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Tilstandsrapport 2020 – barnevern
Forord
Formålet med en tilstandsrapport er å gi kommunestyret bedre innsikt i tilstand, utvikling og viktige
problemstillinger i barnevernet. Målet er bedre prioriteringer og kontroll i kommunene.
Fra 1.1.2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en redegjørelse om
tilstanden i barneverntjenesten (bvl § 2-1 nytt åttende ledd).
Kommunens øverste politiske og administrative ledelse har det overordnede ansvaret for at
barneverntjenesten forvaltes i tråd med gjeldende regelverk og at tjenestene er forsvarlige.
Kommunen har ansvar for styringen av barnevernet og for å ha en systematisk kontroll som sikrer at
den kommunale barnevernstjenesten utfører sitt arbeid i tråd med regelverket, slik at barn og familier
får den hjelpen de har behov for. Både kommuneloven og barnevernloven har bestemmelser som skal
sikre dette.
Kommuner som jobber godt med faglig utvikling av barnevernet og samordning av tjenestetilbudet,
kjennetegnes ofte av at den politiske og administrative ledelsen er tett på arbeidet, vurderer
kvaliteten i egne tjenester og stiller klare forventninger.
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1. Oppsummering
Rapporten tar for seg barnevernets mandat, oppgaver og tjenester og lovverk. Det ses på 9 ulike
temaområder hvor statistikk presenteres og sammenlignes mot nabokommune samt nasjonalt.
Barneverntjenestens utfordringsbilde er at vi kobles for sent inn i forhold til barn og familie som
sliter. Dette kan føre til at det må iverksettes mer omfattende barneverntiltak. Barneverntjenesten er
avhengig av bekymringsmeldinger fra andre tjenester som jobber med barn, eks. skole, barnehage,
helsestasjon osv. for å kunne gi rett hjelp til rett tid.
Barneverntjenestens viktigste fremtidige innsatsområder er forebyggende tiltak, samt å bygge opp
tiltakskjeden i egen kommune. Dette krever økt fagkompetanse hos de ansatte.

2. Om barnevern
Barnevernets mandat, hovedoppgaver og tjenester og lovverk:
-

å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,
å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår

3. Presentasjon av virksomheten
Fram til utgangen av september 2020 var barneverntjenesten organisert under oppvekst. Fra 01.
oktober 2020, etter ny organisering i kommunen, er barneverntjenesten organisert under barn-,
unge- og familieenhet. Barneverntjenesten har interkommunalt samarbeid om barnevernvakta
(døgnbemannet akuttberedskap), hvor Karasjok er vertskommune og Kautokeino er
samarbeidskommune. Utgifter til barnevernvakta deles likt på hver kommune.
Barneverntjenestens årsverk er som følger:
-

100% barnevernlederstilling
To 100% barnevernkonsulentstillinger
En 50% barnevernkonsulentstilling

Herav 1,5 stillinger finansiert med statlige tilskuddsmidler.
Alle stillinger har vært besatt i 2020.

4. Temaområder
Tallene er hentet fra Bufdirs kommunemonitor på barnevernfeltet
(/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/). Da Karasjok er en liten kommune
presenteres tallene i prosenter. Tallene sammenlignes med nabokommune Kautokeino og verdi for
Norge.
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4.1 Bakgrunnsinformasjon/demografi
Barn i befolkningen 2020*
Kommune
Verdi for valgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok kommune
18,1%
20,8%
Kautokeino kommune
21,2%
20,8%
*Karasjok kommune har lavere prosentandel barn enn nasjonalt og Kautokeino kommune.
Andel barn som bor i lavinntektsfamilier (2019)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Karasjok
14,6%
Kautokeino
15,3%
*Karasjok kommune har høyere prosentandel enn nasjonale tall.

Verdi for Norge
12,5%
12,5%

Enslige forsørgere med barn under 18 år (2020)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
23,4%
17,5%
Kautokeino
18,2%
17,5%
*Karasjok kommune ligger mye høyere enn nasjonalt og Kautokeino kommune.
Andel i befolkning med utdanning utover grunnskolen (2019)
Kommune
Karasjok
Kautokeino

Verdi utvalgt kommune
66%
61,4%

Verdi for Norge
74,2%
74,2%

Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste per innbygger 0-17år (2020)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
3528 kr
3592 kr
Kautokeino
2118 kr
3592 kr
*Karasjok kommune ligger langt over Kautokeino kommune, men omtrent tilsvarende som nasjonalt.

4.2 Meldinger
Barn med bekymringsmelding i forhold til barnebefolkning i 2020*
Kommunenavn
Verdi for valgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok kommune
4%
5%
Kautokeino kommune
6,3%
5%
*Tallene viser at Karasjok kommune ligger jevnt med landet for øvrig, i forhold til Kautokeino
kommune har Karasjok lavere verdi i bekymringsmeldinger til barnevern.

4.3 Undersøkelser
Barn med undersøkelse i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen 0-17år*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
4,5%
4,6%
Kautokeino
5,8%
4,6%
*Tallene viser Karasjok kommune ligger jevnt med nasjonale tall, og noe lavere enn Kautokeino
kommune.
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4.4 Tiltak
Barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år (2020)*
Kommune
Verdi for utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
4,2%
4%
Kautokeino
6,1%
4%
*Tallene viser at Karasjok kommune ligger lavere enn Kautokeino kommune og jevnt på landsbasis.
Barn som bor utenfor hjemmet i løpet av året i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen 0-17
år*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
1,5%
1,1%
Kautokeino
1,4%
1,1%
*Karasjok kommune ligger jevnt med både Kautokeino kommune og nasjonalt.
Andel barn med hjelpetiltak i hjemmet av alle barn med tiltak 0-17 år*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
65%
73,4%
Kautokeino
76,3%
73,4%
*Karasjok kommune ligger lavest i forhold til Kautokeino kommune og nasjonalt

4.5 Fosterhjem
Andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk (2019)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
34,2%
Kautokeino
33,3%
34,2%
*Tallene for Karasjok kommune mangler, det kan være grunnet feil i beregning eller mangel på data.

4.6 Ettervern
Barn som har hatt tiltak fra barnevernet fram til fylte 18 år skal tilbys etterverntiltak ved oppnådd
myndighetsalder. Det kan være barn ønsker å være videre plassert i tidligere fosterhjem eller
ønsker egen bolig med oppfølging av barnevernet. I 2020 hadde barneverntjenesten i Karasjok
mindre enn 5 antall barn på ettervern. Ettervernstiltak kan opprettholdes til fylte 23 år. Det
kommer lovendring i 2021 hvor det er foreslått å opprettholde ettervernstiltak til fylte 25 år.

4.7 Kvalitet
Barn i fosterhjem som ikke har fått oppfølging i tråd med lovkrav (2020)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
0%
7,6%
Kautokeino
0%
7,6%
*Tallene viser at Karasjok kommune har hatt oppfølging av alle barn i fosterhjem i tråd med lovkrav
Tilsynskrav i fosterhjem som ikke er oppfylt (2020)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
0%
11,6%
Kautokeino
0%
11,6%
*Tallene viser at Karasjok kommune har ført tilsyn i alle fosterhjem i tråd med lovkrav.
Fristbrudd i undersøkelsessaker (2020)*
5
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Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
12,5%*
6%
Kautokeino
0%
6%
*Karasjok kommunes prosentandel er høy da kommunen totalt antall undersøkelsessaker er lav.
12,5% tilsvarer ett barn hvor undersøkelsestiden ble oversteget med to dager.
Barn i hjelpetiltak med tiltaksplan (2020)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Karasjok
100%
Kautokeino
100%
*Tallene viser at alle barn med hjelpetiltak har tiltaksplan

Verdi for Norge
92,1%
92,1%

Barn i hjelpetiltak med evaluert tiltaksplan (2020)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
100%
83,1%
Kautokeino
95,8%
83,1%
*Tallene viser at alle barn med hjelpetiltak har fått evaluert tiltaksplanen
Antall barn med akuttvedtak per 1000 i barnebefolkningen (2020)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
0 pr 1000
0,9 pr 1000
Kautokeino
0 pr 1000
0,9 pr 1000
*Tallene viser at i 2020 har ikke Karasjok kommune hatt akuttvedtak

4.8 Bemanning og kompetanse
Antall stillinger i barneverntjenesten med fagutdanning pr. 1000 barn fra 0-17 år (2020)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
7,4 stillinger
5,3 stillinger
Kautokeino
uoppgitt
5,3 stillinger
*Karasjok kommune har høyere prosentandel med fagutdanning pr. 1000 barn, kommunen har ikke
1000 barn mellom 0-17 år. Derfor er prosentandelen høy. I barneverntjenesten i Karasjok har alle
sosialfaglig kompetanse (barnevernspedagog og sosionom).

4.9 Økonomi
Utgifter til barnevern pr. barn i befolkningen 0-17 år (2020)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
11 369 kr
10 336 kr
Kautokeino
10 196 kr
10 336 kr
*Karasjok kommune har høyere prosentandel enn Kautokeino og nasjonalt. Dette skyldes i at
Karasjok har hatt tiltak fra Bufetat (institusjonsplassering, statlige fosterhjem og
behandlingsopphold).
Utgifter pr. barn i barnevernet (2020)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Karasjok
130 610 kr
Kautokeino
100 825 kr
*Tallene skyldes tiltak fra Bufetat, se punkt ovenfor.

