersom tiltak ikke fungerer så må nye eller flere tiltak utredes og iverksettes. 

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at hun påser at den som skal følge opp eleven i en krenkesak må føle seg 

trygg. Rektor gir støtte og veiledning. Eleven får også tildelt lærere i forbindelse med 

oppfølging som de er trygge på. Oppfølging foregår i faser når tiltak gjennomføres og for å få 

en fortløpende evaluering av prosessen. Gjennom denne arbeidsformen sørger rektor for at 

skolen får tilstrekkelig informasjon fra eleven og kan avdekke dersom det er noe som fortsatt 

ikke fungerer. Etter avslutning av en krenkesak blir tiltakene evaluert med hensyn til hva som 

gikk bra og hva som kunne vært gjort annerledes. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at dette punktet er en del av jobben med å følge aktivitetsplanen der 

tiltak er utredet. Utfordringer er imidlertid knyttet til nevnte fenomen ved at enkelte elever 

trekker seg unna. Informantene gjør seg tanker om at det kan være at enkelte kanskje ikke tør 

å si tydelig nok ifra. At miljøet man er vokst opp i eller oppdragelsesformer kan ha noe å si. I 

en liten bygd kjenner alle hverandre og man vil kanskje ikke være til bry eller vise seg svak. 

Eller være et offer. 
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Innhenting av tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket, inkludert elevens 

syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven ønsker 

Revisjonen har undersøkt om rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole har 

bestemt en framgangsmåte for innhenting av tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene 

har virket, og om rektorene følger opp at denne blir brukt i praksis. 

I intervju sier rektorene at tiltakene evalueres i møte med elever og foreldre/foresatte. De får 

også mulighet til å foreslå nye tiltak. Dette bekreftes av eksemplene saker som skolene har 

behandlet. 

I intervju sier lærerne at tiltak evalueres i samtale med elev og foreldre og at rektor  

informeres om utfallet. Ved behov og etter evalueringer kan aktivitetsplan med tiltak endres. 

Malene til aktivitetsplan med tiltak har satt av plass til hva som er elevens syn, og i 

eksemplene på utfylte aktivitetsplaner bekreftes dette. 

 

Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø gir følgende føringer til skolene når 

de jobber med tiltak; 

«Skolen skal arbeide ut ifra hensynet til barnets beste, og det er elevens egen subjektive 

oppfatning som skal ligge til grunn for skolens vurdering av hva som er trygt og godt for den 

enkelte elev. Skolen skal ikke bagatellisere elevens opplevelser, og kan ikke unnlate å sette inn 

egnede tiltak. 

 

Plikten til å sette inn egnede tiltak omfatter også en plikt til å følge opp tiltakene, evaluere 

effekten og eventuelt legge til eller endre tiltak dersom det er nødvendig for at eleven igjen får 

det trygt og godt. 

 

Skolen skal løpende evaluere om tiltakene er til elevenes beste, og egnet til at eleven får et 

trygt og godt skolemiljø.  

Plikten til å sette inn tiltak varer til eleven har et trygt og godt skolemiljø. Det er viktig å ta 

foresatte og eleven i evalueringa. Om evalueringa viser at tiltakene ikke har hatt ønsket effekt, 

må en utvide tiltaksperioden, legge til eller endre tiltak. 

 

Om årsaken til at en elev ikke har det trygt og godt skyldes forhold utenfor skolen, vil skolen 

ha mer begrenset mulighet til å rette opp dette. Allikevel skal skolen så langt det finnes 

egnede tiltak, sørge for at disse bli brukt. Dette kan være gjennom tiltak som settes inn på 

skolen som har effekt utenfor skoletiden og skolens område.  

I tillegg må det vurderes om andre instanser bør varsles eller involveres, som helsetjenesten, 

barneverntjenesten eller andre av kommunens hjelpeinstanser». 

 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø gir også verktøy til skolene i form av eksempler 

på hvordan de kan jobbe variert med forskjellige metoder for innhenting av informasjon fra 

elever som er involvert i en mobbe/krenkesak. 

 

I kapittel 3.5 Arbeid i etterkant av en mobbesak – Elevnivå, definerer handlingsplanen videre; 

«Mål: Etter at en mobbesak er løst eller at det er tatt affære for å endre situasjonen, vil det 

være nødvendig å jobbe strategisk i forhold til de ulike partene: mobbeofferet, mobberne og 

tilskuerne. Målet med dette arbeidet må være å forebygge at de kommer i noen av disse 

rollene senere. 

 

Prinsipper 

- Skolen må sørge for at etterarbeid i mobbesaker blir prioritert og satt på dagsorden 

- Skolen må gjennomføre en løsningsorientert prosess og ha positivt fokus 
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- Skolen må jobbe strategisk i forhold til de ulike partene i etterkant av en mobbesak 

- Løsningsorientert fokus må også ivareta et godt forhold til involverte foreldre 

- Skolen må generelt se på foreldre/foresatte som en ressurs 

 

Momenter i arbeidet mot enkeltelever 

- Fjerne stempel som kan ha oppstått 

- Partene må ut av negative roller 

- Faste grenser mot uakseptabel atferd 

- Oppfølgingssamtaler 

- Følge opp skriftlige og muntlige avtaler 

- Elevsamtaler og kontaktmøter er naturlige oppfølingssteder 

 

Momenter i arbeidet mot grupper 

- Gjenopprette godt miljø og trygghet 

- Åpenhet og empati 

- Diskusjonsmøter/klassemøter 

- Trivselstiltak 

- Godt skolemiljø på tvers av aldersgrupper 

 

Ansvarlig: Trinnlærere og assistenter i samarbeid med rektor». 

 

Vurdering 

 

Rektor skal sørge for at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene 

har virket, inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven 

ønsker 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

2020/2021, legger ned en betydelig innsats i å innhente tilstrekkelig informasjon om hvordan 

tiltakene har virket, inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer 

eleven ønsker. Vi anser at skolen ivaretar og har til hensikt å oppfylle elevens rett til å bli hørt 

og medvirke til løsningen av saken sin. 

Det er også her revisjonens vurdering at framgangsmåtene som er fastsatt i Handlingsplan for 

et trygt og godt skolemiljø gir klare føringer og instrukser som også representerer verktøy og 

egnet rammeverk når rektor og de ansatte gjennomfører en aktivitetsplan med tiltak.  

 

Revisjonen merker seg imidlertid uttalelsen om at det kan oppstå utfordringer ved at spesielt 

gutter kan være tilbøyelige for å trekke seg unna problemløsningsprosesser, herunder arbeid 

med innhenting av informasjon. Vi mener at dette bør adresseres. 

I den forbindelse bør skolene være oppmerksomme og se til handlingsplanen med hensyn til å 

variere metodene for informasjonsinnhenting hos eleven. Dette for at skolen skal lykkes med 

å innhente tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket og i hvilken grad eleven 

ønsker endringer. Vi tenker da spesielt på saker der eleven kanskje ikke ønsker at 

foreldrene/foresatte skal få vite alt, eller der eleven av andre årsaker ikke forteller alt i et 

formelt møte.  

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 
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Skolen skal informere elever og foreldre/foresatte, om at de kan melde saken sin til 

Statsforvalteren dersom skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten 

 

Data 

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at dette skal foreldre/foresatte ha fått god informasjon om. Det er imidlertid 

tre år siden sist Kautokeino ungdomsskole hadde en sak som ble meldt til Statsforvalteren. 

Rektor sier videre at hun legger fram saker av viktighet for skolens rådsorgan og i andre 

møter ved skolen. Informasjonsgivning skjer blant annet i foreldremøter hver høst hvor rektor 

deltar. Informasjon blir gitt og orienterende dokumentasjon deles ut. Kontaktlærere står også 

sentralt i dette arbeidet. Trivsel og mobbeproblematikk tas opp i møter med elever og 

foreldre/foresatte. Årsplan for året blir gjennomgått og skolens holdning til nulltoleranse blir 

kommunisert. Rektor sier hun likevel savner engasjement fra foreldre/foresatte i arbeidet med 

å fremme elevenes skolemiljø og at her det potensiale for større oppslutning. I forbindelse 

med Corona-pandemien startet skolen med digitale Teams-møter i skole-hjem-samarbeidet. 

Dette har imidlertid vært positivt og man har i større grad klart å involvere foreldregruppen 

ved å ta i bruk en slik møteform. FAU fungerer godt ved skolen med mange møter i skoleåret 

2020/2021. SMU/SU har hatt to møter. Rektor sier hun i stor grad må engasjere opp 

foreldre/foresatte med hensyn til å fremme saker til møtene i SMU/SU. Elevrådet fungerer 

ifølge rektor meget godt med engasjerte elever som tar initiativ. Rektor har tilgang på 

møtereferater fra alle rådsorganene ved Kautokeino ungdomsskole. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Fokusgruppen svarer sammenfallende på at skolen gir foreldre/foresatte informasjon om 

elevenes rettigheter samt adgangen til å kunne melde en konkret sak til Statsforvalteren. 

Orienteringen blir gitt både i forbindelse med generell informasjonsgivning i foreldremøter 

ved skolen og dersom skolen har en konkret 9A-sak til behandling. En av informantene legger 

imidlertid til at skolen likevel kan bli enda mer tydelig på å informere foreldre/foresatte om 

hva som er riktig tjenestevei dersom man ønsker å sende melding til Statsforvalteren. Regelen 

om at skolen må få saken til behandling først kan med fordel kommuniseres bedre overfor 

foreldregruppen. Informanten har en oppfatning av at noen mener denne delen av lovverket 

gir adgang til å gå direkte til Statsforvalteren med en mobbesak eller en bekymring knyttet til 

elevenes psykososiale miljø. 

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at dette tas opp i skolestarten hvert år og sier at Kautokeino kommunes 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø også er blitt gjennomgått med foreldre/foresatte. 

De er orientert om elevenes plikter og rettigheter både via skolen og igjennom ulike 

aktiviteter. Rektor har et inntrykk av at dagens foreldre/foresatte i stor grad involverer seg på 

dette punkt. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at de kjenner til at det informeres i brev som går til foreldre/foresatte. 

Elevenes rettigheter blir kommunisert tydelig til alle elevene og foreldregruppen. De sier 

deres inntrykk er at alle ansatte ønsker å gjøre alt de kan for elevene. De har barnets beste i 

fokus. Elevenes krav på et trygt og godt skolemiljø og skolens nulltoleranse for mobbing og 

krenkende adferd, blir snakket om i klassemøtene og i foreldremøtene. 
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Foreldre/foresatte kan melde saken sin til Statsforvalteren dersom skolen ikke oppfyller 

aktivitetsplikten 

Dokumentet Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø som bygger på Opplæringsloven 

kapittel 9 A, angir at elever eller foreldre/foresatte kan melde saken sin til Statsforvalteren 

dersom de mener at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten. 

I malene for aktivitetsplan med tiltak, ligger dette inne, og blir fulgt opp i eksemplene med 

konkrete 9A-saker som skolene har jobbet med, og forelagt revisjonen til gjennomgang.  

I intervju sier rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole at skolene nå jobber 

systematisk ved å følge egne århjul/årsplaner, kommunens og skolenes egne 

virksomhetsplaner, samt at de har et årshjul for å gjennomføre aktiviteter som sikrer 

etterlevelse av opplæringsloven kapittel 9 A.  

Informasjon om elevenes rettigheter og prosedyrer ved håndtering av mobbing og krenkelser 

blir gitt i mange ulike sammenhenger ved at dette tas opp av kontaktlærerne på foreldremøter, 

elevsamtaler, foreldresamtaler og via infoskriv. Kommunens internettsider har også lenker til 

lovverk og styringsdokumenter fra lovgiver. Om lag alle elevene vi har hatt kontakt med 

igjennom spørreundersøkelse, hevder at de har snakket om temaet mobbing i sine klasser og 

viser til god kunnskap om problematikken. De fleste av elevene som svarte hevder også at de 

vet hva skolen skal gjøre når noen blir utsatt for mobbing og krenkelser. 

 

I spørreundersøkelsen til foreldrene svarte 2 foreldre positivt på at skolen har informert 

foreldre/foresatte om hvilke lovfestede rettigheter som gjelder for elever i grunnskolen. Det 

var 1 som var usikker, 2 som var uenig og 1 som var helt uenig i dette. Det ble både fra 

Kautokeino ungdomsskole og Máze skole svart i negativ retning på dette spørsmålet. 

 

Videre svarte 3 foreldre positivt enig i at skolen har informert foreldre/foresatte om hva man 

kan gjøre hvis skolen ikke følger opp saker hvor elever blir mobbet. Det var imidlertid 2 som 

var uenig og en som var helt uenig her. Det ble både fra Kautokeino ungdomsskole og Máze 

skole svart i negativ retning på dette spørsmålet. 

 

Vurdering 

 

Skolen skal informere elever og foreldre/foresatte, om at de kan melde saken sin til 

Statsforvalteren dersom skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten 

Opplysninger om at elever og foreldre/foresatte kan melde saken sin til Statsforvalteren 

kommer godt fram i den skriftlige dokumentasjonen som skolene har forelagt revisjonen i 

denne undersøkelsen. Dette sammenholdt med den muntlige informasjonen mottatt i intervju 

med rektorer og lærere gjør at revisjonen vurderer det som godtgjort at skolene i Kautokeino 

kommune gir informasjon til elever og foreldre/foresatte, herunder om adgangen til å melde 

saken sin til Statsforvalteren dersom skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten. Det faktum at 

foreldregruppen virker noe delt i sitt syn på skolens informasjonsarbeid kan likevel tyde på at 

ikke alle får med seg den informasjon som skolen gir på ulike arenaer. Dette må adresseres 

slik at opplevelsen av informasjonstilgang blir bedre for de foreldre/foresatte det gjelder, og at 

usikkerhet knyttet til tjenestevei og hvordan gå fram blir eliminert.  

  

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 

 

 

 

 

667



Forvaltningsrevisjon Kautokeino kommune - Mobbing blant barn og unge 

 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 87   

Rektor skal sørge for at skolen dokumenterer hva som blir gjort for å oppfylle 

aktivitetsplikten 

 

Data 

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at skolen dokumenterer sitt arbeid via elevmapper og skjema som skal fylles 

ut ved varsel om mobbing og krenkende adferd. Hittil er dokumentasjonen i mobbe/krenke-

saker blitt lagret i papirbasert arkiv, men digitalisering av arkiv er nå under planlegging. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Informantene forteller at arbeidet som gjøres i konkrete meldte 9A-saker blir dokumentert via 

krenkeskjema og aktivitetsplaner som fylles ut og arkiveres. En av lærerne i fokusgruppen 

sier man får god veiledning av rektor når man står i en sak. Rektor håndterer dokumentene 

videre til et arkiv. Kautokeino ungdomsskole har også elevmapper. 

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at skolen har elevmapper og et arkivsystem både på skolen og på sektor-nivå. 

Alle meldte registrerte 9A-saker blir arkivert. Hver fredag foregår en rapportering til 

kommunalleder kultur og oppvekst slik at skoleeier holdes orientert. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at de ansatte skal være orientert om framgangsmåtene med 

skriftliggjøring av observasjoner av elevenes skolemiljø og føring av loggnotater i prosesser 

med saker som er til undersøkelse. De bekrefter at Máze skole har elevmapper og at de ansatte 

skal fylle ut krenkeskjema når de er involvert i konkrete saker som krever slik 

saksbehandling. Dokumentasjonen skal leveres til rektor som har et arkiv. Dokumentasjon i 

9A-saker skal også sendes til elevens hjem ved foreldre/foresatte. 

 

Dokumentasjon av hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten 

Revisjonen har foretatt en gjennomgang av rektors arkiv ved Kautokeino ungdomsskole og 

Máze skole for å undersøke hvordan skolene følger opp konkrete mobbe/krenkesaker og 

herunder i hvilken grad aktivitetsplikten oppfylles og dokumenteres. Det ble i forbindelse med 

intervjufaser i denne undersøkelsen oppgitt at rektors arkiv ved de to skolene er et papirbasert 

system der sakene legges i ordnet rekkefølge kronologisk etter dato for hendelsene. Etter 

nærmere vurderinger så viste det seg at så ikke var tilfelle. Skolene benytter i hovedsak 

elevmappene til å arkivere dokumentasjon i mobbe/krenkesaker.  

Arkivsystemet generelt er ved skolene et rent manuelt og papirbasert system som ikke er 

integrert inn i kommunens elektroniske saksbehandlingssystem. Det betyr videre at rektorene 

må foreta en månedlig rapportering fra sitt arkiv for sin virksomhet opp til kommunalleder 

kultur og oppvekst. Dokumentasjon oppbevares i arkivskap hos skoleledelse og servicetorg 

ved skolene.  

Revisjonens undersøkelse viser videre at det ved de to skolene som er undersøkt nærmere kun 

er et fåtall saker som er blitt formalisert og registrert skriftlig via varselsskjema, 

krenkeskjemaer og aktivitetsplaner med tiltak. Dette gjelder for skoleårene 2019/2020 og 

2020/2021. Elevtallet ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole ligger på til sammen om 

lag 120 elever. 
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Dokumentasjon av aktivitetsplikten – Aktivitetsplan med tiltak; 

I henhold til opplæringsloven § 9 A-4 plikter skolen å dokumentere aktivitetsplikten.  

I noen tilfeller må skolen også foreta iverksetting av tiltak i konkrete mobbe/krenkesaker. 

Tiltaksplikten utløses når nærmere undersøkelser av en hendelse fører til at punktet for 

vurdering av saken i skjema del-1 for den krenkede, besvares med at det er mistanke eller 

kunnskap om at den krenkede ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolene er da pålagt å sette 

opp en skriftlig plan som skal inneholde følgende: 

- Hvilket problem tiltaket skal løse 

- Hvilke tiltak skolen har planlagt 

- Når tiltakene skal gjennomføres 

- Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene 

- Når tiltakene skal evalueres  

Administrativ skoleeier sier i samtaler med revisjonen at rektorene skal sende en oversikt til 

kommunalleder kultur og oppvekst hver uke, på om de har hatt henvendelser eller mottatt 

varsel om mobbing og krenkende adferd ved skolene. Dokumentasjon i sakene som for 

eksempel krenkeskjemaer, registreringsskjemaer og aktivitetsplan med tiltak, skal ligge på 

elevmappen og rektors arkiv. Rektorene ved skolene svarer at dokumenter i sakene også skal 

arkiveres i kommunens saks- og arkivsystem på en mappe knyttet til eleven. Kommunalleder 

bekrefter å ha denne overordnede kontrollen. 

Mange saker løses på et tidlig stadium og etter prinsipp om lavest mulig organisatorisk nivå. 

Disse sakene dokumenteres og lagres på den enkelte elevmappe. «Målet er å forebygge 

fremfor å håndtere. Vi prøver å løse saker før de oppstår eller utvikler seg».  

Lærerne ved de to skolene som er undersøkt nærmere sier at mange saker løses på et tidlig 

stadium. Dette gjelder kanskje spesielt saker som kunne vært varslet, men som har blitt løst 

veldig tidlig. Det vises også til at saker behandles i VISMA Flyt skole. De svarer likevel 

sammenfallende på at rutinen er at saker som gjelder varsel om mobbing og krenkelser i 

elevenes skolemiljø, skal registreres og arkiveres hos rektor.  

Revisjonen har sett nærmere på noen saker der skolene vurderte at det forelå tiltaksplikt. 

Skolene skal i mobbe/krenkesaker der det utløses plikt til å utarbeide aktivitetsplan med tiltak, 

besvare bestemte punkter i skjema for dokumentasjon av aktivitetsplikten. Revisjonen stilte 

derfor følgende kontrollspørsmål ved gjennomgangen av noen konkrete mobbe/krenkesaker 

som utløste plikt til å utarbeide tiltaksplan: 

• Dato for varsling av rektor? 

• Er det angitt hvem som har varslet rektor? Hvem/stilling? 

• Er det angitt hvordan saken er undersøkt?  

• Er det angitt hvordan de(n) involverte er hørt?  

• Er det utarbeidet tiltaksplan?  

o Beskriver planen hvilket problem som skal løses?  

o Beskriver planen hvilket tiltak skolen har planlagt? 

o Beskriver planen når (tidspunkt/tidsrom) tiltakene skal gjennomføres? 

o Angir planen hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene?  

o Angir planen når planen skal evalueres?  

o Er saken p.t. avsluttet? (Eleven vurderes å ha et trygt og godt skolemiljø?) 

o Er det dokumentert at avslutningen av saker er i samråd med elever/foresatte? 

o Dato for avslutning av sak 
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Revisjonens gjennomgang viser at aktivitetsplanene var utarbeidet i henhold til ovennevnte 

punkter og var fylt ut med relevante opplysninger som dokumenterer at håndteringen av 

sakene ble gjort i tråd med opplæringslovens krav. Med en slik arbeidsform viser skolen 

hvordan de har jobbet i henhold til aktivitetsplikten med delpliktene; følge med, gripe inn, 

varsle, undersøke og sette inn tiltak. 

Fra den dato som en 9A-sak meldes/varsles, så har skolen 5 virkedager på seg til å kontakte 

de involverte parter, elever og foreldre/foresatte, starte undersøkelse av saken og igangsette 

arbeidet med tiltaksplan dersom det kreves. I de sakene som er undersøkt nærmere så viser 

angitte datoer i dokumentasjonen at dette etterleves av skolene.  

Skjemaene som fylles ut i konkrete mobbe/krenkesaker skal arkiveres i elevmappe for den 

enkelte elev og i rektors eget arkiv for 9A-saker. Så langt revisjonen har kontrollert de to 

utvalgte skolene, så viser den nærmere undersøkelsen av et utvalg mobbe/krenkesaker at 

skolene ikke gjør dette fullt ut. Skolene har elevmapper, men rektor har ikke et eget arkiv med 

løpende oversikt over meldte 9A-saker. Det eneste rektorene har er en sekundær-løsning 

gjennom rapportering til skoleeier. Kommunalleder kultur og oppvekst bekrefter overfor 

revisjonen at skolene rapporterer hver uke om det har innkommet varsel til skolen om 

skolemiljø som må behandles i henhold til opplæringsloven kapittel 9 A. 

 

Vurdering 

 

Rektor skal sørge for at skolen dokumenterer hva som blir gjort for å oppfylle 

aktivitetsplikten 

Rektor skal sørge for at skolen dokumenterer hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

Revisjonen har fått forelagt saker fra Kautokeino ungdomsskole og Máze skole som har vært 

behandlet som varsel dersom en eller flere elever ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

Revisjonen vurderer på bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i 

forbindelse med denne undersøkelsen, at skolene i de sakene de har registrert, dokumenterer 

hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten i konkrete mobbe/krenkesaker, samt at den 

praksis det vises til i disse sakene i hovedsak er i tråd med opplæringslovens bestemmelser.   

Revisjonens undersøkelse viser imidlertid at det ved de to skolene som er undersøkt nærmere 

kun er et fåtall saker som er blitt formalisert og registrert skriftlig via varselsskjema, 

krenkeskjemaer og aktivitetsplaner med tiltak. Det faktum at det kun er blitt registrert et fåtall 

mobbe/krenkesaker i et skolemiljø som består av om lag 120 elever over en tidsperiode på to 

skoleår (skoleårene 2019/2020 og 2020/2021), innebærer at revisjonen får et relativt lavt 

sikkerhetsnivå og begrenset grunnlag til å vurdere i hvilken grad saksbehandlingen ved 

håndtering av saker etter opplæringsloven kapittel 9 A blir utført. På den ene siden ligger det 

utenfor rammene for denne forvaltningsrevisjonsundersøkelsen å utrede årsaker til det lave 

antallet registrerte 9A-saker ved de to skolene. På den andre siden viser sammenfallende svar i 

intervjuene med rektorene og lærerne at det er høyt prioritert å være tett på og følge med 

elevene i det daglige og gripe inn med tidlig reaksjon når de observerer negativ adferd eller 

mobbe/krenkesituasjoner i skolemiljøet. Da foregår imidlertid saksbehandlingen i stor grad 

muntlig. Det opplyses i flertall av rektorene og lærerne ved de to skolene at de søker å løse 

saker etter prinsipp om lavest mulig organisatorisk nivå. 

  

Revisjonen vurderer derfor samlet sett at det både ved Kautokeino ungdomsskole og Máze 

skole i forbindelse med denne undersøkelsen, ikke fullt ut kan godtgjøres at rektor sørger for 
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at skolen dokumenterer hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten i tidlige faser som 

gjelder etterlevelse av de første delpliktene følge med, gripe inn og varsle.  

Revisjonen merker seg opplysningen som tidligere er nevnt i forbindelse med denne 

undersøkelsen ved at VISMA Flyt skole benyttes i forbindelse med behandling av saker som 

kan ligge i grensegangen til forhold som skal vurderes etter opplæringsloven kapittel 9 A, og at 

en del dokumentasjon knyttet til skolenes arbeid vil kunne befinne seg i dette systemet. 

Skoleeiers arkiv og oversikt over meldte registrerte 9A-saker samsvarer imidlertid med 

arkivføringen i elevmappene ved de to skolene. 

Manglende elektronisk arkivsystem vurderes av revisjonen som en svakhet, men ikke et avvik 

sett i forhold til loven. 

Revisjonskriteriet vurderes ikke fullt ut oppfylt. 

 

 

Rektor skal sørge for at skolens arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø blir evaluert 

 

Data 

 

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at skolens gjennomgang av den årlige nasjonale elevundersøkelsen og PA-

modellen benyttes i skolens evalueringsarbeid samt at det gjennomføres Skolebasert 

vurdering hver vår. De har også benyttet ordskymodell igjennom Learn-lab. Rektor opplyser 

at kommunen er med i Ungdata-undersøkelsen. Hun medgir at de kan bli bedre på evaluering 

av den årlige nasjonale elevundersøkelsen. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Informantene forteller at de evaluerer sitt arbeid på området trygt og godt skolemiljø, men at 

de nok kan bli bedre. En av informantene legger imidlertid til at det ikke har vært så mange 

større mobbesaker det siste året. Teamene foretar evalueringer i forbindelse med utfordringer 

som må løses eller etter hendelser i skolemiljøet. PA-modellen som de bruker i det daglige 

arbeidet trekkes også fram som et nyttig verktøy ved at arbeidsformen også har en 

evaluerende tilnærming. 

En annen informant forteller at de har en felles gjennomgang av skolens resultater i den årlige 

nasjonale elevundersøkelsen. Da blir svarene og resultatene diskutert og drøftet i ulike 

arbeidsprosesser. Gjennomgangen blir også tatt ned på team-nivå ved å se på hvilke områder 

hvor det kan være rom for forbedringer og hvor det kan settes inn ekstra innsats. 

En tredje informant forteller at det gjennomføres evalueringer etter enkeltsaker. 

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at skolen følger årshjulet som sier at skal skolemiljøet skal evalueres. 

Årshjulet er hengt opp på arbeidsrommet til lærerne. Skolens resultater i den årlige nasjonale 

elevundersøkelsen evalueres også. Ellers er skolen såpass liten at det lett foregår evalueringer 

igjennom hele året med hensyn til arbeidet med trygt og godt skolemiljø. Rektor nevner at 

hun også har vurdert å søke om å etablere Trivselslederprogrammet -TL ved skolen og sier at 

dette har både forebyggende effekt og kan være til hjelp i å formalisere evalueringsarbeidet 

større grad. Rektor tenker på utvikling av skolen og hva man kan få til. Hun forteller i tillegg 

at trivselsundersøkelser på samisk nå er utarbeidet og vurderes gjennomført ved skolen. 
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Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at de i hovedsak opplever et oversiktlig skolemiljø ved skolen. Det 

evalueres i henhold til årshjulet. En av informantene sier de i grunn evaluerer sitt arbeid 

kontinuerlig igjennom hele året ved en liten skole, men da ofte i uformelle prosesser. Som et 

eksempel på formelle faste evalueringer nevner informantene at rektor og lærerkollegiet hvert 

år går igjennom skolens resultater fra den årlige nasjonale elevundersøkelsen. De har også 

gjennomført evalueringsprosesser via Vurdering for læring. 

Informantene deler sin mening om at samarbeid mellom barnehage og skole – herunder 

jobben som gjøres med overganger kan bli bedre. Dette er noe man har snakket en del om i 

lærerkollegiet. 

 

Evaluering av arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø angir i kapittel 3.1 Årshjul for skolens arbeid 

med opplæringsloven kapittel 9 A, at den årlige nasjonale elevundersøkelsen skal 

gjennomføres i løpet av oktober-måned og lokal trivselsundersøkelse i løpet av november-

måned. Videre framgår det av årshjulet at skolene skal evaluere sitt arbeid med trygt og godt 

skolemiljø i personalet og i skolens rådsorganer i løpet av juni-måned. Dette framgår også av 

skolenes årsplaner/årshjul. Rektorene og lærerne som revisjonen har snakket med bekrefter at 

skolene gjennomfører evaluering i etterkant av slike undersøkelser. Rektorene ved 

Kautokeino ungdomsskole og Máze skole er også delaktig i evalueringer og rapporteringer til 

skoleeier ved kommunalleder for kultur og oppvekst blant annet ved at det årlig skal 

utarbeides en tilstandsrapport for grunnskolen i kommunen. De siste rapportene er blitt avlagt 

for skoleårene 2019/2020 og 2020/2021, og i dette arbeidet foregår det vurderinger og 

oppsummeringer av skolenes arbeid blant annet relatert til trygt og godt skolemiljø.  

Rektorene bekrefter også videre at informasjon fra elevsamtaler, foreldresamtaler, dialog med 

undervisningsinspektør/rådgiver/sosiallærer, evaluering på team- og fellesmøter jf. IGP 

danner grunnlaget for videre evalueringer av skolens arbeid. Grunnskolen i Kautokeino 

kommune evaluerer sitt arbeid og jobber i henhold til system for virksomhetsbasert vurdering 

(skolebasert vurdering), dette for å innfri de krav som stilles i opplæringsloven § 13-10 andre 

ledd. 

 

Vurdering 

 

Rektor skal sørge for at skolens arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø blir evaluert 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

sørger for at skolens arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø blir evaluert. Revisjonen 

vurderer at praksis og tiltakene er tilpasset skolemiljøenes størrelse og kompleksitet. 

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 
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Rektor skal sørge for at skolen endrer praksis dersom det er nødvendig 

 

Data 

  

Intervju med rektor Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Rektor forteller at skolen setter inn ekstra ressurser og tiltak på klasser, trinn eller grupper 

dersom det avdekkes utfordringer som må håndteres. Da iverksettes tiltak og endringer som 

påvirker skolens praksis. Eksempel kan være å flytte elever mellom klasser og at man 

omorganiserer med økte ressurser der det er behov. Skolen kan også beslutte å gjøre endringer 

i lærersammensetningen på klassene ved å sette inn nye lærere i tillegg til å øke voksentetthet 

samt observasjon på klasser eller grupper. Når lovendringer ikraftsettes så er kommunens 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, også et eksempel på at skoleeier og skolenivået 

i samarbeid iverksetter endringer knyttet til praksis. Da tar rektor sitt ansvar for lede 

implementering på sin virksomhet. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Kautokeino ungdomsskole 2020/2021: 

Fokusgruppen forteller at deres inntrykk er at de har en rektor som er opptatt av å følge loven 

og at endring av praksis kan forekomme. For eksempel ved ikraftsettelse av lovendringer. 

Endringene kan også være initiert av kommunen som skoleeier i samarbeid med rektor eller at 

rektor avdekker rom for forbedringer i måten det jobbes på. En annen informant forteller at 

rektor er flink til å ta personalgruppen med på råd og drøfte endringer som må gjøres. En 

tredje informant forteller om endringer i forbindelse med innføring av tverretatlig team med 

politi og helse som kan involveres ved behov. Skolen har digital mobbing som et viktig 

fokusområde for tiden og Nettvett er blitt tatt inn som en del undervisningen. Kautokeino har 

to psykologer som gir et lavterskeltilbud til ungdom. Lærerne sier at dette arbeidet kan bidra 

positivt til elevene ved skolen. Fokusgruppen bekrefter overfor revisjonen at det er satt av fast 

tid hver uke ved skolen hvor elever kan gå til psykolog. Skolen har også et kontor der elevene 

kan avtale time med helsesøster ved behov. 

 

Intervju med rektor Máze skole 2020/2021: 

Rektor forteller at implementering av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø er et 

eksempel på tiltak som skoleeier sammen med rektor jobber med nå og som påvirker praksis 

for alle ansatte i grunnskolen i Kautokeino. Rektor nevner videre at innføring av 

soneinndeling i friminuttene og tre innganger til skolebygget også var et forslag fra 

foreldregruppen og som skolen innførte for å unngå uønskede situasjoner og fysiske 

uromomenter mellom elevene. Rektor kan melde om færre hendelser med uønsket adferd etter 

innføring av dette. Hun forteller videre at hun jobber en del med ideer til utviklingsarbeid og 

hvordan alle ansatte i fellesskap kan utvikle Máze skole til å bli en enda bedre skole, med 

ekstra veiledning for de ufaglærte og øket grad av kollegaveiledning. Rektor sier at man 

hjelper hverandre i samme retning. Lærerne kjenner hverandre godt. Og fellesmøtene er 

sentrale arenaer der rektor gir informasjon om endringer som gjennomføres ved skolen. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg lærere Máze skole 2020/2021: 

Informantene forteller at endring av skolens praksis har skjedd etter ulike evalueringer. De 

trekker fram at endring i arbeidsmetoder, timeplaner, inspeksjonsrutiner og 

hjemmeundervisning, har vært konkrete tiltak som skolen har iverksatt som endring av praksis 

når det har vært nødvendig. 
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Endring av praksis dersom det er nødvendig 

Revisjonen har fått forelagt dokumentene (også nærmere omtalt i kapittel 2 i denne rapporten) 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Kautokeino kommune 2019/2020 og 2020/2021, 

Kautokeino kommune - Forsvarlig system for skole, Virksomhetsplan for enhet kultur og 

oppvekst 2021, i tillegg til Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.  

Dette representerer Kautokeino kommunes kvalitetssikringssystem og dokumentene beskriver 

hvordan kommunen som skoleeier har organisert sin opplæringsvirksomhet, samt gir en 

oversikt over kommunens forsvarlige system for å kunne vurdere om kravene i lover og 

forskrifter overholdes i henhold til opplæringslovens § 13-10 andre ledd. Her står også 

oppfølging av skolene og kommunikasjon mellom skole-nivå og sektor-nivå sentralt, samt at 

resultatene av dette arbeidet kan føre til at rektor må iverksette endring av praksis ved 

skolene. 

Skolenes regeletterlevelse kontrolleres også i forbindelse med kvalitetsdialoger og 

rapporteringer. 