Verdi for Norge
133 251 kr
133 251 kr

6

11

Utgifter pr barn som for utenfor hjemmet (2020)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Karasjok
365 545 kr
Kautokeino
243 182 kr
*Tiltak som institusjonsplassering og statlige fosterhjem

Verdi for Norge
427 032 kr
427 032 kr

Utgifter pr barn som får tiltak i hjemmet (2020)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
38 071 kr
45 095 kr
Kautokeino
53 000 kr
45 095 kr
*Karasjok kommune har lavere utgifter enn Kautokeino kommune og nasjonalt
Andel av barnevernutgifter som går til saksbehandling (2020)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
39,2 %
33,1 %
Kautokeino
39,8 %
33,1 %
*Karasjok kommune og Kautokeino kommune ligger begge høyere enn nasjonalt
Andel av kommunens totale utgifter som brukes på barnevern (2020)*
Kommune
Verdi utvalgt kommune
Verdi for Norge
Karasjok
2,7 %
3,3 %
Kautokeino
2,7 %
3,3 %
*Karasjok kommune ligger sammen med Kautokeino kommune lavere enn nasjonalt

5. Samarbeid med andre sektorer
Fra 1. oktober 2020 er barneverntjenesten, helsesykepleiertjenesten og skolehelsetjenesten, samt
PPT samlokalisert og organisert som egen enhet med felles leder. Samarbeidet har blitt tettere som
følge av omorganisering og samlokalisering.
Samarbeidsmøter med skolen er under planlegging.

6. Forebyggende arbeid
Barneverntjenesten vurderer kompetanseheving som meget viktig for tjenestens framtid. I den
sammenheng deltar barneverntjenesten på Læringsnettverk for Vest-Finnmark
barnevernledersamlinger. De ni kommunene i læringsnettverket har fått midler fra Statsforvalteren
for opplæring av oppfølging av fosterhjem, som etter hvert blir kommunens ansvar. Det skal også
iverksettes PMTO-opplæring av en ansatt, som grunnet pandemien er utsatt til 2021.
Faste samarbeidsmøter med eksterne instanser har også høy viktighet for barneverntjenesten.
Barneverntjenesten deltar månedlig på samarbeidsmøter med politiet i Karasjok. Grunnet
pandemien og mangel på leder har samarbeidsmøtene med NAV Karasjok blitt satt på vent.
Samarbeidsmøtene med familievernkontoret er også satt på vent grunnet pandemien.

7. Utfordringsbildet
Barneverntjenestens utfordringsbilde er at vi kobles for sent inn i forhold til barn og familie som
sliter. Dette kan føre til at det må iverksettes mer omfattende og kostnadskrevende barneverntiltak.
Barneverntjenesten er avhengig av bekymringsmeldinger fra andre tjenester som jobber med barn,
eks. skole, barnehage, helsestasjon osv. En fremtidig utfordringer er knyttet til budsjett da tiltak vil
bli dyrere etter ny barnevernlov trer i kraft 01.01.2022.
7
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8. Innsatsområder og tiltak
Barneverntjenestens viktigste fremtidige innsatsområder er forebyggende tiltak, samt å bygge opp
tiltakskjeden i egen kommune. Dette krever økt fagkompetanse hos de ansatte. Det er også viktig
med organisert tverrfaglig samarbeid med andre tjenester som jobber med barn.
Barneverntjenesten har i 2020 begynt med å revidere og gjennomgå egne rutiner i saksbehandling
for å effektivere tjenesten. Det er også igangsatt utarbeiding av interkontroll.
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SØKNAD OM KULTURMIDLER

8

VEDLEGG TIL SØKNAD OM KULTURMIDLER

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Kulturgaskaoamit 2021 joavkkuide ja servviide juhkkojuvvojit dán láhkai:

Joavkkut ja searvvit:

Vuođđodoarjja

SVD Musea- ja historjásearvi

500,-

Gaskavuovdi Vel

500,-

Karasjok Skytterlag

500,-

Doaibmadoarjja Oktiibuot
7.000,-

7.500,500,-

7.500,-

8.000,16.000,-

Submi gessojuvvo: 1470.23050.3850
Doaimmat čađahuvvojit jagi čađa, ja doarjja lea mávssetkeahttá dassážii go oanehis raporta
buktojuvvo Kárášjoga gildii maŋimustá 31.12.2021. Juolludansubmi ii leat vejolaš sirdit boahtte
jahkái.

Kulturmidler til lag og foreninger fordeles slik:
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Lag og forening

Grunnstønad

SVD Musea- ja historjásearvi

500,-

Gaskavuovdi Vel

500,-

Karasjok Skytterlag

500,-

Aktivitetstilskudd

Totalt

7.000,-

7.500,500,-

7.500,-

8.000,16.000,-

Beløpet belastes: 1470.23050.3850
Tiltakene gjennomføres i løpet av året, og tilskuddet vil ikke bli utbetalt før en kort rapport foreligger
og innlevert Karasjok kommune senest 31.12.2020. Det gis ikke anledning til å overføre
tilsagnsbeløpet til neste år.

Saksutredning
Kommunestyret vedtar årlig under budsjettforhandlingen den økonomiske rammen for
kulturtiltak til lag og foreninger i Karasjok kommune.
Kulturmidlene skal fordeles 2 ganger i året, med søknadsfrist 1. mai og 1. oktober.
og det er avsatt totalt kr. 16.000,- i kulturmidler til lag og foreninger i 2021.
Det er kommet inn 3 søknader om kulturmidler til lag og foreninger
Søkeroversikt:
Lag/forening
SVD Musea- ja historjásearvi

Tiltak
Informasjon til barn og unge
om stedshistorie og slekt,
informasjon på skolen,
informasjonsmateriell

Gaskavuovdi Vel

Grunnstønad

Karasjok Skytterlag

Grunnstønad, trening, skudd
og utstyr til barn.

Søknadssum
29.500,-

500,32.000,-

Vurdering
I henhold til «retningslinjer for tildeling av kulturmidler til frivillige organisasjoner og stipend til
enkeltpersoner» vedtatt 25.03.2014, kan lag og foreninger med formålet «kultur- og fritidstilbud
for alle» tildeles grunnstønad etter disse satsene:
Inntil 50 medlemmer kr. 500,Mellom 50-100 medlemmer kr. 1 000,Over 100 medlemmer kr. 2.000,Aktivitetstilskudd tildeles lag/foreninger som skaper aktiviteter for barn og ungdom som har
kultur som hovedmål, f.eks. idrett/friluftsliv, teater, dans, musikk, bildende kunst, duodji og
litteratur.
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SVD Musea- ja historjásearvi søker om grunnstønad og aktivitetstilskudd på kr. 29.500,til informasjon til barn og unge om stedshistorie og informasjonsmateriell. Dette inngår i
målgrupper og målsettinger for kulturmidler.



Gaskavuovdi Vel søker om grunnstønad på kr. 500,- Dette inngår i målgrupper og
målsettinger for kulturmidler.



Karasjok Skytterlag søker om grunnstønad og aktivitetstilskudd på kr. 32.000,- til
trening, skudd og utstyr til barn og unge, og kostnader ved deltakelse på
landsskytterstevne. Dette inngår i målgrupper og målsettinger for kulturmidler.
De søkte om det samme i 2019 og 2020 og fikk tildelt kr. 34.500,- i 2019 og 32.750,- i
2020.
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Fra: SVD Musea- ja historjásearvi (svdmuseasearvi@gmail.com)
Sendt: 01.10.2021 22:29:21
Til: Postmottak
Kopi:
Emne: Ohcan Kulturruđat 2021
Vedlegg: Ohcan Kulturruđat 2021.pdf
SVD Sámiid Vuorká-Dávviriid Musea- ja historjásearvi
DSS De Samiske Samlingers Museums- og historielag
c/o Gudrun E E Lindi, P.b. 110, N-9735 Kárášjohka (Karasjok)
Facebook: Kárášjoga historjá /Karasjoks historie
https://www.facebook.com/groups/611686638969576/?fref=ts
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Fra: Roy Amundsen (roy.a.amundsen@gmail.com)
Sendt: 30.09.2021 15:37:31
Til: Postmottak; Ann Kristin Holmestrand
Kopi: karl.edvard.balto@samediggi.no
Emne: Søknad om kulturmidler
Vedlegg: Søknad om kulturmidler.pdf;Årsmøtereferat 2020.pdf;Vedtekter Gaskavuovdi vel.pdf
Hei,
Her er søknad om kulturmidler, grunnstønad for Gaskavuovdi vel.
Vedlagt følger søknad, vedtekter og referat fra siste årsmøte.

Hilsen
Roy Amundsen
leder
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SØKNAD OM KULTURMIDLER1
SØKNADSFRIST:1. MAI OG 1. OKTOBER —

1 nu 20>

SØKNADER:
Grunnstønad
Aktivitetstilskudd

1. Anleggsmidler
0 (Fylles ut på eget skjema NB! Gjelder kun investering av fysiske anlegg/etablering av nye anlegg. Behovet
må eller har vært registrert og prioritert i Kommunedelplan for idrett og
fysisk aktivitet.
2. INFORMASJON OM SØKER
Lag og forening:

Org.nr. i Frivillighetsregisteret:
i/Ptk45.50K

Ç'}I (-1o 4-131(..

gt.c4i-L•k-e.
rie.,

Kontaktperson:

Telefon:,

Adresse:

Postnr.Poststed:,

eo_sAk,t:Ick
il, 0-1.1-r5 +b-cil.

P'0,yllyzit3

9135–vRA-Sjou-

1,„1.

E-postadresse:1fs

,

Bankkonto: kici3zzo

Mottatt kulturmidler fornge år
Antall medlemmer:

Li6 9 ido SL) 1

,..)

"

Kr.
Barn:

303

3. TILTAK (utfyllende

c)(., 33.k.1

3 ,..5-

Voksne:

2

73

informasjon på eget ark)År

1,

s.
4. BUDSJETT
TILTAK

Kostnader

Egenandel

Søknadssum

i.
2
3
4
5
TOTALSUM:

NB!! Vedlegg:

Årsmelding 20ZoEI

Medlemsliste 20j

I

Budsjett 20
Regnskap 2020
Søknader uten nødvendige vedlegg vil ikke bli behandlet.

Undertegnede har påsett at opplysningene på søknadsskjema og evt. vedlegg til
søknaden er korrekte.
GÅT."

14.

den 3ocA11 Underskrift:

Søknad m/vedlegg sendes til:
Kåråjoga gielda Karasjok kommune
Boks 84
9735 KéråS"johkaKarasjok
E-mailadresse: postmottak@karasjok.kommune.no
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3

VEDLEGG TIL SØKNAD OM KULTURMIDLER

Karasjok skytterlag vil med dette søke om kulturmidler for år 2021.
Grutmstønad

kr.

2 000,-

Aktivitetstilskudd

kr. 30 000,-

Anleggsmidler

kr. 70 000,-

GRUNNSTØNAD:
Karasjok skytterlag har 303 registrerte medlemmer.
Dette skulle tilsi kr. 2000,- i grunnstønad
AKTIVITETSTILSKUDD:
I vintersesongen har skytterlaget trening for barn/unge 3 gang pr. uke frem til utgangen av
april. Vi har i snitt ca. 15 som trener hver uke.
Skytterlaget har i alle år gitt skudd til barn og unge i forbindelse med disse treningene
For vintersesongen (innendørs)2021/2022 som starter i oktober og går til utgangen av mars
bruker vi ca. 30 000 skudd. Dette er en kostnad bare til skudd på ca. kr. 27 000 (0,90 pr.
skudd) Barn/unge som deltar på konkurranser får i tillegg skudd for dette formålet.
I tillegg er det fortsatt behov for å kjøpe inn nytt utstyr til barn og unge, samt erstatte det som
ødelegges/slites.
ANLEGGSMIDLER:
Karasjok skytterlag vil med dette søke om tilskudd til oppgradering av elektronisk skytebane i
Karasjok. Skytebanen har 6 elektroniske skiver.
Skytebanen som er tenkt oppgradert er 100 m. banen som benyttes av barn og unge, samt
elgjegerne i Karasjok.
På denne skytebanen skytes det hver sesong ca. 25 000 skudd fra mai til august.
Karasjok skytterlag er underlagt Det frivillige skyttervesen (DFS) som er vår
sentralorganisasjon. Laget driver med skyting innendørs og utendørs. Det satses spesielt mot
barn og ungdom. De siste årene er det holdt skyteskoler og egne skytekvelder for barn og
unge.
Anlegget som i dag benyttes er kjøpt inn i 2006 og er nå i dårlig forfatning og bør/må
oppgraderes. Planen er å skifte ut monitorene som viser skytteren hvordan de treffer. Flere av
disse monitorene har vært inne til reparasjon i 2020 og nå har disse igjen sluttet å fungere.
Nedstegning av Norge og forbud mot trening/konkurranser i 2020 har gjort at skytterlaget nå
står uten midler til oppgradering.
Skytterlaget har så vidt kommet i gang med oppskyting for elgjegerne. Fortsatt er
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konkurranser ikke tillatt.
Problemene med monitorene er slik at kun 3 skiver kan benyttes i forbindelse med jegernes
oppskyting.
Karasjok er en av kommunene i Finnmark som har flest elgjegere, de siste årene er også
antallet yngre jegere økt.
Det er en stor del av Karasjok befolkning som benytter banen i løpet av sommersesongen,
dette medfører også stor slitasje på anlegget.
Banen er et viktig moment for bolyst for Karasjoks innbyggere, og derfor er det viktig at
denne fungerer på en ordentlig måte.
Ved at banen er i god stand og kan benyttes av jegere, så er også innskyting av våpen rundt
om på elevenessene så å si forsvunnet. I tillegg er også forståelsen blant våre jegere på dette
med sikkerhet blitt mye bedre.
Før koronaen kom hadde skytterlaget et veldig aktivt miljø med mange barn/unge som drev
med trening. Kun et fåtall av disse var aktive konkurranseskyttere.
I tillegg er det i Karasjok mellom 200 og 250 elgjegere som også benytter denne banen til
trening og oppskyting.
Skyting gir samhold og barn/unge får en mestringsfølelse av skyting. Dette er barniungdom
som faller uten annen organisert idrett som fotball og ski. Denne aktiviteten får også samme
gruppe til å forlate «gutterommet og PC'en» for en stund og være sammen med annen
ungdom flere ganger i uka. Barn/unge som driver med skyting, som er en individuell sport er
type barn og unge som ikke deltar i annen idrett. Tilbakemeldinger fra foreldre er at barn også
blir mer fokusert på skolearbeidet når de har drevet på med skyting en stund.
Skytterlaget har flere voksne ildsjeler som jobber aktivt med denne gruppen, men har behov
for nytt utstyr. Laget har over flere år kjøpt inn våpen og utstyr som lånes ut til ungdom, samt
at de på vinteren ikke trenger å betale for skudd. Vi vet at det i Karasjok er foreldre som ikke
har sluppet barn/unge inn i idrett på grunn av dårlig økonomi og har satt pris på det arbeidet
skytterlaget har gjort for sine barn/unge.
Målet med skytterlagets aktiviteter er å få barn som ikke deltar i andre aktiviteter mer ut.
Dette har med sosialutvikling å gjøre, i tillegg er det med å gi barn/unge en mestringsfølelse
ved at de klarer å oppnå mål som settes underveis for den enkelte deltaker.
Det er barniunge av begge kjønn som er målgruppen for aktivitetene. Barn/unge fra 10-11 og
oppover til 18-19 år er de som er målgruppen, men eldre ungdommer kan fortsette. Familier
med dårlig økonomi setter pris på tiltaket, barn av disse er viktige.
Skyting som aktivitet har vist seg å være en god arena for mestring og læring for barn/unge.
Dette er et av de viktige områdene i arbeidet med bam og unge. Disiplin på standplass er helt
essensielt i arbeidet med mestring og læring. Det gjelder også arbeidet med våpensikkerhet.
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Arkiv:

243

Arkivsaksnr:

2021/1018-2

Saksbehandler:

Ann Kristin

Holmestrand

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

21/39

25.11.2021

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur

Rusttetgaskaomiid juolludeapmi 2021 / Tildeling av kommunale
anleggsmidler 2021
Vedlegg til saken:
1

SØKNAD OM KULTURMIDLER

2

VEDLEGGTIL SØKNADOM KULTURMIDLER

3

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURMIDLER

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Anleggsmidler 2021 tildeles:
Karasjok Skytterlag kr. 9.600,Beløpet belastes: 14701.23050.3850
Tiltakene gjennomføres i løpet av året, og tilskuddet vil ikke bli utbetalt før en kort rapport
foreligger og innlevert Karasjok kommune senest 31.12.2021. Det gis ikke anledning til å
overføre tilsagnsbeløpet til neste år

Saksutredning
Kommunestyret vedtar årlig under budsjettforhandlingen den økonomiske rammen for
kulturtiltak til lag og foreninger i Karasjok kommune. Kommunestyret har vedtatt å halvere
midler til kulturtiltak, noe som har resultert i at kulturmidlene har gått ned betraktelig.
Kulturmidlene fordeles 2 ganger i året, med søknadsfrist 1. mai og 1. oktober. I år er det avsatt
totalt kr. 9.600,- til kommunale anleggsmidler. Anleggsmidler er ikke tildelt tidligere i år da det
ikke kom inn søknader til søknadsfristen 1. mai 2021.
Det er kommet inn en søknad om kommunale anleggsmidler fra Karasjok Skytterlag.