 

 

Vurdering 

 

Rektor skal sørge for at skolen endrer praksis dersom det er nødvendig 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

2020/2021 tar sitt initiativ og ansvar for å adressere og iverksette endring av praksis dersom 

det er nødvendig. Revisjonen anser at det skriftlige rammeverket som nå er etablert på sektor-

nivå og kommunikasjonen mellom rektorene og kommunalleder for kultur og oppvekst i 

Kautokeino kommune er av en karakter som er godt egnet for videre utviklingsarbeid. Vi 

vurderer at endringer av praksis blir iverksatt innenfor lovens krav og de rammer som blir gitt 

til rektorene ved skolene, samt at de endrer praksis dersom nødvendig. 

Som et tillegg og forslag fra noen av lærerne adresserer vi deres uttalelse knyttet til 

forbedringspotensial og endring, ved at det med fordel kunne blitt gjort en bedre jobb med 

overgangen barnehage – skole. Det er også et uttalt ønske om at det bør tilrettelegges for 

ekstra veiledning for de ufaglærte lærerne og øket grad av kollegaveiledning i skolen. 

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 
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4 HVORDAN ARBEIDER BARNEHAGENE I 

KAUTOKEINO KOMMUNE MED Å FOREBYGGE, 

AVDEKKE OG BEKJEMPE MOBBING? 

 

Revisjonen har på bakgrunn av forelagt dokumentasjon og informasjon gjeldende for 

barnehageåret 2020/2021, undersøkt hvordan ledelse og ansatte ved den største kommunale 

barnehagen Beazedievvá barnehage arbeider med å forebygge, avdekke og bekjempe 

mobbing. Revisjonskriteriene i neste punkt 4.1 er ved gjennomføringen av undersøkelsen blitt 

holdt opp mot et samlet datagrunnlag som har vært tilgjengelig for revisjonen og danner basis 

for de vurderinger og konklusjoner som trekkes. 

 

4.1 Revisjonskriterier   

• Styrer skal sørge for at personalgruppen tar del i planleggingen og gjennomføringen 

av arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø og at barnehagen har en forsvarlig 

pedagogisk bemanning 

 

• Styrer skal sørge for at barna medvirker i planlegging og gjennomføring av arbeidet 

for et trygt og godt barnehagemiljø 

 

• Styrer skal sikre at foreldreråd og samarbeidsutvalg tas med i arbeidet med 

barnehagemiljøet 

 

• Styrer skal sikre at foreldre/foresatte får medvirke til den individuelle tilrettelegging 

av barnets helse og trivsel 

 

• Styrer skal jobbe for at personalet i barnehagen skal praktisere holdninger og verdier 

som bidrar til et trygt og godt barnehagemiljø 

 

• Styrer skal følge opp dersom en ansatt i barnehagen ikke praktiserer holdninger og 

verdier som bidrar til et trygt og godt barnehagemiljø 

 

• Styrer skal sikre at alle som jobber i barnehagen, følger med på og følger opp om 

barna ikke har et trygt og godt barnehagemiljø 

 

• Styrer skal sørge for at alle som jobber i barnehagen forebygger, stopper og følger opp 

diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillmønstre 

 

• Styrer skal sørge for at barnehagen vurderer arbeidet med et trygt og godt 

barnehagemiljø basert på blant annet synspunkter fra barna, foreldre og ansatte 

 

• Styrer skal sørge for at barnehagen endrer praksis dersom det er nødvendig 
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4.2 Data og revisors vurderinger 

 

Styrer skal sørge for at personalgruppen tar del i planleggingen og gjennomføringen av 

arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø og at barnehagen har en forsvarlig pedagogisk 

bemanning 

 

Data  

 

Intervju med styrer Beazedievvá barnehage 2020/2021: 

Styrer forteller at hun i det daglige er bevisst på å følge opp at alle i personalgruppen blir 

involvert i arbeidet med det psykososiale barnehagemiljøet. Det gjelder alle ansatte fra 

pedagogiske ledere til barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter. Hun vurderer det som 

viktig at alle ansatte ved avdelingene har en mest mulig lik tilnærming til barnehagens 

verdigrunnlag og fastsatte arbeidsformer, i tillegg til en mest mulig felles forståelse av 

betydningen av et trygt og godt barnehagemiljø.  

 

Aktivitetene og det pedagogiske opplæringssystemet blir tilpasset avdelingsvis etter barnas 

alder og modenhet. Gjennom delegert myndighet gitt av styrer, iverksetter de pedagogiske 

lederne det daglige arbeidet sammen med de øvrige ansatte. Beazedievvá barnehage har tre 

avdelinger, det er, Rød 0-3 år, Blå 0-4 år og Grønn 0-6 år. Styrer presiserer at barnehagen er 

en samisk barnehage, der samisk er hovedspråket, og at barnehagen bygger sin pedagogikk på 

samisk barneoppdragelse. Sentralt står årsplanen som er delt inn i de 8 samiske årstidene.  

I Beazedievvá barnehage legger man vekt på samisk språk, kultur og tradisjoner. Samiske 

tradisjoner, arbeid og gjøremål vies stor plass i barnehagens virksomhet.  

 

I utarbeidelsen av årsplanen blir alle ansatte involvert. Fokusområder for arbeidet med et trygt 

og godt barnehagemiljø fastsettes i felles arbeidsprosesser som igjen skal etterleves på 

avdelingene. Styrer følger opp avdelingene med daglige besøk og samtaler med de ansatte.  

 

For barnehageåret 2020/2021 står følgende verdier sentralt i barnehagens arbeid;  

*Hjelpsomhet  

*Ta vare på hverandre  

*Vennskap 

 

Styrer forteller videre at den formelle involveringen av personalgruppen skjer i jevnlige felles 

personalmøter, der generelle faglige spørsmål og saker som gjelder hele barnehagen kan 

diskuteres med innspill fra de ansatte. Ved avdelingene gjennomføres det møter der 

planlegging og gjennomføring av arbeidet ved den enkelte avdeling står sentralt. I disse 

møtene kan det for eksempel i tillegg være behov for å løse og håndtere utfordringer knyttet 

til enkeltsaker og hendelser i barnegruppen.  

 

Styrer forteller også at alle ansatte får medvirke i utarbeidelse av regler og retningslinjer som 

skal være gjeldende for deres barnehage og at arbeidet med et trygt og godt barnehagemiljø er 

tema i medarbeidersamtaler. Ved oppstart av barnehageåret hver høst, innkaller styrer til et 

felles og noe lengre personalmøte der tema som trygt og godt psykososialt banehagemiljø, 

barnehagebarns rettigheter, barnehagens verdier, felles holdninger, planer og eventuelle 

endringer i lovverk kan være på agenda. Informasjon fra slike møter som er relevant for 

foreldregruppen blir tatt videre til gjennomgang i foreldremøter hvor de ansatte også deltar.  
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Videre trekker styrer fram Kautokeino kommunes Handlingsplan mot mobbing – Alle skal ha 

det bra i Kautokeino-barnehagene! som i løpet av 2020 ble utarbeidet av Kautokeino 

kommune i samarbeid med ledere i barnehagesektoren. Innspill fra ansatte ble også tatt inn i 

forbindelse med utarbeidelse av planen. Implementering pågår nå og planen er blitt 

gjennomgått i felles møter i barnehagen og de ansatte har jobbet med deler av den. 

Handlingsplanen skal stå sentralt i barnehagenes arbeid med å forebygge, avdekke og 

bekjempe mobbing. Styrer sier at alle ansatte i Beazedievvá barnehage gjennomfører faglige 

obligatoriske oppdateringer initiert av barnehagen og får tilbud om relevante kurs og 

opplæring dersom de ansatte uttaler behov for det. Som eksempel nevnes det at alle ansatte, i 

de kommunale barnehagene i Kautokeino, deltok på et kurs 10.03.21, med mobbeombud, 

Janne Sanner, hvor trygt og godt barnehagemiljø, aktivitetsplikten, aktivitetsplan og 

samarbeid var tema. 

Ved ikrafttredelse av endring i barnehageloven 01.01.21 har barnehagens ledelse og 

personalgruppen jobbet med innholdet i den nye aktivitetsplikten. Dette er et felles arbeid som 

skal videreføres. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg fra personalgruppen Beazedievvá barnehage 

2020/2021: 

Informantene i fokusgruppen bestående av to pedagogiske ledere, en fagarbeider og en 

assistent, forteller at de opplever å få ta del i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet 

for et trygt og godt barnehagemiljø. Personalgruppens formelle deltakelse er i stor grad 

sentrert rundt følgende: 

• Personalmøter 

• Avdelingsmøter 

• Ped. - møter 

• Møter i tverrfaglige team 

• Daglige morgenmøter 

• Medarbeidersamtaler 

Barnehagen har videre en årsplan som også omfattes av oppgaver der målet er å fremme «et 

trygt og godt barnehagemiljø». Årsplanen beskriver det felles verdigrunnlaget barnehagen 

bygger på og skal blant annet bidra til felles forståelse av innholdet i begrepene: 

• Mobbing  

• Trivsel 

• Samisk barneoppdragelse 

Informantene sier de ansatte i barnehagen er i en prosess der man i felleskap går igjennom og 

setter seg inn i Kautokeino kommunes Handlingsplan mot mobbing – Alle skal ha det bra i 

Kautokeino-barnehagene! Dette gjøres i møter og blant annet ved å løse oppgaver som er 

relevant for planen. 

Endringene i barnehageloven og hva dette innebærer er også tatt opp på personalmøter. I slike 

møter har de jobbet med innholdet i aktivitetsplikten, herunder arbeidet med dokumentasjon, 

aktivitetsplaner og tiltak. De ansatte har også gjennomført kurs der mobbeproblematikk har 

vært tema. I intervjuet beskriver informantene innholdet i aktivitetsplikten godt.  

 

Fokusgruppen sier videre at de ansatte også blir naturlig involvert i forbindelse med de 

daglige arbeidsoppgavene i barnehagen. «Hvis vi ser noe tar vi det opp med styrer eller andre 

medarbeidere, gjerne i uformelle samtaler. Når noe oppstår, tar vi det opp med en gang – 

Alle avdelinger kan bli involvert når vi må løse situasjoner der mobbing og krenkende adferd 

observeres». 
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I etterkant av intervjuet presiserer en pedagogisk leder overfor revisjonen at fokusgruppen 

syntes det var fint å få møte revisjonen til en samtale om temaet for undersøkelsen. Hun 

forteller at de hadde et refleksjonsmøte før intervjuet med revisjonen, og at det da kom opp 

mye til diskusjon og vurdering, som for eksempel at alle ikke hadde helt den samme 

tilnærmingen til mobbing og hva som er ok og ikke ok. Etter møtet med revisjonen snakket de 

også om forhold knyttet til bemanningen og at det forekommer ofte at barnehagen har vikarer. 

Den pedagogiske lederen forteller at de som er fast ansatt opplever noen 

tilnærmingsforskjeller mellom vikarer og grunnbemanningen. «Det kan enda hende at vi har 

flere vikarer i en avdeling, og da blir det vanskelig hvis de ikke vet hvordan barnehagen eller 

avdelingen jobber med for eksempel mobbing eller konflikter, og det kan også hende at de 

ikke tør å ta konfliktene barna har». Hun sier at de veileder og informerer vikarene om 

barnehagens arbeidsformer og forteller om at man må holde øye med barna, og enkeltbarn. 

«Vi sier også klart i fra at vi ikke tillater mobbing i barnehagen». «Det kan også hende at de 

kommer til oss og spør om hjelp, hvis de trenger». «Da blir det ikke det samme som det hadde 

blitt med grunnbemanningen, fordi vi har jo hatt møter hvor vi har snakket om hvordan vi 

skal ha det i avdelingen». Grunnbemanningen er et team med fast ansatte som jobber sammen 

fra oppstart av hvert barnehageår med å blant annet utarbeide regler og normer i barnehagen. 

 

Involvering av de ansatte i arbeidet med barnehagemiljøet og forsvarlig bemanning 

Styrer for Beazedievvá barnehage 2020/2021, opplyser revisjonen om at barnehagen har en 

grunnbemanning som består av 1 styrer med barnehagelærerutdanning, 3 pedagogiske ledere 

med barnehagelærerutdanning, 1 førskolelærer med barnehagelærerutdanning, 3 fagarbeidere 

og to assistenter. Til sammen er grunnbemanningen i barnehagen på 10 ansatte, pluss 3 

ekstraressurser til enkelte barn, hvor en av disse er utdannet barnehagelærer.  

For barnehageåret 2020/2021 var det registrert 46 barn i Beazedievvá barnehage.  

 

Revisjonen merker seg at ifølge Utdanningsdirektoratets Barnehagefakta, så tilfredsstilte ikke 

Beazedievvá barnehage pedagognormen per 15.12.2020. Barnehagene i Norge rapporterer 

årlig sine ressursdata rundt denne dato. Det betyr at barnehagen på angitt tidspunkt ikke hadde 

tilstrekkelig antall pedagogiske ledere og ikke hadde søkt eller fått dispensasjon fra 

utdanningskravet.  

I Foreldreundersøkelsen 2020 i regi av Utdanningsdirektoratet svarer i tillegg 

foreldre/foresatte i Beazedievvá barnehage i negativ retning når det kommer til i hvilken grad 

de opplever tilfredsstillende bemanningstetthet – antall barn per voksen. 

 

Styrer forteller at hun involverer de ansatte hun har tilgjengelig i å planlegge og arbeide med 

årsplanen og temaplanen som står sentralt i driften av virksomheten. Barnehagen starter opp 

slikt arbeid i personalmøter, hvor alle ansatte har mulighet til å bidra til innholdet. Foreldrene 

blir invitert, via årsplanen, til å fremme synspunkter om det pedagogiske innholdet i 

barnehagen. Synspunktene videreføres til neste års arbeid med rullering og utarbeidelse av 

planene. De ansatte er også representert via personalets representant i samarbeidsutvalget, 

hvor årsplanen og temaplanen blir fastsatt i møtene. I årsplanen framkommer barnehagens 

pedagogiske innhold, hva barnehagen vektlegger og hvordan barnehagen arbeider for å 

fremme et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn. 

 

Revisjonen har gjennomgått dokumentasjon og redegjørelse fra styrer på at barnehagen har 

hatt personalmøter, og avdelingene har hatt avdelingsmøter, hvor barnehagemiljø har vært et 

tema.  
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Alle avdelingene med alle ansatte gjennomfører aktiviteter for et trygt og godt 

barnehagemiljø, blant annet ved daglige samlingsstunder, samtalestunder, barnesamtaler, 

voksenstyrt lek og observasjoner, hvor barnehagemiljøet er tema. Styrer har også forelagt 

revisjonen tavler for dagsrutiner, plakat om vennskap og følelser og avdelingsregler som de 

ansatte har jobbet med i lag med barna. 

 

Alle barnehagens ansatte har tilgang til en plattform, Veilederen.no, hvor det er mulig å følge 

forelesninger, kurs og lignende, med barnehagemiljø som tema. Via plattformen har alle 

ansatte tilgang til gjeldende og oppdaterte nasjonale styringsdokumenter, som omhandler 

barnehagemiljø og plikter i forhold til barnehagemiljø. Barnehagestyrer har tilgang til 

oversikten over kurs, informasjon, forelesninger og lignende, som de ansatte har gjennomført. 

Styrer og kommunens virksomhetsleder for barnehager har også mulighet til å velge ut 

innhold i plattformen som de ansatte skal gjennomgå i løpet av en gitt periode. 

 

Revisjonen har fått forelagt Beazedievvá barnehages årsplan for 2020/2021 med 

månedsplaner og Kautokeino kommunes handlingsplan mot mobbing.  

 

I månedsplanene operasjonaliserer barnehagen det pedagogiske innholdet og legger rammene 

for aktivitetene, hva barnehagen vektlegger og hvordan barnehagen arbeider for å fremme et 

trygt og godt barnehagemiljø for alle barn. Månedsplanene legger opp til å dekke det som 

lovgiver definerer ved at «barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 

fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, og videre at barnehagen skal 

bygge på grunnleggende verdier som for eksempel respekt for menneskeverdet og naturen, 

åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet samt verdier som er forankret i 

menneskerettighetene».  

 

Beazedievvá barnehage har et planverk som inneholder aktiviteter som bygger på å møte 

barna med tillit og respekt, bidra til trivsel og glede i lek og læring, være et utfordrende og 

trygt sted for fellesskap og vennskap samt fremme demokrati og likestilling og motarbeide 

alle former for diskriminering. 

 

I handlingsplan mot mobbing rettes fokuset mot hva som skal være Beazedievvá barnehages 

felles praksis i arbeidet med å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing, samt at det ved 

behandling av de ulike temaene i planen gis henvisning til Betydning for barna og Kjennetegn 

på god praksis. Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er det 

rettslige grunnlaget for utarbeidelsen av handlingsplanen. Denne planen skal være et verktøy 

og et skriftlig rutinedokument som alle ansatte i Kautokeinobarnehagene skal nyttiggjøre seg 

av i arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø.  

 

Igjennom handlingsplanen får de ansatte en rettledning i hva som er barnehagens syn på 

mobbing, definisjon på mobbing, hvordan det skal jobbes forebyggende, hvordan man skal 

forstå barns handlingsmønstre og kunne identifisere mobbing og krenkende adferd i 

barnegrupper, samt hvordan man skal gripe inn og håndtere situasjoner ved bruk av tilpassede 

tiltak så tidlig som mulig. Forhold knyttet til voksenpersoner som kan komme i en 

krenkesituasjon overfor barn blir også behandlet i handlingsplanen, i tillegg til at viktigheten 

av foreldresamarbeid blir framhevet.  
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Ifølge handlingsplanen skal barnehagene i kommunen inngå i et tverrfaglig samarbeid 

bestående av PPT9, helsesøster, barnevern og kommunepsykolog. Noe som skal være 

støttefunksjoner og drivere i det forebyggende arbeidet. 

 

På undersøkelsestidspunktet var endring i barnehageloven nylig tråd i kraft, slik at nytt 

kapittel 8 med §§ 41, 42 og 43, som gir de rettslige føringene knyttet til de plikter som 

barnehagen må oppfylle i sitt arbeid med psykososialt barnehagemiljø, herunder 

aktivitetsplikt, ikke var inntatt i handlingsplanen. Det opplyses imidlertid fra barnehageeier at 

handlingsplanen er et levende dokument og at lovendringen blir behandlet inn i 

handlingsplanen når den skal opp til neste faglige revidering. Revisjonen er blitt forelagt 

dokumentasjon på at lovendringen er blitt gjennomgått i forbindelse med personalmøter i 

Beazedievvá barnehage, med blant annet faglige diskusjoner knyttet til forståelse og 

etterlevelse. Dokumentene som ble presentert for de ansatte skal være et tillegg til 

handlingsplanen. 

 

Utvalget med informanter fra personalgruppen bekrefter at barnehagen har en årsplan med 

aktiviteter som skal gjennomføres og at de ansatte involveres i utarbeidelse av planen. De har 

også en handlingsplan mot mobbing. De sier de tar del i planleggingen og gjennomføringen 

av arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen viser overfor revisjonen hvordan 

de jobber med å utarbeide og forankre sine planer samt involverer alle ansatte i arbeidet med 

Kautokeino kommunes handlingsplan mot mobbing.   

Gjennom intervjuene med styrer og utvalg fra personalgruppen kommer det fram at personalet 

viser til gode holdninger og verdier som bidrar til et trygt og godt barnehagemiljø.  

 

Vurdering 

 

Styrer skal sørge for at personalgruppen tar del i planleggingen og gjennomføringen av 

arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø og at barnehagen har en forsvarlig pedagogisk 

bemanning   

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er forelagt fra Beazedievvá 

barnehage, vurderer revisjonen at styrer sørger for at personalgruppen tar del i planleggingen 

og gjennomføringen av arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø. Vi finner det godtgjort at 

praksis er tråd med intensjonen i barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver. Revisjonen merker seg opplysningen om at vikarer som ikke er så kjent med 

barnehagens arbeidsformer iblant kan ha behov for ekstra oppfølging, men at personalgruppen 

da løser slike tilfeller med veiledning og inkludering av disse. Vi anser det derfor som 

sannsynlig at styrer også ivaretar oppfølging av vikarer som ansettes i barnehagen.   

 

Det er imidlertid rom for forbedringer knyttet til det faktum at barnehagen ikke oppfylte 

pedagognormen per 15.12.2020. Dette må adresseres, slik at styrer blir sikret en tilstrekkelig 

sammensetning av pedagogisk formell kompetanse i personalgruppen som er i tråd med 

barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

Det må også nå jobbes videre med implementering og utvikling av handlingsplanen mot 

mobbing sett i forhold til endringen av barnehageloven. Dette for å sikre at det skriftlige 

rammeverket og verktøyet som de ansatte skal nyttiggjøre seg av når de tar del i arbeidet, 

oppfyller kravet i regelverket. 

 

Revisjonskriteriet vurderes ikke fullt ut oppfylt. 

 
9 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

680



Forvaltningsrevisjon Kautokeino kommune - Mobbing blant barn og unge 

 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 100   

Styrer skal sørge for at barna medvirker i planlegging og gjennomføring av arbeidet for et 

trygt og godt barnehagemiljø 

 

Data 

 

Intervju med styrer Beazedievvá barnehage 2020/2021: 

Styrer forteller at hun delegerer de daglige oppgavene ved avdelingene til barnehagens 

pedagogiske ledere og at hun bistår med oppfølging av lederne. Barnehagen benytter seg av 

ulike pedagogiske verktøy for å kartlegge det psykososiale miljøet i barnehagen. Hun nevner 

blant annet faglig anerkjente verktøy som Steg for steg og Bravo der barna blir involvert i 

læringsprosessene med å utvikle gode lekerelasjoner, sosiale ferdigheter samt får mulighet til 

å uttrykke seg. Verktøyene har også en forebyggende og undersøkende tilnærming slik at de 

ansatte kan danne seg et bilde av samspillet og eventuelle utfordringer i barnegruppen. Noe 

som gir et godt grunnlag for videre arbeid. «Ved å bruke slike verktøy får de ansatte et fast 

utgangspunkt og en felles ramme å forholde seg til i arbeidet med barnehagemiljøet».  

 

Styrer forteller at barnehagen må tilpasse seg de ulike aldersnivåene når de involverer barna i 

planlegging og gjennomføring av arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø. Hun sier at 

barnehagen prioriterer høyt å se barna fra hvert enkelt barn sitt nivå og de må som pedagoger 

ofte lese og tolke behovene og meningene som barna har. «De sier ikke alltid rett ut hva de 

mener eller ønsker». Barna blir involvert i en fast dagsplan med rutiner som de innenfor visse 

rammer også kan påvirke. Regler lages i samspill med barnegruppen som reglene skal gjelde 

for. Samlingsstunden er videre en sentral møteplass som er fast innarbeidet som en av de 

daglige rutinene ved avdelingene i barnehagen. Her deltar barna med for eksempel sang, rim 

og fortellinger. Her foregår det også samtaler om ulike tema i fellesskap mellom 

personalgruppen og barnegruppen. Graden av verbal medvirkning i planleggingsarbeid øker 

med alderen og gjennom innspill som kan komme i barnehage-hjem - samarbeidet.  

 

Styrer mener det er en felles forståelse blant de ansatte at daglige samtaler med barna og det å 

jobbe med å bli godt kjent med barna, er noe av det viktigste som gjøres for å lykkes med 

medvirkning. «Vi forsøker å lytte på hva barnas uttalte ønsker består av, eventuelle løsninger 

de har og hva som må forstås som deres ideer». Barnehagen har også aktiviteter igjennom 

hele året knyttet til verdier som blant annet skal forebygge mobbing og krenkende adferd. 

Sentralt står barna som deltar i gjennomføringen og viser til barnehagens årsplan med 

månedsplaner. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg fra personalgruppen Beazedievvá barnehage 

2020/2021: 

Informantene forteller at de snakker med barna hele tiden og er tett på barnegruppen igjennom 

en hel dag. De har en dialog med barna der målet er å styrke sosial kompetanse til hvert enkelt 

barn. De sier videre at samlingsstunden og måltidene er noen av mange gode arenaer i det 

daglige samværet der barna også involveres og medvirker.  

Det lages felles regler, der barna er med på å lage reglene og målet er at barna skal få et 

eierskap til å overholde dem. Reglene omfatter også hvordan barna skal være overfor 

hverandre.  

«Vi har pratet med barna, både i fellesstunder og en til en, om problematikk og tematikk 

knyttet til for eksempel mobbing og utestengelse».  

De ansatte forklarer at de jobber med problematikken og tematikken på ulike måter, gjennom 

blant annet organisering i grupper og lære å bygge relasjoner og vennskap. De ansatte bruker 
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blant annet et verktøy som kalles Steg for steg som skal fremme refleksjoner hos barna om 

følelser – det å ha, mestre og vise følelser. 

I intervjuet viser informantene til en god forståelse av innholdet i begrepet sårbare barn.  

Informantene forteller videre at deres syn er at barnet alltid skal stå sentralt i deres arbeid. De 

sier at deres holdning er at ingen barn skal tåle å bli mobbet og bekrefter at de forstår det 

subjektive aspektet på dette området. De har også drøftet forholdet ved at de har et ansvar for 

å fremstå som gode voksne rollemodeller. Fra dette utgangspunktet må de involvere og 

påvirke barna til å innta en felles holdning med kobling til nulltoleranse for mobbing og 

krenkelser. 

 

Involvering av barna i arbeidet med barnehagemiljøet 

Styrer dokumenterer med årsplanen der det framkommer hvordan barna får mulighet til å 

medvirke i planleggingen og gjennomføringen av det pedagogiske innholdet i 

barnehagehverdagen. 

Aktiviteter som samlingsstunder og samtalestunder blir brukt som evaluerings- og 

planleggingsarenaer for barna. Revisjonen er blitt forelagt plakat om følelser, sanser og gode 

menneskelige væremåter, program for barnestund, plan for gjennomføring av dagen, 

informasjon om hvem av de voksne som er på jobb i avdelingene og ordensregler. Dette er 

dokumenter som barna blir involvert i arbeidet med. 

 

Styrer legger til i skriftlig redegjørelse overfor revisjonen, at barna også kan medvirke 

gjennom de ansatte, ved at de ansatte observerer barnas erfaringer og opplevelser, og tar dette 

med i planleggingen og gjennomføringen. Observasjonene kan være både formelle og 

uformelle, ved loggbokføring, interne arbeidsnotater og andre observasjonsmetoder. Som 

eksempel på en formell metode for observasjon, fikk revisjonen forelagt et utfylt Alle Med-

skjema. Revisjonen har blitt opplyst om at avdelingene også bruker verktøyet Steg for Steg for 

å forebygge og fremme et trygt og godt barnehagemiljø og at dette verktøyet ivaretar 

systematikken i hvordan barn kan ta del i planleggingen. 

Steg for steg-programmet brukes systematisk som verktøy i barnehagen, for alle barn, til å 

styrke barnas sosiale kompetanse og empati. Styrer i Beazedievvá barnehage forteller at de 

jobber med å være oppmerksom på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for 

medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og 

behov. 

 

Også Kautokeino kommunes handlingsplan mot mobbing gir føringer til barnehagen med 

hensyn til å la barna få medvirke i planlegging og gjennomføring av arbeidet for et trygt og 

godt barnehagemiljø, og hvordan dette kan gjøres. I handlingsplanen ligger også vedlegg og 

tips til aktiviteter for involvering av barna i arbeidet. 

 

Vurdering 

 

Styrer skal sørge for at barna medvirker i planlegging og gjennomføring av arbeidet for et 

trygt og godt barnehagemiljø 

Revisjonen vurderer på bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i 

forbindelse med denne undersøkelsen, at styrer sørger for at barna medvirker i planleggingen 

og gjennomføringen av arbeidet med et trygt og godt barnehagemiljø. Praksis i Beazedievvá 

barnehage vurderes til å være i henhold til intensjonen i barnehageloven og rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver. 

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 
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Styrer skal sikre at foreldreråd og samarbeidsutvalg tas med i arbeidet med 

barnehagemiljøet 

 

Data 

 

Intervju med styrer Beazedievvá barnehage 2020/2021: 

Styrer forteller at en del av barnehage-hjem – samarbeidet formelt består av foreldremøter 

som avholdes jevnlig der foreldre/foresatte blant annet blir involvert og informert om 

barnehagens arbeid relatert til trygt og godt barnehagemiljø. Foreldrekontakter velges hver 

høst ved oppstart av et nytt barnehageår. Foreldrerådet og Samarbeidsutvalget velges også 

hver høst. Styrer sier hun prioriterer dette og tar sitt ansvar samtidig som hun innrømmer at 

det kan være litt utfordrende å få engasjert foreldre/foresatte til verv i rådsorgan, men at de 

klarer å løse dette med noen tilpasninger. I barnehageåret 2020/2021 har for eksempel tre 

foreldre kommet til enighet om å være sammen og dele på ett verv med én stemme i 

samarbeidsutvalget. Sammensetningen og antall stemmeberettigede oppgis å være i henhold 

til barnehageloven. Styrer er sekretær i samarbeidsutvalget og legger fram saker av viktighet 

til foreldreråd og samarbeidsutvalg. Eksempler kan være info om ny barnehagelovgivning, 

presentasjon av kommunal handlingsplan mot mobbing eller viktig info fra 

barnehageeier/sektornivå. Det er likevel et forbedringspotensial knyttet til engasjement fra 

foreldre/foresatte. Styrer sier hun for eksempel har opplevd tilfeller der kun et fåtall i 

foreldregruppen svarer på brev når barnehagen inviterer til å komme med forslag og innspill 

til barnehagens arbeid. «Det kunne vært større engasjement for barnehagen som helhet». «Vi 

har ikke så mange saker i samarbeidsutvalget og møtene tar ikke lang tid å gjennomføre». 

«Når det dreier seg om saker som gjelder sitt eget barn blir engasjementet tydeligere og mye 

større». Styrer medgir at barnehagen også sikkert kunne blitt flinkere til å kommunisere til 

foreldregruppen hvilke formelle påvirkningsmuligheter man har igjennom barnehagens 

rådsorgan. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg fra personalgruppen Beazedievvá barnehage 

2020/2021: 

Informantene forteller at de ansatte deltar i foreldremøter, men at de ikke er så mye involvert 

når det kommer til rådsorgan. De sier at de ansatte har en representant fra personalgruppen 

som er medlem i samarbeidsutvalget. Denne representanten er ikke en av informantene som 

var med på fokusgruppeintervjuet. Informantene har inntrykk av at det ikke har vært så stor 

aktivitet i samarbeidsutvalget for barnehageåret 2020/2021. 

 

Involvering av foreldre/foresatte i arbeidet med barnehagemiljøet 

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Rådsorganene som består 

av foreldre i barnehagen skal fremme felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom 

barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Med bakgrunn i den 

dokumentasjon og informasjon som er forelagt i denne undersøkelsen finner revisjonen i liten 

grad at foreldreråd og samarbeidsutvalg deltar særlig aktivt i planleggings- og 

vurderingsarbeid. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges 

foreldrerådet og samarbeidsutvalget. I Kautokeino kommune gjøres dette i hovedsak ved at 

virksomhetsleder for barnehager legger fram sakene for styrer i den enkelte barnehage, som 

igjen tar disse videre til rådsorganene.  

 

Handlingsplan mot mobbing omtaler ikke eksplisitt hvordan rådsorgan skal organiseres med 

hensyn til valg og sammensetning. På dette området vises det til veiledning med retningslinjer 

gitt av barnehageeier som igjen skal etterfølges av alle barnehagene i kommunen.  
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Revisjonen har mottatt skriftlig redegjørelse og opplysninger fra styrer som sier at 

Beazedievvá barnehage engasjerer foreldregruppen til foreldreråd, foreldremøter og 

samarbeidsutvalg og at dette tidfestes i barnehagens planer. Informasjonsgivning står sentralt i 

møter med foreldre/foresatte og i barnehageåret 2020/2021 har mye ressurser gått med til 

organisering av barnehagehverdagen og ivaretakelse av barnehagemiljøet i en tid med 

Corona-pandemi.  

 

Videre registrerer revisjonen at styrer viser til et møte i samarbeidsutvalget der saker av 

viktighet er lagt fram til behandling. Her ble blant annet barnehagens årsplan vedtatt og 

resultater fra den årlige barnehageundersøkelsen gjennomgått. Det ble også informert om 

situasjonen knyttet til oppfyllelse av pedagognormen.  

Revisjonen merker seg imidlertid at det ikke var noen politisk representant som deltok på 

dette møtet (Politihkalašáirras ii searvan).  

 

Foreldreundersøkelsen 2020 i regi av Utdanningsdirektoratet viser på enkelte spørsmål at over 

en fjerdedel av foreldre/foresatte i Beazedievvá barnehage er noe kritisk til barnehagen når de 

svarer på påstander knyttet til Informasjon og Medvirkning. Revisjonen merker seg også at 

opp mot en fjerdedel i foreldregruppen noen ganger svarte «verken enig eller uenig» og «vet 

ikke», på enkelte spørsmål knyttet til disse områdene. Et godt signal til barnehagen kan 

likevel være at et flertall svarte i positiv retning med «enig» og «delvis enig» i at de opplever 

at barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning og at de opplever foreldremøtene 

som nyttig. 

Det var 25 av 43 inviterte respondenter som valgte å besvare spørreundersøkelsen.    

 

Vurdering 

 

Styrer skal sikre at foreldreråd og samarbeidsutvalg tas med i arbeidet med 

barnehagemiljøet 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at styrer gjør en betydelig innsats med mål om å involvere 

foreldregruppen i arbeidet med barnehagemiljøet, herunder ved å sikre deres mulighet for 

brukermedvirkning gjennom formelle rådsorgan.  

 

Når det gjelder intensjonen med både foreldreråd og samarbeidsutvalg så er denne at disse 

rådsorganene skal ha mulighet til å ivareta foreldregruppens kontakt med barnehagen og sikre 

deres medvirkning. Denne muligheten gir Beazedievvá barnehage til foreldre/foresatte.  

Foreldrekontakter velges hver høst ved oppstart av et nytt barnehageår. Foreldrerådet og 

Samarbeidsutvalget velges også hver høst. I tillegg dokumenterer styrer overfor revisjonen at 

saker av viktighet blir lagt fram. 

 

Det er imidlertid rom for forbedringer knyttet til det faktum at barnehagen opplever 

varierende engasjement i fra foreldregruppen og at dette må adresseres. Vi legger i den 

forbindelse vekt på styrers egen uttalelse om at hun har opplevd tilfeller der kun et fåtall i 

foreldregruppen svarer på brev, når barnehagen inviterer til å komme med forslag og innspill 

til barnehagens arbeid. 