Vurdering
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Tilskuddet er forutsatt brukt til investeringer og vedlikehold av fysiske anlegg samt etablering av
nye anlegg. Det er en forutsetning av behov/tiltaket er registrert, eller har vært prioritert i
Handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet før en eventuell fordeling vedtas. Dette
innebærer i praksis at det bare gis anleggsmidler til de lag og foreninger som eier fysiske anlegg
eller planlegger utbygging av anlegg. Dette ble vedtatt for å gi anleggseier flere
finansieringsmuligheter, samt å sikre fornuftig bruk av offentlige midler ut fra en best mulig
behovsvurdering.
Karasjok Skytterlag søker om tilskudd på kr. 70.000,- til oppgradering av elektronisk skytebane.
Anlegget de har i dag er i dårlig oppfatning og bør oppgraderes. Søknaden inngår i
tilskuddsordningens formål og målsettinger til kommunale anleggsmidler.
De søkte om anleggsmidler i 2019 til reparasjon av skytterhuset og fikk tildelt kr. 25.000,- I 2020
fikk de ikke tildelt anleggsmidler.
Karasjok Skytterlag tildeles tilskudd på kr. 9.600,-
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Saksnr
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Arkiv
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SØKNAD OM KULTURMIDLERut,

n.

SØKNADSFRIST: 1. MAI OG 1. OKTOBER

D
D N

1, SØKNADER:

EJ

1. Grunnstønad
2. Aktivitetstilskudd

1Z1(Fylles ut på eget skjema)

1. Anleggsmidler

NB! Gjelder kun investering av fysiske anlegg/etablering
må eller har vært registrert

og prioritert

av nye anlegg. Behovet
i Kommunedelplan for idrett og

fysisk aktivitet.
2. INFORMAS3ON OM SØKER
Lagog forening:
l(c."..,s jeIt-it•
Kontaktpersorl'.
.c...sr, IN-j i G1
Adresse:

a

Org.nr. i Frivillighetsregisteret:
97.I qo ggib
Telefon:

tt`rk5

q66S'Yt-1

/1 4.......r s -1?....,,k

Postnr.Poststed:.

POS4434451?2_
E-postadresse:

(Ac,fr—sul4Psi‘stte.fl

Bankkonto:

.no

Mottatt kulturmidler forrige år

Kr.

Antall medlemmer:

Barn:

30,3

3. TILTAK (utfyllende

3s
-

Voksne: 213

informasjon på eget ark)År

s.

4. BUDS3ETT
TILTAK

Kostnader

Egenandel

Søknadssum

i.
2
3
4
5
TOTALSUM:

202() 12

NB!! Vedlegg:

Årsmelding

Medlemsliste 202b

El Søknader

Budsjett 204) D

uten nødvendige vedlegg vil ikke bli behandlet.

Undertegnede har påsett at opplysningene
søknaden er korrekte.

på søknadsskjema

den,300iQI Underskrift:
Søknad m/vedlegg

Regnskap 2020

sendes til:

Kåråjoga gielda Karasjok kommune
Boks 84
9735 Kåråjohka Karasjok
E-mailadresse: postmottak(akarasjok.kommune.no
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og evt. vedlegg til

E

VEDLEGG TIL SØKNADOM KULTURMIDLER
Karasjok skytterlag vil med dette søke om kulturmidler for år 2021.
Grunnstønad

kr.

2 000,-

Aktivitetstilskudd

kr. 30 000,-

Anleggsmidler

kr. 70 000,-

GRUNNSTØNAD:
Karasjok skytterlag har 303 registrerte medlemmer.
Dette skulle tilsi kr. 2000,- i grunnstønad

AKTIVITETSTILSKUDD:
I vintersesongen har skytterlaget trening for barn/unge 3 gang pr. uke frem til utgangen av
april. Vi har i snitt ca. 15 som trener hver uke.
Skytterlaget har i alle år gitt skudd til barn og unge i forbindelse med disse treningene
For vintersesongen (innendørs)2021/2022 som starter i oktober og går til utgangen av mars
bruker vi ca. 30 000 skudd. Dette er en kostnad bare til skudd på ca. kr. 27 000 (0,90 pr.
skudd) Barn/unge som deltar på konkurranser får i tillegg skudd for dette formålet.
I tillegg er det fortsatt behov for å kjøpe inn nytt utstyr til barn og unge, samt erstatte det som
ødelegges/slites.

ANLEGGSMIDLER:
Karasjok skytterlag vil med dette søke om tilskudd til oppgradering av elektronisk skytebane i
Karasjok. Skytebanen har 6 elektroniske skiver.
Skytebanen som er tenkt oppgradert er 100 m. banen som benyttes av barn og unge, samt
elgjegerne i Karasjok.
På denne skytebanen skytes det hver sesong ca. 25 000 skudd fra mai til august.
Karasjok skytterlag er underlagt Det frivillige skyttervesen (DFS) som er vår
sentralorganisasjon. Laget driver med skyting innendørs og utendørs. Det satses spesielt mot
barn og ungdom. De siste årene er det holdt skyteskoler og egne skytekvelder for barn og
unge.
Anlegget som i dag benyttes er kjøpt inn i 2006 og er nå i dårlig forfatning og bør/må
oppgraderes. Planen er å skifte ut monitorene som viser skytteren hvordan de treffer. Flere av
disse monitorene har vært inne til reparasjon i 2020 og nå har disse igjen sluttet å fungere.
Nedstegning av Norge og forbud mot trening/konkurranser i 2020 har gjort at skytterlaget nå
står uten midler til oppgradering.
Skytterlaget har så vidt kommet i gang med oppskyting for elgjegerne. Fortsatt er
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konkurranser ikke tillatt.
Problemene med monitorene er slik at kun 3 skiver kan benyttes i forbindelse med jegernes
oppskyting.
Karasjok er en av kommunene i Finnmark som har flest elgjegere, de siste årene er også
antallet yngre jegere økt.
Det er en stor del av Karasjok befolkning som benytter banen i løpet av sommersesongen,
dette medfører også stor slitasje på anlegget.
Banen er et viktig moment for bolyst for Karasjoks innbyggere, og derfor er det viktig at
denne fungerer på en ordentlig måte.
Ved at banen er i god stand og kan benyttes av jegere, så er også innskyting av våpen rundt
om på elevenessene så å si forsvunnet. I tillegg er også forståelsen blant våre jegere på dette
med sikkerhet blitt mye bedre.
Før koronaen kom hadde skytterlaget et veldig aktivt miljø med mange barniunge som drev
med trening. Kun et fåtall av disse var aktive konkurranseskyttere.
I tillegg er det i Karasjok mellom 200 og 250 elgjegere som også benytter denne banen til
trening og oppskyting.
Skyting gir samhold og barn/unge får en mestringsfølelse av skyting. Dette er barn/ungdom
som faller uten annen organisert idrett som fotball og ski. Denne aktiviteten får også samme
gruppe til å forlate «gutterommet og PC'en» for en stund og være sammen med annen
ungdom flere ganger i uka. Barn/unge som driver med skyting, som er en individuell sport er
type barn og unge som ikke deltar i annen idrett. Tilbakemeldinger fra foreldre er at barn også
blir mer fokusert på skolearbeidet når de har drevet på med skyting en stund.
Skytterlaget har flere voksne ildsjeler som jobber aktivt med denne gruppen, men har behov
for nytt utstyr. Laget har over flere år kjøpt inn våpen og utstyr som lånes ut til ungdom, samt
at de på vinteren ikke trenger å betale for skudd. Vi vet at det i Karasjok er foreldre som ikke
har sluppet barn/unge inn i idrett på grunn av dårlig økonomi og har satt pris på det arbeidet
skytterlaget har gjort for sine barn/unge.
Målet med skytterlagets aktiviteter er å få barn som ikke deltar i andre aktiviteter mer ut.
Dette har med sosialutvikling å gjøre, i tillegg er det med å gi barn/unge en mestringsfølelse
ved at de klarer å oppnå mål som settes underveis for den enkelte deltaker.
Det er barn/unge av begge kjønn som er målgruppen for aktivitetene. Barn/unge fra 10-11 og
oppover til 18-19 år er de som er målgruppen, men eldre ungdommer kan fortsette. Familier
med dårlig økonomi setter pris på tiltaket, barn av disse er viktige.
Skyting som aktivitet har vist seg å være en god arena for mestring og læring for barniunge.
Dette er et av de viktige områdene i arbeidet med barn og unge. Disiplin på standplass er helt
essensielt i arbeidet med mestring og læring. Det gjelder også arbeidet med våpensikkerhet.
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RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURMIDLER:
GRUNNSTØNAD
Lag og foreninger med formålet ”kultur- og fritidstilbud for alle” kan tildeles
grunnstønad.
Stønadssatser:
inntil 50 medlemmer
mellom 50 og 100 medlemmer
over 100 medlemmer

kr. 500,kr. 1.000,kr. 2.000,-

AKTIVITETSTILSKUDD
Aktivitetstilskudd tildeles lag/foreninger som skaper aktiviteter for barn/unge og som
har kultur som hovedmål, f.eks. idrett/friluftsliv, teater, dans, musikk, bildende kunst,
duodji og litteratur.
Det tas hensyn til lagets aktivitetsnivå foregående år og planlagte aktiviteter for
inneværende år.
KULTURMIDLER TIL IDRETTSFORMÅL:
Driftsstøtte og aktivitetstilskudd til idrettslag. Søknadene oversendes Karasjok
Idrettsråd som kommer med innstilling etter gjennomgang og behandling av alle
søknader fra lokale idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Administrasjonen
avsetter en pott til øvrige idrettslag som ikke er tilsluttet Norges Idrettsforbund.
ANLEGGSMIDLER:
Tilskuddet er forutsatt brukt til investering og vedlikehold av fysiske anlegg samt
etablering av nye anlegg. Det er en forutsetning at behovet /tiltaket er eller har vært
registrert og prioritert i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet før en eventuell
fordeling vedtas. Kostnadsoverslag og finansieringsplan. Beløpet utbetales når
dokumentasjon foreligger.
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Arkiv:

231

Arkivsaksnr:

2021/1119-1

Saksbehandler:

Arnulf Soleng

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

21/40

25.11.2021

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

ASTOÁIGGEFÁLALDAGA (AÁF) VÁHNENMÁKSU 2022 /
FORELDREBETALING FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN
(SFO) 2022

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Gielddastivra mearrida astoáiggefáláldaga mánnosaš váhnenmávssu čuovvovaččat 2022 rájes:
-

Olles sadji badjel 10 t.
Bealle sadji vuollil 10 t.
Ovtta beaivái go lea skuvla
Ovtta beaivái go ii leat skuvla

kr 2 445
kr 1 900
kr 290
kr 390

Váhnenmáksu lea 11 mánu earret suoidnemánu, mii lea mávssu haga.
Kommunestyret vedtar følgende månedlige foreldrebetaling for skolefritidsordningen fra 2022:
-

Heldagsplass over 10 t.
Halvdagsplass under 10 t.
Enkel dag når skolen er åpen
Enkel dag nor skolen er stengt

kr 2 445
kr 1 900
kr 290
kr 390

Foreldrebetalinga er 11 måneder unntatt juli, som er betalingsfri.

Saksutredning
Opplæringsloven § 13-7 omhandler kommunens plikt til å ha et tilbud om skolefritidsordning før
og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.
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I Forskrift til opplæringsloven skal kommunen ha et tilbud om skolefritidsorning for barn med
særskilte behov på 1.-7. årsrinn, jf. Opplæringsloven § 13-7 første ledd. Tilbudet på 5.-7. årstrinn
skal være gratis. Kommunen kan likevel kreve betaling for kost.
Brukerbetaling for SFO-plass for barn i grunnskolen for barn fra 1.- 4. klassetrinn er sist endret i
2021. Fra 2020 ble det vedtatt å tilby både dagsplass og deltidsplass i tillegg til helplass.

Justering av betalingssatser i Karasjok kommune 2020 – 2022:
2020

2021

2022

Helplass over 10 timer

2 195

2 345

2 445

Halv plass mindre enn 10 timer

1 645

1 800

1 900

Enkel dag når skolen er stengt

250

270

290

Enkel dag når skolen er åpen

350

370

390

Vurdering
Opplæringsloven stiller krav til at alle kommuner skal ha et frivillig tilbud om
skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for elever på 1. - 4. trinn, og for barn med
særskilte behov på 1.-7. trinn. For barn med særskilte behov på 5.-7. trinn skal tilbudet være
gratis, jfr. Forskrift til Opplæringsloven § 1B-3. Kommunen kan likevel kreve betaling for kost.
Det er avsatt til sammen 55 elevplasser ved skolefritidsordningen. Erfaringstall fra de siste årene
viser at en ikke klarer å fylle opp disse plassene. Antall plasser som er i bruk i dag er ca. 30.
Det foreslås å øke foreldrebetalingen 2022 med kr 100 for en hel- og halvtidsplass for SFO-plass
til kr 2 445 og kr 1900. Enkel dag økes med kr 20.
Foreldrebetalingen er for 11 måneder, unntatt juli som er betalingsfri.
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Arkiv:

231

Arkivsaksnr:

2021/1118-1

Saksbehandler:

Arnulf Soleng

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

21/41

25.11.2021

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

KULTURSKUVLLA VÁHNENMÁKSU 2022 /
FORELDREBETALING FOR KULTURSKOLEN 2022

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Gielddastivra mearrida váhnenmávssu Kárášjoga kulturskuvlii 2022 dása:
a) Kr 1 200 oahppiide juohke jáhkebeallai. Juohke jahkebeallai addo 25 %
oarbinmoderašuvdan mánáide ja nuoraide vuollel 20 jagi.
b) Kr 1 700 ollesolbmuide juohke jahkebeallai.
Kommunestyret vedtar kursavgiften ved Karasjok kulturskole til:
a) Kr 1 200 pr semester for elever. Det gis 25 % søskenmoderasjon for barn og unge under
20 år.
b) Kr 1 700 pr semester for voksne.

Saksutredning
Kulturskolen er fra 1. oktober 2020 organisert i enheten Kultur, samfunn og samisk språk. I
enheten er det 11 medarbeidere fordelt på enhetsleder, kulturkontor, kulturskolen,
språkmedarbeidere, folkebibliotek og Kárenaš giella- ja kulturguovddáš / Kárenaš språk- og
kultursenter.
Kulturskolen har fire kutsinstruktører innenfor kursområdene dans, rŧtme, gitarspill og
piano/keŧboard. _Det er tre faste stillinger fordelt på en hel og deltidsstillinger. I tillegg til
instruktørene på kulturskolen, kjøper kommunen 20 % kantortjenester fra Kirken den norske.
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Elevtallet på kulturskolen har gått ned de siste årene og det er for tiden 40 elever fordelt på de
forskjellige kursene. Kurstilbudene gis etter skoletid og om kvelden.

Foreldrebetaling de siste 3 årene:
2019
Barn og unge kr
Voksne kr

2020

2021

975

1 070

1 150

1 400

1 500

1600

Vurdering
Egenbetaling ved kulturskolen har hatt en jevn stigning de siste årene. Inntektene ved
kulturskolen har vært lave grunnet blant annet av elevtals nedgang i grunnskolen.
Det foreslås en økning på kr 50 for barn og unge med 25 % søskenmoderasjon for de under 20
år. For voksne økes det med kr 100 for pr semester.
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Arkiv:

231

Arkivsaksnr:

2021/1120-1

Saksbehandler:

Arnulf Soleng

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

21/42

25.11.2021

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Gielddalaš mánádgárddiid váhnenmáksu 2022 / Foreldrebetaling
for kommunale barnehager 2022
Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
1. Gielddastivra mearrida lasihit mánáidgárddiid ollessaji váhnenmávsssu 3 230 kruvnnas
3 315 kruvdnii 01.01.21 rájis. Rievdadusat leat mánáidgárddiid váhnenmávssu
láhkaásahusa olis.
2. Muddenortnegat jotkojuvvojit. Mánáidgárdeeaiggádii gokčojuvvo
váhnenmáksogeahpedusat gieldda rámmadoarjagiid ja vearrotietnasiid muddejumiin.
3. Beaivemáksomearri oktan biepmuin loktejuvvo 300 kruvnnas 400 kruvdnii
1. Kommunestyret vedtar heving av foreldrebetaling for full plass i barnehagen fra kr. 3 230
til kr.3 315. Endringene er i samsvar med forskrift om foreldrebetaling for barnehagene.
2. Moderasjonsordningene videreføres. Barnehageeier får dekket reduksjonen i
foreldrebetalingen knyttet til moderasjonen av kommunen gjennom rammetilskudd og
skatteinntekter
3. Dagsats med kost økes fra kr 300 til kr 400

Saksutredning
Maksimalprisen
Det er bestemt av regjeringen at foreldre ikke skal betale mer enn maksprisen for en
barnehageplass. Nasjonale satser i 2021 var på 3 230 kroner per måned, og totalt 35 530 kroner
per år. Maksprisen i Karasjok kommunale barnehager er per 2021 på kr. kr. 3 230.
Solberg- regjeringen foreslår å øke maksimalprisen fra kr. 3 230 til kr. 3 315 gjeldende fra
01.01.2022, noe som utgjør 36 465 kroner i året, eller en økning på kr. 95 pr.mnd.
Kan bli endringer:
Den nye regjeringen har signalisert at barnehageprisene (maksprisen) skal reduseres og ikke
økes, men regjeringen har fram til 10.november med å legge fram sine endringer i en
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tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, før Stortinget holder budsjettdebatt. Maksprisen må
vurderes etter de nye endringene når disse foreligger rundt 10 november.
Moderasjonsordning
Regjeringen viderefører ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å inkludere toåringer fra
familier med lav inntekt. Fra før har regjeringen innført en nasjonal ordning som gir 2-, 3-, 4- og
5-åringer og barn med utsatt skolestart i lavinntektsfamilier, rett til gratis kjernetid.
Reduksjon i foreldrebetaling ved lav inntekt:
Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling, det vil si at en
husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Gratis kjernetid:
Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle barn fra og med 1.
august i det kalenderåret de fyller to år og frem til skolestart.
I dag gir ordningen for barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 583 650
kroner rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Det foreslås å øke inntektsgrensa ytterligere fra kr. 592 167 til 598 825 kroner fra 01.08.22.
Barnehagen skal få dekket reduksjonen i foreldrebetalingen knyttet til moderasjonen av
kommunen.
Moderasjonsordningene er søknadspliktige.
Gjeldende foreldrebetalingssats fra 01.01.2021.

Gjeldende foreldrebetalingssats fra
01.01.2022.