 

Videre viser revisjonens undersøkelse at et lavt antall saker i for eksempel samarbeidsutvalget 

kan tyde på at foreldre/foresatte ikke får delta i tilstrekkelig grad i arbeidet med 

barnehagemiljøtiltak, herunder planleggings- og vurderingsarbeid. Da kan også opplevelsen 

av informasjon og medvirkning bli forringet.  
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Resultatene i Foreldreundersøkelsen 2020 forsterker dette inntrykket.  

 

Ifølge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kan man slutte at et godt og tett 

samarbeid med barnas hjem er en vesentlig kvalitet ved en god barnehage. Den daglige 

kontakten er viktig, men formelle samarbeidsorganer skal i tillegg sikre at foreldre/foresatte 

som gruppe har en reell innflytelse på barnehagens drift. Foreldreråd og samarbeidsutvalg står 

sentralt i barnehage-hjem – samarbeidet og er viktige arenaer for brukermedvirkning. Det er 

derfor revisjonens vurdering at Beazedievvá barnehage har en oppgave å løse med hensyn til 

å styrke toveiskommunikasjonen mellom barnehagen og foreldregruppen. Barnehagen må 

legge til rette for en kommunikasjon som gjør at foreldregruppen responderer i større grad når 

barnehagen tar initiativ til å sammen arbeide for et trygt og godt barnehagemiljø. Her legger 

vi i tillegg vekt på styrers egen uttalelse om at barnehagen også sikkert kunne blitt flinkere til 

å kommunisere til foreldregruppen hvilke formelle påvirkningsmuligheter man har igjennom 

barnehagens rådsorgan. 

 

Selv om barnehageeier følger opp barnehagene i kommunen og stiller krav om at 

virksomhetene følger barnehagelovens intensjoner, anser vi at det er behov for ytterligere 

innsats og at Beazedievvá barnehage med fordel kan få tettere oppfølging og støtte på dette 

området i barnehage-hjem – samarbeidet. Dette da det er barnehagen som skal ivareta 

foreldregruppens rett til medvirkning igjennom rådsorganene. 

 

Revisjonskriteriet vurderes ikke fullt ut oppfylt. 

 

 

Styrer skal sikre at foreldre/foresatte får medvirke til den individuelle tilrettelegging av 

barnets helse og trivsel 

 

Data 

  

Intervju med styrer Beazedievvá barnehage 2020/2021: 

Styrer forteller at barnehagen har faste foreldresamtaler minst to ganger i året som tidfestes i 

planer og ved behov kan det avtales flere møter mellom barnehage og hjem. I slike møter, 

ønsker barnehagen å styrke kommunikasjonen med barnets foreldre og foresatte, i tillegg til å 

invitere til innspill knyttet til hvert enkelt barns individuelle behov. Da er også hvert enkelt 

barns helse og trivsel tema. Hun sier videre at de får relativt lite tilbakemeldinger og innspill 

fra foreldregruppen når det gjelder barnehagen generelt og som helhet, men at når det kommer 

til eget barn så øker engasjementet. 

 

Når det gjelder foreldremedvirkning og dialog med hjemmet så trekker hun videre spesielt 

fram at den tradisjonelle hente-bringe – situasjonen har endret seg i perioden med Corona-

pandemien. I en normal hverdag skjer det ifølge styrer mye god og nyttig 

informasjonsutveksling i disse daglige møtepunktene som også anses som et godt verktøy for 

å ivareta brukermedvirkning. I løpet av en uke kan samlet samtale-tid i hente-bringe – 

situasjoner i sum utgjøre mye tid som barnehagen får med hver enkelt foreldre/foresatte. 

Styrer sier imidlertid at tiden med Corona-pandemien preger hverdagen i barnehagen og at 

ledelsen, personalgruppen, barnegruppen og foreldregruppen har vært nødt til å omstille seg 

en god del for å etterfølge alle reglene for smittevern. Mulighetene for kontakt og samtaler i 

hente-bringe – situasjoner har blitt redusert.  
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Til gjengjeld har barnehagen tatt i bruk digitale verktøy som teams-møter for å opprettholde 

kontakten med foreldregruppen. Det er blitt løst ved å invitere til digitale informasjonsmøter i 

lunsjtiden midt på dagen. Dette tilbudet har foreldregruppen respondert positivt på ifølge 

styrer og det har vært veldig god deltakelse på møtene. Det er raskt og enkelt å logge seg på. 

En slik møteform åpner for å kjøre kortere møter og noen ganger kan det være kun ett tema 

per møte. Et eksempel var da barnehagen meldte om behov for å involvere foreldregruppen i 

arbeidet med å løse utfordringer i barnegruppene knyttet til deling av leketøy. Det er blitt 

gjennomført mange slike møter i løpet av 2020 og 2021. I møtene får foreldre/foresatte 

muligheter til å komme med innspill til barnehagens arbeid og drøfting av 

barnehagehverdagen til barna. Lengden på møtene settes til 15-30 minutter. Det er også blitt 

gjennomført foreldresamtaler med enkeltforeldre/foresatte via Teams. 

 

«Vi ser mange gode sider ved digitale løsninger som nok kan bli videreført også etter 

pandemien. Når vi i tillegg får tilbake det tradisjonelle møtepunktet i hente-bringe – 

situasjoner kan man komme styrket ut.»         
Styrer Beazedievvá barnehage 2020/2021 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg fra personalgruppen Beazedievvá barnehage 

2020/2021: 

Informantene forteller at foreldre/foresatte oppfordres til å ta kontakt med barnehagen dersom 

de har innspill eller spørsmål som angår eget barn og de opplever også at dette skjer. Formelt 

gjennomfører barnehagen foreldresamtaler og foreldremøter. De ansatte forteller at de 

opplever å ha god kontakt med alle i foreldregruppen. Kommunikasjonen foregår enten ved at 

foreldrene tar kontakt eller i forbindelse med foreldresamtaler. «Dersom det skulle oppstå noe 

tar vi en foreldresamtale nesten umiddelbart. Hente-bringe - situasjoner er gode arenaer for 

dialog».  

Det har vært utfordringer i forbindelse med Corona-pandemien, men foreldresamtaler med 

enkeltforeldre/foresatte via Teams har fungert godt og har vært et positivt tilskudd til dialogen 

med foreldregruppen. De forteller imidlertid at de savner et pedagogisk verktøy for å kunne 

vise «hva vi gjør i barnehagen». 

 

Foreldre/foresattes medvirkning til den individuelle tilrettelegging av barnets helse og 

trivsel 

Styrer i Beazedievvá barnehage 2020/2021 sier at foreldresamtaler først og fremst er 

hovedarena for individuell foreldremedvirkning, og deretter hente-bringe - situasjoner og 

foreldremøter. Hun forteller at foreldresamtaler blir i hovedsak gjennomført to ganger i 

barnehageåret, og deretter ved behov. Det finnes ingen begrensing for antall foreldresamtaler 

som kan gjennomføres i løpet av et barnehageår. Samtalene benyttes også som verktøy i det 

forebyggende arbeidet og trenger ikke nødvendigvis å være utløst av konkrete hendelser eller 

mobbe/krenkesaker. Både barnehagen og foreldre/foresatte kan kreve en foreldresamtale. Her 

legger styrer opp til en lav terskel. 

 

Revisjonen har gjennomgått dokumentasjon der styrer viser barnehagens arbeid på området 

og at dette tidfestes i barnehagens planer. Hun viser til årsplanen, fremlegg i personalmøter og 

foreldremøter, referat fra en foreldresamtale, referat fra møter i forbindelse med saker som 

utløser aktivitetsplikt og aktivitetsplaner med tiltak. Dokumentasjonen for dialogen med 

enkeltforeldre viser hvordan styrer, og de ansatte jobber med individuell oppfølging av 

enkeltbarn over en tidsperiode og der foreldre/foresatte er sentrale aktører i tilrettelegging og 

evaluering. Hun viser også til mal for aktivitetsplaner som barnehagen benytter i saker der 

enkeltbarn følges opp i tett kommunikasjon med hjemmet.  
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Saker som omfattes av individuell oppfølging kan være utløst av forskjellige årsaker. Som for 

eksempel at de ansatte har observert mistrivsel eller negative samspillsmønstre, mistanke om 

utestenging fra leken, men også at det vurderes som nødvendig å sette inn forebyggende tiltak 

for øket aktivisering og inkludering av barnet med hensyn til å fremme trivsel og læring. 

 

Foreldreundersøkelsen 2020 i regi av Utdanningsdirektoratet viser at foreldre/foresatte i 

Beazedievvá barnehage på den ene siden er positive når de svarer på spørsmål om i hvilken 

grad de er fornøyde med hygienen i barnehagen og om de er fornøyde med hvordan 

barnehagen ivaretar barnas sikkerhet. De fleste svarer fra «ganske fornøyd» til «svært 

fornøyd» knyttet til dette. På den andre siden er de noe mer negative til barnehagens 

mattilbud, utearealer, leker og utstyr.  

 

Videre i spørreundersøkelsen svarte også om lag alle positivt på at de er fornøyde med 

hvordan personalet møter foreldre/foresatte i hente/bringe – situasjoner. Det var i tillegg høy 

positiv score på spørsmål om barnehagen tar hensyn til synspunkter fra foreldre/foresatte som 

i flertall sier at de opplever foreldremøtene som nyttig.  

 

Det som imidlertid trekker i negativ retning i Foreldreundersøkelsen 2020 er noen av 

besvarelsene på spørsmålene knyttet til informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen, 

informasjon om innholdet i barnehagen og informasjon om eventuelle endringer i 

personalgruppen samt dialog med barnehagen om barnets utvikling.  

 

Kautokeino kommunes handlingsplan mot mobbing gir føring til barnehagen med hensyn 

foreldresamarbeid og foreldre/foresattes medvirkning til den individuelle tilrettelegging av 

barnets helse og trivsel. I handlingsplanen ligger også vedlegg og tips til aktiviteter for 

involvering av foreldregruppen i arbeidet, herunder for eksempel Dialogmodellen. 

 

Vurdering 

 

Styrer skal sikre at foreldre/foresatte får medvirke til den individuelle tilrettelegging av 

barnets helse og trivsel 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at styrer har fastsatt en arbeidsform og etablert løsninger 

for hvordan foreldre/foresatte i Beazedievvá barnehage skal følges opp, og få muligheten til å 

samarbeide med barnehagen i spørsmål som angår trygt og godt barnehagemiljø for eget barn. 

Vi merker oss seg det faktum at det er enkelte i foreldregruppen som er noe kritisk til 

barnehagen når det kommer til informasjon og dialog. Revisjonens undersøkelse viser 

imidlertid at barnehagen under Corona-pandemien har foretatt endringer av praksis som er 

godt egnet til å styrke opplevelsen av foreldremedvirkning.   

 

Revisjonen finner det godgjort at styrer sikrer at foreldre/foresatte får medvirke til den 

individuelle tilrettelegging av barnets helse og trivsel. Det at barnehagen proaktivt tar initiativ 

til individuell oppfølging, og ikke i hovedsak kun reagerer når for eksempel konkrete 

mobbe/krenkesaker oppstår, anses som veldig bra samt trekker vurderingen av dette 

revisjonskriteriet i positiv retning. Praksis vurderes av revisjonen til å være i tråd med 

intensjonen i barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 
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Styrer skal jobbe for at personalet i barnehagen skal praktisere holdninger og verdier som 

bidrar til et trygt og godt barnehagemiljø 

 

Data 

  

Intervju med styrer Beazedievvá barnehage 2020/2021: 

Styrer forteller at de månedlige personalmøtene er faste møtepunkt der styrer og 

personalgruppen i fellesskap diskuterer og evaluerer det daglige arbeidet i barnehagen. Det 

kan være ulike tema i tilknytning til arbeidet med det psykososiale miljøet til barna som blir 

gjennomgått. Eksempler kan være at pedagogisk faglige tema kan bli løftet opp i diskusjoner i 

møtene og at man jobber med tematikken rundt de ansatte som gode voksne rollemodeller. 

Styrer sier hun er spesielt opptatt av at alle ansatte har felles holdninger med seg inn i 

jobbsituasjonen som bygger på barnehagens nedfelte verdier og retningslinjer. Årsplanen med 

de 8 samiske årstidene og læren om den samiske levemåten står sentralt i tillegg til verdier for 

barnehageåret 2020/2021 som er; * Hjelpsomhet *Ta vare på hverandre *Vennskap.  

 

Verdiene skal etterleves i barnehagefelleskapet. I den senere tid har de ansatte i barnehagen 

også jobbet med nytt lovverk og den nye kommunale handlingsplanen mot mobbing, hvor 

igjen personalets praksis, holdninger og verdier har en sentral plass. Styrer har delegert den 

operative ledelsen av barnegruppene til de pedagogiske lederne som iverksetter og leder 

arbeidet. I avdelingsmøter går man igjennom regler og retningslinjer for hvilken praksis som 

de ansatte skal følge, hva en skal tolerere og ikke tolerere, herunder nulltoleranse for mobbing 

og krenkende adferd. Hvordan man løser utfordrende situasjoner som kan oppstå mellom barn 

samt hvordan barnehagen skal jobbe forebyggende på området trygt og godt barnehagemiljø 

kan også være tema.  

 

Styrer sier hun jobber for at alle ansatte skal følge med barna i det daglige og at man tar 

utgangspunkt i hvert enkelt barns egne premisser og subjektive opplevelser i arbeidet med 

barnegruppen. Styrer sier også at Beazedievvá barnehage organiserer barna i grupper for å 

oppnå størst mulig oversikt og voksentetthet. «Vi har jobbet med begrepet nulltoleranse og 

definisjoner av hva mobbing og krenkelser er for noe, alle de ansatte involveres i slike 

prosesser». Videre nevner styrer det pedagogiske verktøyet «Alle med», som de bruker for å 

kartlegge barnehagehverdagen til hvert enkelt barn.            

 

Fokusgruppeintervju med utvalg fra personalgruppen Beazedievvá barnehage 

2020/2021: 

Informantene forteller at de ofte reflekterer i fellesskap over de visjoner, verdier, læringssyn 

og den samiske barneoppdragelsen som deres barnehage skal bygge på. De viser blant annet 

til tidligere nevnte formelle møtepunkt og arenaer i regi av barnehagen. 

«Vi har blant annet fokus på at vi skal være gode rollemodeller og at det enkelte barn 

gjennom lek skal lære å bli selvstendig». 

 

Holdninger og verdier som bidrar til et trygt og godt barnehagemiljø 

Kautokeino kommune – Etiske retningslinjer, omfatter alle som har arbeid eller verv i 

kommunen. Retningslinjene stiller krav til både holdninger og adferd ved blant annet at; 

«Alle skal være seg bevisst at de i sitt arbeid danner grunnlaget for innbyggernes tillit og 

holdning til kommunen.  

Alminnelig høflighet i mellommenneskelige forhold og overfor publikum skal etterleves. 

For eksempel vil rasisme og etnisk diskriminering i ord og handling ikke bli tolerert i 

Kautokeino kommune». 
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I barnehagesammenheng er det åpenbart at retningslinjene både omfatter forholdet ansatte 

imellom og forholdet mellom barnehageansatte og barnehagebarn med foreldre/foresatte.  

 

Styrer viser til barnehagens årsplan og referater fra personalmøter, med innhold som tar for 

seg arbeid for et trygt og godt barnehagemiljø med holdninger og verdier som tema. 

I tillegg til møter og aktivitetene nedfelt årsplanen så foregår det jevnlig samtaler i det daglige 

arbeidet om hvilke holdninger og verdier som skal være gjeldende i barnehagen. 

 

Beazedievvá barnehage får god score i Foreldreundersøkelsen 2020 på området relasjon 

mellom barn og voksen, der alle foreldre/foresatte svarer at de opplever at sitt barn, er trygg 

på personalet i barnehagen. Om lag alle som svarte oppgir også at de opplever at de ansatte tar 

hensyn til barnets behov og at de ansatte er engasjerte i barnet.  

 

Videre i spørreundersøkelsen svarte om lag alle positivt med «delvis enig» til «helt enig», i at 

eget barn trives i barnehagen, at barnet har venner i barnehagen og at foreldre/foresatte har 

inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter. Hente-bringe – 

situasjoner oppleves også som positive hvorpå det svares at de er fornøyde med hvordan 

personalet møter foreldre/foresatte. På spørsmål i undersøkelsen knyttet til området barnets 

utvikling svarer de fleste av foreldre/foresatte i Beazedievvá barnehage at de er delvis eller 

helt enig i at barnehagen bidrar til sosial utvikling for eget barn, herunder læring om 

vennskap, empati og vise hensyn. Et flertall av de som svarte på spørreundersøkelsen er 

positiv til at personalet i barnehagen oppmuntrer til nysgjerrighet og lyst til å lære samt at 

barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling.   

 

Foreldre/foresatte i Beazedievvá barnehage er totalt sett «ganske fornøyd» til «svært fornøyd» 

med barnehagen til eget barn, og de beste resultatene kommer i undersøkelsens samiske bolk 

som måler tilfredsheten knyttet til i hvilken grad barnehagen arbeider med å styrke og 

videreføre samiske verdier, kultur og tradisjonskunnskap samt organiserer arbeidet med å 

bevare og utvikle barns samiske språk.  

 

Revisjonen har som tidligere nevnt mottatt årsplan for Beazedievvá barnehage 2020/2021 

med månedsplanene og handlingsplan mot mobbing. 

Vi har også mottatt dokumentasjon fra avholdte personalmøter og planleggingsdager samt et 

informasjonshefte for ansatte i Beazedievvá barnehage.    

Disse skriftlige dokumentene omtaler og gir tydelige føringer for hva som er barnehagens 

verdier, aktiviteter, retningslinjer for hvordan ansatte skal opptre som fagpersoner i møte med 

foreldregruppen og barnas hjem, være trygge og gode rollemodeller overfor barnegruppen 

samt hva som skal ligge til grunn for innholdet i barnehagen.  

Av dokumentasjonen fra møtene framgår det hvordan personalgruppen har reflektert over 

barnehagens mål, holdninger og verdier samt at man har jobbet med ny lovgivning. 

 

Dokumentet Handlingsplan mot mobbing definerer kjennetegn på god praksis i 

Kautokeinobarnehagene. Personalet i barnehagen skal prioritere leken høyt i hverdagen og at 

arbeidet med lek er bevisst og pedagogisk forankret. De ansatte skal støtte barnas 

vennskapsrelasjoner og praktisere anerkjennende kommunikasjon i arbeid med barn og i 

samarbeidet seg imellom. Sentralt står det at de ansatte i barnehagen skal ha et felles definert 

syn på barna og at grunnleggende verdier som respekt og god omsorg skal prege 

kommunikasjonen med barna. Alle barn må inkluderes i fellesskapet, de må omtales positivt, 

og de ansatte i samspill med foreldre/foresatte må sikre denne prosessen.         
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Gjennom intervjuene med styrer og utvalg fra personalgruppen kommer det fram at personalet 

viser til tydelige holdninger og verdier knyttet til arbeidet med å fremme et trygt og godt 

barnehagemiljø. 

 

Vurdering 

 

Styrer skal jobbe for at personalet i barnehagen skal praktisere holdninger og verdier som 

bidrar til et trygt og godt barnehagemiljø 

Ifølge barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kan man slutte at 

personalet må reflektere over sine egne holdninger for å best mulig kunne formidle og 

fremme verdier som bidrar til et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen skal bidra til 

at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Personalet 

skal være tydelige rollemodeller. Revisjonens undersøkelse viser at ansatte i Beazedievvá 

barnehage har jobbet med holdninger og verdier i barnehageåret 2020/2021, og det vises til 

skriftlig dokumentasjon som bekrefter retningslinjer og rammeverk som de ansatte må 

forholde seg til i det daglige arbeidet sammen med barna. Vi anser dette som positivt.  

 

Det er revisjonens vurdering at refleksjoner rundt barnehagens holdninger og verdier er et 

arbeid som må gjøres kontinuerlig for at god praksis skal opprettholdes over tid. Vi har 

inntrykk av at slik refleksjon skjer i Beazedievvá barnehage. Refleksjon kan bidra til en åpen 

diskusjon om barnehagens formål, innhold og oppgaver, noe som også gir forbyggende 

effekter som kan hindre at uønskede situasjoner oppstår.  

Alle som har vært til intervju med revisjonen bekrefter sammenfallende hvilke verdier som 

bidrar til et trygt og godt barnehagemiljø.  

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at styrer jobber for at personalet skal praktisere holdninger 

og verdier som bidrar til et trygt og godt barnehagemiljø. 

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt.  

 

 

Styrer skal følge opp dersom en ansatt i barnehagen ikke praktiserer holdninger og verdier 

som bidrar til et trygt og godt barnehagemiljø 

 

Data 

  

Intervju med styrer Beazedievvá barnehage 2020/2021: 

Styrer forteller at hun følger opp alle saker dersom det observeres eller på annen måte framgår 

at ansatte ikke praktiserer holdninger og verdier som skal være gjeldende i barnehagen. Som 

framgangsmåte foretar hun enkeltsamtaler med de ansatte det gjelder dersom enkeltsaker er 

av en mere person-sensitiv karakter som krever dette.  

 

Det kan også være tilfeller der saker som omhandler uønsket praksis egner seg til drøfting i 

personalmøter eller på avdelingsnivå. Hun beskriver at arbeidsformen da gjerne kan være at 

saker først blir behandlet på et avdelingsmøte i den avdelingen saken ble kjent og at neste steg 

blir å løfte saken videre til et personalmøte for videre felles gjennomgang med hele 

personalgruppen i barnehagen. Dette gjelder type ikke-person-sensitive problemstillinger og 

eller områder hvor styrer vurderer at det er rom for forbedringer i personalgruppen som 

helhet. Styrer ønsker at det skal være en åpenhetskultur blant de ansatte i barnehagen som 

innebærer at man kan dele erfaringer og videreutvikle hverandre.  
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Styrer sier også at nytt lovverk nå påvirker barnehagens praksis og arbeidsformer ved at det 

vil bli utarbeidet nye rutiner og framgangsmåter som skal følges i saker med skjerpet 

aktivitetsplikt. Tematikken rundt voksne som kan komme i en krenkesituasjon overfor et barn 

er behandlet i personalet. Hun sier videre at gamle oppdragelsesformer som er en del av den 

samiske kulturen også er drøftet i personalet. «Her må vi imidlertid være veldig balansert i 

den pedagogiske tilnærmingen som barnehage». De gamle metodene for læring som er 

kulturelt nedarvet er en del omdiskutert og det blir hevdet at noe av innholdet i virkemidlene 

for læringen består av elementer som kan oppleves krenkende. Det er delte meninger i det 

samiske samfunn hvorvidt man skal praktisere gamle oppdragelsesformer i vår tid. Gamle 

skikker er på den ene siden en viktig del av den samiske kulturarven som må ivaretas samtidig 

som barnehagen må være tydelige på at den opplæringen som gis ikke skal være krenkende 

for barnet. «Vi har et internt system i barnehagen for registrering av saker dersom en voksen 

krenker et barn».  

 

Styrer sier at barnehagen har egne skjema som skal fylles ut dersom det kommer inn varsel 

om at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, det vil si saker som skal behandles i 

henhold til aktivitetsplikten. De har ikke et elektronisk system som omfatter fullelektronisk 

saksbehandling mellom barnehagen og barnehageeier/sektornivå i kommunen. De har et eget 

internt arkiv med mapper. Barnehagen rapporterer alvorlige konkrete meldte saker om 

mobbing og krenkende adferd til kommunens virksomhetsleder for barnehager. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg fra personalgruppen Beazedievvá barnehage 

2020/2021: 

Informantene forteller at dersom ansatte ikke etterlever holdninger og verdier som barnehagen 

har vedtatt som gjeldende, så blir dette adressert og tatt opp. Både i medarbeidersamtaler og 

andre samtaler med den enkelte ansatte. I tillegg blir temaet tatt opp i interne møter. De 

ansatte forteller at de har veldig god kommunikasjon med styrer. Dersom det skulle oppstå 

noe så utarbeides det tiltak som evalueres og korrigeres ved behov. Barnehagen bruker også 

pedagogisk kollegaveiledning - både i organisert og mer uformell sammenheng. De sier de 

også er kjent med hva de skal gjøre dersom det forekommer lovstridig praksis blant ansatte, 

ref. Aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt med direkte varsel til barnehageeier ved 

alvorlige tilfeller.  

 

Dersom en ansatt i barnehagen ikke praktiserer holdninger og verdier som bidrar til et trygt 

og godt barnehagemiljø 

Styrer i Beazedievvá barnehage 2020/2021 bekrefter at barnehagen har håndtert tilfeller der 

ansatte ikke har etterlevd de verdier og holdninger som er vedtatt for barnehagen. Hun viser 

til dokumenter som ble gjennomgått i et personalmøte, der det ble tatt opp hvordan konflikter 

i barnehagen skal behandles og sier videre at dersom det er tydelig avvik fra barnehagens 

holdninger og verdier, og en medarbeidersamtale ikke gir resultater, så blir forholdet 

behandlet som en personalsak som må løses. 

I saker hvor ubevissthet og usikkerhet er grunnen til ulik praksis, løses dette ved både 

uformelle samtaler og ved formelle medarbeidersamtaler. 

 

Skjerpet aktivitetsplikt og endring i barnehageloven er kjent blant de ansatte. Styrer sier hun 

følger opp forhold dersom en ansatt ikke praktiserer holdninger og verdier som bidrar 

til et trygt og godt barnehagemiljø. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

definerer at barnehagen er en lærende organisasjon, der hele personalet skal reflektere rundt 

faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. Barnehagen 

viser til eksempler på at slike prosesser gjennomføres. 
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Kautokeino kommunes Handlingsplan mot mobbing gir føringer til alle ansatte i barnehagen 

og omtaler i eget punkt Når voksne mobber barn;  

«at barn får utvikle gode vennskap og lekestrategier i barnehagen er svært viktig, og de 

voksne er viktige rollemodeller i denne prosessen. Det er derfor ikke tilstrekkelig å se barn 

isolert fra de voksne når vi snakker om mobbing, vennskap og lekekompetanse. Det skjer at 

voksne ubevisst mobber barn. Å ta opp en problemstilling som voksen-barn – mobbing kan 

være vanskelig, men ser man en voksen som utviser krenkende adferd mot barn må det 

stoppes med en gang. Ansatte har aktivitetsplikt når mobbing observeres».  

 

Videre gir handlingsplanen rettledning og eksempler til de ansatte med hensyn til å være 

reflektert og oppmerksom på hvilken holdning og adferd som voksne må utvise i møte med 

barna. Eksemplene viser også til hva som kan være krenkende voksenadferd overfor barn.   

 

På undersøkelsestidspunktet var endring i barnehageloven nylig tråd i kraft, slik at nytt 

kapittel 8 med §§ 41, 42 og 43, som gir de rettslige føringene knyttet til de plikter som 

barnehagen må oppfylle i sitt arbeid med psykososialt barnehagemiljø, herunder 

aktivitetsplikt, ikke var inntatt i handlingsplanen. Det opplyses imidlertid fra barnehageeier at 

handlingsplanen er et levende dokument og at lovendringen blir behandlet inn i 

handlingsplanen når den skal opp til neste faglige revidering. Revisjonen er blitt forelagt 

dokumentasjon på at lovendringen er blitt gjennomgått i forbindelse med personalmøter i 

Beazedievvá barnehage, med blant annet faglige diskusjoner knyttet til forståelse og 

etterlevelse. Dokumentene som ble presentert for de ansatte skal være et tillegg til 

handlingsplanen. 

 

Styrer sier også at nytt lovverk nå påvirker barnehagens praksis og arbeidsformer ved at det 

vil bli utarbeidet nye rutiner og framgangsmåter som må følges i saker med skjerpet 

aktivitetsplikt. Det kommer likevel fram i den dokumentasjon og informasjon som er blitt 

forelagt at styrer følger opp dersom en ansatt ikke praktiserer holdninger og verdier som er 

bestemt og skal gjelde for barnehagen. 

 

Vurdering 

 

Styrer skal følge opp dersom en ansatt i barnehagen ikke praktiserer holdninger og verdier 

som bidrar til et trygt og godt barnehagemiljø 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at styrer i Beazedievvá barnehage følger opp dersom en 

ansatt i barnehagen ikke praktiserer holdninger og verdier som bidrar til et trygt og godt 

barnehagemiljø. Det må imidlertid nå jobbes videre med implementering og utvikling av 

handlingsplanen mot mobbing sett i forhold til endringen av barnehageloven. Dette for å sikre 

at det skriftlige rammeverket og verktøyet som de ansatte skal nyttiggjøre seg av når de tar del 

i arbeidet, oppfyller kravet i regelverket. Det er likevel revisjonens vurdering at styrer viser til 

hvilken framgangsmåte som er bestemt for håndtering og læring av situasjoner hvor ansatte 

ikke etterlever barnehagens verdier og retningslinjer. Vi finner det også godtgjort at man i 

fellesskap reflekterer rundt faglige og etiske problemstillinger. Informasjon mottatt i 

intervjuene viser at de ansatte er kjente med hvilke verdier og holdninger som gjelder i 

barnehagen. Det kommer fram i intervju at personalet har opplevd situasjoner ved at noen 

ansatte ikke praktiserer de holdninger og verdier som de har blitt enige om. Informantene 

svarer sammenfallende at pedagogiske ledere og styrer følger opp slike saker. 

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 
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Styrer skal sikre at alle som jobber i barnehagen, følger med på og følger opp om barna 

ikke har et trygt og godt barnehagemiljø 

 

Data 

 

Intervju med styrer Beazedievvá barnehage 2020/2021: 

Styrer forteller at de ansatte har fått opplæring i hva de skal gjøre når de følger med 

barnegruppen som de har ansvar for. De har jobbet med bevisstgjøring av hva de skal følge 

med på og tydeliggjøring av hvem som har ansvar for hva. De pedagogiske lederne og de 

øvrige ansatte har ifølge styrer en intern kommunikasjon der de deler erfaringer og 

observasjoner som gjøres i barnehagemiljøet. Styrer sier hun er trygg på at de ansatte er sitt 

ansvar bevisst og følger opp dersom de observerer negativ eller uønsket adferd.  

 

Styrer sier også at arbeidet med bevisstgjøring av de ansattes ansvar i henhold til ny 

lovgivning og aktivitetsplikten vil få økt prioritet i tiden fremover. Barnehagen og alle ansatte 

vil jobbe videre med innholdet i delpliktene. Ny barnehagelovgivning har ført til at 

arbeidsformene ved håndtering av situasjoner med mobbing og krenkende adferd har blitt 

endret. Tidligere har hente-bringe - situasjoner vært et naturlig møtepunkt for melding av 

saker eller samtaler om hendelser. Styrer sier at nå blir dette i stadig økende grad formalisert i 

skjemaer som fylles ut og som barnehagen behandler videre etter fastsatt rutine. «Vi har hatt 

mange saker allerede». Styrer legger til at selv om dette er en del av utviklingen så foregår 

det likevel mye nyttig informasjonsutveksling mellom de ansatte og foreldre/foresatte når 

barna hentes og bringes i barnehagen. I slike situasjoner snakker man gjerne om hvordan 

barna samhandler og opplever hverdagen sin, noe som gir god informasjon til de ansatte i 

arbeidet med å følge med. 

 

Styrer legger også vekt på at hun jobber for at alle ansatte skal være oppmerksomme på 

sårbare barn. Ekstra ressurser med hensyn til personell er også tildelt av kommunen. «Vi 

observerer og er kjent med de barna som av ulike grunner er sårbare. Dette er noe 

barnehagen følger med på». Hver enkelt avdeling kjenner sine barn herunder hvilke 

situasjoner og forhold som kan gjøre enkelte barn sårbare. De ansatte gjør seg også kjent med 

familiesituasjonen til barna. Ved å være tett på barna i hverdagen blir man veldig godt kjent 

med hvert enkelt individ.  

 

Inspeksjon i uteområdene foregår i oppdelte soner etter fastsatt rutine. De ansatte har 

loggbøker hvor observasjoner og hendelser føres opp og som er til hjelp i arbeidet med å følge 

med barna i det daglige. Styrer sier hun jobber for at alle ansatte skal følge med barna i det 

daglige og at man tar utgangspunkt i hvert enkelt barns egne premisser og subjektive 

opplevelser i arbeidet med barnegruppen. Styrer sier også at Beazedievvá barnehage 

organiserer barna i grupper for å oppnå størst mulig oversikt og voksentetthet. «Vi har jobbet 

med begrepet nulltoleranse og definisjoner av hva mobbing og krenkelser er for noe, alle de 

ansatte involveres i slike prosesser». Videre nevner styrer det pedagogiske verktøyet «Alle 

med», som de bruker for å kartlegge barnehagehverdagen til hvert enkelt barn.         

 

Fokusgruppeintervju med utvalg fra personalgruppen Beazedievvá barnehage 

2020/2021: 

Informantene forteller at de jobber veldig tett med barna. «Vi ser og observerer nesten alt». 

«Vi har loggbøker der vi gjør notater». De sier at de merker raskt dersom et barn endrer 

adferd og at de da følger ekstra godt med og undersøker nærmere hva som skjer. Da snakker 

de med barnet og gjør en kartlegging av situasjonen. Informantene bekrefter sin kunnskap om 
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det subjektive aspektet knyttet til mobbeproblematikk, ved at det er hvert enkelt barns uttalte 

opplevelse av barnehagehverdagen som skal legges til grunn i vurderingen av om et barn har 

et trygt og godt barnehagemiljø.  

 

De sier også at de er oppmerksomme på hvilke barn som kan være særskilt sårbare og at de 

har sårbare barn i Beazedievvá barnehage. 

Barnehagen har inspeksjon i uteområdene som er inndelt i soner der det alltid er voksne til 

stede i den enkelte sone. Det er utarbeidet en plan for inspeksjon der det sørges for at det er 

ansatte på vakt i alle sonene. Styrer og pedagogiske ledere er veiledere for de ansatte.  

 

Plikten til å følge med 

Beazedievvá barnehage har en felles mal som ansatte skal fylle ut og levere til nærmeste leder 

dersom de oppdager krenkelser eller mobbing. 

Styrer bekrefter hvordan systematikken knyttet til å følge med enkeltbarn og barnegrupper 

blir ivaretatt ved at observasjoner blir skriftliggjort gjennom observasjonsskjema. 

 

Videre har styrer forelagt for revisjonen et informasjonshefte som er utarbeidet for ansatte, 

om arbeidet og rutiner i Beazedievvá barnehage. Heftet blir delt ut til både fast ansatte og 

vikarer ved tiltredelse. Dette dokumentet gir blant annet føringer og retningslinjer knyttet til 

det ansvaret som voksenpersoner har i omsorgsarbeidet som utføres i barnehagen. 

 

Alle avdelingene i barnehagen har avdelingsrutiner, som sørger for at alle ansatte vet hva 

slags oppgaver de har i løpet av dagen, og at alle oppgavene/rutinene blir gjennomført. Det 

finnes også dagsrutiner for barn. Her viser styrer til eksempler i form av skriftlige dokument 

som skal bidra til organisering, struktur og orden, samt også være virkemiddel i arbeidet med 

å følge med barnas psykososiale miljø. Videre benytter barnehagen systemet Min vakt, for å 

organisere arbeidstiden for de ansatte og sette opp plan over hvem som til enhver tid er på 

jobb på de tre avdelingene i barnehagen.  

 

Barnehagen har også rutiner i utetiden, hvor de enkelte avdelingene/vaktene har fått utdelt 

soner som de har ansvaret for i en periode, som gjør at det er tett oppfølging av barna også i 

barnehagens uteområder. Referater fra personalmøter bekrefter at alle ansatte i barnehagen 

deltar i planlegging og gjennomføring av tilsyn med barnegruppene.  

 

Endring i barnehageloven og lovfestet aktivitetsplikt med delplikter er kjent blant de ansatte. 

Referater og presentasjoner fra personalmøter bekrefter at barnehagen har jobbet med 

lovendringen og hva dette betyr for det systematiske arbeidet med barnehagemiljøet. 

 

Lovgiver definerer at styrer skal sikre at alle som jobber i barnehagen vet at de skal følge med 

på og følger opp forhold dersom barna ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. De ansatte vi 

har intervjuet uttaler at de er trygge på hva de skal følge med på og at de tar tak i negativ 

adferd i barnegruppen straks når det observeres. 

Videre presiserer lovgiver at personalet skal skaffe seg informasjon om hvordan barn 

opplever barnehagemiljøet og det er barnas subjektive opplevelse som er avgjørende. 

Revisjonen registrerer av forelagt dokumentasjon at kompetansehevende tiltak gjennomføres i 

barnehagen når det gjelder hvilke tegn personalet skal se etter ved mistanke om at et barn ikke 

har et trygt og godt barnehagemiljø og at det subjektive aspektet er tematisert. Styrer viser 

også til systemer og rutiner for kurs og kompetanseheving som de ansatte er omfattet av. 

Styrer sier at barna blir delt i mindre barnegrupper for å skape en tettere oppfølging. 
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Observasjonsrutiner og systematisk observasjon, som for eksempel Alle Med-skjema, bidrar 

til at utgangspunktet for observasjonene er lik for alle barn og ansatte. Med denne 

arbeidsformen skaffer barnehagen seg samtidig informasjon om hvordan barna har det.  

 

Kautokeino kommunes handlingsplan mot mobbing gir i punktet Å se mobbing i barnehagen, 

informasjon om de voksnes ansvar, hva personalet skal følge med på når de observerer barna i 

det daglige, samt hvilken tilnærming de må ha i sitt arbeid. Handlingsplanen definerer at de 

mest kjente tegnene på at mobbing foregår i barnehager viser seg i form av at små barn 

utestenger og eller ekskluderer hverandre fra deltakelse i leken. Likevel skal de ansatte i 

barnehagen også evne å differensiere hva som er reell mobbing og krenkende adferd, og hva 

som er vilkårlig erting eller type impulsiv adferd som kan forekomme i barns lek og samspill. 

Handlingsplanen peker her mot det som kalles barnas «æring» av sosiale normer, verdier og 

moral, men som ikke trenger å være mobbing eller krenkelser.  

 

Handlingsplanen gir videre føring til de ansatte om å være tett på barna og observere barna 

gjennom deltakelse i de ulike sosiale systemene som organiseres i barnehagen. De ansatte må 

se hvert barn som et individ med egne behov, legge hvert barns subjektive opplevelse til 

grunn i vurderingene av situasjoner som kan oppstå og samtidig se til de sosiale systemene og 

dynamikken i barnegruppen. Det må rettes stor oppmerksomhet til barnas handlingsmønstre. 

Barna er forskjellige individer med ulike måter å uttrykke seg på. Da noen barn er godt synlig, 

mens andre kan være mere innesluttet, peker handlingsplanen på at det er særdeles viktig at 

alle skal bli sett. Implisitt i dette ligger også at de ansatte skal identifisere de barna som er 

sårbar og har behov for forsterket oppfølging og inkludering. De voksne må vite at målet som 

alle barn har er å føle seg betydningsfull for fellesskapet. 

 

Handlingsplanen angir også viktigheten av foreldresamarbeid når det er mistanke eller 

kjennskap til at et barn blir utsatt for mobbing eller mobber andre. Barnehagen har plikt til å 

inkludere foreldre/foresatte dersom mobbing blir observert, og både barnehagen og hjemmet 

skal ha lav terskel for å ta kontakt med hverandre. Foreldre/foresatte oppfordres til å 

observere eget barn ved å spørre; 

• Viser barnet glede over å være i barnehagen? 

• Hva forteller barnet hjemme om barnehagen? 

• Har barnet venner i barnehagen? 

• Virker det som at barnet kjenner seg trygg i barnehagen? 

• Forteller barnet om lek og morsomme opplevelser?  

 

Kautokeino kommunes handlingsplan mot mobbing i barnehagene var på 

undersøkelsestidspunktet ikke oppdatert i henhold til endringen i barnehageloven av 

01.01.2021. Handlingsplanen omtaler aktivitetsplikt, men gir ikke en eksplisitt føring til 

aktivitetsplikten med delpliktene som er pålagt barnehagen å oppfylle i sitt arbeid med å sikre 

at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Revisjonen merker seg at 

forelagt dokumentasjon fra Beazedievvá barnehage som er knyttet til ny lovgivning, og som 

er blitt gjennomgått i personalmøter, skal være til veiledning for de ansatte samt representere 

et tillegg til handlingsplanen. Barnehageeier opplyser at handlingsplanen vil bli omfattet av 

endring ved neste faglige revidering. 

 

I dokumentasjon forelagt overfor revisjonen viser styrer til at Beazedievvá barnehage har 

jobbet med opplæring og forståelse av følgende knyttet til det nye lovverket; 

«Alle som arbeider i barnehagen har jf. barnehageloven § 42 et ansvar for å etterleve 

delpliktene med å følge med hvordan barna har det, gripe inn hvis et barn ikke har det bra, 
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melde ifra til styrer dersom det er mistanke om eller kjennskap til at barn ikke har et trygt og 

godt barnehagemiljø. Ved alvorlige tilfeller skal styrer varsle til barnehageeier. Dersom et 

barn eller barnets foreldre/foresatte sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø 

eller barnehagens ansatte har mistanke om eller kjennskap til at et barn blir utsatt for 

mobbing eller krenkende adferd, så skal barnehagen undersøke saken snarest. Barnehagen er 

pliktig til å gjenopprette det psykososiale barnehagemiljøet for den krenkede, og må derfor 

sette inn tiltak basert på faglige vurderinger som er konkret for den aktuelle saken. Når tiltak 

må settes inn skal barnehagen videre lage en skriftlig aktivitetsplan som angir følgende; 

 

• Hvilke problemer tiltakene skal løse 

• Hvilke tiltak barnehagen har planlagt 

• Når tiltakene skal gjennomføres 

• Hvem som skal gjennomføre tiltakene 

• Når tiltakene skal gjennomføres 

 

Som en del av dokumentasjonen framgår det også at de ansatte har blitt forelagt følgende; 

«Barnehageloven § 43, skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, får 

mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen, krenker et barn med 

for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal 

vedkommende straks melde fra til barnehagens styrer. Styreren skal melde fra til 

barnehageeieren. Videre «dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller 

kjennskap til at styreren i barnehagen krenker et barn med for eksempel utestenging, 

mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende melde fra til 

barnehageeieren direkte». 

 

Vurdering 

 

Styrer skal sikre at alle som jobber i barnehagen, følger med på og følger opp om barna 

ikke har et trygt og godt barnehagemiljø 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at styrer i Beazedievvá barnehage, sikrer at alle som jobber 

i barnehagen følger med på og følger opp om barna ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. 

Det må imidlertid nå jobbes videre med implementering og utvikling av handlingsplanen mot 

mobbing sett i forhold til endringen av barnehageloven. Dette for å sikre at det skriftlige 

rammeverket og verktøyet som de ansatte skal nyttiggjøre seg av når de tar del i arbeidet, 

oppfyller kravet i regelverket. 

Revisjonen finner det likevel godtgjort at styrer og de pedagogiske lederne prioriterer høyt å 

etterleve delplikten å følge med, og at resten av personalgruppen i tillegg til vikarer blir 

inkludert i arbeidet. De vi har intervjuet, det vil si styrer og et utvalg fra personalgruppen, 

bekrefter sin kompetanse knyttet til det subjektive aspektet ved mobbeproblematikk, og de er 

oppmerksomme på de av barna som kan ha behov for ekstra oppfølging. De virker trygge på 

at de vet hva de skal se etter og nevner kjennetegn som kan indikere at mobbing og krenkelser 

foregår. De er tydelige når de snakker om barnehagens nulltoleranse for mobbing og 

krenkelser, samt at de viser til kunnskap om ny lovgivning der aktivitetsplikten står sentralt. 

Videre anser vi at den tette kontakten som de ansatte har med barnehagebarna igjennom en 

hel dag, sammenholdt med deres framgangsmåter for tilsyn med barnegruppene, 

sannsynliggjør at personalgruppen følger med i tilstrekkelig grad og følger opp forhold 

dersom noen ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.  

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 
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Styrer skal sørge for at alle som jobber i barnehagen forebygger, stopper og følger opp 

diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillmønstre 

 

Data 

  

Intervju med styrer Beazedievvá barnehage 2020/2021: 

Styrer forteller hvilken framgangsmåte som er bestemt for å håndtere konkrete saker der det 

er mistanke eller kjennskap til at mobbing og eller krenkelser foregår i barnehagemiljøet. De 

formelle stegene i en slik prosess er at den som oppdager eller har mistanke om noe fyller ut 

et skjema om hva det gjelder og hvem det gjelder, og at det meldes videre til pedagogisk leder 

og styrer. Styrer tar da saken til en gjennomgang og danner et bilde av hva som har skjedd 

eller pågår. Noen ganger kan det hende at saker ikke handler om enkeltbarn, men at det er 

gruppeutfordringer eller fenomener i miljøet som må tas tak i. I den videre fasen starter 

undersøkelser av hendelsen eller det som er beskrevet, og de ansatte forsterker arbeidet med 

observasjoner i barnehagemiljøet til de involverte. «Vi tar med flere ansatte i prosess dersom 

behov». Foreldre/foresatte til partene i en sak blir koblet inn til møter, de blir informert og blir 

invitert til drøftinger der de kan stille spørsmål. Her ønsker barnehagen en så god dialog som 

mulig. Barnehagens pedagogiske ledere legger fram saken til foreldre/foresatte og man jobber 

da konkret for å rette opp miljøet for de involverte. Vi utarbeider også tiltak som vi må 

iverksette for å ordne opp i saker der det meldes om at barnehagemiljøet ikke er trygt og godt. 

Vi lager ordensregler i samarbeid med barna. Rammene for hvordan vi skal oppføre oss og 

være mot hverandre er blant annet knyttet opp mot barnehagens verdier og nulltoleranse for 

mobbing og krenkende adferd.  

 

Styrer sier at hun er opptatt av at barnets beste alltid skal være i fokus og at barnehagen skal ta 

tak i saker så tidlig som mulig før de eventuelt eskalerer og utvikler seg ytterligere i negativ 

retning. Barnehagen må være tydelig overfor barna hva som tolereres og ikke tolereres. Styrer 

sier hun er trygg på at de ansatte i praksis vet hvordan de skal gripe inn i situasjoner med 

uønsket adferd blant barna, og at barnehagens verdier skal være styrende også når man må 

gripe inn. Hun sier de har kunnskap om hvilke type former for mobbing og krenkelser som 

kan forekomme på barnehagenivå. Styrer sier imidlertid at de må jobbe mere med den 

formelle delen og innholdet i aktivitetsplikten som er presisert i ny barnehagelovgivning. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg fra personalgruppen Beazedievvá barnehage 

2020/2021: 

Informantene forteller at barnehagen har en praksis hvor de er blitt enige om at den som 

oppdager uønsket adferd innenfor definisjonen mobbing og krenkelser skal gripe inn med det 

samme for å stoppe det som pågår. Dersom det oppstår uheldige samspillsmønstre i 

barnegruppen, og dette vurderes som tendenser til mobbing og krenkende adferd, så skjer 

inngripen ved observasjon av barna det gjelder og samtaler om - hva som skjer/ har skjedd. 

Pedagogiske ledere og styrer kobles inn. Dersom krenkesituasjoner oppstår så involveres hele 

barnehagen på tvers av avdelingene i arbeidet med å følge med og undersøke.  

I tilfelle det er usikkerhet om hva som skal gjøres for å løse vanskelige samspillsmønstre kan 

også tverrfaglig team (eksterne ressurser som for eksempel PPT) også kobles inn. 

Informantene har gjennom opplæring og arbeid med handlingsplan mot mobbing og 

aktivitetsplikten fått kunnskap om hvordan de skal registrere/dokumentere arbeidet med 

enkeltsaker. 
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Plikten til å gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak 

Å gripe inn handler om umiddelbart å stanse negativ oppførsel, for eksempel ved å bryte 

opp en krenkelse eller stanse en utestenging. Alle som jobber i barnehagen, skal ha 

nulltoleranse for diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige 

samspillsmønstre. Styrer skal forsikre seg om at alle griper inn mot krenkelser, dersom det er 

mulig i praksis. Aktivitetsplikten og skjerpet aktivitetsplikt som framgår av endringen i 

barnehageloven er kjent blant de ansatte i Beazedievvá barnehage. 

Styrer viser som eksempel til referater fra en innmeldt og pågående sak. Vedlagt følger også 

malen som skal brukes for å melde inn saker, og mal for aktivitetsplan.  

 

Beazedievvá barnehage bekrefter med sin dokumentasjon og informasjon overfor revisjonen 

at de jobber for å innrette sitt arbeid etter aktivitetspliktens delplikter. Praksisen består av 

følgende elementer som er; 

- Å følge med på om barna har det bra 

- Å gripe inn ved mistanke eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø 

- Å varsle og si ifra til styrer i barnehagen 

- Å undersøke hva som har skjedd eller pågår 

- Å sette inn tiltak og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt 

barnehagemiljø 

 

Styrer sier at alle faste ansatte skal ha kjennskap til arbeidsrutinene og retningslinjene knyttet 

til arbeidet med barnehagemiljøet. Dette har som tidligere nevnt vært tema i personalmøter. 

 

Videre merker revisjonen seg at barnehagene i Kautokeino ikke har et elektronisk system som 

omfatter fullelektronisk saksbehandling mellom barnehagen og barnehageeier/sektornivå i 

kommunen. De har et eget internt arkiv med mapper.  

Det er heller ikke lagt opp til en digital løsning for eksempel på kommunens internettsider 

hvor ansatte, foreldre/foresatte eller andre kan varsle i saker om barnehagemiljø. Barnehagen 

rapporterer alvorlige konkrete meldte saker om mobbing og krenkende adferd direkte til 

kommunens virksomhetsleder for barnehager. Styrer viser i den forbindelse til barnehagens 

HMS-perm og Kriseperm som gir instruks og framgangsmåter for håndtering av mobbing og 

alvorlige hendelser i barnehagen. 

 

Kautokeino kommunes handlingsplan mot mobbing gir blant annet igjennom punktene 

Forebygging, Mobbing i barnehagen, Å se mobbing i barnehagen og Tiltak ved mobbing, 

en rekke føringer til barnehagene når de må håndtere mobbeproblematikk i barnegrupper. 

Sentralt i det forebyggende arbeidet mot mobbing står utvikling av barnas kompetanse innen 

områdene relasjoner og lek så tidlig som mulig, allerede når barna er små. Gjennom dette skal 

barna lære seg gode leke og relasjonsstrategier, å få oppleve å være betydningsfull for 

fellesskapet, å få seg venner, bli gitt støtte fra voksne etter behov og lære seg å håndtere 

konflikt.  

 

Praksis til de ansatte i barnehagen må kjennetegnes ved at leken prioriteres høyt i hverdagen, 

foreldre/foresatte og ansatte har felles forståelse og tilnærming til vennskap og lek, ansatte ser 

og forstår relasjonsarbeid som sosiale systemer i konstant utvikling, personalet i barnehagen 

støtter barns vennskapsrelasjoner samt at personalet praktiserer anerkjennende 

kommunikasjon i arbeid med barn og i samarbeid seg imellom. Handlingsplanen plasserer 

også ansvar og sier at de ansatte har aktivitetsplikt dersom de opplever at barn blir mobbet 
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eller at barn/foreldre/foresatte melder ifra om mobbing. De voksne skal si ifra om de ser 

mobbing utført av voksne eller av barn, og ta ansvar for barn som ikke trives.  

 

Handlingsplanen legger i tillegg vekt på at de ansatte skal følge nøye med barnas 

handlingsmønstre og foreta inngripen i negative handlingsmønstre med en positiv og 

konstruktiv tilnærming, forankret i de verdiene som barna lærer om i barnehagen. De voksne 

må forstå barnets adferd ut fra barnets ståsted og behandle situasjoner ved å vise at de er 

aktive til stede, tar barna på alvor og lytter til dem. Når en mobbesak oppstår sier 

handlingsplanen videre at de ansatte i barnehagene i Kautokeino kommune ikke må låse seg 

ved å definere barnet som «mobber» eller «offer», men heller se på hele systemet rundt 

barnet. Det framheves som viktig at barn som er inne i negative handlingsmønstre blir gitt 

veiledning og støtte fra voksne slik at de blir inkludert og får utvikle god lekekompetanse 

samt gode relasjoner i samspill med andre barn. Samtidig sier handlingsplanen tydelig at 

mobbing og krenkende adferd skal stoppes med en gang det observeres. Når man ser et barn 

blir mobbet, eller at et barn selv kommer og forteller at det blir mobbet, er det viktig at den 

voksne; 

 

• Tar imot barnets subjektive opplevelse som sannhet 

• Informerer foreldre/foresatte og starter samarbeid og dialog 

• Deler sine observasjoner med hele personalgruppen 

• Barnet løftes frem og omtales positivt av de voksne 

• Jevnlige samtaler med barnet hvor det lyttes, og barnet blir tatt på alvor 

• Det lages en handlingsplan for å jobbe med de sosiale systemene rundt barnet 

• Tiltak må evalueres i samarbeid med foreldre/foresatte   

• Dokumentasjon – Møter, avtaler, planer med tiltak, gjennomføring, ansvar, oppfølging 

og evalueringer dokumenteres skriftlig  

 

Kautokeino kommunes handlingsplan mot mobbing i barnehagene (utarbeidet i 2020) var på 

undersøkelsestidspunktet ikke oppdatert i henhold til endringen i barnehageloven av 

01.01.2021. Handlingsplanen omtaler aktivitetsplikt, men gir ikke en eksplisitt føring til 

aktivitetsplikten med delpliktene som er pålagt barnehagen å oppfylle i sitt arbeid med å sikre 

at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Revisjonen merker seg at 

forelagt dokumentasjon fra Beazedievvá barnehage som er knyttet til ny lovgivning, og som 

er blitt gjennomgått i personalmøter, skal være til veiledning for de ansatte samt representere 

et tillegg til handlingsplanen. Barnehageeier opplyser at handlingsplanen vil bli omfattet av 

endring ved neste faglige revidering. 

 

I dokumentasjon forelagt overfor revisjonen viser styrer til at Beazedievvá barnehage har 

jobbet med opplæring og forståelse av følgende knyttet til det nye lovverket; 

«Barnehageloven § 41 sier at barnehagen skal ha nulltoleranse for- og ikke skal godta 

krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle 

som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike 

krenkelser. Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen 

til barna». 
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Vurdering 

 

Styrer skal sørge for at alle som jobber i barnehagen forebygger, stopper og følger opp 

diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillmønstre 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at styrer i Beazedievvá barnehage, sørger for at alle som 

jobber i barnehagen forebygger, stopper og følger opp diskriminering, utestenging, mobbing, 

krenkelser og uheldige samspillmønstre. Praksis vurderes å være i tråd med intensjonen 

barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Det må likevel nå 

jobbes videre med implementering og utvikling av handlingsplanen mot mobbing sett i 

forhold til endringen av barnehageloven. Dette for å sikre at det skriftlige rammeverket og 

verktøyet som de ansatte skal nyttiggjøre seg av når de tar del i arbeidet, oppfyller kravet i 

regelverket.  

 

Revisjonen merker seg også at barnehagene i Kautokeino ikke har et elektronisk system som 

omfatter fullelektronisk saksbehandling mellom barnehagen og barnehageeier/sektornivå i 

kommunen. De har et eget internt arkiv med mapper.  

Det er heller ikke lagt opp til en digital løsning for eksempel på kommunens internettsider 

hvor ansatte, foreldre/foresatte eller andre kan varsle i saker om barnehagemiljø. Dette kan 

være en svakhet, men ikke et avvik sett i forhold til regelverket. 

 

Den skriftlige dokumentasjonen sammenholdt med den muntlige informasjonen viser 

imidlertid i denne undersøkelsen at Beazedievvá barnehage framstår som en lærende 

organisasjon, og at de ansatte i barnehageåret 2020/2021 har jobbet med å tilpasse seg 

endringen i barnehageloven. Vi viser i den forbindelse til styrers egen uttalelse om at dette er 

et arbeid som skal videreføres og at barnehagen med fordel kan jobbe enda mere med 

aktivitetsplikten i praksis. 

 

Å gripe inn handler om umiddelbart å stanse negativ oppførsel, for eksempel ved å bryte 

opp en krenkelse eller stanse en utestenging. Alle som jobber i barnehagen, skal ha 

nulltoleranse for krenkelser som for eksempel diskriminering, utestenging, mobbing, 

krenkelser og uheldige samspillsmønstre. Det er revisjonens vurdering at nulltoleranse for 

mobbing og krenkende adferd står sentralt i Beazedievvá barnehage. De ansatte sier de griper 

inn og ikke tillater mobbing og krenkelser i barnehagen, og at de er trygge på hvordan de skal 

gjøre det. De har en rutine de skal følge når saker må behandles etter å ha foretatt inngripen i 

en situasjon eller dersom det observeres uheldige samspillsmønstre i barnehagemiljøet. 

Rutinen videre omfattes av varsling, undersøkelse av forholdet og tiltak som barnehagen må 

gjennomføre for å rette opp eller forbedre det psykososiale miljøet rundt barnet. Tiltakene det 

vises til er forebyggende og i tråd med det som Kautokeino kommunes handlingsplan mot 

mobbing i barnehagene legger opp til.  

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 
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Styrer skal sørge for at barnehagen vurderer arbeidet med et trygt og godt barnehagemiljø 

basert på blant annet synspunkter fra barna, foreldre og ansatte 

 

Data 

  

Intervju med styrer Beazedievvá barnehage 2020/2021: 

Styrer forteller at barnehagen gjennomfører noe som kalles hoved-vurderinger to ganger i 

løpet av barnehageåret. Kartlegging av samspill og psykososialt miljø i barnegruppen gjøres 

blant annet ved hjelp av pedagogiske verktøy sammen med barna. Her får barnehagen ut 

nyttig informasjon som også blir tatt med videre til evaluering og vurdering av egen praksis. 

Videre så inviteres foreldre/foresatte både som gruppe og enkeltvis til innspill og 

tilbakemeldinger. Dette skjer i forbindelse med det daglige arbeidet tett på barna og i møte 

med enkeltforeldre samt via formelle møter med foreldre/foresatte i barnehage-hjem – 

samarbeidet. Informasjonen som kommer ut av slike prosesser brukes i evalueringen og 

vurderingen av arbeidet med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø. Enkeltsituasjoner som 

kan oppstå i barnehagemiljøet fører også til evalueringsprosesser sammen med barna og 

foreldre/foresatte. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg fra personalgruppen Beazedievvá barnehage 

2020/2021: 

Informantene forteller at de ansatte gjør evalueringer av sitt arbeid for eksempel i 

avdelingsmøtene eller personalmøtene. Når det jobbes med enkeltsaker foretas det 

utarbeidelse av tiltak som igjen evalueres på neste avdelingsmøte og da kan korrigeringer av 

tiltak komme som et resultat av de vurderingene som de ansatte gjør. Enkeltsituasjoner som 

kan oppstå i barnehagemiljøet fører også til evalueringsprosesser sammen med barna og 

foreldre/foresatte. I forbindelse med det daglige arbeidet tett på barna og i barnehage-hjem – 

samarbeidet så inviterer barnehagen til innspill og tilbakemeldinger. 

 

Vurderinger av arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø 

Styrer i Beazedievvá barnehage 2020/2021 forteller at resultater og informasjon fra 

Foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet brukes til evaluering- og 

vurderingsarbeid. Denne undersøkelsen gjennomføres årlig, og hun sier at alle 

foreldre/foresatte hvert år får en mulighet til å delta i denne spørreundersøkelsen som i stor 

grad måler foreldregruppens opplevelse av barnehagens arbeid med det psykososiale 

barnehagemiljøet. Sammendraget av undersøkelsen blir i tillegg lagt fram og gjennomgått i 

samarbeidsutvalget, hvor foreldregruppen har mulighet til å komme med innspill til 

barnehagens arbeid. Vi har tidligere i denne forvaltningsrevisjonsrapporten vurdert praksis 

som bekrefter at foreldre/foresatte inviteres med i den individuelle tilrettelegging av barnets 

helse og trivsel med tilhørende vurderingsarbeid, både gjennom foreldresamtaler og 

foreldremøter. Den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt revisjonen viser 

likevel et forbedringspotensial knyttet til opplevd foreldremedvirkning og det faktum at 

Beazedievvá barnehage har en oppgave å løse med hensyn til å involvere foreldregruppen i 

større grad i felles planleggings- og vurderingsarbeid i barnehagen, herunder arbeid med 

barnehagemiljøtiltak. 

 

Videre blir resultatene fra Foreldreundersøkelsen lagt fram og evaluert i personalmøter der de 

ansatte foretar en felles gjennomgang av resultatene og vurderer disse opp mot det 

pedagogiske arbeidet i barnehagen, herunder refleksjon over ansattes roller og praksis. Dette 

bekreftes i intervju med utvalg fra personalgruppen i Beazedievvá barnehage 2020/2021. 
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Revisjonen har også blitt forelagt bekreftelser på at de ansatte i forbindelse med 

medarbeidersamtaler vurderer bruken og nytten av ulike pedagogiske kartleggingsverktøy.  

Kautokeino kommunes handlingsplan mot mobbing har også et eget skjema for 

Egenvurdering, hvorpå de ansatte i samtaler med leder skal reflektere over egen praksis og 

besvare med «Nei» – «Av og til» eller «Ja» på følgende påstander knyttet til egen praksis; 

 

- Jeg praktiserer anerkjennende kommunikasjon 

- Jeg er bevisst på å inkludere barna daglig 

- Jeg ser og er aktiv sammen med barna inne 

- Jeg ser og er aktiv sammen med barna ute 

- Alle familier møtes med likeverdig respekt av meg 

- Jeg inkluderer foresatte i alle relevante sammenhenger 

- Jeg griper inn når jeg ser et barn utestenges 

 

 

Styrer i Beazedievvá barnehage 2020/2021 dokumenterer videre med en gjennomført 10-

faktor-undersøkelse som et ledd i vurderingsarbeidet i barnehagen.  

Denne medarbeiderundersøkelsen kartlegger og får fram refleksjoner over områder hvor 

personalgruppen lykkes og har en god praksis i tillegg til at undersøkelsen identifiserer 

områder hvor de ansatte mener man kan forbedre seg. Resultatene blir tatt med til videre 

utviklingsarbeid i barnehagen. 

 

Både styrer og de ansatte som har vært til intervju med revisjonen sier at barnesamtaler, 

samtalestunder og observasjoner blir brukt som verktøy til interne vurderinger og 

evalueringer. Her får barna uttrykke seg, og de ansatte gjør vurderinger gjennom 

observasjoner av barnas uttalte signaler, meninger og behov. 

 

Vurdering 

 

Styrer skal sørge for at barnehagen vurderer arbeidet med et trygt og godt barnehagemiljø 

basert på blant annet synspunkter fra barna, foreldre og ansatte 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at styrer i Beazedievvá barnehage sørger for at barnehagen 

vurderer arbeidet med et trygt og godt barnehagemiljø basert på synspunkter fra barna og de 

ansatte samt at praksis her er i tråd med intensjonen i barnehageloven og rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver. 

 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Vurderingsarbeidet skal 

bygge på refleksjoner som hele personalgruppa er involvert i. Barn og foreldre har rett til 

medvirkning og barns erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsarbeidet. 

Revisjonen vurderer at både de ansatte og barna medvirker til vurdering av arbeidet med et 

trygt og godt barnehagemiljø i Beazedievvá barnehage. 

Videre er det revisjonens vurdering at foreldre/foresatte ikke deltar i tilstrekkelig grad i 

vurderingsarbeidet. 

Selv om barnehageeier følger opp barnehagene i kommunen og stiller krav om at 

virksomhetene følger barnehagelovens intensjoner, anser vi at det er behov for ytterligere 

innsats og at Beazedievvá barnehage med fordel kan få tettere oppfølging og støtte på dette 

området i barnehage-hjem – samarbeidet. 

 

Revisjonskriteriet vurderes ikke fullt ut oppfylt. 
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Styrer skal sørge for at barnehagen endrer praksis dersom det er nødvendig 

 

Data 

 

Intervju med styrer Beazedievvá barnehage 2020/2021: 

Styrer forteller at Kautokeino kommunes Handlingsplan mot mobbing – Alle skal ha det bra i 

Kautokeino-barnehagene! er et eksempel der barnehagen må igangsette prosesser hvor 

endring av praksis og forbedring av arbeidsformer står sentralt. I et slikt eksempel så starter 

prosessen på barnehageeier-nivå der styrerne deltar i et samarbeid med barnehageeier om å 

utarbeide planen. Dette igjen fordrer kommunikasjon mellom barnehageeier og barnehagene i 

kommunen. Styrer får videre en delegert myndighet og oppgave med å foreta implementering 

av planen på sin virksomhet og må da involvere alle de ansatte.  

 

Barnehageeier har oppfølging og dialog med barnehagen og sender innkalling med saksliste 

til månedlige møter i Styrer-forum. Disse møtene er en formell arena der alle styrerne i 

kommunens barnehager samles til felles gjennomgang av aktuelle tema og problemstillinger. 

Styrer sier at hun i det daglige også følger med på om det er tendenser og utvikling i egen 

barnehage som må tas tak i. Da blir endringer i arbeidsmåter drøftet i personalgruppen og 

iverksatt. Styrer sier hun prioriterer å få alle ansatte med i prosesser med endringer og har 

inntrykk av at hun i stor grad har frihet til å forme barnehagen innenfor tillatte rammer. Styrer 

sier det er lett å ta kontakt med sektor-nivå og virksomhetsleder for barnehager. Hun kan 

ringe til virksomhetsleder opptil flere ganger for dagen dersom behov og opplever at det er lav 

terskel for å ta kontakt med hverandre. Styrer har også uformell kontakt med barnehageeier og 

beskriver et tett samarbeid mellom nivåene. 

 

Fokusgruppeintervju med utvalg fra personalgruppen Beazedievvá barnehage 

2020/2021: 

Informantene forteller at inntrykket er at endring av praksis gjøres ofte og fortløpende. Både i 

forhold til det enkelte barn og til å utvikle barnehagens arbeidsformer, systemer og rutiner.  

Som et forbedringspotensial knyttet til endring nevner informantene at det med fordel kunne 

blitt gjort en bedre jobb med overgangen barnehage – skole. 

De sier det burde vært gjort mer fra skolens side i forbindelse med overgangen fra barnehage 

til skole. Fremtidige kontaktlærer(e) burde for eksempel kommet på barnehagebesøk for at 

barna kunne blitt bedre kjent med de nye voksenpersonene som skal møte barna på ny skole. 

 

Endring av praksis dersom det er nødvendig 

Styrer i Beazedievvá barnehage 2020/2021 sier at medarbeiderundersøkelser, samtaler og 

evalueringer sammen med personalgruppen, barnegruppen og foreldregruppen, brukes som 

grunnlag for endring av praksis. Som et eksempel her dokumenterer hun dette med 10-faktor - 

programmet, som ble gjennomført i alle barnehagene i Kautokeino kommune. Videre viser 

styrer til hvordan barnehagen har brukt medarbeidersamtaler, gruppesamtaler og evalueringer 

til endringsarbeid.  

Aktuelt endringsarbeid blir til enhver tid blir tatt opp på de månedlige møtene i Styrerforum.   

Revisjonen har fått forelagt referater fra møtene i Styrerforum som viser til eksempel på 

hvordan barnehageeier sammen med styrerne driver erfaringsutveksling, tar opp faglige og 

dagsaktuelle temaer relevant for barnehagene, foretar drøftinger og evalueringer av praksis 

samt gjennomgår hvordan barnehagene må rette seg etter lovendringer.  

 

Revisjonen har i forbindelse med denne undersøkelsen i tillegg mottatt følgende skriftlige 

redegjørelse fra Virksomhetsleder for barnehager i Kautokeino kommune; 
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«Vi veileder barnehagene (jf. bhl §10) når det er behov for det, og vi deltar på møter (med 

foreldre, personalmøter etc.) der barnehagene og/eller foreldre ønsker det. 

Når vi mottar henvendelser fra foreldre kontakter vi den aktuelle barnehagen for å kunne 

gjøre en vurdering og finne en løsning som alle parter kan enes om. 

Vi har en lav terskel for henvendelser fra barnehagene, og barnehagene skal raskt kunne få 

hjelp når det er noe vi kan hjelpe med, i tillegg til at vi har månedlige møter i Styrer-Forum 

der styrere i alle Kautokeinos kommunale- og private barnehager deltar og hvor man tar opp 

aktuelle tema og problemstillinger. 

Det utarbeides rutiner og årshjul i samarbeid med barnehagene og andre aktuelle instanser 

som f.eks. PPT, disse dokumentene er levende i den forstand at de endres og revideres ved 

behov som når f.eks. det er lovendringer, endring i forskrift o.l. 

Det tilbys også kompetanseheving på aktuelle områder, f.eks. tidligere i vårvinter har 

mobbeombudet i Troms og Finnmark hatt webinar for barnehageansatte om hva 

aktivitetsplikten innebærer». 

  

Vurdering 

 

Styrer skal sørge for at barnehagen endrer praksis dersom det er nødvendig 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen vurderer revisjonen at styrer i Beazedievvá barnehage 2020/2021 sørger for at 

barnehagen endrer praksis dersom det er nødvendig, samt at praksis her er i tråd med 

intensjonen i barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

Revisjonen anser at kommunikasjonen mellom barnehagestyrer og virksomhetsleder for 

barnehager i Kautokeino kommune er av en karakter som er godt egnet for videre 

utviklingsarbeid. Endringer av praksis blir iverksatt av styrerne innenfor de rammer som blir 

gitt til styrerne i barnehagene. 