Sadjesturrodat
Tiimmuid
vahkkui/
Plass-størrelse
Timer pr uke

1.
mánná/
1. barn

2. oarbina 50 %
oarbinmearálašvuohta
2. søsken
50 % søskenmoderasjon

Forslag
maksimalpris
01.01.2021

2. søsken
50 % søskenmoderasjon

Máksin
láhkai/
Å betale:

Mearálašvuohta/Moderasjon:

Mearálašvuohta/Moderasjon:
Máksin láhkai/Å betale:

Máksin láhkai/Å betale:

Máksin
láhkai/
Å betale:

100 %
45 t/ vahkkui/
100% 45 t/uke

3 230

1615

3 315

1 658

80 %
(4 beaivvi vahkkui/
4 dager i uken)
60 %
(3 beaivvi vahkkui/
3 dager i uken)
50 %
(2 dahje 3 beaivvi
juohke nuppi
vahkus/
2 eller 3 dager
annen hver uke)
40 %
(2 beaivvi vahkus/
2 dager i uken)
Beaivemáksomearri
oktan biepmuin/

2 586

1 293

2 652

1938

1 989

1 615

1658

1 292

745

1 326

300

400

40

Dag sats inkludert
kost
Menddo maŋŋit
viežžamis;
Juohke
álggahuvvon
tiibmobealis juohke
máná nammii/

(Forslag om
å øke til
kr.400)
200

200

Ved for sent
henting;
På hver påbegynt
halv time pr. barn

Vurdering
Solberg-Regjeringen har vedtatt maksimalpris for barn i barnehagen, men den nye regjeringen
har signalisert at maksprisen skal reduseres for 2022. Disse endringen vil fremkomme rundt
10.november når den nye regjeringen legger frem sine endringer i en tilleggsproposisjon til
statsbudsjettet.
Kommunedirektøren foreslår at Karasjok kommune øker foreldrebetaling for full plass
tilsvarende maksimalpris fra kr. 3 230 til kr. 3 315, noe som utgjør 36 465 kroner i året (eller en
økning på kr. 95 pr.mnd). Det viser seg at de fleste barna i barnehagen har full plass. Dette gir en
merinntekt på kr.58 000.
Kommunestyret vedtar heving av foreldrebetaling for full plass i barnehagene til kr. 3 315 fra
01.01.22.
Moderasjonsordningene videreføres og foreldrebetalingen reguleres av regjeringens
budsjettvedtak og forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Det foreslås også at dagsats med
kost økes fra kr 300 til kr 400.
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Arkiv:

124

Arkivsaksnr:

2021/1142-1

Saksbehandler:

Frøydis Andersen

Lindseth

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

21/22

Eldreråd

26.11.2021

21/23

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

26.11.2021

21/43

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur

25.11.2021

Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling
Hovedutvalg for helse og omsorg
21/97

Formannskapet

24.11.2021

Kommunestyret
Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025
Vedlegg til saken:
Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 publiseres som en webplass, og kan leses ved å klikke
her. Dersom du ønsker papirversjon av dokumentet kan du henvende deg til Servicekontoret.
Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
1. Jahkebušeahtta ja ekonomiijaplána 2022-2025 mearriduvvo daid doaimmaiguin ja
ekonomalaš rámmaeavttuiguin, mat leat bušeahttadokumeantta vuođđun. Jagi 2022
jahkebušeahtta mearriduvvo 15 iešguđege rámmasuorggi nettosupmiiguin.
2. Bušeterejuvvon boađus jagis 2022, 17 436 milj. kruvnna mearriduvvo biddjot
háldofondii.
3. Vuosttas jagi ekonomiijaplánas mearriduvvo gieldda jahkebušeahttan jahkái 2022
buohkanas doaibmagoluiguin 293 383 milj. kruvnna ekskl. finánsagolut ja
investerenbušeahtta, mas brutto gollorámma lea 85 937 milj. kruvnna ekskl.
viessobáŋkku loatnaaddin 12 000 milj. kruvnna
o Kárášjoga gielda váldá loana 12 000 milj. kruvnna rádjai loatnajuolludeapmái
viessooastimiidda, vrd. gielddalága § 14-17.
o Kárášjoga gielda dohkkeha loana váldima iešgoasttádusa várás 22 392 milj. kruvnna
rádjai.
o Kárášjoga gielda dohkkeha loana váldima eará investeremiidda 36 176 milj. kruvnna
rádjai.
4. Kárášjoga gielddastivra čujuha ollislaččat investerenplánii, investerendoaimmaid ektui,
maid gielddastivra áigu álggahit jagis 2022.
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5. Kárášjoga gielda atná badjerádjámáksinmeriid vearroevrii. Jos guovddášeiseválddiid
bealis mearriduvvojit rievdadusat gielddalaš vearroevrii, de vásttolaš rievdadus
dahkkojuvvo gustovažžan Kárášjoga gielddas.
6. Čáhcái, duolvačáhcái ja ruhttemii mearriduvvo vuolláibáza, man lea vejolaš čađahit.
7. Gielddastivra joatká daid ruđalaš mihttologuiguin Kárášjoga gieldda várás, mat leat
čilgejuvvon gielddadirektevrra evttohusas.
8. Gielddadirektevra fápmuduvvo juogadit bálkávárrenpoastta ovttadagaide/ossodagaide.
9. Jos stáhtabušeahttamearrádus Stuorradikkis juovlamánus 2021 mielddisbuktá
lasáhusaid/vuolidemiid vearrosisabohtui ja/dahje rámmadoarjagiidda, iige dan leat
vejolaš váldit mielde bušeahttamearrádussii, galgá sisaboahtolasáhus/-vuolideapmi
meannuduvvot oktan vuosttas jahkenjealjádasraporttain 2022:s.
10. Ođđa virgevuođuid ii leat vejolaš ásahit gielddastivrra dohkkeheami haga.
11. Gielddastivra mearrida rievdadit HMS -koordináhtorvirggi bistevaš virgin
gielddadirektevrra stábas.
12. Gielddastivra IT -mielbargi mearreáigevirggi bistevaš virgin gielddadirektevrra stábas.
13. Gielddastivra mearrida sirdit ovtta virgevuođu (mánáidgárdeoahpaheaddji) Láttošluohká
mánáidgárddis Guolban mánáidgárdái.
14. Gielddastivra mearrida eretcealkit šiehtadusa Karasjok Fysikalske Instituhta Leif Baltoin.
Verbála mearrádusaid birra gávdnojit lagat čilgehusat guovddáš kapihttaliin ja ovttaskas
ovttadagaid vuolde.
1. Årsbudsjett og økonomiplan for 2022-2025 vedtas med de tiltak og økonomiske
rammeforutsetninger som ligger til grunn i budsjettdokumentet. Årsbudsjett for 2022
vedtas med nettobeløp for 15 ulike rammeområder.
2. Budsjettert resultat i år 2022, 17 436 mill.kroner vedtas avsatt disposisjonsfond.
3. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2022 med samlede
driftsutgifter på 293 383 mill.kroner eksl. finanskostnader og et investeringsbudsjett med
brutto utgiftsramme på kr 85 937 mill.kroner ekskl utlån i husbanken på kr 12 000
mill.kroner.
o Kárášjohka gielda Karasjok kommune tar opp lån inntil kr 12 000 mill.kroner til
finansiering av videreutlån til boligformål jfr kommunelovens § 14-17.
o Kárášjoga gielda Karasjok kommune godkjenner låneopptak til selvkost med
inntil kr 22 392 mill.kroner
o Kárášjoga gielda Karasjok kommune godkjenner låneopptak til andre
investeringer med inntil kr 36 176 mill.kroner
4. Kárášjoga kommunestyre viser i sin helhet til investeringsplanen i forhold til hva som er
Kommunestyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for 2022.
5. Kárášjoga gielda Karasjok kommune benytter maksimalsatsene for skattøret. Dersom det
fra sentrale myndigheter vedtas endringer i den kommunale skattøret, gjøres en
tilsvarende endring gjeldende for Kárášjoga gielda Karasjok kommune.
6. Fremførtbart underskudd på vann, avløp og feiing vedtas.
7. Kommunestyret viderefører de finansielle måltall for Kárášjoga gielda Karasjok
kommune som beskrevet i kommunedirektørens forslag.
8. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele lønnavsetningposten ut på
enhetene/avdelingene.
9. Dersom statsbudsjettvedtaket i Stortinget desember 2021 medfører økning/reduksjon i
skatteinntekter og/eller rammetilskudd, og dette ikke kan tas med i budsjettvedtaket, skal
inntektsøkningen/reduksjonen tas til behandling sammen med første kvartalsrapport i
2022.
10. Nye stillingshjemler kan ikke opprettes uten kommunestyrets godkjenning.
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11. Kommunestyret vedtar å omgjøre engasjement HMS-koordinator til faststilling i
kommunedirektørens stab.
12. Kommunestyret vedtar å omgjøre engasjement IT-medarbeider til faststilling i
kommunedirektørens stab.
13. Kommunestyret vedtar å overføre en stillingshjemmel (barnehagelærer) fra Lattošluohká
mánáidgárdi til Guolban mánáidgárdi.
14. Kommunestyret vedtar oppsigelse av avtale med Karasjok Fysikalske Institutt Leif Balto.
Nærmere beskrivelse av verbal vedtakene, finnes under sentrale kapitaler og under den enkelte
enheten.
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)
Beløp i 1000
Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
2021
Rammetilskudd
Inntekts- og
formuesskatt
Andre generelle
driftsinntekter
Sum generelle
driftsinntekter
Korrigert sum
bevilgninger drift,
netto
Avskrivinger