 

Som et tillegg og forslag fra personalgruppen adresserer vi deres uttalelse knyttet til 

forbedringspotensial og endring, ved at det med fordel kunne blitt gjort en bedre jobb med 

overgangen barnehage – skole. Fremtidige kontaktlærer(e) burde for eksempel ha kommet på 

barnehagebesøk slik at barna kunne blitt bedre kjent med de nye voksenpersonene som skal 

møte dem på ny skole. 

 

Revisjonskriteriet vurderes oppfylt. 
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5 KONKLUSJONER 

5.1 Hvordan arbeider skolene i Kautokeino kommune med å forebygge, 

avdekke og bekjempe mobbing? 

 

Hovedkonklusjon: 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt i denne 

undersøkelsen konkluderer revisjonen med at Kautokeino ungdomsskole og Máze skole 

legger ned en betydelig innsats for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing. Skolene har 

de senere årene jobbet aktivt med systemer og rutiner som skal forebygge mobbing og at alle 

som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. 

Nulltoleranse for mobbing og krenkelser står sentralt. Det er blitt jobbet etter faglig anerkjente 

metoder med relasjoner elev-elev og lærer-elev. Det skriftlige rammeverket og den 

dokumentasjon som skolene i den forbindelse viser til, sammenholdt med intervju med 

rektorer og lærere, viser dette. I tillegg gir de positive besvarelsene og resultatene i 

spørreundersøkelser til elever og foreldre/foresatte indikasjoner på hvordan disse sentrale 

brukergruppene, sett fra et brukerperspektiv opplever skolenes praksis.   

 

Videre konkluderer vi med at rektorene i stor grad utfører arbeidsordre fra sektor-nivå med 

hensyn til å iverksette bestemte systemer og rutiner som forebygger mobbing og i tillegg 

følger opp at alle som jobber på skolen har, eller får, kunnskap om at det er elevens subjektive 

opplevelse som avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø. Rektorene dokumenterer at 

skolene skal jobbe i henhold til Kautokeino kommunes Handlingsplan for et trygt og godt 

skolemiljø. Dette er et plandokument som blant annet inneholder bestemte systemer, rutiner 

og framgangsmåter som skal følges i arbeidet med å oppfylle kravene i opplæringslovens 

bestemmelser, herunder spesielt kapittel 9 A og aktivitetsplikten med delplikter. Dette igjen 

for å sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Da rektorene har vært sentrale aktører i utarbeidelse av handlingsplanen kan man også slutte 

at rektorene har deltatt i arbeidet med å fastsette framgangsmåtene som framgår av planen.  

 

Funn i revisjonens undersøkelse tyder på at rektorene og lærerne har kunnskap om det 

subjektive aspektet knyttet til mobbeproblematikk og er bevisste på dette i møte med elevene. 

Det har både ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole foregått læringsprosesser med 

kompetanseheving i fellesskap for å utvikle denne kunnskapen. Handlingsplanen definerer 

også det subjektive aspektet. Revisjonen anser at skolenes systemer og rutiner som skal 

forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og deres skriftlige rammeverk som verktøy 

oppfyller opplæringslovens krav. 

 

Når det gjelder pliktene til å følge med og gripe inn, sørger rektorene ved skolene for at de 

ansatte får opplæring i dette. Alle som jobber på skolen skal vite hvordan man skal følge med 

på elevenes skolemiljø, og gripe inn dersom det er mistanke eller kjennskap til at en eller flere 

elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektorene nevner også at de har sine egne 

arbeidsmetoder for å følge opp om de ansatte faktisk følger med og griper inn. Revisjonen 

konkluderer med at rektorene ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole legger til rette for 

erfaringsdeling eller annen oppfølging som kan være med å sikre at de ansatte oppfyller disse 

delpliktene og at praksis ved skolene er i henhold til opplæringslovens bestemmelser. 

Skolenes inspeksjonsrutiner og Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, sammenholdt 

med informasjon fra intervju med rektorer og lærere bekrefter dette. 
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Når det gjelder å innhente informasjon om hvordan elevene har det, anser vi at begge skolene 

i hovedsak har gode rutiner for gjennomføring av elevsamtaler og den årlige nasjonale 

elevundersøkelsen. I tillegg viser skolene til sitt interne evalueringsarbeid der praksis og tiltak 

er tilpasset skolemiljøenes størrelse og kompleksitet. Videre viser de ansatte ved skolene til 

kunnskap knyttet til å identifisere særskilt sårbare elever og at det er bevissthet i 

personalgruppene når det gjelder hva man bør være oppmerksom på. 

 

Vår oppfatning er at de ansatte i Kautokeinoskolen kjenner sine elever godt og vet mye om 

sine elever. 

 

Revisjonen merker seg imidlertid at det ligger noen utfordringer i skole-hjem – samarbeidet, 

herunder involvering av foreldre/foresatte i planlegging/gjennomføring av skolemiljøtiltak og 

evalueringsarbeid. Revisjonens undersøkelse viser også at skolene ikke benytter seg av 

kartleggingsverktøy som Spekter og Innblikk slik handlingsplanen legger opp til.   

 

Det er også revisjonens konklusjon at skolene med fordel kan jobbe videre med 

implementering av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, og styrke kompetansen til 

de ansatte på området. Dette støttes også av informantene i denne undersøkelsen. 

 

Revisjonen konkluderer videre med at skolene i Kautokeino kommune har følgende 

forbedringspunkter som representerer risiko for avvik sett i henhold til lovverket, knyttet til 

arbeidet med å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing:   

• Samarbeid mellom skole og hjem, herunder elev og foreldremedvirkning 

• Skolenes ordensreglement, herunder oppdateringer 

• Formalisering og skriftliggjøring av varsel om mobbing og krenkelser (§9A-saker), 

herunder bruk av registreringsskjema del-1 og del-2 jf. Handlingsplan for et trygt og 

godt skolemiljø  

• Skolenes hjemmesider på kommunens internettside; herunder informasjon om/fra 

skolene, lovverk, rettigheter og digitalt varslingssystem  

• Egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt 

• Metoder for innhenting av informasjon hos involverte parter i konkrete saker  

• Arkivsystem ved skolene og dokumentasjon av aktivitetsplikten,  

herunder formalisering og skriftliggjøring av skolenes arbeid med å oppfylle del-

pliktene i fasene med å følge med, gripe inn og varsle  

 

Revisjonen har også gjort følgende funn i undersøkelsen som har blitt vurdert som avvik sett i 

henhold til lovverket:  

• Manglende valg og konstituering av rådsorganer som elevråd og 

skolemiljøutvalg/samarbeidsutvalg ved Máze skole 

 

 

 

 

706



Forvaltningsrevisjon Kautokeino kommune - Mobbing blant barn og unge 

 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 126   

5.2 Hvordan arbeider barnehagene i Kautokeino kommune med å 

forebygge, avdekke og bekjempe mobbing? 

 

Hovedkonklusjon: 

På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er blitt forelagt fra Beazedievvá 

barnehage, konkluderer revisjonen med at styrer og de ansatte legger ned en betydelig innsats 

for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing. Vi finner det godtgjort at praksis i stor grad 

er i tråd med intensjonen i barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver. 

Revisjonen konkluderer imidlertid med at Beazedievvá barnehage har følgende områder hvor 

det er rom for forbedringer: 

Barnehagen har hatt utfordringer med hensyn til å oppfylle pedagognormen (per 15.12.2020).  

Dette må adresseres, slik at styrer blir sikret en tilstrekkelig sammensetning av pedagogisk 

formell kompetanse i personalgruppen som er i tråd med barnehageloven og rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver.  

Det må også jobbes videre med implementering og utvikling av handlingsplanen mot 

mobbing i Kautokeinobarnehagene sett i forhold til endringen av barnehageloven. Dette for å 

sikre at det skriftlige rammeverket og verktøyet som de ansatte skal nyttiggjøre seg av når de 

tar del i arbeidet, oppfyller kravet i regelverket. 

 

Revisjonens undersøkelse viser i tillegg at barnehagen opplever varierende engasjement i fra 

foreldregruppen. Vi legger i den forbindelse vekt på styrers egen uttalelse om at hun har 

opplevd tilfeller der kun et fåtall i foreldregruppen svarer på brev, når barnehagen inviterer til 

å komme med forslag og innspill til barnehagens arbeid. 

 

Videre viser revisjonens undersøkelse at et lavt antall saker i samarbeidsutvalget kan tyde på 

at foreldre/foresatte ikke deltar i tilstrekkelig grad i arbeidet med barnehagemiljøtiltak, 

herunder planleggings- og vurderingsarbeid. Dette kan føre til at opplevelsen av informasjon 

og medvirkning blir forringet. Resultatene i Foreldreundersøkelsen 2020 forsterker dette 

inntrykket.  

 

Ifølge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kan man slutte at et godt og tett 

samarbeid med barnas hjem er en vesentlig kvalitet ved en god barnehage. Den daglige 

kontakten er viktig, men formelle samarbeidsorganer skal i tillegg sikre at foreldre/foresatte 

som gruppe har en reell innflytelse på barnehagens drift. Foreldreråd og samarbeidsutvalg står 

sentralt i barnehage-hjem – samarbeidet og er viktige arenaer for brukermedvirkning. Det er 

barnehagen som skal ivareta foreldregruppens rett til medvirkning igjennom rådsorganene. 

Her legger vi i tillegg vekt på styrers egen uttalelse om at barnehagen også sikkert kunne blitt 

flinkere til å kommunisere til foreldregruppen hvilke formelle påvirkningsmuligheter man har 

igjennom barnehagens rådsorgan. 

 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Vurderingsarbeidet skal 

bygge på refleksjoner som hele personalgruppa er involvert i. Barn og foreldre har rett til 

medvirkning og barns erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsarbeidet. 

Revisjonen konkluderer med at både de ansatte og barna medvirker til vurdering av arbeidet 

med et trygt og godt barnehagemiljø i Beazedievvá barnehage. 

Videre er det imidlertid revisjonens konklusjon at foreldre/foresatte ikke deltar i tilstrekkelig 

grad i vurderingsarbeidet. 
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6 ANBEFALINGER 

Skolene i Kautokeino kommune 

På bakgrunn av de funn som er gjort i undersøkelsen vil revisjonen anbefale at kommunen 

vurderer å iverksette tiltak som: 

• Sikrer valg og konstituering av lovpålagte rådsorgan 

• Oppdaterer ordensreglementet i grunnskolen  

• Identifiserer muligheter for å videreutvikle skole-hjem - samarbeidet, slik at man kan 

øke involveringen av elever, foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø  

• Elektronisk digital varslingsknapp på kommunens internettside for å melde ifra om 

mobbing/krenkelser (§9A-saker)  

• Vedlikeholder og oppdaterer skolens internettsider 

Det anbefales også at administrativ skoleeier følger opp skolene videre med implementering 

av Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, og at skolene videreutvikler systemer, 

rutiner og kompetanse på områdene varsling om skolemiljø samt dokumentasjon av 

aktivitetsplikten. 

 

 

Barnehagene i Kautokeino kommune 

På bakgrunn av de funn som er gjort i undersøkelsen vil revisjonen anbefale at kommunen 

vurderer å iverksette tiltak som: 

• Sikrer tilstrekkelig sammensetning av pedagogisk formell kompetanse i barnehagene 

som er i tråd med kravene 

• Identifiserer muligheter for å videreutvikle barnehage-hjem - samarbeidet, slik at man 

kan øke involveringen av foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt og godt 

barnehagemiljø  

• Sikrer økt formell foreldremedvirkning i arbeidet med barnehagemiljøtiltak, herunder 

planleggings- og vurderingsarbeid. 

Selv om barnehageeier følger opp barnehagene i kommunen og stiller krav om at 

virksomhetene følger barnehagelovens intensjoner, anser vi at det er behov for ytterligere 

innsats, og at Beazedievvá barnehage med fordel kan få tettere oppfølging og støtte i 

barnehage-hjem – samarbeidet. 

Det anbefales også at administrativ barnehageeier følger opp videre implementering og 

utvikling av handlingsplanen mot mobbing i Kautokeinobarnehagene sett i forhold til 

endringen av barnehageloven. 
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• Utviklingsplan Kautokeino ungdomsskole 

• Ressursdata/skoledata Kautokeino ungdomsskole 

• Rutiner for halvårsvurdering 

• «Å være lærer» - plakat om lærerrollen, oppgaver, ansvar, holdninger og verdier 

• Skjema for medarbeidersamtaler 

• Skolebasert vurdering (IGP-metoden) 

• Ordensreglement Kautokeino ungdomsskole  

• Rutiner og Prosedyrer for arbeid i henhold til opplæringsloven § 9 A 

• Inspeksjonsrutiner/plan for elevtilsyn Kautokeino ungdomsskole 

• Redegjørelser fra rektor til revisjonen. Vedrørende skolens arbeid med trygt og godt 

skolemiljø skoleåret 2020/2021    

• Dokumentasjon fra personalmøter og kurs for ansatte Kautokeino ungdomsskole 

• Dokumentasjon fra rådsorgan Elevråd, FAU og SU/SMU ved Kautokeino 
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• «Mobben» - Presentasjon til foreldre/foresatte om mobbing og krenkelser i skolen 

• Dokumentasjon aktivitetsplikt Kautokeino ungdomsskole 

 

Kautokeino kommune – Dokumenter innhentet fra Máze skole 

• Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2020/2021, Kautokeino kommune 

• Beredskapsplan for Máze skole med tiltak ved alvorlige tilfeller, trusler og vold 

• Årshjul/Aktivitetsplan 2020/2021 – Læringsmiljø/Aktiviteter/Skole-Hjem  

• Årshjul for det systematiske arbeidet med § 9 A 

• Virksomhetsplan Máze skole 

• Oversikt ansatte med funksjoner 

• Ressursdata/skoledata Máze skole 

• Skjema for medarbeidersamtaler 

• Ordensreglement Máze skole  

• Rutiner og Prosedyrer for arbeid i henhold til opplæringsloven § 9 A 

• Inspeksjonsrutiner/plan for elevtilsyn Máze skole 

• Redegjørelser fra rektor til revisjonen. Vedrørende skolens arbeid med trygt og godt 

skolemiljø skoleåret 2020/2021    

• Dokumentasjon fra personalmøter og kurs/kompetanseutvikling for ansatte 

• Dokumentasjon fra rådsorgan FAU ved Máze skole 2020/2021 

• Informasjon til elever og foreldre/foresatte om mobbing og krenkelser i skolen 

• Dokumentasjon aktivitetsplikt Máze skole 
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Kautokeino kommune – Dokumenter innhentet fra Beazedievvá barnehage 

• Handlingsplan mot mobbing – Alle skal ha det bra i Kautokeinobarnehagene! 

• Redegjørelser fra styrer til revisjonen. Vedrørende barnehagens arbeid med trygt og 

godt barnehagemiljø 2020/2021    

• Ressursdata/barnehagedata Beazedievvá barnehage 2020/2021 

• Årsplan Beazedievvá barnehage 2020/2021 med utdrag månedsplaner/temaplaner 

• Dokumentasjon fra personalmøter og kurs/kompetanseutvikling for ansatte 

• Plakat om følelser 

• Plakat om sansene våre 

• Plakat om gode væremåter 

• Evaluering for ansatte 

• Plan for barnestund/samlingsstund/barnesamtaler ved avdelingene 

• Ordensregler ved avdelingene i Beazedievvá barnehage 2020/2021 

• Informasjonsplakat om hvem som er på jobb og hvilke voksenpersoner som barna 

møter på avdelingene 

• Dokumentasjon foreldremøter og samarbeidsutvalg Beazedievvá barnehage 2020/2021 

• Eksempel på plan for gjennomføring av barnehagedagen/daglige rutiner på 

avdelingene med aktiviteter 

• Referater fra møter i Styrer-forum for Kautokeinobarnehagene 

• Eksempler og mal/skjema på gjennomføring av foreldresamtaler og håndtering av 

forhold relatert til psykososialt barnehagemiljø 

• Sjekkliste for ansatte med oppgaver og ansvar knyttet til sin vakt, herunder 

inspeksjonsrutiner 

• Skjema for registrering og rapportering av alvorlige hendelser, mobbing og krenkelser 

• Skjema for aktivitetsplan for å systematisk arbeid med rette opp det psykososiale 

barnehagemiljøet i enkeltsaker 

• Alle med, Steg for steg og Bravo. Eksempler på verktøy for arbeid med kartlegging og 

analyse av psykososialt barnehagemiljø 

• Håndbok/informasjon for ansatte i Beazedievvá barnehage. Retningslinjer, holdninger 

og verdier 

• HMS-perm med beredskapsplan for håndtering av alvorlige hendelser 

• HMS-Prosedyrer for håndtering av uønsket adferd mellom barn eller fra ansatt 

• Krise-perm som gir instruks for håndtering av mobbing og krenkelser 

• 10 – faktor Ståstedsanalyse for Beazedievvá barnehage 
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Saksfremlegg/protokoller: 

• Kommunestyret Sak 65-21 - Saksfremlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i 

Kautokeino kommune for skoleåret 2020/2021 

• Kommunestyret Sak 65-21 - Behandling Tilstandsrapport for grunnskolen i 

Kautokeino kommune for skoleåret 2020/2021 

• Kommunestyret Sak 69-20 - Saksfremlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i 

Kautokeino kommune for skoleåret 2019/2020 

• Kommunestyret Sak 69-20 - Behandling Tilstandsrapport for grunnskolen i 

Kautokeino kommune for skoleåret 2019/2020 

 

Nettsider: 

Kautokeino kommune – www.kautokeino.kommune.no 

Spekter – Lokal elevundersøkelse som kan kjøres jevnlig om skolemiljø-mobbing - 

Læringsmiljøsenteret.no 
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Vedlegg 1: Kommunedirektørens kommentarer 
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Vedlegg 2: Metode og gjennomføring 

Generelt om forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse 

og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 

De sentrale elementene for planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av 

forvaltningsrevisjoner bygger på Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Standarden angir 

god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i temaer og 

problemstillinger som ligger i oppdraget fra kontrollutvalget, utledes relevante revisjonskriterier.  

Deretter kartlegges og beskrives de undersøkte virksomhetenes systemer, rutiner, praksis eller 

resultater på aktuelle områder. Det endelige datagrunnlaget blir så vurdert opp mot 

revisjonskriteriene, med vekt på avvik og sammenfall. Dette leder frem til konklusjoner og 

eventuelle anbefalinger. 

Forvaltningsrevisjon Kautokeino kommune, Mobbing blant barn og unge - Beskrivelse av 

prosjektgjennomføringen 

Oppstart 

Oppstartsbrevet ble sendt til kommunedirektøren den 19.08.2020. På dette tidspunktet var 

kommunedirektøren opptatt, hvilket medførte noen utfordringer knyttet til oppstart av 

datainnsamling. Den 21.09.2020 utpekte kommunedirektøren videre kommunalleder for kultur 

og oppvekst til å være revisjonens hovedkontaktperson i kommunen.  

Oppstartsmøtet ble avholdt som fjernmøte på Teams den 04.12.2020. Til stede fra revisjonen 

deltok prosjektgruppen ved prosjektleder og prosjektmedarbeider. Fra revidert enhet deltok den 

utpekte hovedkontaktpersonen.  

Datainnsamling og metode  

Prosjektgruppen valgte å innlede prosjektet ved å la hovedkontaktpersonen gi en innførende 

redegjørelse i oppstartsmøtet om kommunens organisering innenfor det aktuelle tjenesteområdet. 

I den forbindelse ba prosjektleder om å få tilsendt sentrale styringsdokumenter og andre 

relevante dokumenter. Etter å ha mottatt de første dokumentene gikk prosjektgruppen i gang med 

videre gjennomføring av datainnsamlingen.  

Datainnsamling ved gjennomføring av denne forvaltningsrevisjonen har i hovedsak vært å foreta 

en nærmere undersøkelse av Kautokeino ungdomsskole og Máze skole i tillegg til Beazedievvá 

barnehage som er den største kommunale barnehagen i kommunen. Undersøkelsen har dermed 

omfattet både grunnskolen (1. – 10. trinn) og barnehagenivået i Kautokeino kommune. Utvalget 

ble gjort i dialog med kontrollutvalget i Kautokeino kommune for å oppnå et tilstrekkelig tilfang 

av mengde data, samt grunnlag for å gjennomføre undersøkelsen. Med dette utvalget lagt til 

grunn har revisjonen undersøkt forhold som berører om lag 120 elever og 45 barnehagebarn i 

Kautokeino kommune. 

Undersøkelsestidspunktet for selve datainnsamlingen har i hovedsak vært 

skoleåret/barnehageåret 2020/2021. 

Det er blitt gjennomført intervju og samtaler med relevante informanter ved skolene, utvalgt 

barnehage og hos skole/barnehageeier, samt blitt foretatt dokumentanalyse av skriftlige systemer 

og rutiner ved skolene og utvalgt barnehage. Revisjonen har også fått forelagt enkeltsaker knyttet 

til mobbing og krenkelser som har vært til behandling ved de utvalgte skolene. Det er i tillegg 

blitt gjennomført statistiske analyser og bearbeiding av tallmateriale, herunder oppsummering av 

undersøkelser utført av Utdanningsdirektoratet og spørreundersøkelser som revisjonen selv har 

utarbeidet og gjennomført.  
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I løpet av andre kvartal 2021 ble gjennomføringen av datainnsamlingen og prosjektet forsinket 

sett i forhold til revisjonens målsetting om å få fullført prosjektet innen høsthalvåret. Ved 

skoleslutt hadde ikke revisjonen tilstrekkelig datagrunnlag til å levere en fullstendig beretning i 

form av endelig rapport. Informantene ved skolene hadde ulike utfordringer som medførte at 

endelig datagrunnlag for rapporten var på plass først i begynnelsen av november 2021. 

Informantene ved Beazedievvá barnehage ga imidlertid sine endelige svar til revisjonen innen 

rimelig tid. 

Revisjonen kunne så videre i løpet fjerde kvartal jobbe fram en verifiseringsutgave av rapport.  

Da dette er et skoleprosjekt, har også revisjonen hatt utfordringer med Corona-pandemien samt å 

få tilpasset datainnsamlingen med skoleruta.  

Revisjonen vurderte at problemstillingene i dette prosjektet med tilhørende kriterier i stor grad 

har kvalitativt innhold, og valgte derfor å ta i bruk kvalitative intervjuer som en del av metodene 

i datainnsamlingen. Revisjonen anser at data fra disse intervjuene har stor verdi med hensyn til 

tyngde og legitimitet for datagrunnlaget i en forvaltningsrevisjon som denne.  

Rektor og et utvalg lærere ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole ble av prosjektgruppen 

vurdert som de mest sentrale respondentene på grunnskole-nivå for denne 

forvaltningsrevisjonsundersøkelsen. Styrer og et utvalg fra personalgruppen ved Beazedievvá 

barnehage stilte også til intervju med revisjonen.  

Revisjonen har som prosedyre å fortrinnsvis benytte medreferent ved prosjektmedarbeider under 

intervjuer. Prosjektleder og prosjektmedarbeider gjennomførte intervjuene med de ovenfornevnte 

respondentene, og data fra intervjuene ble deretter grundig bearbeidet sammen med 

prosjektmedarbeider i prosjektmøter. Prosjektgruppen har igjennom hele prosessen avholdt 

jevnlige arbeidsmøter der man har diskutert framdrift og hvordan arbeidet med undersøkelsen 

skal legges opp. Faglige konsultasjoner, bearbeiding og analyse av innsamlet data har også blitt 

oppsummert i arbeidsmøter. Informanter og respondenter har fått mulighet til kontradiksjon 

gjennom verifiseringsprosesser.  

Begrunnelsen for å benytte semi-strukturerte intervju og samtaler med sentrale informanter var 

på den ene siden fordi de respektive respondentene arbeider tett sammen, på den andre siden 

anså prosjektgruppen det som hensiktsmessig å få frem dynamikken i arbeidsmetodene. Samtidig 

ville respondentene kunne bekrefte hverandres påstander, og på den måten gi intervjudataene en 

ytterligere pålitelighet.  

På grunn av smittesituasjonen med covid-19 valgte prosjektgruppen å gjennomføre nødvendige 

intervju og muntlige samtaler digitalt over Teams og telefon. Ved gjennomføring av intervjuene 

sendte prosjektgruppen en egen intervjuguide til respondentene. Det ble stilt spørsmål til 

respondentene med utgangspunkt tatt i revisjonskriteriene for undersøkelsen. Intervjuene med 

lærerne ved Kautokeino ungdomsskole og Máze skole samt med utvalget fra personalgruppen i 

Beazedievvá barnehage, ble således gjennomført som fokusgruppeintervjuer. 

Prosjektgruppen valgte i tillegg å gjennomføre datainnsamling på dokumentnivå gjennom 

henvendelser til og korrespondanse med kommunalleder og virksomhetsleder barnehage i 

Kautokeino kommune, og rektorene ved skolene samt styrer ved utvalgt barnehage.  

Ved dokumentgjennomgang etterspurte prosjektgruppen styringsdokumenter m. m. i 

oppstartsmøtet, og fikk dokumentene tilsendt. Videre har revisor tatt kontakt med 

kontaktpersoner over telefon og epost, fulgt opp med bekreftende epost, etterspurt supplerende 

data ved behov og fått tilsendt dokumenter på epost og brev. Noen revisjonshandlinger har også 

vært mulig å gjennomføre uten å ta fysisk kontakt med revidert enhet. 

Statistiske analyser har i denne forvaltningsrevisjonen i hovedsak vært bearbeiding av data som 

er blitt innhentet fra blant annet årlige nasjonale undersøkelser i regi av Utdanningsdirektoratet 

og oppsummering av spørreundersøkelser som revisjonen selv har utarbeidet og gjennomført.  
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Revisjonen anser at besvarelsene og resultatene i spørreundersøkelsene til elevene og 

foreldre/foresatte ved skolene, har gitt gode indikasjoner på hvordan disse sentrale 

brukergruppene sett fra et brukerperspektiv, opplever skolenes praksis. I tillegg representerer 

flere av respondentene sine respektive brukergrupper i kraft av sine verv i rådsorgan. 

Revisjonen vurderer at ovenfornevnte framgangsmåter har belyst problemstillingene, samt 

medvirket til å fremskaffe et relevant og tilstrekkelig grunnlag for å kunne konkludere på 

hvordan skolene og barnehagene i Kautokeino kommune arbeider med å forebygge, avdekke og 

bekjempe mobbing. 

Gyldighet og pålitelighet 

Revisjonens kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av dataenes gyldighet og 

pålitelighet. Med gyldighet menes hvor godt man klarer å måle det man har til hensikt å måle 

eller undersøke, mens pålitelighet refererer til hvor nøyaktig innsamlingen av data har vært. 

Undersøkelsen bygger på data innhentet ved hjelp av flere metoder og fra ulike datakilder. I 

denne undersøkelsen har vi ved dokumentanalyse innhentet kommunens styringsdokumenter, og 

skolenes/barnehagens styringsdokumenter samt skolenes/barnehagens skriftlige rammeverk og 

dokumentasjon for arbeidet knyttet til trygt og godt skolemiljø/barnehagemiljø. Elevene og 

foreldre/foresatte ved skolene har gitt sine svar til revisjonen gjennom spørreundersøkelser.  

Vi har gjennomført kvalitative intervjuer med relevante ansatte i kommunen, og data fra disse 

intervjuene ble verifisert ved at respondentene fikk referatene til gjennomlesning. Gjennom disse 

intervjuene og andre muntlige samtaler med informanter har vi fått overlappende 

tilbakemeldinger som også bidrar til å styrke påliteligheten til det samlede datagrunnlaget for 

rapporten.  

Revisjonen sendte rapportutkast på verifisering til sentrale kontaktpersoner den 20. desember 

2021. Tilbakemeldingene som revisjonen fikk fra revidert enhet, var ikke av en karakter som 

førte til noen endringer eller presiseringer i rapporten. 

Intern kvalitetssikring 

Gjennomføringen av denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med RSK 001 

Standard for forvaltningsrevisjon og ISQC110. Undersøkelsen og rapporten er vurdert å ha 

nødvendig faglig og metodisk kvalitet, herunder også konsistens mellom bestilling, 

problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner. 

Høring 

Kommunedirektøren har fått anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av 

rapporten. Høringssvaret er framlagt i rapportens vedlegg 1.  

 

  

 
10 International Standard on Quality Control 1 
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Vedlegg 3: Om revisjonskriteriene 
 
Elevenes skolemiljø: 

Den mest sentrale kilden til revisjonskriterier knyttet til grunnskole, er i denne undersøkelsen 

opplæringsloven som definerer elevers lovmessige rett til et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring, jf. opplæringsloven § 9 A-2. 

Forebygge mobbing 

Opplæringsloven § 9 A-3 sier at skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme 

helse, miljø og sikkerhet for elevene. Rektor har et ansvar for at dette blir gjort ved den enkelte 

skole, mens kommunen som skoleeier har det overordnede ansvaret med å sørge for at 

skoleledelsen ved skolene oppfyller kravene som stilles i loven.   

Opplæringsloven § 9 A-8 sier at elevene også skal få ta del i arbeidet for et trygt og godt 

skolemiljø. Det formelle organet for elevene her er skolens elevråd og igjennom dette organet 

kan elevers innspill og interesser relatert til skolemiljø bli ivaretatt. For å oppfylle tilstrekkelig 

brukermedvirkning skal også elevenes rettigheter sikres gjennom et godt skole-hjem – 

samarbeid, der elevene sammen med foreldre/foresatte får ta del i arbeidet med å skape et godt 

skolemiljø. De formelle organene i den forbindelse er samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg 

(SU/SMU) og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Rektor har ansvar for at saker av viktighet 

blir forelagt de ovennevnte rådsorgan, som skal velges og konstitueres etter regler fastsatt i 

opplæringsloven §§ 11-1, 11-1a, 11-2 og 11-4. 

Opplæringsloven §§ 9 A-10 og 9 A-11 gir føringer til kommunen og skolene med hensyn til 

ordensreglement som skal utarbeides følges ved hver enkelt skole. Det må lages regler relatert til 

elevenes rettigheter og plikter. Skolene skal i sine ordensreglement ha definerte regler som går 

på orden og oppførsel, hvilke sanksjoner som kan benyttes ved brudd på ordensreglementet og 

hvordan slike saker skal behandles. 

Utdanningsdirektoratet har laget et rundskriv i 2017 som heter Skolemiljø (Udir-3-2017) og i 

dette dokumentet framheves det at opplæringsloven kapittel 9 A er vedtatt av Stortinget og består 

av regler som ikke er valgfritt å følge, men må følges av alle skolene og skoleeierne i Norge. 

Elevene har en individuell rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det 

psykososiale miljøet er det elevens egen opplevelse som er avgjørende.  

Utdanningsdirektoratet har også laget en veileder utgitt i 2010 for ansatte og ledere i grunnskolen 

som heter Arbeid mot mobbing. Dette dokumentet gir god hjelp og støtte til de som jobber i 

skolen med å utvikle og opprettholde et godt skolemiljø. I veilederen pekes det på at et godt 

psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Det vises også til tidligere 

forskning på elevenes læringsmiljø der det kommer fram at følgende faktorer er grunnleggende 

for å forebygge mobbing; 

• God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen 

• Lærerens evne til å lede klasser og grupper 

• Positive relasjoner mellom lærer og elev 

• Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene 

• Godt samarbeid mellom skole og hjem 

Avdekke mobbing 

Opplæringsloven § 9 A-4 første ledd sier at alle ansatte på skolen har en handlingsplikt til å følge 

med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, 

vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig. Alle som arbeider ved skolen, skal 

varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 
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skolemiljø. I tilfeller der det er mistanke om eller kjennskap til at mobbing foregår så skal skolen 

snarest undersøke saken. Videre beskriver opplæringsloven § 9 A-4 den konkrete 

aktivitetsplikten som skolen skal oppfylle i behandling av saker der elever ikke har et trygt og 

godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller. Opplæringsloven § 9 A-5 

presiserer «skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider ved skolen krenker en elev» og videre 

at «undersøkelser og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal iverksettes». «[D]ersom en 

som arbeider ved skolen får mistanke om, eller kjennskap til, at en annen som arbeider på 

skolen, utsetter en elev for krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering» skal 

vedkommende straks varsle rektor om forholdet. «Rektor skal varsle skoleeier». Videre «dersom 

det er en i ledelsen som står bak krenkelsen, så skal skoleeier varsles direkte av den som fikk 

mistanke om, eller kjennskap til krenkelsen».   

Utdanningsdirektoratets rundskriv Skolemiljø (Udir-3-2017) framhever at skolenes aktivitetsplikt 

utløses straks når det avdekkes at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Aktivitetsplikten 

består av fem delplikter. Tre av disse fem delpliktene står sentralt å oppfylle i en avdekkingsfase 

og dette er plikten til å følge med, gripe inn, og varsle. Aktivitetsplikten skal sikre at skolene 

følger opp elever som ikke har det trygt og godt på skolen samt at skolen på et tidligst mulig 

tidspunkt griper inn når en elev blir mobbet. Videre sier rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet at 

skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter etter opplæringsloven 

kapittel 9 A og om skolenes aktivitetsplikt samt muligheten til å melde en mobbesak til 

Statsforvalteren jf. opplæringsloven §§ 9 A-6 og 9 A-9. 

Utdanningsdirektoratets veileder Arbeid mot mobbing, utgitt i 2010, beskriver at en 

mobbesituasjon kan vare over lang tid og kan føre til alvorlige skader dersom ingen stopper den. 