-144 099 -146 743 -149 230 -149 230 -149 230 -149 230
-60 131

-57 981

-64 786

-64 786

-64 786

-64 786

0

0

0

0

0

0

-204 230 -204 724 -214 016 -214 016 -214 016 -214 016

180 649 179 483 181 269 180 265 179 687 179 442

10 938

10 719

10 719

10 719

10 719

10 719

Sum netto
driftsutgifter

191 587 190 202 191 988 190 984 190 406 190 161

Brutto driftsresultat

-12 643

-14 522

-22 028

-23 032

-23 610

-23 855

-1 498

-2 148

-1 652

-2 148

-2 148

-2 148

Renteutgifter

4 594

5 622

5 772

5 772

5 772

5 772

Avdrag på lån

9 956

12 598

11 598

12 098

12 598

12 598

13 052

16 072

15 718

15 722

16 222

16 222

-10 938

-10 719

-10 719

-10 719

-10 719

-10 719

Renteinntekter

Netto finansutgifter
Motpost
avskrivninger
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Beløp i 1000
Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
2021
Netto driftsresultat

-10 529

-9 169

-17 029

-18 029

-18 107

-18 352

Overføring til
investering

2 879

2 926

819

869

919

969

Netto avsetninger
til eller bruk av
bundne driftsfond

2 202

-1 729

-1 226

-426

-426

-426

Netto avsetninger
til eller bruk av
disposisjonsfond

0

2 349

17 436

17 586

17 614

17 809

Dekning av
tidligere års
merforbruk i
driftsregnskapet

5 449

5 623

0

0

0

0

Sum disponeringer
eller dekning av
netto driftsresultat

10 529

9 169

17 029

18 029

18 107

18 352

Fremført til
inndekning i senere
år (merforbruk)

0

0

0

0

0

0

Disponering eller
dekning av netto
driftsresultat

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)
Beløp i 1000
Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
2021
Politikk

2 972

4 076

4 276

4 276

4 276

4 276

Felles
inntekter/utgifter

6 475

5 894

1 994

1 994

1 494

1 494

Kommunedirektørens
stab

15 336

23 410

25 435

25 235

25 235

25 235

Enhet for barn, unge
og familie

12 264

8 378

10 086

10 086

10 086

10 086

Karasjok skole

32 623

27 280

24 848

24 848

24 848

24 848

6 866

8 305

8 336

8 336

8 336

8 336

Guolban
mánáidgárdi
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Beløp i 1000
Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
2021
Láttošluohká
mánáidgárdi

6 398

6 144

5 368

5 368

5 368

5 368

Enhet for helse

13 198

13 078

12 557

12 553

12 553

12 553

Sykeavdelingen
Karasjok

19 552

14 893

18 436

18 436

18 436

18 191

Enhet for
hjemmesykepleie

17 694

15 412

14 227

14 227

14 227

14 227

Omsorgsboligene

10 420

11 645

11 354

11 354

11 354

11 354

Tjenester for
mennesker med
utviklingshemming

11 174

13 285

12 758

12 758

12 758

12 758

Kultur, samfunn og
samisk språk

6 007

8 896

7 486

7 486

7 486

7 486

NAV Kárášjohka Karasjok

5 598

4 519

5 540

5 540

5 540

5 540

17 341

15 598

19 098

19 098

19 020

19 020

Teknisk enhet
Sum bevilgninger drift,
netto

183 917 180 812 181 798 181 594 181 016 180 771

Herav:
Avskrivinger

10 938

10 719

10 719

10 719

10 719

10 719

Motpost
avskrivninger

-10 938

-9 437

-9 437

-9 437

-9 437

-9 437

Netto renteutgifter og
-inntekter

52

473

473

473

473

473

Netto avsetninger til
eller bruk av bundne
driftsfond

3 217

-426

-1 226

-426

-426

-426

0

0

0

0

0

0

Netto avsetninger til
eller bruk av
disposisjonsfond
Korrigert sum
bevilgninger drift,
netto

180 649 179 483 181 269 180 265 179 687 179 442
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§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000
Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
2021
Rammetilskudd
Inntekts- og
formuesskatt

-144 099 -146 743 -149 230 -149 230 -149 230 -149 230
-60 131

-57 981

-64 786

-64 786

-64 786

-64 786

-957

-910

-910

-910

-910

-910

Overføringer og
tilskudd fra andre

-83 434

-70 457

-63 717

-65 363

-65 363

-65 363

Brukerbetalinger

-11 284

-12 124

-11 839

-11 839

-11 839

-11 839

Salgs- og
leieinntekter

-24 231

-26 779

-24 929

-24 929

-24 929

-24 929

Andre overføringer
og tilskudd fra
staten

Sum driftsinntekter
Lønnsutgifter

-324 136 -314 994 -315 411 -317 057 -317 057 -317 057
182 698 173 370 172 733 173 002 173 002 172 757

Sosiale utgifter

22 717

26 465

26 010

26 010

26 010

26 010

Kjøp av varer og
tjenester

72 352

69 490

62 613

62 986

62 408

62 408

Overføringer og
tilskudd til andre

22 789

20 428

21 308

21 308

21 308

21 308

Avskrivninger

10 938

10 719

10 719

10 719

10 719

10 719

Sum driftsutgifter

311 493 300 472 293 383 294 025 293 447 293 202

Brutto driftsresultat

-12 643

-14 522

-22 028

-23 032

-23 610

-23 855

-1 498

-2 148

-1 652

-2 148

-2 148

-2 148

Renteutgifter

4 594

5 622

5 772

5 772

5 772

5 772

Avdrag på lån

9 956

12 598

11 598

12 098

12 598

12 598

13 052

16 072

15 718

15 722

16 222

16 222

Motpost
avskrivninger

-10 938

-10 719

-10 719

-10 719

-10 719

-10 719

Netto driftsresultat

-10 529

-9 169

-17 029

-18 029

-18 107

-18 352

Renteinntekter

Netto finansutgifter
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Beløp i 1000
Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
2021
Disponering eller
dekning av netto
driftsresultat
Overføring til
investering

2 879

2 926

819

869

919

969

Netto avsetninger
til eller bruk av
bundne driftsfond

2 202

-1 729

-1 226

-426

-426

-426

Netto avsetninger
til eller bruk av
disposisjonsfond

0

2 349

17 436

17 586

17 614

17 809

5 449

5 623

0

0

0

0

Sum disponeringer
eller dekning av
netto driftsresultat

10 529

9 169

17 029

18 029

18 107

18 352

Fremført til
inndekning i senere
år (merforbruk)

0

0

0

0

0

0

Dekning av
tidligere års
merforbruk

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)
Beløp i 1000
Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
2021
Investeringer i
varige driftsmidler

36 380

76 895

Investeringer i
aksjer og andeler i
selskaper

915

962

819

869

912

961

Utlån av egne
midler

0

0

0

0

0

0

Avdrag på lån

0

0

0

0

0

0

37 295

77 857

Sum
investeringsutgifter

85 119 252 107 296 470 105 500

85 937 252 976 297 382 106 461
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Beløp i 1000
Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
2021
-4 957

-11 396

-23 858

-42 506

-39 878

-20 840

Tilskudd fra andre

-464

-6 695

-675

0

-45 000

-45 000

Mottatte avdrag på
utlån av egne
midler

-1 541

0

0

0

0

0

Bruk av lån

-31 040

-58 804

-58 569 -209 600 -211 585

-41 590

Sum
investeringsinntekter

-38 001

-76 895

-83 102 -252 107 -296 463 -107 430

5 504

6 000

12 000

6 000

6 000

3 000

-5 504

-6 000

-12 000

-6 000

-6 000

-3 000

2 526

2 550

3 000

3 000

3 000

3 000

-2 190

-2 550

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

336

0

0

0

0

0

-2 879

-962

-819

-869

-919

969

Netto avsetninger
til eller bruk av
bundne
investeringsfond

1 205

0

0

0

0

0

Netto avsetninger
til eller bruk av
ubundet
investeringsfond

81

0

-2 017

0

0

0

1 964

0

0

0

0

0

Sum overføring fra
drift og netto
avsetninger

371

-962

-2 836

-869

-919

969

Fremført til
inndekning i senere
år (udekket)

0

0

0

0

0

0

Kompensasjon
for
merverdiavgift

Videreutlån
Bruk av lån til
videreutlån
Avdrag på lån til
videreutlån
Mottatte avdrag på
videreutlån
Netto utgifter
videreutlån
Overføring fra
drift

Dekning av
tidligere års
udekket beløp

49

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)
1. Investeringer i varige driftsmidler
Beløp i 1000
Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
Sum
2021
20222025
Politikk
Covid-19