Mobbing forringer livssituasjonen for den som blir mobbet og dette kan hindre 

utviklingsmulighetene til for eksempel læring. Veilederen peker på at også den som mobber må 

få bistand og hjelpes ut av situasjonen, da forskning viser at også de som mobber tar skade av 

handlingene. Dokumentet Arbeid mot mobbing angir følgende aktiviteter som bør gjennomføres 

for å avdekke mobbing; 

• Årlige anonyme spørreundersøkelser eller bruke data fra Elevundersøkelsen 

• Fokusere på kvaliteten i samspillet mellom elevene ved å trene på observasjon og på å bruke 

forskjellige kartleggingsverktøy  

• Være til stede og føre tilsyn i friminuttene 

• Ta opp mobbing i individuelle samtaler med elevene, i ukentlige evalueringer i klassen, i 

foreldresamtaler og på foreldremøter 

• Meldinger om mobbing fra elever og foreldre skal alltid tas på alvor 

• Ved mistanke om mobbing må observasjon, undersøkelse og innhenting av opplysninger 

intensiveres  

Oppfølging av mobbesaker 

Opplæringsloven § 9 A-4 sier at skolen skal gripe inn når en elev sier at skolemiljøet ikke er 

trygt og godt. Skolen skal da så langt det er mulig sørge for at forholdet blir rettet opp. Dette 

gjelder også dersom forutgående prosesser med avdekking av mobbing har ført til bekreftelse på 

at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Aktivitetspliktens to siste delplikter som går på å 

undersøke og sette inn egnede tiltak inntrer da og står sentralt i skolens håndtering av 

situasjonen. Skolen skal involvere alle parter i en mobbesak og sørge for at alle blir hørt. Skolen 

skal ha fokus på barnets beste i behandlingen av forholdet. I henhold til opplæringsloven § 9 A-4 

fjerde ledd plikter skolen i konkrete mobbesaker å foreta iverksetting av tiltak og er videre pålagt 

å sette opp en skriftlig plan som skal inneholde følgende; 

• Hvilket problem tiltaket skal løse 

• Hvilke tiltak skolen har planlagt 

• Når tiltakene skal gjennomføres 
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• Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene 

• Når tiltakene skal evalueres 

I tiden før 01.08.2017, altså i tiden før det nye kapittel 9 A i opplæringsloven ble satt i kraft, så 

gjaldt regelen om at rektor måtte fatte enkeltvedtak i saker som gjelder mobbing og andre 

forhold der elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. I det nye kapittel 9 A i opplæringsloven er 

det tidligere enkeltvedtaket blitt byttet ut med aktivitetsplikten.  

Skolens dokumentasjonskrav i mobbesaker er todelt. I tillegg til den ovennevnte planen som skal 

utarbeides skriftlig, skal skolen også på et overordnet nivå dokumentere hva som blir gjort for å 

oppfylle aktivitetsplikten. Dette for å sikre at skolens praksis er hensiktsmessig, forsvarlig og 

etterprøvbar.     

Opplæringsloven § 9 A-10 pålegger kommunen som skoleeier å lage forskrift til 

ordensreglement som skal følges ved at hver enkelt skole må utarbeide regler relatert til elevenes 

rettigheter og plikter. Skolene skal i sine ordensreglement ha definerte regler som går på orden 

og oppførsel, hvilke sanksjoner som kan benyttes ved brudd på ordensreglementet og hvordan 

slike saker skal behandles. Fysisk refsing eller annen krenking må ikke forekomme. Før en 

eventuell sanksjon blir foretatt, har eleven rett til å forklare seg.   

Opplæringsloven § 9 A-11 åpner for at kommunen i ordensreglementet kan fastsette at elever 

bortvises fra skolen ved alvorlig eller gjentatte brudd på skolens regler. Elever på 1. til 7. trinn 

kan bortvises fra enkelttimer eller resten av dagen. Foreldre/foresatte må varsles før bortvisning 

foretas. Elever på 8. til 10. trinn kan bortvises opp til tre dager. Før vedtak om bortvisning fattes, 

så skal andre tiltak være vurdert.        

Utdanningsdirektoratets rundskriv Skolemiljø (Udir-3-2017) framhever også skolenes 

aktivitetsplikt når tiltak må iverksettes i konkrete mobbesaker. Opplæringsloven § 9 A-2 innleder 

med at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Dersom skolen har avdekket en mobbesak og eller andre forhold som er i strid med 

opplæringsloven § 9 A-2, så skal skolen se til ordensreglement og videre oppfylle 

aktivitetsplikten. Rundskrivet konkretiserer også at alle med arbeidskontrakt ved skolen utgjør en 

personkrets som i utgangspunktet omfattes av aktivitetsplikten, men at det er forskjellig ansvar 

for ulike grupper, jf. Prop. 57 L (2016-2017). Dette innebærer at det kreves mer av en person 

som har en omsorgsrolle overfor elevene enn det kreves av personer med andre typer 

arbeidsoppgaver på skolen. I dette hierarkiet er rektor skolens øverste leder og ansvarlige. 

Likevel sier opplæringsloven § 9 A-4 første ledd at alle som arbeider ved skolen skal gripe inn 

mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering hvis det er mulig. Rundskrivet 

presiserer videre at plikten til å gripe inn i umiddelbare oppståtte situasjoner i elevenes 

skolemiljø ikke er det samme som tiltaksplikten etter opplæringsloven § 9 A-4 fjerde ledd.     

Utdanningsdirektoratets veileder Arbeid mot mobbing, utgitt i 2010, gir råd i en mal med 

følgende punkter som bør gjennomføres for å løse konkrete mobbesaker; 

• Undersøkelser og observasjon for å skaffe informasjon 

• Samtaler med den som er blitt plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som 

er blitt mobbet, som regel underdriver 

• Samtaler med foreldrene til den som er plaget 

• Samtaler med den som mobber 

• Samtaler med mobbernes foreldre 

• Sanksjoner og dokumentasjon. Sett inn sanksjoner overfor mobbere dersom det er 

nødvendig. Sanksjoner bør dokumenteres 

• Oppfølging. Mobbesituasjonen følges inntil den opphører helt. Etter en tid kan det være 

gunstig å ha en samtale med partene, men ikke for tidlig. Husk det tar tid å komme over 

alvorlige krenkelser   
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Ansvar for etterlevelse av lov- og forskriftsbestemmelsene 

Det er kommunen som jf. opplæringsloven § 13-10 er skoleeier og har det overordnede ansvaret 

for at kommunens skoler etterlever opplæringslovens krav. Bestemmelsen pålegger også 

kommunen å ha et forsvarlig system både for «vurdering av om krava i opplæringslova og 

forskrifter til lova blir oppfylte» og oppfølging «å følgje opp resultata tråd med desse 

vurderingane». Kommunens oppfølgingsansvar omfatter også utarbeidelse av en årlig rapport 

som blant annet skal omhandle tilstanden i grunnskoleopplæringen, læringsresultat, frafall og 

skolemiljø. 

 

Barnehagens innhold og oppgaver: 

Den mest sentrale kilden til revisjonskriterier knyttet til barnehage, er i denne undersøkelsen 

barnehageloven. Denne lov sammen med forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver definerer de lovmessige rettighetene som gjelder for barnehagebarn i Norge. Loven 

tydeliggjør også de plikter og det ansvar som er pålagt barnehager og barnehageeiere i Norge 

med hensyn til å oppfylle barnehagebarns rettigheter, samt kravene til forsvarlig drift. 

Utdanningsdirektoratets veileder Barns trivsel – voksnes ansvar, blir derfor i denne 

forvaltningsrevisjonsundersøkelsen også en autoritativ kilde til revisjonskriterier. Veilederen 

operasjonaliserer innholdet og budskapet i lovgivningen. Den gir forslag, råd og konkrete 

eksempler som kan relateres til hvordan barnehagene bør arbeide for å forebygge, avdekke og 

bekjempe mobbing. 

 

Forebygge mobbing 

Barnehageloven § 1 sier at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet skal ivareta 

barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. Videre presiserer lovgiver viktigheten av at samarbeidet må baseres på at partene 

utviser respekt og forståelse for de ulike rollene og oppgavene som er tildelt voksenpersoner med 

ansvar for barnehagebarn. Lovgiver legger vekt på at med samarbeid i hovedsak menes 

informasjonsutveksling mellom barnehage og hjem, oppfølging av hver enkelt barns utvikling og 

drøfting av spørsmål knyttet til den pedagogiske praksis som barnehagen utøver. 

Foreldre/foresatte har ansvaret for barnets oppdragelse og har derfor en rettighet til å komme 

med ønsker knyttet til den omsorg og oppdragelse som gis når barnet er i barnehagen. Det betyr 

imidlertid ikke at foreldre/foresatte har myndighet å detaljstyre barnehagen som pedagogisk 

virksomhet. Ifølge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kan man slutte at både 

foreldre/foresatte og de som jobber i barnehagen må forstå grensegangen ved at det er 

barnehagens oppgave å forvalte sitt samfunnsmandat og verdigrunnlag.  

 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier som for eksempel respekt for menneskeverdet 

og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet samt verdier som er 

forankret i menneskerettighetene. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, bidra til 

trivsel og glede i lek og læring, være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap samt 

fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.  

 

Barnehageloven § 2 gir de rettslige føringene som stiller krav om at barnehagen skal være en 

pedagogisk virksomhet som skal følge og tilpasse seg de nærmere regler som framgår av 

rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver jf. forskrift som fastsettes av departementet. 

Barnehageloven § 24 sier videre at barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ 

ledelse. Styrer er daglig leder og må være utdannet barnehagelærer eller ha høyskoleutdanning 

som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Barnehageloven § 25 definerer videre 

utdanningskravet knyttet til pedagogisk bemanning og sentralt står kravet til pedagogiske ledere 
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som må være utdannet barnehagelærer eller ha treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå 

med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 

 

I henhold til barnehageloven § 2 a. plikter barnehagen også å sikre at barn får en trygg og god 

overgang til skole og SFO når skolealderen nærmer seg. Dette må gjøres igjennom et samarbeid 

mellom barnehagen og skolen.  

 

Barnehageloven § 3 definerer barns rett til medvirkning ved at barnehagebarn skal få gi uttrykk 

for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, få mulighet til å jevnlig delta i planlegging og 

vurdering av virksomheten i tillegg til at barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med 

deres alder og modenhet. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage jf. 

barnehageloven § 4, ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet skal bestå av 

foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen og skal bidra til at samarbeidet mellom barnehagen 

og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, 

kontaktskapende og samordnende organ. Dette utvalget skal være sammensatt av 

foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen og hver gruppe skal være likt representert. 

Barnehageeier kan være representert, men ikke med flere representanter enn hver av de andre 

gruppene. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 

samarbeidsutvalget. 

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver bygger på barnehageloven. Rammeplanen 

definerer at hver enkelt barnehage skal ha en styrer, som igjen har det daglige ansvaret for den 

pedagogiske virksomheten i tillegg til ansvar for personal og administrasjon. Dette innebærer at 

styreren skal sørge for at personalgruppen blir involvert og får ta i bruk sin kompetanse samt får 

ta del i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø. 

Rammeplanen sier videre at barnehagens pedagogiske ledere skal iverksette og lede det daglige 

pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn. Styreren skal lede og følge opp arbeidet med 

planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter. 

Styrer er også ansvarlig for at barnehagen har innarbeidet systemer og rutiner for samarbeid med 

relevante institusjoner som skolen, helsestasjonen, PPT og barnevernet. Forebyggende arbeid 

mot mobbing starter i barnehagen. 

 

Avdekke mobbing 

Barnehageloven § 1 sier at barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, bidra til trivsel og 

glede i lek og læring, være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap samt fremme 

demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Av dette kan man slutte 

at nulltoleranse for mobbing og krenkende adferd skal stå sentralt i barnehagens verdigrunnlag. 

Lovgiver legger vekt på at styrer er barnehagens øverste leder og er ansvarlig for at alle ansatte 

følger med barnegruppen i det daglige og aktivt følger opp alle forhold hvor det er mistanke om 

eller det observeres at barna ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Dette gjelder også 

situasjoner der voksne utsetter barn for krenkende adferd. Det innebærer at de ansatte skal være 

årvåkne og følge med barnas adferdsmønster i tillegg til å spesielt være oppmerksom på barn 

som kan være særskilt sårbare. Det er hvert enkelt barns subjektive opplevelse som skal legges 

til grunn i vurderingen av om barnet har et trygt og godt barnehagemiljø. Dersom et barn uttaler 

å ha opplevd krenkende adferd eller mobbing, så skal de ansatte i barnehagen følge opp forholdet 

snarest og løse dette slik at barnehagemiljøet blir gjenopprettet for den det gjelder.  

 

Styrer i barnehagen har et ansvar for at alle ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kjenner til sine 

plikter. Barnehagen skal ha systemer og rutiner som sikrer at alle ansatte vet hva de skal se etter 

når de følger med barna i det daglige. Barnehageloven § 26 presiserer at grunnbemanningen som 

hovedregel skal bestå av minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per 
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seks barn når barna er over tre år. Dette for å ivareta at personalgruppen kan drive en 

tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnehageloven § 2 presiserer at barnehagen skal 

etterleve og tilpasse seg de nærmere regler som framgår av rammeplan for barnehagens innhold 

og oppgaver.  

 

Barnehageloven § 3 definerer barns rett til medvirkning og rammeplanen gir videre føringer om 

barnehagens ansvar knyttet til å sørge for at alle barn blir sett og hørt. Alle barnehagebarn har 

rett til å få gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet og dette gjelder også i faser 

ved avdekking av saker der barnehagebarn blir utsatt for mobbing og krenkende adferd. Barnets 

beste er grunnleggende og må alltid hensyntas. Alle som jobber i barnehagen, må derfor 

observere og følge opp alle barns ulike uttrykksformer og behov.  

 

Utdanningsdirektoratets veileder Barns trivsel – voksnes ansvar, peker på at de som jobber i 

barnehagen må være oppmerksomme i situasjoner når de observerer at barnehagebarn krangler 

om lekegjenstander eller om roller i den daglige leken. Det er viktig at de voksne som er rundt 

barna tar på alvor de aspekter som kan tyde på at noen blir ertet og plaget eller utestengt fra å 

delta i leken og fellesskapet. Personalgruppen må ha høy bevissthet om og reflektere over de 

sosiale prosessene i barnegruppen. Hvert enkelt barns opplevelse av episoder og hendelser er 

essensiell og må legges til grunn i vurderingen av hver enkelt sak. Veilederen trekker fram 

følgende som barnehagen må prioritere i sitt arbeid med det psykososiale miljøet; 

• Et godt samarbeid mellom barnehage og hjem 

• Tilrettelegge for en trygg og god start i barnehagen     

• Personalet må bygge omsorgsfulle relasjoner til barna og mellom barna 

• Verdsette barnas egne omsorgshandlinger 

• Bekrefte og anerkjenne hvert enkelt barn og være tålmodig 

• Tilrettelegge hverdagsrutiner som skaper gode opplevelser for enkeltbarnet 

• Personalet må være tilstedeværende voksne som inviterer barna til læring og samspill og 

hjelper barna til å føle egen mestring 

• Personalet må praktisere en empatisk væremåte og være bevisst på at voksne er etiske 

rollemodeller for barna 

• Alle ansatte i barnehagen må etterleve og formidle barnehagens verdigrunnlag  

• Tilrettelegge for at barna utvikler etisk bevissthet og egne etiske holdninger   

• Tydelige og forståelige regler og grenser for samværet i barnehagen 

• Involvere barna og foreldre/foresatte i arbeidet for et trygt, inkluderende og stimulerende 

barnehagemiljø 

• Barnehagen må jobbe systematisk, planmessig og jevnlig vurdere sitt arbeid med det 

psykososiale barnehagemiljøet  

 

Håndtering av mobbing og krenkende adferd 

Barnehageloven kapittel 8 stadfester videre i §§ 41, 42 og 43 de rettslige føringene knyttet til de 

plikter som barnehagen må oppfylle i sitt arbeid med psykososialt barnehagemiljø. 

Barnehageloven § 41 sier at barnehagen skal ha nulltoleranse for- og ikke skal godta krenkelser 

som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider 

i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser. Barnehagen 

skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide 

kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.  

 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver bygger på barnehageloven. Rammeplanen sier 

at personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, 

krenkelser og uheldige samspillsmønstre. Her legger lovgiver vekt på at alle som jobber i 
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barnehagen skal gripe inn og stanse negativ oppførsel som for eksempel krenkende ord, fysiske 

krenkelser eller sosial utestenging. Styrer i barnehagen må sørge for at alle ansatte vet hva de 

skal gjøre når man må gripe inn og stoppe negativ oppførsel.  

 

Barnehageloven § 42 definerer en eksplisitt aktivitetsplikt med delplikter som er pålagt 

barnehagen å oppfylle i sitt arbeid med å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt 

psykososialt barnehagemiljø. Alle som arbeider i barnehagen har et ansvar for å etterleve 

delpliktene med å følge med hvordan barna har det, gripe inn hvis et barn ikke har det bra, melde 

ifra til styrer dersom det er mistanke om eller kjennskap til at barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø. Ved alvorlige tilfeller skal styrer varsle til barnehageeier. Dersom et barn eller 

barnets foreldre/foresatte sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø eller 

barnehagens ansatte har mistanke om eller kjennskap til at et barn blir utsatt for mobbing eller 

krenkende adferd, så skal barnehagen undersøke saken snarest. Barnehagen er pliktig til å 

gjenopprette det psykososiale barnehagemiljøet for den krenkede, og må derfor sette inn tiltak 

basert på faglige vurderinger som er konkret for den aktuelle saken. Når tiltak må settes inn skal 

barnehagen videre lage en skriftlig aktivitetsplan som angir følgende; 

• Hvilke problemer tiltakene skal løse 

• Hvilke tiltak barnehagen har planlagt 

• Når tiltakene skal gjennomføres 

• Hvem som skal gjennomføre tiltakene 

• Når tiltakene skal gjennomføres 

Barnehageloven § 43 presiserer «skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, 

får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen, krenker et barn med 

for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende 

straks melde fra til barnehagens styrer. Styreren skal melde fra til barnehageeieren. Videre 

«dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at styreren i 

barnehagen krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller 

trakassering, skal vedkommende melde fra til barnehageeieren direkte». 

 

Ansvar for etterlevelse av lov- og forskriftsbestemmelsene 

Det er kommunen som jf. barnehageloven § 7 er barnehageeier og har det overordnede ansvaret 

for at kommunens barnehager drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Barnehageeier 

skal jf. barnehageloven § 9 ha en etablert internkontroll for å sikre at barnehagene etterlever lov- 

og forskriftsbestemmelsene, herunder også de juridiske bestemmelsene knyttet til barnehagens 

arbeid med trygt og godt barnehagemiljø. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset 

barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Barnehageloven § 10 definerer videre 

kommunens plikter, myndighet og ansvar knyttet til lovpålagt barnehagetilbud til barn under 

opplæringspliktig alder. Kommunen som lokal barnehagemyndighet skal gi veiledning om og 

påse at virksomhetene oppfyller de krav som stilles i barnehageloven. 
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PRIORITERING AV BESTILTE OPPGAVER 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  
Kommunalleder for teknisk enhet 
Kommunedirektør  
 
Det vises til:   
Kommunestyresak 25/21 
 
 
Vedlegg:  
Prosjektfremtidsplan 18032022 
  

Sakens bakgrunn:  
Kommunestyret vedtok 20.05.2021 prosjektframtidsplanen, hvor alle kommunens større 
oppgaver var samlet: Både lovpålagte oppgaver og prosjekter som kommunestyret har 
bestilt. Ordfører har nå bedt om at lista fremmes på nytt, slik at kommunestyret kan 
priorotere hva som er viktigst å jobbe med, hva som kan avsluttes og hva som kan 
utsettes. Bakgrunnen til det er at administrasjonen har orientert om at vi har flere 
prosjekter enn det ansatte rekker å gjennomføre så raskt som kommunestyret ber om.  
 
Vurdering:  
Kommunedirektør har sammen med ordfører fornyet lista. Vi har gjort det slik: vi har 
merket alle saker, som vi er ferdige med og prosjekter som ikke kan avsluttes og som 
kommunen er pålagt å gjennomføre, med lysegrått. Ellers i lista, det som er skrevet i 
svart, er prosjekter som kommunestyret selv har vedtatt. Både når de skal gjøres og om 
de skal avsluttes.  
 
På grunn av at kommunen er tilrettelagt til å tilby tjenester til befolkningen og på grunn 
av at vi mangler ansatte, som bare er tiltenkt prosjekter, ville det vært rimelig å bare 
prioritere et par prosjekter i året. Må også huskes at enheter er i ulike størrelser, men at 
i større enheter er nesten all arbeidskraft tilknyttet til daglige tjenester til befolkningen.  
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I økonomiplanen 2022 – 2025 har kommunestyret allerede vedtatt hva som skal 
prioriteres i år. Derfor ville det vært fornuftig å prioritere prosjektene i neste 
økonomiplanperiode, slik at administrasjonen kan sette inn prosjektene inn i neste 
økonomiplanperiode, slik som kommunestyret har vedtatt i denne saken.  
Da prosjektene til Kultur- og oppvekstområdet og Helse- og omsorgsområdet er sånne, 
som allerede er påbegynt og er viktige å ferdigstille, er det kanskje ikke så lurt å 
forandre disse prioriteringene.   
 
Teknisk etat er området som har flest og altfor mange prosjekter i forhold til kapasitet, 
og det er egentlig ikke blitt tydelig prioritert klart hva som haster mest. 
Kommunedirektøren foreslår derfor at kommunestyret prioriterer kun prosjektene til 
teknisk etat på nytt. Andre prosjekter som vedtas av kommunestyret, enn de som 
kommunestyret prioriterer i denne saken, ikke vil bli prioritert da, men jobber videre med 
de daglige arbeidsoppgavene.  
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Følgende prosjekter skal prioroteres og ferdigstilles i økonomiplanperioden 2023 – 
2026: 
 
2023 
Teknisk etat: 
1. 
2. 
 
2024 
Teknisk etat 
1. 
2.  
 
2025 
Teknisk etat 
1. 
2.  
 
2026 
Teknisk etat 
1. 
2. 
 
Prioriterte prosjekter settes i økonomiplanperioden.  
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Prosjektliste
Prosjekt PRIORITET Pågår FORFALLSDATO % FULLFØRT

FERDIG?
Enhetsnavn/Vedtatt i i planstrategi?

Kommentar

Midlertidig skole: Brukermedvirkning Høy Fullført 24.02.2021 100% ## K&O, Teknisk/Nei

Reparasjon av bassenget i Máze Høy Fullført 01.03.2021 100% Teknisk/Nei

Oppvekstsenter Máze: Oversikt over hva
som må gjøres til kommunestyret. Normal Fullført 08.04.2021 100% ## Teknisk/Nei

Ombygging av kommunehuset (PPT) Normal Pågår 01.05.2021 100% ## Teknisk/Nei

Ny vei til vannverket på Sarasuolu Normal Fullført 01.06.2021 100% ## Teknisk/Nei

Midlertidig driftsbase Høy Fullført 01.06.2021 100% ## Teknisk/Nei

Fastsetting av scooterløyper Normal Fullført 24.06.2021 100% Teknisk/Ja

Båtutsettingsplasser Lav Pågår 01.07.2021 25% Teknisk/Nei

Bortsettingsarkivet kommunehuset Normal Fullført 01.07.2021 100% ## Teknisk/lovpålagt

Midlertidig skole: Bygg Høy Fullført 01.08.2021 100% Teknisk/Nei

Driftsovervåkning infiltrasjon
Girunstealli

Normal Fullført 01.10.2021 100% ## Teknisk/nei

El-kjel til Máze skuvla, vurdere behovet
for skifting

Normal Fullført 28.10.2021 100% Teknisk/Nei

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Høy Fullført 31.10.2021 100% ## Teknisk/Ja

Sikre enhetlig praktisering av kommunale
retningslinjer

Normal Pågår 16.12.2021 25% Alle/Nei

KS læring: Utarbeide elektroniske kurs

for ansatte
Normal Pågår 16.12.2021 25% Alle/Nei

Søknad om å bli forsøkskommunen for
motorferdsel i utmark

Normal Fullført 16.12.2021 100% ## Teknisk/Nei

Landbruksplan Høy Ikke startet 16.12.2021 0% Teknisk/Ja

Trafikksikkerhetsuke på skolene Normal Ikke startet 16.12.2021 0% Teknisk/Ja

Kampanje mot snøscooter/alkohol Normal Ikke startet 16.12.2021 0% Teknisk/Ja

Seks kommunale prosjekter med COVID-19-
midler (kr. 1,4 mill.)

Normal Fullført 31.12.2021 100% ## Teknisk/Nei

Vann 3 boliger Hannomaras Normal pågår 30.06.2022 75% ## Teknisk/nei
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To-Do List

Page 2 of 4

Hovedplan for vann og avløp Høy Pågår 30.06.2022 75% Teknisk/Ja

Belysning på gangveien mellom skolen og
Báktehárji Normal Pågår 30.06.2022 75% Teknisk/Nei

Reparere gatelys, bytte til LED Høy Pågår 01.08.2022 25% Teknisk/Nei

Elbil ladere - kommunale bygg Normal Pågår 31.08.2022 50% ## Teknisk/nei

Digitalisering av byggesaksarkiv Høy Pågår 31.08.2022 25% Teknisk/Nei

Nytt vannverk til Suohpatluohkká Normal Pågår 01.10.2022 25% Teknisk/Nei

Renovering infiltrasjon Girunvarri, 2 stk Normal Ikke startet 01.10.2022 0% ## Teknisk/nei

KBA1: Områderegulering Høy Pågår 31.10.2022 75% Teknisk/Ja

Kjøkken helsesenteret Normal Pågår 01.11.2022 50% Teknisk/Ja

Gang-/sykkelveg, ev. fortau, fra E45 til
Diehtosiidakrysset

Høy Pågår 16.12.2022 25% Teknisk/Nei

Fortau fra Doaresluoddakrysset til
Beazedievvá barnehage Normal Pågår 16.12.2022 25% Teknisk/Nei

Kartfesting av reindriftshytter i
nasjonalparken (pålagt av kartverket) Normal Pågår 16.12.2022 25% Teknisk/Nei

Vedlikeholdplan for bygg Høy Pågår 16.12.2022 25% Teknisk/Nei

Kvalitetsreform "Leve hele livet" Normal Pågår 16.12.2022 0% Alle/Ja

Oppdatering iht. nye forskrifter på
selvkostområdet Høy Pågår 30.12.2022 50% Teknisk/lovpålagt

Plan for utmarksbruk Normal Ikke startet 31.12.2022 0% Teknisk/Ja

Máze grendehus Lav Pågår 31.12.2022 25% ## Teknisk/nei

Permanent driftsbase Høy Pågår 31.12.2022 25% Teknisk/Nei

Ny hytte som erstatning solgt hytte i
Silis

Normal Ikke startet 31.12.2022 0% Teknisk/Nei

Næringsvennlig kommune Normal Pågår 31.12.2022 25% Stab, alle enheter/Nei

Del av omstillingsprosjektet. Ovddos er
initiativtaker. Planlegging av
forstudien gjøres nå. Prosjektet kommer
i gang 02.01.2022Heltidskultur/årsplanleggning Høy Pågår 31.12.2022 75% H&O Et tiltak i prosjekt "vi tar grep".

Helhetelig helse og omsorgsplan Høy Pågår 31.12.2022 0% H&O
Et tiltak i prosjekt "vi tar grep". Her
samles alle delplaner til H&O som f.eks.
kompetanseplan mm.

Demensplasser: Investeringsbeslutning Høy Pågår 01.06.2023 50% Teknisk, H&O/Nei

Klima- og energiplan Høy Ikke startet 16.12.2023 0% Teknisk/Ja

Prosjekt PRIORITET Pågår FORFALLSDATO % FULLFØRT
FERDIG?

Enhetsnavn/Vedtatt i i planstrategi?
Kommentar
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To-Do List

Page 3 of 4

Adresseringsprosjekt Høy Pågår 31.12.2023 50% Teknisk/Ja

Kommunedelplan for Máze Høy Pågår 31.12.2023 25% Teknisk/Ja

Ny skole: Bygg Normal Pågår 01.03.2024 50% Teknisk/Nei

Helhetlig utviklingsprosjekt ("Vi tar
grep")

Høy Pågår 24.06.2024 0% Alle/Nei
Prosjektet er en forutsetning for
bærekraftig drift av kommunen fremover.

Fortsettelse av
effektiviseringsprosjektet, der KOSTRA-
analyse, tjenesteanalyse og
kommunekompass hittil er lagt.

Nytt vannverk/brønner Høy Pågår 01.10.2024 25% Teknisk/ja

Náránašvei og bru: Jurdisk bistand for å
avslutte saken

Lav Pågår 16.12.2024 25% Teknisk/Nei

Gatelys i Loaŋkodievvá Normal Ikke startet 31.12.2024 0% Teknisk/Nei

Máze oppvekstsenter Normal Pågår 31.12.2024 25% Teknisk/Nei

Kommunedelplan for márkan Lav Ikke startet 31.12.2024 0% Teknisk/Ja

ENØK 2020 Høy Ikke startet 31.12.2025 0% Teknisk/nei

Oppdatering av matrikkelen: Bygg,
eiendommer, adresser

Høy Pågår 31.12.2030 25% Teknisk/Nei Ordinær drift

OU-prosess: sammenslåing av barne-og
ungdomsskole

Høy Pågår 31.12.2024 25% K&O
Gjennomføres med prosjektmidler fra KS,
og bistnad fra KS konsulenter.

Prosjekt PRIORITET Pågår FORFALLSDATO % FULLFØRT
FERDIG?

Enhetsnavn/Vedtatt i i planstrategi?
Kommentar
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Jeg lager en ny sak om prosjektene i kommunen til junimøtet (etter bestilling fra ordfører) og trenger at dere tar
en kort gjennomgang av deres egne prosjekter her (ber om at brann gjør det sammen med teknisk, på grunn av
tilgang til dokumentet): O:\Ráđđeolbmo jođihanjoavku-Rådmannens ledergruppe (PROSJEKTLISTE 18032022)

1. Alle prosjekter som er gjennomført og som ikke kan fjernes (lovpålagte oppgaver) merkes som lysegrått!
Husk å endre gjennomføringsprosent.
2. Gi meg beskjed om når det er gjort.

Etter  at det er gjort så kommer jeg bare til å legge ved listen som vedlegg og legge opp til at de prioriterer på
frihånd (om dere ikke har innvendinger). Forslaget til vedtak kommer til å bli slik (se siste setning!):

«Følgende prosjekter prioriteres i økonomiplanperioden 2022-2025:

2022
Teknisk
1.
2.
3.

KO
1.
2.
3.

HO
1.
2.
3.

NAV sosial
1.

Stab
1.
2.
3.

Osv.

Øvrige ikke lovpålagte prosjekter og som ikke er nødvendige for driften av kommunen avsluttes og prosjektlisten
oppdateres iht. kommunestyrets vedtak.»
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FREMDRIFT I “LEIE TIL EIE”-PROSJEKTET 
 
Melding om vedtak sendes til:  
Kautokeino boligselskap v/styret og daglig leder 
NAV-leder 
Kommunedirektør 
Ordfører 
 
Det vises til:   
Kommunestyresak 08/21 
 
Vedlegg:  
 Saksfremlegg 12/22 og styrevedtak i Kautokeino boligselskap  

Prosjektbeskrivelse for helhetlig boligsosial arbeidsmetode 
 
Sakens bakgrunn:  
Kommunestyret i Kautokeino vedtok følgende i sak 08/21: 
 
“Kommunestyret ber generalforsamlingen ved ordfører om å påse at det opprettes et 
eget selvstendig prosjekt for realisering av «Leie til eie» og at prosjektet blir underlagt 
det kommunale selskapet Kautokeino Boligsselskap AS. Kommunestyret ber om en 
redegjørelse fra Kautokeino boligselskap til kommunestyremøtet i juni 2021 om hvordan 
KBS ser for seg at prosjektet kan gjennomføres og realiseres, deriblant ressursbehov 
og en foreløpig tidsplan.” 
 
Styret i Kautokeino boligselskap (KBS) ansatte etter dette kommunestyrevedtaket en 
prosjektleder til å arbeide med prosjektet (i november 2021). Prosjektleder fratrådte i 
mai 2022 etter å ha orientert om sitt arbeid til kommunestyret og levert fra seg resultater 
fra informasjonsinnhenting, blant annet oversikt over leiligheter eid av kommunen og 
KBS, oversikt over boliger som kan selges, boligsituasjonen lokalt og 
tilskuddsmuligheter fra Husbanken og kommunen. 
 
Det siste som har skjedd i saken, er at styret i KBS i sak 12/22 har gjort følgende 
vedtak: 
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“Styret i Kautokeino Boligselskap AS har utarbeidet en prosjektbeskrivelse for helhetlig 
boligsosial arbeidsmetode i Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune, som 
svarer til kommunestyrets bestilling i sak 08/21. Prosjektbeskrivelsen sendes til 
kommunestyret for oppfølging. 
 
I den videre prosessen må kommunestyret klarere følgende punkter i prosjektet: 
- finansiering og økonomiske rammer i prosjektet 
- klarere framtidig eierskap til kommunale boliger 
- klarere ansvaret internt i kommunen for oppfølging av prosjektet og oppnevne 
arbeidsgruppe som jobber med leie til eie prosjektet” 
 
Vurdering:  
Hovedpunktene i kommunestyrets bestilling i sak 08/21 var som følger: 

 At det skal opprettes et selvstendig prosjekt for realisering av “Leie til eie” 
underlagt KBS. 

 At det skal lages en redegjørelse for hvordan prosjektet kan gjennomføres og 
realiseres. 

 At det skal lages en tidsplan og en redegjørelse for ressursbehov. 
 
Kommunedirektørens vurdering av om første kulepunkt er gjennomført, er at 
generalforsamlingen har utført sin del av oppdraget ved å sørge for at prosjektet 
opprettes. Men etter at prosjektmedarbeider fratrådte er det ikke lenger aktivitet i 
prosjektet. 
 
Vurderingen av om andre kulepunkt er gjennomført, er at det er gjort en generell 
informasjonsinnhenting, men at det ikke er laget en konkret redegjørelse for hvordan 
prosjektet kan gjennomføres og realiseres, med en anbefaling. 
 
Når det gjelder det tredje kulepunktet, så er vurderingen at det ikke er redegjort konkret 
for ressursbehovet med et forslag til vedtak og at styret i KBS stedet har sendt et åpent 
spørsmål tilbake til kommunestyret, der kommunestyret bes om avklare økonomiske 
rammer, uten at styret legger fram vurderte alternativer.  
 
Kommunestyrets arbeidsmetode er at de får fremlagt faglig funderte løsninger med 
vurderinger og forslag til vedtak, som de så gjør en beslutning på basis av. Det er fordi 
kommunestyremøter som arena, i sin rolle og på grunn av begrenset møtelengde og 
stor saksmengde, ikke er egnet til å gjennomføre faglige utredninger. Det betyr at for å 
for eksempel kunne klarere “framtidig eierskap til kommunale boliger”, så må det legges 
frem faglig vurderte alternativer, med en anbefaling om foretrukket løsning. Det er heller 
ikke tilstrekkelig om disse opplysningene finnes i et omfattende vedlegg. 
 
Vedtaket fra styret i KBS, om at kommunestyret skal klargjøre intern oppfølging av 
prosjektet i kommunen, har dessuten feil adresse, fordi dette er kommunedirektørens 
arbeidsområde. Også dette punktet mangler forslag og vurderinger, og er ikke i tråd 
med kommunestyrets bestilling, fordi oppdraget er gitt til KBS, ikke til kommunestyret 
selv.      
 