108

0

0

0

0

0

0

Spyle/Steamkjele

533

0

0

0

0

0

0

Skolevei blind gutt

266

0

0

0

0

0

0

Sum Politikk

907

0

0

0

0

0

0

IKT felles

2 880

5 625

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

Sum
Kommunedirektørens
stab

2 880

5 625

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

It-utstyr grunnskole

0

750

1 000

300

300

300

1 900

Sum Karasjok skole

0

750

1 000

300

300

300

1 900

Velferdsteknologi

0

719

257

0

0

0

257

Sum Enhet for
hjemmesykepleie

0

719

257

0

0

0

257

Prosjekt 6069 SDanlegg svømmehallen

0

625

0

0

0

0

0

007:Rehabilitering og
ombygging av
Sløydsal og
skolekjøkken ved
grunnskolen 2020

208

0

0

0

0

0

0

008: PTMN,
Samfunnshuset 2020

969

0

1 111

0

0

0

1 111

Kommunedirektørens
stab

Karasjok skole

Enhet for
hjemmesykepleie

Teknisk enhet
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Beløp i 1000
Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
Sum
2021
20222025
Prosjekt 6234
Sentrumsbygget

313

694

1 250

0

0

0

1 250

1

2 563

0

0

0

0

0

10 825

16 748

12 500

12 457

0

0

24 957

Prosjekt 6039
Mannevarre
mottaksanlegg

716

1 260

0

0

0

0

0

Prosjekt 6411
Geovekst

55

138

138

0

0

0

138

016: PTMN,
Utbedring av akustikk
og lysforhold
barneskolen 2020

94

0

0

0

0

0

0

Prosjekt 3407 Boliger
for unge
funksjonshemmede

815

16 732

8 620

0

0

0

8 620

1 347

1 250

1 718

Prosjekt 6038 Felles
mønstringssted

280

625

14 788

Prosjekt 6064 Ny
skole 1 - 10 kl.

946

2 313

Prosjekt 6041 Tana
River II

456

2 899

1 456

0

0

0

1 456

1 247

0

0

0

0

0

0

98

3 063

363

4 375

0

0

4 738

Prosjekt 6059
Vannskade Karasjok
avløpsrenseanlegg

5 049

7 934

5 728

2 500

6 250

5 000

19 478

Prosjekt 2620
Guolban mánáidgárdi

7 496

3 750

2 500

0

0

0

2 500

Prosjekt 2641
Lattosluohkka
mánáidgárdi
Prosjekt 6277
Idrettshallen

Prosjekt 3907
Karasjok helsesenter Helhetlig
gjennomgang

022:
PTMN,Inntaksledning
Ravdojok vannverk
2020 prosjekt 6013
Prosjekt 6024
Ledningsanlegg
vuollosguolbarenseanlegg
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85 937 171 875

14 788

0

10 250 117 500 104 375

85 938 345 468

0

29 576

0 232 125

Beløp i 1000
Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
Sum
2021
20222025
Karasjok rådhus ombygging

0

1 625

1 875

0

0

0

1 875

515

270

270

0

0

0

270

Ledningsanlegg
Eisevárre

0

1 000

250

13 250

0

0

13 500

Utslipps,overløpsledning og
overløpsarrangement
Karasjok RA

0

4 750

15 000

0

0

0

15 000

Herredshuset

0

625

0

0

0

0

0

Sentrumsplan med
tiltak

0

188

0

0

0

0

0

404

750

1 125

0

0

0

1 125

Ladestasjon el-bil
Helse og omsorg

0

0

625

0

0

0

625

Utstyr til
veivedlikehold

0

0

1 482

0

0

0

1 482

Saxelift til skole og
idrettshall

0

0

313

0

0

0

313

Oppgradering av
Ravdojok
industriområde

0

0

1 500

0

0

0

1 500

Ledningsanlegg
renseanlegget Sentrum nord

0

0

0

0

12 670

13 262

25 932

31 835

69 801

Prosjekt mangler

758

0

0

0

0

0

0

Sum Org. oppsett
mangler

758

0

0

0

0

0

0

36 380

76 895

Forprosjekt Ledningsanlegg
renseanlegget sentrum
nord

Oppgradering bygg
og boliger Ombygging
Karasjok
omsorgsboliger

Sum Teknisk enhet

82 862 250 807 295 170 104 200 733 039

Org. oppsett mangler

Investeringer i varige
driftsmidler
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85 119 252 107 296 470 105 500 739 196

Saksutredning
Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 fremlegges i
balanse og er bindende for enhetene og kan ikke overskrides. Økonomiplanen viser de
langsiktige utfordringene, prioriteringer og bevilgninger kommunestyret vedtar.
Økonomiplanens år 2 er de rammer enhetene skal forholde seg til ved utarbeidelse av
budsjettforslag for 2023. Det er utarbeidet en oversikt over alle investeringstiltak gjeldende for
2022 og økonomiplanperioden 2022-2025. Oppsummerende liste over innarbeidede tiltak i
Budsjett- og Økonomiplanen, samt ønskede tiltak, er lagt til som vedlegg til planen i Framsikt.
Enhetslederne har deltatt i budsjettprosessen og foreslått innsparingstiltak som for hver enhet ble
satt til 4%. Enhetslederne har også utarbeidet en liste med ønskede tiltak som ikke er budsjettert i
økonomiplanen. Denne listen finnes som vedlegg til planen.
Det er for år 2022 budsjettert med kr 17,4 mill. til avsetning disposisjonsfond. Budsjettforslaget
er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende økonomiplan og vedtatt budsjett for 2021.Rammene
for enhetene er deretter justert med tanke på omstillingsbehovet.
Vurdering
Høsten 2021 har landet hatt ett regjeringsskifte og Budsjett- og Økonomiplanen for Karasjok
kommune er utarbeidet med utgangspunkt i regjeringen Støre sitt statsbudsjett som ble presentert
den 08.11.2021. Statsbudsjettet, slik det ser ut nå, resulterte i en reduksjon i de frie inntektene på
kr 1,4 mill. for Karasjok kommune, noe som foreløpig kun er ett anslag. Dette er en nedgang på
0,65% og når det tas hensyn til lønns- og prisvekst, vil reduksjonen utgjøre 3,15%. Med dette og
målet som kommunen har, om å bygge opp disposisjonsfondet de neste årene, vil det kreve at
enhetene i samarbeid med kommunedirektørens stab, fortsatt må vise måtehold for å sikre en
stabil og forutsigbar drift i økonomiplanperioden. Det er derfor viktig at økonomistyring har
hovedfokus i organisasjonen ved fortsatt månedlige rapporteringer/oppfølgingsmøter, i tillegg til
kvartalsrapporteringene.
Det er foretatt driftsreduserende tiltak i enheter hvor det er mulig og samtlige enheter har
gjennomført en reduksjon som tilsvarer 4% av enhetens nettoramme. Det har vært nødvendig å
øke i rammer for noen enheter. Slik at rammen totalt for enhetene, er foreslått økt med kr 986
000 i 2022, sammenlignet med 2021. Dette har sin bakgrunn i nødvendige justeringer i rammen
for enkelte enheter og i størst mulig grad tilpasse budsjettet til dagens drift og demografi i
kommunens befolkning. Her kan nevnes at;




Barnevernet sin ramme er økt med 1,7 mill. kr, hovedsakelig med bakgrunn i at det
særskilte tilskuddet på 1,2 mill. kr. inngår i rammen fra 2022 og på grunna av
barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, som innebærer at kommunene får et
større finansielt ansvar. Økning i rammeoverføring til denne reformen er på kr 703 000 til
Karasjok kommune.
Sykeavdelingens budsjett er foreslått økt fra 2021 til 2022 med kr 3 mill. samt at en
urealistisk inntekt på 1,3 mill. er fjernet, dette gir en økning på kr 4,3 mill. kr. Imidlertid
har enheten, som de øvrige enheter lagt til de 4% i innsparingstiltak. Total økning i
rammen utgjør da 3,5 mill. kr
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For NAV er budsjettet til sosialhjelp økt med kr 500 000. Det er også budsjettert med
midler til lisenser (NAV tar i bruk ett nytt system i 2022, samtidig som det gamle må
brukes i en overgangsfase), husleien som var foreslått en reduksjon for, kan ikke
gjennomføres før tidligst i 2023, på grunn av kontrakt med nåværende utleier. Budsjettet
til NAV er økt med totalt 1 mill. kr.
Bolig, eiendom og kommunal teknikk: Den interne overføringen (leie svømmehall fra
skolens budsjett) på1,85 mill. kr., og en urealistisk inntekt som gjelder «fordelte utgifter»,
er fjernet fra budsjettet til enheten. Dette medfører en økning i rammen på totalt kr 3,95
mill. kr.

Det skal investeres mer enn tidligere, i økonomiplanperioden. Det er nødvendig da kommunens
bygg og infrastruktur i vann og avløp er gamle og ikke tilpasset dagens standard. Investeringene
gjøres også med tanke på bygningsmessige behov som er i tjenesteområdene. Arbeidet med
forprosjektering med tanke på investeringer i bygg innen enhetene helse- og omsorg, oppvekst
og teknisk, er igangsatt. Investeringene i vann og avløp fortsetter slik forutsatt i hovedplan for
området.
Det vises forøvrig til kapittelet; Investeringer i Økonomiplanen.
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