Kommunedirektørens vurdering er derfor at kommunestyrets bestilling ikke er 
gjennomført. En eventuell videreføring av prosjektet betinger derfor prosjektet starter på 
nytt, med en tidkrevende ansettelsesprosess og en utarbeidelse av konkret, fokusert, 
enkel og praktisk prosjektplan for hvordan prosjektet faktisk skal gjennomføres, med et 
budsjett.    
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Det er ikke korrekt fremgangsmåte å returnere mottatt bestilling til kommunestyret og 
det er ikke anledning til å fritt frasi seg et oppdrag, som er gitt. Styrevedtakets første 
punkt (“finansiering og økonomiske rammer i prosjektet”) innebærer at styret i KBS ber 
kommunestyret om avklare det styret i KBS selv er bedt om å foreslå en løsning til. 
 
Kommunedirektøren ser for seg tre alternativer, der det første er i tråd med 
kommunestyrets vedtak: 
 
Alternativ 1: KBS ansetter en prosjektleder, som får i oppdrag å lage en konkret 
prosjektbeskrivelse, med gjennomføringsplan og budsjett, der ressursbehovet og 
tidsplan fremmes til kommunestyret i form av et saksfremlegg med vedlegg. Først etter 
at dette er godkjent av kommunestyret starter gjennomføringsdelen av prosjektet. Det 
forutsettes at det søkes etter en kandidat med prosjekterfaring, gjerne fra et tilsvarende 
prosjekt. 
 
Alternativ 2: Kommunestyret omgjør sitt eget vedtak på grunn av manglende progresjon 
og ber istedet kommunedirektør om å lage et kostnadsoverslag med budsjettbehov og 
en foreløpig tidsplan som fremmes til kommunestyret (og deretter oppretter et prosjekt, 
gjennomfører en ansettelsesprosess og lager en prosjekt- og gjennomføringsplan, som 
så fremmes til kommunestyret på nytt).  
 
Alternativ 3: Prosessen kan forseres med fire måneder, om kommunestyret velger å 
bevilge midler tilsvarende et godt kvalifisert årsverk (med sosiale kostnader) 
umiddelbart. Da vil utlysningen av stillingen kunne gjøres i juli og prosjektleder vil 
forhåpentligvis være på plass i oktober/november. Ved et kortere engasjement enn 12 
måneder (på grunn av usikkerhet om neste års bevilgning), vil rekrutteringen kunne ta 
noe kortere tid på grunn av en enklere ansettelsesprosess.   
 
En bestilling fra kommunestyret til kommuneorganisasjonen, vil sannsynligvis likevel 
bety at det vil ta noe lenger tid før prosjektet kan komme i gang, enn om KBS fortsatt 
har oppdraget, fordi det vil kreve formelle avklaringer i kommunen, som allerede er gjort 
i KBS.  
 
Et oppdrag til kommunedirektør (alternativ 3) vil kunne lyde slik: 
 
“Kommunestyret ber kommunedirektør om at det det utarbeides en praktisk prosjektplan 
for hvordan “Leie til eie” skal gjennomføres i Kautokeino kommune. Prosjektplan 
fremmes til kommunestyret for godkjenning. Det avsettes kroner 237 500 til å engasjere 
en prosjektleder for 2022 og kroner 450 000 for 2023, som tas fra disposisjonsfondet.”   
 
 
Forslag til vedtak:  
Kommunestyret ber styret i Kautokeino boligselskap påse at kommunestyrets vedtak i 
sak 08/21 gjennomføres. Dette innebærer at det lages en konkret, enkel og 
gjennomførbar redegjørelse for hvordan “Leie til eie” skal realiseres, med ressursbehov 
og tidsplan. 
 
Redegjørelsen fremmes for kommunestyret for godkjenning i form av et saksfremlegg 
med alternativer for løsning, en vurdering av løsningene og til sist en anbefaling for 
løsning, med budsjettbehov og hvor pengene skal tas fra. Prosjektplan med budsjett 
legges ved saken. 
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 Kautokeino Boligselskap AS 
   
                                            12.04.2022 
 
                                                                                                                                                

 
Adresse:                                  Telefon:                          Organisasjonsnummer: 
Bredbuktnesveien 6                78 48 72 18                     NO 948928302 
9520 KAUTOKEINO            E-post: kbs@kbs.as          Internett: http://kbs.as

12/22 Prosjektbeskrivelse for helhetlig boligsosial arbeidsmetode i Guovdageainnu 
suohkan – Kautokeino kommune 

 
Saksdokumenter:  
Kommunestyresak 08/21 – Politisk arbeidsgruppes forslag til hvordan «leie til eie» prosjektet 
kan realiseres av 8. april 2021. 
 
Saksframlegg: 
Kautokeino kommunestyre vedtok i sak 08/21 følgende: 
«Kommunstyret ber generalforsamlingen ved ordfører om å påse at det opprettes et eget 
selvstendig prosjekt for realisering av «Leie til eie» og prosjektet blir underlagt det 
kommunale selskapet Kautokeino Boligselskap AS. 
 
Saken ble drøftet med styret i sak 14/21 av 12.05.21 og deretter med ordfører/generalen på en 
ekstraordinær generalforsamling 18. mai 2021, før tilbakemeldingen ble gitt til kommunstyret 
på juni møtet 2021. 
 
Kautokeino Boligselskapet ansatte prosjektleder til å jobbe med «leie til eie» prosjektet i 
midten av november 2021. Prosjektlederen har siden da jobbet med å innhente informasjon, 
jobbet sammen med Telemarksforskning og andre aktører for å lage en oversiktlig og 
informativ prosjektplan. Prosjektbeskrivelsen favner vidt og tar for seg en helhetlig 
boligsosial arbeidsmetode hvor brukeren er i fokus. Det være seg hjelp til å ta utdannelse eller 
få seg jobb, gi bistand til å ordne opp i vanskelig økonomisk situasjon, gjeldssanering,  
helserelaterte ytelser og dertil være behjelpelig med å skaffe seg bolig. I denne prosessen er 
det kommunen ved NAV/sosial som må ta hovedansvaret for den delen som hører under 
helse- og sosiale relaterte tjenester. Boligselskapets rolle kommer inn når det gjelder bolig, 
lage avtaler med leietakere som vil inngå i leie til eie prosjektet, bygge nye boliger som er 
tilpasset vanskeligstilte personer og være en bidragsyter i kommunens boligpolitikk. 
 
Prosjektet er i startgropa og mye nybrottsarbeid er nedskrevet for å få en helhetlig bilde av 
bosituasjonen i kommunen, og hvordan man skal gå fram for å nå målgruppa i prosjektet. 
Rolleavklaring er i så henseende viktig i en slik prosess, hvor lover og regler regulerer 
kommunens ansvarsområder og aksjeselskapets mandat og myndighet. I den videre prosessen 
må den politiske og den administrative ledelsen i kommunen ta eierskap i prosjektet og 
klarere ansvarsområder innen kommuneadministrasjonen, gi økonomiske rammer og skissere 
prosjektets framdrift. Klareringen innbefatter eierskap til kommunale boliger, bygging av nye 
boliger etter brannen og andre boliger, bruk av økonomiske ressurser, ansette en koordinator 
mellom bruker og kommunale tjenester og eksterne aktører som Husbanken, namsmannen 
med flere. Når dette er på plass, så kan arbeide begynne i sin helhet. 
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 Kautokeino Boligselskap AS 
   
                                            12.04.2022 
 
                                                                                                                                                

 
Adresse:                                  Telefon:                          Organisasjonsnummer: 
Bredbuktnesveien 6                78 48 72 18                     NO 948928302 
9520 KAUTOKEINO            E-post: kbs@kbs.as          Internett: http://kbs.as

Styrets vedtak - Enstemmig: 
Styret i Kautokeino Boligselskap AS har utarbeidet en prosjektbeskrivelse for helhetlig 
boligsosial arbeidsmetode i Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune, som svarer til 
kommunestyrets bestilling i sak 08/21. Prosjektbeskrivelsen sendes til kommunestyret for 
oppfølging. 
 
I den videre prosessen må kommunestyret klarere følgende punkter i prosjektet: 
- finansiering og økonomiske rammer i prosjektet 
- klarere framtidig eierskap til kommunale boliger 
- klarere ansvaret internt i kommunen for oppfølging av prosjektet og oppnevne arbeidsgruppe 
  som jobber med leie til eie prosjektet 
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1 Innledning 
Målet med dette prosjektet er å etablere en helhetlig boligsosial tjeneste med 
siktemål om at utsatte grupper på kortere eller lengre sikt skal kunne eie egen bolig. 
Med helhetlig menes at brukerne får koordinert hjelp til både bolig, økonomi, 
helserelaterte ytelser og utdanning/arbeid. Med utsatte grupper menes her de som av 
ulike grunner har vanskeligheter med å beholde eller skaffe egen bolig i kommunen.   

Den helhetlige boligsosiale modellen etableres i Kautokeino kommune og i regi av 
Kautokeino boligselskap AS. Prosjektet gjennomføres med bistand fra 
Telemarksforsking. Bakgrunnen for samarbeidet er at Telemarksforsking tidligere har 
forsket på en tilsvarende modell i Sandefjord kommune. Denne er kalt Individuell 
boligplan (IBP) og er dokumentert i rapporten «Individuell boligplan (IBP) i Sandefjord 
kommune». Intensjonen er å benytte IBP som et utgangpunkt, og tilpasse denne til 
lokale forhold i Kautokeino.  

I en helhetlig boligsosial modell er Husbankens virkemidler sentrale. Ut over 
ordninger som startlån og bostøtte, er formålet å med prosjektet i Kautokeino å 
videreutvikle IBP-modellen ved å innlemme leie til eie-metodikken, eventuelt andre 
finansieringsmodeller.   

2 Bakgrunnen for prosjektet  
Bakgrunnen for prosjektet er tredelt: 

- Boligsosial handlingsplan Kautokeino kommune 2021-2025 
- Politiske føringer om en helhetlig boligsosial politikk 
- Ny lov om kommunalt boligsosialt arbeid 

Foruten de tre punktene nevnt over, har ønske om å etablere en helhetlig boligsosial tjeneste 
i Kautokeino også bakgrunnen i erfaringene med en helhetlig boligsosial arbeidsmetode i 
Sandefjord kommune.  

Boligsosial handlingsplan Kautokeino kommune (2021-2025) 

I den boligsosiale handlingsplanen er det overordnede målet at innbyggerne i 
Kautokeino kommune skal kunne bo trygt og godt, uavhengig av økonomiske, 
fysiske, helsemessige og sosiale utfordringer. Konkret står det at kommunen skal 
disponere et tilstrekkelig antall boliger og bidra til at det totale virkemiddelapparatet 
fungerer i henhold til kommunen målsettinger. Videre inngår det seks strategiske 
satsinger i planen. Dette innbefatter bl.a. å sikre vanskeligstilte gruppers mulighet til å 
bli boende i bolig, tilby et differensiert botilbud for rusmisbrukere og personer med 
psykiske vansker, og tilrettelegging for at unge skal kunne etablere seg i egen bolig. 
Strategiene innbefatter for øvrig aktivt bruk av Husbankens låne og 
tilskuddsordninger. I planen fremgår det også et forslag om å benytte leie til eie-
ordningen.  

I 2019 fikk Kautokeino kommune også status som omstillingskommune. Bakgrunnen 
var at kommunen selv og fylkeskommunen erkjente at kommunen var i en alvorlig 
situasjon, både nærings- og samfunnsmessig. Bl.a. fremgår det av omstillingsplanen 
(2019-2025) at det er høy arbeidsledighet i kommunen, herunder ungdomsledighet, 
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en stor del av befolkningen er i lavinntektsgruppen, og 1 av 5 barn lever under 
fattigdomsgrense. Det fremgår også i den samme planen at det i kommunen har vært 
en økning i antall sosialhjelpsmottakere og en økning i boliger som selges på 
tvangsauksjon. Målet for omstillingsprogrammet er å skape et mer robust næringsliv, 
men samtidig vil satsingen på næringsutvikling og de sosiale utfordringene gjensidig 
forsterke hverandre. Dvs. at bedring av de sosiale utfordringene gir økt tilgang på 
produktiv arbeidskraft, og næringsutvikling både forutsetter tilgang på arbeidskraft og 
gir økt sysselsetting.  

 

Politiske føringer om en helhetlig boligsosial politikk 

Både tidligere og nåværende nasjonale strategier for det boligsosiale arbeidet har 
vektlagt behovet for helhetlige boligsosiale virkemidler. I «Bolig for velferd» er et av 
målene at den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Her vises det til at 
kommunen har ansvar for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, og samtidig at 
brukerne vil kunne ha behov for tilbud fra en rekke sektorer og tjenester. I den 
nasjonale strategien «Alle trenger et trygt hjem» understrekes det ytterligere behovet 
for en helhetlig tilnærming til den enkeltes livssituasjon. Her er samtidig ett av 
hovedmålene at flere skal kunne eie egen bolig. Vår vurdering er at utvikling av en 
helhetlig boligsosial modell i Kautokeino – etter modell fra Sandefjord – sammenfaller 
med mål og intensjoner i både tidligere og nåværende nasjonal strategi for det 
boligsosiale arbeidet. Vektleggingen av leie til eie som verktøy i dette arbeidet, er 
også sammenfallende med målet i den nåværende strategien «Alle trenger et trygt 
hjem». Generelt sett er formålet med en mer helhetlig satsing at de offentlige 
tjenestene skal være mer effektive i å dekke innbyggernes behov.  

 

Ny lov om kommunalt boligsosialt arbeid 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i 2021 sendt på høring et forslag til 
ny boligsosial lov. Lovforslaget er en oppfølging av ett av målene i nasjonal strategi 
for den boligsosiale politikken (2021-2024). Forslaget innebærer en presisering av 
ansvar som kommunene har for det boligsosiale arbeidet som i dag er hjemlet i 
sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Lovforslaget presiserer 
kommunenes plikt til å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Samtidig er intensjonen 
med loven å skjerpe kommunenes plikter innenfor det boligsosiale arbeidet. Dette 
gjelder særlig ansvaret for å ta boligsosiale hensyn i kommunens planarbeid. Foruten 
å tydeliggjøre kommunenes ansvar, understrekes det flere steder i høringsbrevet og i 
lovforslaget at kommunen skal sikre vanskeligstilte på boligmarkedet innenfor et 
helhetlig tilbud. Individuell boligplan som er prøvd ut i Sandefjord kommune, og som 
skal utvikles i Kautokeino, vil langt på vei leve opp til intensjonene i det nye 
lovutkastet. Den helhetlige boligsosiale modellen vil derfor være egnet til å belyse 
hvordan mål og intensjoner i den nye loven kan realiseres i praksis.  
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3 Erfaringer med helhetlig boligsosialt arbeid i Sandefjord kommune 

Sandefjord kommune har utviklet IBP (Individuell boligplan) som en helhetlig 
boligsosial modell. Denne kjennetegnes for det første av at en koordinator har et 
helhetlig oppfølgingsansvar frem mot brukernes mål. For de andre baserer den seg 
på at brukerne skal få bistand både til bolig, økonomi, helsehjelp og 
utdanning/arbeid. For det tredje bygger modellen på et ustrakt samarbeid med 
relevante tjenester innenfor ulike sektorer. Tanken bak er at brukeren av IBP skal 
kunne utnytte de de muligheter og ressurser som allerede ligger i hjelpeapparatet på 
en helhetlig og koordinert måte. IBP er tidligere dokumentert gjennom et 
forskningsprosjekt finansiert av Husbanken (Møller, Madsen og Haukelien 2021). 
Formålet med forskningsprosjektet var å dokumentere IBP som modell med tanke på 
mulig spredning til andre kommuner. Det ble derfor også utformet en veileder til dette 
formålet. Figur 1 viser aktuelle samarbeidspartnere som tilbyr tjenester til brukere av 
IBP. I rapporten som dokumenterer IBP plasseres modellen og arbeidsmetodene inn 
i rammen av det som i internasjonal litteratur kalles «case-management». Dette er 
helhetlige arbeidsmetoder som internasjonalt er benyttet mye innenfor helsevesenet, 
men i noen grad også innenfor det boligsosiale arbeidet.  

Sentrale verktøy i IBP er 
Husbankens 
virkemidler, og spesielt 
startlån. Langt på vei 
har startlån blitt benyttet 
som et virkemiddel for 
brukerne av IBP i 
prosessen fra å ha en 
kommunal bolig til å eie 
egen bolig. Dette har 
også lagt grunnlag for 
at de i Sandefjord har 
vurdert ordningen leie til 
eie, men uten at dette 
foreløpig er realisert. I 
tråd med den 
boligsosiale 
handlingsplanen, er 
målet å inkludere leie til eie i den helhetlige boligsosiale tjenesten i Kautokeino 
kommune.  

 

 

 

Figur 1 Illustrasjon av aktuelle samarbeidspartnere som tilbyr tjenester til brukere av 
Individuell boligplan i Sandefjord kommune 
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4 Mål med prosjektet 
Et overordnet formål med dette prosjektet er etablere en helhetlig boligsosial tjeneste 
i Kautokeino kommune. Konkret er målene med prosjektet: 

- Etabler en helhetlig boligsosial tjeneste – etter inspirasjon fra IBP-modellen fra 
Sandefjord – og der formålet med modellen er at utsatte på boligmarkedet gis 
mulighet til å eie egen bolig 

- Videreutvikle modellen med bruk av leie til eie-verktøy eller tilsvarende 
finansieringsmodeller som gjør modellen mer effektiv med tanke på målet om 
at flest mulig skal oppnå å eie egen bolig 

Som et grunnlag for det boligsosiale arbeidet foreslås å utforme en grunnmodell som 
bygger på IBP-modellen fra Sandefjord. Dette innebærer i korthet at det etableres en 
koordinatorstilling med ansvar for oppfølging av brukerne og et nettverk av 
samarbeidende tjenester i og utenfor kommunen. Dette innbefatter både tjenester 
som kan bistå i arbeidet med bolig, økonomiske ytelse, helsetjenester og 
utdanning/arbeid. Arbeidsformen vil imidlertid tilpasses lokale organisatoriske og 
sosiale forhold i Kautokeino kommune. Ut over dette vil det spesielt legges vekt på å 
utforme arbeidsmetoder som kombinerer gjeldsordninger med andre boligsosiale 
tiltak, og arbeidsmetoder som muliggjør utdanning for brukerne av de boligsosiale 
tjenestene. Som det fremgår av det andre strekpunktet over, er målet også å benytte 
leie til eie-metoden som et sentralt virkemiddel.  

 

Tilpasning av en helhetlig boligsosial modell i Kautokeino kommune 

Kautokeino som andre kommuner, har sine særtrekk når det gjelder organisering av 
kommunale tjenester, sosiale forhold, næringsstruktur og geografisk beliggenhet. 
Siden konteksten er forskjellig fra Sandefjord kommune, er det grunn til å tro at det er 
behov for visse tilpasninger av modellen i Kautokeino. Dette vil sannsynligvis gjelde 
både tilpasninger i måten arbeidet organiseres og en tilpasning av metodene til de 
sosiale utfordringene i Kautokeino. Organisatorisk er f.eks. planen i Kautokeino at 
den helhetlige boligsosiale modellen skal legges til et eget boligselskap, mens 
arbeidet i Sandefjord har vært lagt til et eget boligkontor. På det sosiale området 
kjennetegnes Kautokeino generelt sett av å ha en stor andel familier med lav inntekt, 
det er stor arbeidsledighet i kommunen (også blant unge) og det er mangel på 
boliger (Omstillingsplan for samfunns- og næringsliv i Kautokeino kommune). Det 
fremgår også av kommunens boligsosiale handlingsplan (2021-2025) at mange unge 
som står på venteliste for å få kommunal bolig.  

 

Kombinasjon av gjeldsordning med andre boligsosiale tiltak  

En utfordring som Kautokeino har til felles med mange av brukerne av IBP i 
Sandefjord, er gjeldsproblematikk. I prosjektet vil vi utforske konkrete muligheter for å 
kombinere gjeldsordninger med andre boligsosiale virkemidler som f.eks. startlån, 
leie til eie og støtte til utdanning. Dette må også ses i sammenheng med Barne- og 
familiedepartementets forslag til endring i gjeldsordningsloven (Forslag til endringer i 
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gjeldsordningsloven og Livsoppholdsforskriften). Hovedformålet med lovforslaget er å 
legge til rette for en mer effektiv saksbehandling slik at personer med alvorlige 
gjeldsproblemer på en enklere måte kan komme frem til en gjeldsordning. Med 
bakgrunn i at mange med behov for boligsosiale tjeneste sliter med gjeld, er det 
spesielt relevant å utforme metoder hvor gjeldsordninger kombineres med andre 
virkemidler. Bl.a. vil dette gjelde bruk av gjeldsordninger kombinert med bruk av 
Husbankens virkemidler. For øvrig vil det være relevant å vurdere i hvilken grad en 
eventuell revidering av loven gir nye muligheter for de med behov for boligsosiale 
tjenester.  

 

Bruk av utdanning sammen med andre boligsosiale tiltak 

Enkelte grupper i Kautokeino kommune har et lavt utdanningsnivå, og blant disse 
finner vi også potensielle brukere av boligsosiale tjenester. Ifølge Meld. St. 37 (2020-
2021) er det et relativt høyt utdanningsnivå i Kautokeino som skyldes samiske 
institusjoner i offentlig sektor. Derimot er utdanningsnivået i næringslivet langt under 
landsgjennomsnittet og på nivå med andre distriktskommuner. Samtidig fremgår det 
av meldingen at næringslivet generelt sett i nord rapporterer om utfordringer med å 
skaffe arbeidskraft med relevant utdanning. I den sammenheng viser meldingen 
videre til satsing på desentralisert høyere utdanning, økt satsing på fleksible 
utdanningstilbud og særskilt satsing på utdanning i samiske områder. Ett av 
satsingsområdene i prosjektet vil derfor være å finne gode løsninger der utdanning 
kombineres med andre boligsosiale virkemiddel (bolig, økonomi og helse). Spesielt 
vil dette gjelde unge i etableringsfasen, men det kan også være aktuelt for andre 
grupper. Bakgrunnen for denne satsingen er at utdanning er en viktig innsatsfaktor 
innenfor den næringspolitiske satsingen i omstillingsprogrammet for Kautokeino.  

 

Bruk av leie til eie som verktøy  

Med bakgrunn i målet om at flest mulig skal eie egen bolig, ønsker Kautokeino 
boligselskap å etablere en ordning med leie til eie som et sentralt virkemiddel i den 
boligsosiale modellen. Kommunestyret i Kautokeino har også fattet et vedtak der de 
foreslår å etablere et prosjekt for realisering av leie til eie, og at dette underlegges 
Kautokeino boligsselskap. En sentral del av prosjektet vil derfor være å utvikle ulike 
økonomiske modeller for leie til eie, etablere rutiner og teste ut modellene i praksis. 
Utgangspunktet vil være Husbankens modell for leie til eie. Samtidig er formålet å 
belyse etterspørselen etter et slik tilbud, hvem som ønsker å benytte det, identifiser 
hva slags muligheter og utfordringer modellen har og om det er behov for å utforme 
alternative varianter. For at leie til eie-modellen skal kunne utnyttes best mulig, bør 
den imidlertid benyttes strategisk sammen med andre boligsosiale virkemidler. Det er 
også et mål med leie til eie-modellen å stimulere til at flere blir boende i kommunen, 
eventuelt stimulere til at flere flytter til/tilbake til kommunen. 
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Særskilte målgrupper 

Den helhetlige boligsosiale modellen vil baseres på mye av de samme metodene 
som IBP-modellen i Sandefjord, i tillegg til at i Kautokeino rettes spesiell 
oppmerksomhet mot gjeldsordning, utdanning og bruk av leie til eie. Ut over dette, vil 
det også rettes særskilt oppmerksomhet mot ungdom og barnefamilier i Kautokeino. 
Det betyr i praksis at prosjektet vil utforske hvilke virkemidler som er aktuelle for 
nettopp disse to gruppene. I prosjektet vil vi også vurdere om det er andre grupper 
som det er aktuelt å rette spesiell oppmerksomhet mot.  

5 Organisering og gjennomføring  
Den helhetlige boligsosiale tjenesten vil etableres med base i Kautokeino kommune. 
Det fremgår av vedtaket fra Kautokeino kommunestyret at Kautokeino boligselskap 
har en formålsparagraf som åpner for å betjene ordningen leie til eie. I den 
sammenheng er det også opprettet en egen prosjektstilling tilknyttet boligselskapet. 
Selskapet har ansvaret for den delen som inngår i leie til eie prosjektet ved salg av 
boenheter.  

Kautokeino eiendomsselskap har inngått samarbeid med Telemarksforsking om å 
bistå i gjennomføring av prosjektet. Dette med bistand fra ansvarlig medarbeider for 
IBP i Sandefjord kommune. Telemarksforsking vil i prosjektet bistå med råd og 
veiledning samt dokumentere etableringen av og innholdet i tjenesten, samt 
erfaringer med gjennomføringen.  

Prosjektet vil i første omgang ha en tidsramme på tre år. I løpet av denne perioden er 
målet å ha et operativt prosjekt. Det innebærer at det er ansatt en koordinator i 
midlertidig prosjektstilling, at det er etabler rutiner og inngått samarbeid med ulike 
tjenester. I tillegg er målet at den helhetlige boligsosiale tjenesten har arbeidet med 
tilstrekkelig antall saker slik at det er mulig å evaluere ordningen. Det vil være 
spesielt relevant å høste erfaring med bruk av leie til eie-metoden. Prosjektperioden 
på tre år vil imidlertid ikke være tilstrekkelig for å kunne gjennomføre en helhetlig 
evaluering av metoden.1 Det vil likevel være mulig å innhente erfaringer med 
inngåelse av leie til eie-avtaler i løpet av prosjektperioden.  

Det er naturlig nok ikke gjort noen vurderinger av hvordan prosjektet skal videreføres 
etter prosjektperioden. Et alternativ vil være å videreføre det i en ny prosjektperiode 
på tre år. Dette bl.a. for å få en mer fullstendig evaluering av leie til eie-modellen. I en 
eventuell ny prosjektperiode vil det også være aktuelt å involvere andre kommuner 
som har interesse for en helhetlig boligsosial modell. Et alternativ til en ny 
prosjektperiode på tre år, er å innlemme prosjektet i ordinær drift i Kautokeino 
kommune.  
1 Årsaken er at det i en leie til eie-kontrakt normalt vil ta minst fem år før det er aktuelt 
å inngå kjøp av bolig. 

Tabellen under viser fremdriftsplanen for de to første årene av prosjektperioden. I 
løpet av de to årene er målet at den helhetlige boligsosiale modellen skal være 

                                                             
1 Årsaken er at det i en leie til eie-kontrakt normalt vil ta minst fem år før det er aktuelt å inngå kjøp av bolig.  
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operativ. Med dette menes at det er etablert en tjeneste, det er utarbeidet modeller 
leie til eie og det er høstet erfaringer med konkrete saker. I fremdriftsplanen består av 
seks deler som gjennomføres på ulike tidspunkt. De ulike delene er omtalt nærmere 
under tabellen.  

Tabell 1 Fremdriftsplan for de to første årene av prosjektperioden på tre år 

    2022 2023 

    2.
 k

v.
 

3.
 k

v.
 

4.
 k

v.
 

1.
 k

v.
 

2.
 k

v.
 

3.
 k

v.
 

4.
 k

v.
 

1) Kunnskaps-
innhenting 
  

Erfaringer fra Sandefjord x   x   x     
Litteraturgjennomgang  x             
Leie til eie x x           

2) Forankring 
  

Ledelse  x             
Øvrige tjenester x x           

3) Implementering 
  

Koordinatorrollen    x           
Samarbeidsstrukturer   x x         

4) 
Metodeutvikling 
  

Leie til eie    x x         

Alternative finansieringsformer         x x   
5) Arbeid med 
konkrete saker 

Ordinære saker   x x x x x x 
Leie til eie     x x x x x 

6) Evaluering/ 
veiledning 
  

Evalueringsseminar    x   x   x 
Intervjuer         x     
Rapportering     x       x 

 

Kunnskapsdelen har som formål å etablere et kunnskapsgrunnlag for etableringen av 
en helhetlig boligsosial modell. Et viktig kunnskapsgrunnlag her er erfaringene fra 
Sandefjord. Disse er dokumenter i en egen rapport. Samtidig legges det opp til 
utveksling av erfaringer underveis i prosjektperioden i form av tre samlinger/møter. Ut 
over dette vil kunnskapsdelen bestå av å gjennomgå relevant litteratur om 
koordinatorroller, case-management, samhandling og koordinering av tjenester. En 
sentral del av kunnskapsgrunnlaget vil også være litteratur som omhandler bruk av 
leie til eie-modellen. Målet med denne delen av prosjektet vil være gjennomgå den 
aktuelle litteraturen med tanke på å lage en oversikt over relevant og nyttig litteratur 
som kan anvendes gjennom prosjektperioden. Konkret ser vi for oss at det utformes 
et notat med kort oppsummering av aktuell litteratur med referanser.  

Den andre hoveddelen av prosjektet har som formål å forankre prosjektet i 
kommunen. Prosjektet er allerede forankret i kommunen i form av et 
kommunestyrevedtak (referanse). Erfaring tilsier likevel at det er nødvendig med et 
mer omfattende forankringsarbeid for å sikre at prosjektet gjennomføres i tråd med 
planen. Dette innebærer for det første å utarbeide mer konkrete planer som forelegge 
kommunens ledelse og styret for Kautokeino boligselskap. Formålet er at både 
kommunen og styret i selskapet skal få et eier skap til prosjektet. For det andre 
består forankringsarbeidet av å informere om og drøfte prosjektet i kommunens 
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operative tjenester. Formålet er at aktuelle samarbeidende tjenester skal bli kjent 
med prosjektet og skape legitimitet for arbeidsmetodene. 

Den tredje delen av prosjektet består i å implementere en konkret tjeneste. Konkret 
vil dette innebære å etablere prosedyrer for arbeidet, rutiner, skjemaer (f.eks. 
handlingsplaner) og et saksbehandlingssystem. I tillegg består denne delen av å 
inngå avtaler med samarbeidende tjenester.  

Den fjerde delen har som formål å utvikle konkrete metoder for leie til eie. Konkret vil 
dette innebære utforming av beregningsmodeller de ulike elementene som inngår i 
en leie til eie-kontrakt. Formålet er å utarbeide en beregningsmodell som kan 
benyttes til ulike grupper med ulike forutsetninger og utgangspunkt. I tillegg ser vi 
også for oss at vi i prosjektperioden utreder muligheten for å utforme alternative leie 
til eie-modeller som eventuelt kan anvendes i utradisjonelle saker, f.eks. ved 
arveoppgjør eller i saker hvor en familie står i fare for å miste boligen.  

Den femte delen av prosjektet innebærer utprøving av arbeidsmetoden i konkrete 
saker. I denne delen er formålet å teste ut og høste erfaringer med koordinatorrollen, 
samarbeidsrelasjonene og ikke minst ulike finansieringsmodeller. I denne delen vil vi 
legge opp til erfaringsutveksling mellom ansvarlig for IBP i Sandefjord kommune og 
tjenesten i Kautokeino.  

I den siste delen av prosjektet legger vi opp til å gjennomføre ulike aktiviteter for å 
evaluere gjennomføringen og resultater. Konkret ser vi for oss gjennomføringen av 
tre evalueringsseminarer der de involverte deltar. Dette innbefatter både ansvarlig for 
tiltaket, samarbeidspartnere, ansvarlig for IBP i Sandefjord og Telemarksforsking. 
Formålet vil være å diskutere erfaringer og eventuelt foreslå justeringer/endringer i 
arbeidsmetoder. I evalueringen vil vi også utarbeidet en erfaringsrapport. Denne 
bygger både på erfaringer fram evalueringsseminarene og på intervjuer med 
involverte aktører i Kautokeino. Intervjuene gjennomføres av Telemarksforsking. Vi 
ser for oss at den første rapporteringen foreligger 4 kvartal 2022 og den andre 4. 
kvartal 2023.  
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6 Budsjett 

    2022 2023 SUM 

Kunnskap 
Erfaringer fra 
Sandefjord 70 000 42 000 112 000 

  Litteraturgjennomgang 63 000 0 63 000 
  Leie til eie 63 000 0 63 000 
Forankring Ledelse  21 000 0 21 000 
  Øvrige tjenester 42 000 0 42 000 
Implementering Koordinatorrollen  42 000 0 42 000 
  Samarbeidsstrukturer 42 000 0 42 000 
Metodeutvikling Leie til eie 133 000 0 133 000 

  
Alternative 
finans.former 98 000 0 98 000 

Saksbehandling Ordinære saker 210 000 280 000 490 000 
  Leie til eie 210 000 280 000 490 000 
Evaluering/veiledning Evalueringsseminar 112 000 140 000 252 000 
  Intervjuer 0 84 000 84 000 
  Rapportering 63 000 126 000 189 000 

Totalbudsjett   
1 169 

000 952 000 
2 121 

000 
Egenandel   364 000 311 500 675 500 

Søknadsbeløp   805 000 640 500 
1 445 

500 
 

Budsjettet er samlet på 2,1 millioner kroner for perioden 2022 og 2023. Av dette 
utgjør boligselskapets egenandel 675 tusen kroner. Egenandelen utgjør dermed 32 
prosent av totalbudsjettet. Det betyr at det totale søknadsbeløpet er på 1 445 tusen 
kroner, fordelt på 805 tusen i 2022 og 640 tusen i 2023.  

Prosjektbeskrivelse og budsjett  

Behandling av søknad Leie-til-eie 

En gruppe bestående av personer fra Kautokeino kommune, NAV og Kautokeino 
boligselskap vil evaluere søknadene og gi tilbud til de enkelte familiene, personer 
som fyller kriteriene for å få tildelt bolig. 
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7 Leie til eie for vanskeligstilte (kommunen kjøper først) 

Kort om arbeidsprosessen 
Husstanden oppfyller ikke kravene til betjeningsevne og egenkapital for å få lån nå, 
men er i målgruppen for leie av kommunal bolig. Kommunen vurderer at husstanden 
har et potensiale for å eie bolig på et senere tidspunkt.                                            
Kommunen ved hjelp av Kautokeino Boligselskap AS fremskaffer en bolig som er 
tilpasset husstandens nåværende og framtidige behov. Husstanden leier til 
markedspris i tre eller fem år før de får anledning til å kjøpe boligen.                                                                                                                       
Husleie tilsvarer Kautokeino Boligselskap AS utgifter knyttet til den konkrete boligen 
og sparing, ved sparing (Innbetaling av låneavdrag) menes markedspris minus 
utgiftene til KBS slik at husstanden har mulighet til å spare til egenkapital i 
leieperioden. Innbetalt avdrag konverteres til egenkapital ved overtakelse av 
leiligheten (5år)  

Alternativt kan gjengs leie/markedsleie benyttes, hvorpå overskuddet reflekteres i en 
redusert kjøpepris.  

Kjøpet av boligen etter 3 eller 5 år finansieres ved hjelp av oppspart egenkapital, 
startlån eller lån i ordinær bank og eventuelt tilskudd til etablering.  

Hvis Husstanden ikke ønsker å kjøpe leiligheten så vil innbetalt avdrag/sparing ikke 
konverteres til egenkapital, men at den beregnes som ordinær husleie (markedspris).  

 

8 Leie-til-eie Forslag til kriterier for å få tildelt bolig 
Forslag til kriterier for å få tildelt bolig 

Leie-til-eie kan gjennomføres med forskjellige modeller og med forskjellige 
målgrupper. Mennesker kan være i en livssituasjon som gjør at de ikke kan kjøpe 
egen bolig Det kan være Ungdom, førstegangsetablerere, voksne og familier. 
Personer i alle aldre og livssituasjoner.  

Familier eller singel forelder 

· Ha barn som skal bo på adressen. 
· Fast inntekt. 
· Kunne tilfredsstille bankens krav til finansiering ved framtidig kjøp om 3-5 år  
· Forplikte seg til spareplan over husleia i leieperioden 
· Forpliktende leieavtale i tre eller fem år 
· Opsjon på kjøp etter tre eller fem år, men frivillig. 
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Førstegangskjøper på boligmarkedet  

Ungdom som ønsker å eie, ikke leie 

· Fast inntekt. 
· Kunne tilfredsstille bankens krav til finansiering ved framtidig kjøp om 3-5 år  
· Forplikte seg til spareplan over husleia i leieperioden 
· Forpliktende leieavtale i tre eller fem år 
· Opsjon på kjøp etter tre eller fem år, men frivillig. 

Andre  

Personer som er i en livssituasjon som gjør at de ikke kan kjøpe bolig/leilighet 

· Fast inntekt. 
· Kunne tilfredsstille bankens krav til finansiering ved framtidig kjøp om 3-5 år  
· Forplikte seg til spareplan over husleia i leieperioden 
· Forpliktende leieavtale i tre eller fem år 
· Opsjon på kjøp etter tre eller fem år, men frivillig 

https://www.nrk.no/rogaland/vil-la-unge-leie-for-a-eie-bolig-1.11088809 

https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/leie-og-kjop-av-bolig/leie-til-eie-for-
vanskeligstilte 

Leie til eie-ordningen fungerer ved at deler av det man betaler inn i leie hver måned 
går til å betale seg inn på eiersiden i leiligheten. I løpet av 5 år vil man da ha betalt 
inn så mye at man har mulighet til å kjøpe leiligheten. 

Eksempel fra Gjøvik kommune:  
Leilighet med 3 soverom på 84 m2 har en husleie på kr 8.000,- sparebeløp kr 2.500,- 
I tillegg kommer en innbetaling til Sameiet på kr 200,- pr måned, som også kreves inn 
sammen med husleien. Totalt kr 10.700,- pr måned. 

https://www.gjovik.kommune.no/satsningsomrader-og-pagaende-
prosjekter/pagaende-prosjekter/fire-nye-leie-for-eie-
boliger.12860.aspx?fbclid=IwAR3wQcXD_VVEVQgqaleTEGBjuEe-
T8u0NiWnfiPt6aItNNJ2fpdNUH9lwR4 

 

Eksempel på hvordan det kan gjennomføres Kautokeino 

Dette er kun eksempler på hvordan dette kan gjennomføres. Tallene i beregningene 
er kun anslått. Når alle reelle kostandene foreligger inklusiv KBS utgifter så vil man 
kunne gjøre eksakte beregninger. 
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EKSEMPEL 1 

Avtalt kjøpspris for boligen kr. 2 300 000,- + 57 500,- (2,5 % dokumentavgift) som 
skal betales ved utkjøp etter 5 år. Rente 2,5 %. Nedbetalingstid 30 år 

Krav til egenkapital er 15 % av kjøpesum: 345 000,-                                         
Dokumentavgift til staten 2,5 % av salgssum: 57 500,- 

Mnd med renter og avdrag   9153,- 
Kommunale avgifter    1300,- 
Forsikring   1200,- 
FeFo, Festeavgift     300,- 
HUSLEIE MND 11 953,- 
  
I tillegg kommer KBS sine omkostninger 

 

Innbetalt avdrag konverteres til egenkapital ved overtakelse av leiligheten (60 mnd)             

Restgjeld etter 60 mnd 2 025 750,- (Se nedbetalingsplan) 

Konvertert avdrag til egenkapital: 274 250,- 

Krav til egenkapital er 15 % av kjøpesum: 345 000,- 
Dokumentavgift til staten er 2,5 % av salgssum:   57 500,- 
Krav til egenkapital + dokumentavgift:     402 500,- 
  
-Egenkapital konvertert fra innbetalt avdrag -274 250,- 
Manglende egenkapital 128 250,- 

 

Differansen mellom krav til egenkapital og egenkapital konvertert fra innbetalt avdrag 
er på kr 128 250,-. med en 5,6 % verdistigning over 5 år vil denne differansen være 
0,-  
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Eksempel 2 

Avtalt kjøpspris for boligen kr. 2 800 000,- + 70 000,- (2,5 % dokumentavgift) som skal 
betales ved utkjøp om etter 5 år. Rente 2,5 %. Nedbetalingstid 30 år 

Krav til egenkapital er 15 % av kjøpesum. 420 000,-                                          
Dokumentavgift til staten 2,5 % av salgssum: 70 000,- 

Mnd med renter og 
avdrag 

11129,- 

Kommunale avgifter   1300,- 
Forsikring  1200,- 
FeFo, Festeavgift    300,- 
HUSLEIE MND 13929,- 
  
I tillegg kommer KBS sine omkostninger 

 

Innbetalt avdrag konverteres til egenkapital ved overtakelse av leiligheten (60 mnd)  

Restgjeld etter 60 mnd 2 466 102,- (Se nedbetalingsplan) 

Konvertert avdrag til egenkapital: 333 898,- 

Krav til egenkapital er 15 % av kjøpesum: 420 000,- 
Dokumentavgift til staten er 2,5 % av salgssum:   70000,- 
Krav til egenkapital + dokumentavgift:     490 000,- 
  
-Egenkapital konvertert fra innbetalt avdrag -333 898,- 
Manglende egenkapital 156 102,- 

 

Differansen mellom krav til egenkapital og egenkapital konvertert fra innbetalt avdrag 
er på kr 156 102,-. med en 5,6 % verdistigning over 5 år vil denne differansen være 
0,-  

9 Leiligheter som KBS disponerer    
Kautokeino boligselskap AS leier ut 105 leiligheter og fordelingen er slik 

34 leiligheter som kommunen har tildelingsrett på.                                                              
40 leiligheter hvor NAV har bedt KBS AS prioritere leietakere.                                                  
6 leiligheter som prioriteres ansatte innen sykehjemmet.                                                            
8 leiligheter i Bongo- og Malingården. (vedtatt revet)                                                                         
17 øvrige leiligheter                                                                                                                 
105 totalt 

Boaronjárga var det  2-mannsbolig som ble totalskadet i brann. Disse leilghetene er 
planlagt gjenoppbygd i løpet av 2022.  
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10 Leiligheter eid av Kautokeino kommune 
Leilighetene eid av Kautokeino kommune er alle bygd før 1975. Leilighetene er bltt 
jevnlig vedlikeholdt og pusset opp, men de er ikke løftet til dagen standard.  

Leiligheter eid av Kautokeino kommune 
Adresse Areal kvm Antall rom Status Byggeår 
Bohtaldievvá  8 
Bohtaldievvá 10 

50 
50 

2 
2 

Vertikaldelt    
2-mannsbolig 

Ca 1975 

Bohtaldievvá 22 
Bohtaldievvá 24 

50 
50 

2 
2 

Vertikaldelt    
2-mannsbolig 

Ca 1975 

Bohtaldievvá 36 
Bohtaldievvá 38         

47 
47 

2 
2 

Vertikaldelt    
2-mannsbolig 

Ca 1975 

Bohtaldievvá 40 
Bohtaldievvá 42 

47 
47 

2 
2 

Vertikaldelt    
2-mannsbolig 

Ca 1975 

Suoidnejeaggi 1 
Suoidnejeaggi 3  
Suoidnejeaggi 5 

48 
48 
90 

(Søsterbolig) 
 

 

Suoidnejeaggi 7          
Suoidnejeaggi 9          
Suoidnejeaggi 11 

48 
48 
90 

(Søsterbolig)  

Heargedievvá 11 
Heargedievvá 13 

90 
50 

Bolig med leilighet i 
underetasjen 

Ca 1975 

Heargedievvá 20  
Heargedievvá 22 

36 
36 

1 
1 

Vertikaldelt  
2-mannsbolig 

Ca 1975 

Bredbuktnesveien 26A 
Bredbuktnesveien 26B  
Bredbuktnesveien 28  

32 
46 
77 

Bongogården 
Vedtatt revet 

60 tallet 

Bredbuktnesveien 30A  
Bredbuktnesveien 30B  
Bredbuktnesveien 32A  
Bredbuktnesveien 32B  
Bredbuktnesveien 32C 

96 
96 
93 
46 
46 

Malingården 
Vedtatt revet 

60 tallet 

     
Mælsletten, Màze  
Leilighet Nord 
Leilighet midt 
Leilighet sør 

 
57 
73 
57 

 
 

 
Vertikaldelt  
3-mannsbolig 

 

 

Boaronjárga var det  2-mannsbolig som ble totalskadet i brann. Disse leilghetene er 
planlagt gjenoppbygd i løpet av 2022.  

 

11 Boligsituasjonen i Kautokeino  
Det er godt kjent at boligmangelen i Kautokeino er stor og at den har vært det i noen 
tiår. Kautokeino Boligselskap AS har rundt 20 personer på venteliste på leilighet og i 
de siste årene har det vært få boliger til salgs på det åpne markedet sentralt i 
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Kautokeino og samtidig er det ikke mange nok leiligheter til leie.                               
Det bygges nye leiligheter for salg men det virker som at behovet er større enn hva 
det bygges i dag. Kostnadene for å bygge nytt har økt markant og det ser ikke ut til at 
kostnadene vil gå ned i nærmeste fremtid.  

Det er gjort et kommunestyrevedtak om at Bongo- og Malingården skal rives. Totalt 8 
leiligheter med et samlet areal på 532 kvm. Det kommer ikke frem om det ble gjort 
noen vurderinger om det skal bygges nytt for å erstatte de som skal rives.  

Stor del av leilighetene som KBS disponerer er bygd før 1990. Leilighetene er 
vedlikeholdt men ikke oppgradert til dagens krav. KBS ser at behovet for utskifting av 
leiligheter begynner å melde seg, og at det kan gjennomføres ved salg av egne og 
kommunens leiligheter gjennom prosjektet Leie-til-eie eller på det åpne marked og 
deretter bygge nye leiligheter både for utleie og for Leie-til-eie 

For at KBS skal ha en økonomisk forutsigbarhet og for å styrke økonomien så ønsker 
KBS at Kautokeino kommune overdrar eller at penger ved salg av kommunens 
leiligheter tilføres KBS for å bygge nye leiligheter som kan inngå i Leie-til-eie eller for 
utleie. 

12 Leiligheter eid av kommunen som kan selges gjennom leie-til-eie eller 
ved salg på det åpne markedet.  

Leiligheter eid av Kautokeino kommune som kan selges gjennom leie-til-eie eller ved 
salg på det åpne markedet. 

Adresse Areal kvm Antall rom Status Byggeår 
Bohtaldievvá  8 
Bohtaldievvá 10 

50 
50 

2 
2 

Vertikaldelt    
2-mannsbolig 

Ca 1975 

Bohtaldievvá 22 
Bohtaldievvá 24 

50 
50 

2 
2 

Vertikaldelt    
2-mannsbolig 

Ca 1975 

Bohtaldievvá 36 
Bohtaldievvá 38         

47 
47 

2 
2 

Vertikaldelt    
2-mannsbolig 

Ca 1975 

Bohtaldievvá 40 
Bohtaldievvá 42 

47 
47 

2 
2 

Vertikaldelt    
2-mannsbolig 

Ca 1975 

Heargedievvá 11 
Heargedievvá 13 

90 
50 

Bolig med leilighet i 
underetasjen 

Ca 1975 

Heargedievvá 20  
Heargedievvá 22 

36 
36 

1 
1 

Vertikaldelt  
2-mannsbolig 

Ca 1975 

 

Som et alternativ til salg av bolig i det åpne markedet kan kommunen selge boligen 
direkte til beboer. Forskning har pekt på at mer enn 1/3 av leietakere i kommunale og 
private utleieboliger har potensiale til å eie bolig. Et slikt salg vil være positivt for 
beboer da eierskap kan føre med seg økonomiske gevinster, trygghet og 
forutsigbarhet. For kommunen vil det være positivt siden man i tillegg til å kunne 
permanent bosette vanskeligstilte, får frigjort midler til å kjøpe nye boliger og bosette 
nye personer. 

754



Kort beskrivelse 
Dersom boligen er aktuell for salg gjøres det en vurdering av hvorvidt beboer har 
potensiale til- og ønske om å eie boligen. Hvis ja, selger kommunen boligen til 
beboer. Hvis beboer ikke ønsker å kjøpe eller å flytte til en annen tilsvarende bolig 
men fortsette å bo i boligen så har beboer anledning til det.  

 Beskrivelse 

· En gruppe bestående av personer fra Kautokeino kommune, NAV og 
Kautokeino boligselskap forhører seg med beboer om interessen for kjøp og 
gjør en vurdering av beboerens eierpotensiale. 

· Eier av boligen innhenter takst fra en uavhengig takstmann 
o Ved salg til personer gjelder ikke restriksjonene i EØS-loven mot 

subsidiering av salgspris. Det vil si at kommunen har mulighet til å 
selge boligen til beboer til en redusert pris. 

· Kautokeino boligselskap AS avklarer eventuelle betingelser, rettigheter og 
servitutter på boligen 

· Megler, Kautokeino kommune eller Kautokeino boligselskap AS foretar 
oppgjøret og overskjøting 

· Kautokeino kommune innfrir finansiering 
o Finansiering i Husbanken 

§ Gjenstående lån tilbakebetales 
§ Ikke-nedskrevet tilskudd tilbakebetales 

o Eventuelle andre pengeheftelser innfris med mindre annet er avtalt 

https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/salg-
avhending-av-kommunale-utleieboliger?msclkid=5fb6959eaa8311ec92fef6890370b2ce 

13 Tilskudd fra Husbanken til utleieboliger 
Tilskuddet skal hjelpe kommuner med å etablere flere utleieboliger for personer som 
ikke har mulighet til å skaffe seg eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold. 

Kommunen kan kjøpe, bygge nytt eller bygge om eiendomsmasse. Det kan 
kommunen gjøre i egen regi, eller ved å inngå avtaler med private aktører, der 
kommunen får rett til å tildele boligene til sine leietakere. 

Beregning av tilskudd til utleieboliger 

Tilskuddet blir beregnet per kvadratmeter. Kommunene er delt inn i geografiske 
grupper, slik at størrelsen på tilskuddet reflekterer lokale boligpriser. Maksimalt 
tilskudd til utleieboliger tilsvarer en bolig/leilighet på 80 kvm.  

Eksempler på beregnet tilskudd til utleiebolig 

Eksempel 1 

Eksempel 1 tar utgangspunkt i leilighet på 55 kvm, kostnadene er 28 000,- kvm, total 
kostnad 1 540 000,-                                         
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Med en kostnad på 1 540 000,- er beregnet tilskudd 440 000,- (21 % av kostnadene) 
som nedskrives med 3,3 % over 30 år.  

Eksempel 2 

Eksempel 2 tar utgangspunkt i leilighet på 80 kvm, kostnadene er 28 000,- kvm, total 
kostnad 2 240 000,-                                         

Med en kostnad på 2 240 000,- er beregnet tilskudd 640 000,- (29 % av kostnadene) 
som nedskrives med 3,3 % over 30 år.  

https://www.husbanken.no/kommune/lan-og-tilskudd/tilskudd-utleieboliger/ 

14  Startlån og tilskudd fra kommunen 
Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer 
med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan 
kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd. 

Hva er forskjellen på startlån fra kommunen og lån fra Husbanken? 

Startlån fra kommunen gjelder de som ikke får boliglån i vanlig bank og ikke har 
mulighet til å spare opp egenkapital. 

Lån fra Husbanken omfatter lån til boligkvalitet. Du kan også få lån om du kjøper 
bolig av utbygger/megler som tilbyr lån fra Husbanken. 

Hvem kan få startlån og tilskudd? 

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller 
andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen 
sin. 

Startlån kan gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen. 

Får du lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, 
eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån. Barnefamilier som 
har behov for en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare, der bosituasjonen 
er uegnet og det er behov for å stabilisere bosituasjonen raskt. 

Kommunen kan likevel velge å gi deg startlån til å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse 
bolig dersom det vurderes som den eneste løsningen for at du skal kunne fortsette å 
arbeide i kommunen, eller at du skal velge å ta en jobb i kommunen. 

Tapsdeling og administrasjon av startlån 

Kommunen låner inn startlånmidler fra Husbanken for videre utlån til privatpersoner. 

Tapsdeling  

Tapsdeling innebærer at Husbanken og kommunen deler tap på startlån. 
Kommunene sikres mot tap på forsvarlige utlån. Formålet er å stimulere til optimal 
bruk av startlån. 
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Kommunene har tapsrisikoen for de første 25 prosentene av gjenstående lånebeløp 
uten renter og omkostninger, samt forfalte renter og omkostninger før realisering av 
pantet. Forsinkelsesrenter tas ikke med i tapsdelingen. Husbanken har tapsrisikoen 
for et eventuelt restbeløp etter realisering av pantet. 

Fra 2020 er det ikke lenger en forutsetning for tapsdeling at det innlånet som 
startlånet stammer fra, fortsatt er løpende. Det er tilstrekkelig at kommunen har et 
løpende lån til videreutlån i Husbanken 
 

Når og hvordan brukes tapsdeling?                                                                               

Tapsdeling kan brukes når det er konstatert tap på startlån ved realisering av pantobjektet, 
eller ved gjennomført gjeldsordning hvor panteobjektet ikke realiseres. Kommunen må søke 
om tapsdeling innen ett år etter at tapet er konstatert. Bruk søknadsskjema nederst på 
siden.  

Ved realisering av pantobjektet skal renter og omkostninger dekkes først. 

Les mer om startlån her: 
https://www.husbanken.no/kommune/startlaan/tapsdeling-admin/ 

https://www.husbanken.no/person/startlaan/ 
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REVIDERING AV PÅSKJØNNELSESREGLEMENT FOR ANSATTE 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  
Kommunalledere 
Virksomhetsledere 
Fagorganisasjoner 
AMU 
 
 
Det vises til:   
Reglement for påskjønnelse av ansatte, revidert KST sak 44/05 den 22.12.2005 
Reglement for påskjønnelse av ansatte, Forslag fra personal 
Reglement for påskjønnelse av ansatte, Forslag fra ledergruppen 
Reglement for påskjønnelse av ansatte, Kommentarer fra Fagforbundet 
Skatteetatens regler for 2021 “Skattefrie gaver til ansatte” 
 
Vedlegg:  
 

Påskjønnelsesreglement datert 11.05.2022 
Påskjønnelsesreglement Ledergruppens forslag til vedtak 

 

Forslag fra fagforbundet - Påskjønnelsesreglement 
 
Sakens bakgrunn:  
Reglement for påskjønnelse av ansatte, revidert 2005, er på mange måter utdatert.  
Punkt 2 og 3 er ikke aktuelle i dag og kronebeløpene er ikke iht. Skatteetatens regler for 
skattefrie gaver til ansatte 2021.  
 
Personal utarbeidet et forslag til nytt reglement. Dette ble drøftet av ledergruppen som 
kom med sitt forslag.  
 
Det er spesielt 25-års tjeneste gaven som er grunnlag for at reglementet bør 
oppdateres, men også beløpsgrensene som er satt for gaver. 
 
Saken ble drøftet med fagorganisasjonene den 02.02.2022. De hadde på forhånd fått 
tilsendt forslagene fra personal og fra ledergruppen. Fagorganisasjonene fikk 
høringsfrist til 11.02.2022. Det kom kommentarer kun fra Fagforbundet. 
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Fagforbundets kommentarer til ledergruppas forslag: 
 

1. Pkt 1: Foreslår å stryke «Gaven er lik for alle ansatte» og tilføye:  
 
Den ansatte velger selv hva han/hun ønsker å kjøpe for gaven. Det er den 
ansatte selv som vet hva han/hun ønsker seg, og som vedkommende vil ha som 
minne fra kommunen.  
 
Gaven skal kjøpes hos lokal duojár, kunstner, håndverker eller bedrift. 
 

2. Pkt 5: Min 6 mnd strykes. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
 
Ledergruppens kommentar: 

«Hvis kommunestyret vedtar ledergruppens forslag skal kommunen gå ut med 
en konkurranse mellom lokale bedrifter om utforming og levering av 
påskjønnelsesgaven for 25 års tjeneste» 
 

Kommentarer fra Fagforbundet til Ledergruppens kommentar: 
En slik konkurranse må eventuelt utlyses hvert år.Hvis ikke så blir «taperne» av 
konkurransen utelukket fra denne inntektskilden i opptil flere år. Antall ansatte 
som har jubileum varierer fra år til år, men det kan være opptil 10-12 stykker. 
Lokale duojare/kunstnere/håndverkere har kanskje ikke kapasitet til å produsere 
så mange gaver, og melder seg derfor ikke på i konkurransen. Mange vil derfor 
av den grunn være utelukket fra en slik konkurranse. 

 
I tillegg foreslås det endringer på beløpsgrensene for gaveinnkjøp og at det ikke lenger 
gis 1 uke ekstra fri til 25 års jubilantene, men 3 dager ekstra fri med lønn. 
 
Alle endringer i forslag til nytt reglement er merket med rødt i vedlegget. 
 
 Vurdering:  
Opp gjennom årene har det vært forskjellig praksis for hva ansatte har fått i gave etter 
25 års tjeneste. De siste årene har det blitt gitt gullklokke med navnet inngravert.  
 
Det er vanskelig å gjøre alle ansatte til lags når det gis en sånn gave, og det er kommet 
både positive og negative tilbakemeldinger på klokken. En av grunnene til at klokken 
ikke lenger er aktuell er at lokal leverandør ikke lenger leverer slike gullur. 
 
Det fakta at det var både positive og negative tilbakemeldinger på uret kan være en av 
grunnene til at Fagforbundet ønsker at jubilantene selv skal få velge hva vedkommende 
ønsker seg i 25-års gave. Tanken er at den ansatte gir beskjed til sin leder hva 
vedkommende ønsker å kjøpe for det vedtatte kronebeløpet, og fra hvilken lokal duojár, 
kunstner, håndverker eller bedrift.  
 
De valgte gavene skal ikke deles ut på kommunestyremøte, men på møtet får 
jubilantene overrakt et kort hvor dette er beskrevet, eventuelt sammen med en 
blomsterbukett. 
 
Det har tidligere vært en periode hvor de ansatte fikk ønske seg en 25-års tjeneste 
gave. Det medførte veldig mye ekstra arbeid for staben, både det å innhente gaveønske 
og det å kunne skaffe til veie gaven. Dette er derfor ikke en løsning som staben ser for 
seg som en god løsning. Det vil være enklere at alle får den samme gaven og at den 
overrekkes av ordfører på kommunestyremøte i desember. 
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Det er ikke så mange ansatte som jobber hos samme arbeidsgiver i 25 år lenger, derfor 
er det også et alternativ for kommunestyret å fjerne denne påskjønnelsen. Dette er ikke 
drøftet med fagorganisasjonene, men er likevel en mulighet kommunestyret kan/bør 
vurdere. 
 
Når det gjelder pkt 5, «ved langvarig (minimum 6 mnd) og/eller alvorlig sykdom», så 
mener Fagforbundet at (minimum 6 mnd) skal strykes, og at dette må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. De sier det som kan skje er at en ansatt blir alvorlig skadet i en ulykke, 
men er tilbake på jobb før det er gått 6 måneder. Et annet tilfelle kan være en som får 
en alvorlig diagnose og dør før det har gått 6 måneder. Fagforbundet mener at dette 
punktet må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og at man ikke kan sette en tidsramme. 
 
Kommunedirektørens ledergruppe er uenig i at dette, i reglementet gir det rom for at 
leder med personalansvar kan gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Hvis det er en 
som er skadet eller har fått en alvorlig diagnose, så er det rom i reglementet for å gi en 
oppmerksomhet. Det står: “ved langvarig og/eller alvorlig sykdom”. 
 
Fagforbundet mener videre at konkurransen mellom lokale bedrifter om utforming og 
levering av påskjønnelsesgaven for 25-års tjeneste, som lederne foreslår, må avholdes 
hvert år for at “taperne” av konkurransen ikke skal miste denne inntektskilden i flere år. 
 
Kommunedirektørens ledergruppe vurderte dette, men konkluderte med at hvis vi først 
avholder en konkurranse, så må den i allefall gjelde for minst 5 år fremover før en 
eventuelt avholder en ny konkurranse. Hvis staben årlig skal utlyse en konkurranse og 
velge en leverandør vil det gå for mye arbeidstid/ressurser til denne oppgaven. 
 
Videre er kommunallederene inneforstått med at små duodjiutøvere kanskje unngår 
konkurransen, fordi de ikke vil kunne klare å levere så mange produkter hvert år som vi 
kanskje trenger, ledergruppen mener det likevel ikke kan være førende for valg av 25- 
års tjenestegave. Andre gaver som gis i løpet av året vil kunne kjøpes hos disse små 
lokale kunstnere eller duodjiutøvere. 
 
Tanken med at det skal kunngjøres en konkurranse for utforming og produksjon av 25- 
års tjenestegave til ansatte er at gaven skal være litt spesiell, den skal være fra 
Kautokeino kommune til sine ansatte for lang og tro tjeneste og det bør enten vises eller 
graveres/skrives på baksiden at gaven er fra Kautokeino kommune. 
 
Det er alltid vanskelig å gi anbefalinger når et slikt reglement skal oppdateres, og det 
blir ofte fokus på den største gaven, som i dette tilfellet er til ansatte som har jobbet i 
25- år i kommunen. Det er mange meninger og ønsker, arbeidsgiver må bare gjøre sitt 
beste for å finne en gave som er lik for alle og som kan falle i smak for flest mulig, hvis 
kommunen fortsatt skal gi en slik påskjønnelse. 
 
Når det gjelder satsene for gaver så er de foreslått litt økt. Det er ikke så lett å finne 
gaver lokalt for under kr 500,-. Det kan er også virke litt smålig å ikke gi noe ekstra ved 
runde tall over 50 år, så det foreslås innført i forslag til vedtak om oppdatert reglement. 
 
Forslag til vedtak:  
Kommunestyret vedtar “Reglement for påskjønnelse av ansatte i Kautokeino kommune” 
datert 11.05.2022. 
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REGLEMENT FOR PÅSKJØNNELSE AV ANSATTE I KAUTOKEINO 
KOMMUNE.  
 
 
Vedtatt av kommunestyret i sak 0087/95 den 19.12.2005, revidert av kommunestyret i  
sak 44/05 den 22.12.2005. Revidert i sak xx/22 den 23.06.2022. 
 
 
1. Ansatte med 25 års tjeneste i Kautokeino kommune overrekkes en gave med verdi inntil 

kr 8 000, samt at det gis 3 dager ekstra ferie i påfølgende år. Arbeidstakeren inviteres til 
kommunestyret hvor gaven overrekkes av ordføreren. Gaven er lik for alle ansatte. 

 
2. Når en ansatt fyller 50 år, og deretter hvert tiende år, overrekkes en gave med en verdi 

iht. gradering i pkt. 6.  
 
3. Når en ansatt gifter seg skal det gis et bilde/kunstverk/duodji fra lokal kunstner/duojar til 

verdi av maks. kr 2 000. 
 
4. Ved begravelse skal det vises oppmerksomhet.  
 
5. Ved langvarig (min 6 mnd) og/eller alvorlig sykdom skal det gis en oppmuntring i form av 

en blomst og et kort.  
 
6. Når en arbeidstaker går av med pensjon eller slutter av annen grunn gis en gave i 

henhold til følgende gradering:  
 
Ansatt i:  2 år - 5 år   maks kr 1 000 
  5 år – 10 år   maks kr 2 000  
  Mer enn 10 år   maks kr 4 000 
 

7. Ved andre anledninger kan det gis gave med verdi inntil kr. 700,- 
 
 Det er IKKE anledning å gi ansatte gavekort som påskjønnelse.  
 
 Gaver til ansatte skal være produsert eller kjøpt lokalt. 
  
 Ansvaret for at reglementet blir fulgt ligger hos den enkelte kommunalleder.  
 
 Gavene dekkes innenfor enhetenes budsjett.  
 
 
Kautokeino kommune utlyser en konkurranse mellom lokale bedrifter om utforming 
og levering av påskjønnelsesgaven for 25 års tjeneste. 
 
 
Kautokeino 11.05.2022.
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REGLEMENT FOR PÅSKJØNNELSE AV ANSATTE I KAUTOKEINO 
KOMMUNE.  
 
 
Vedtatt av kommunestyret i sak 0087/95 den 19.12.2005, revidert av kommunestyret i  
sak 44/05 den 22.12.2005. Revidert i sak xx/22 den 23.06.2022. 
 
 
1. Ansatte med 25 års tjeneste i Kautokeino kommune overrekkes en gave med verdi inntil 

kr 8 000, samt at det gis 3 dager ekstra ferie i påfølgende år. Arbeidstakeren inviteres til 
kommunestyret hvor gaven overrekkes av ordføreren. Gaven er lik for alle ansatte. 

 
2. Når en ansatt fyller 50 år, og deretter hvert tiende år, overrekkes en gave med en verdi 

iht. gradering i pkt. 6.  
 
3. Når en ansatt gifter seg skal det gis et bilde/kunstverk/duodji fra lokal kunstner/duojar til 

verdi av maks. kr 2 000. 
 
4. Ved begravelse skal det vises oppmerksomhet.  
 
5. Ved langvarig (min 6 mnd) og/eller alvorlig sykdom skal det gis en oppmuntring i form av 

en blomst og et kort.  
 
6. Når en arbeidstaker går av med pensjon eller slutter av annen grunn gis en gave i 

henhold til følgende gradering:  
 
Ansatt i:  2 år - 5 år   maks kr 1 000 
  5 år – 10 år   maks kr 2 000  
  Mer enn 10 år   maks kr 4 000 
 

7. Ved andre anledninger kan det gis gave med verdi inntil kr. 700,- 
 
 Det er IKKE anledning å gi ansatte gavekort som påskjønnelse.  
 
 Gaver til ansatte skal være produsert eller kjøpt lokalt. 
  
 Ansvaret for at reglementet blir fulgt ligger hos den enkelte kommunalleder.  
 
 Gavene dekkes innenfor enhetenes budsjett.  
 
 
Kautokeino kommune utlyser en konkurranse mellom lokale bedrifter om utforming 
og levering av påskjønnelsesgaven for 25 års tjeneste.
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Forslag fra Fagforbundet: 

REGLEMENT FOR PÅSKJØNNELSE AV FAST ANSATTE I 
KAUTOKEINO KOMMUNE.  
 
Vedtatt av kommunestyret i sak 0087/95 den 19.12.2005, revidert av kommunestyret 
i sak 44/05 den 22.12.2005. Revidert av kommunestyret sak xx/22 den 26.06.2022. 
 
 
1. Ansatte med 25 års tjeneste i Kautokeino kommune overrekkes en gave med 

verdi inntil kr 8.000,-, samt at det gis 3 dager ekstra ferie i påfølgende år. 
Arbeidstakeren inviteres til kommunestyret hvor gaven overrekkes av 
ordføreren.  

 
2. Når en ansatt fyller 50 år, og deretter hvert tiende år, overrekkes en gave med 

en verdi iht. gradering i pkt. 6.  
 
3. Når en ansatt gifter seg skal det gis et bilde/kunstverk/duodji fra lokal 

kunstner/duojar til verdi av maks. kr 2 000 
 
4. Ved begravelse skal det vises oppmerksomhet.  
 
5. Ved langvarig og/eller alvorlig sykdom skal det gis en oppmuntring i form av 

en blomst og et kort.  
 
6. Når en arbeidstaker går av med pensjon eller slutter av annen grunn gis en 

gave i henhold til følgende gradering:  
 

Ansatt i:  2 år - 5 år  maks kr 1 000 
   5 år – 10 år  maks kr 2 000  
   Mer enn 10 år maks kr 4 000 
 
7. Ved andre anledninger kan det gis gave med verdi inntil kr. 700,- 
 

 Det er ikke anledning til å gi gavekort i påskjønnelse 
 

 Gaver til ansatte skal være produsert eller kjøpt lokalt. 
 

 Ansvaret for at reglementet blir fulgt ligger hos den enkelte kommunalleder.  
 

 Gavene dekkes innenfor enhetenes budsjett.  
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SUPPLERINGSVALG - RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  
- Ina Margareth Hætta 
- Valgte medlem 

 

 
 

Det vises til:   
- E-post fra Ina Margareth Hætta, datert 22.03.22.  
- Kommunelovens (KL) § 7-2, 7-9, 7-10. 
 
 

Sakens bakgrunn:  
Ina Margareth Hætta har gitt beskjed om at hun flytter fra kommunen innen mars-april 
2022, og at hun sier opp sine politiske verv i Kautokeino kommune. Ina Margareth 
Hætta er valgt som medlem i råd for personer med funksjonsnedsettelse for 
grupperingen GDL/SáL/V/H. 
 
I følge KL § 7-2 er Ina Margareth Hætta ikke lenger valgbar til politiske verv i kommunen 
da hun har flyttet fra kommunen.  
 
I kommunelovens § 7-9 står det følgende:  
En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller  
fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis 
han eller hun flytter tilbake igjen innen to år. 
 
I kommunelovens § 7-10 står det følgende:  
Hvis et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig ut, skal det 
velges et nytt medlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som 
det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert 
med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, 
velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 
 
Det betyr at kommunestyret må velge et nytt medlem til råd for personer med 
funksjonsnedsettelse for grupperingen GDL/SáL/V/H.  
 
Forslag til vedtak:  
Som nytt medlem til råd for personer med funksjonsnedsettelse velges for grupperingen 
GDL/SáL/V/H: ________________________________________ 
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