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Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune

MØTEPROTOKOLL
Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
15.12.16

Kommunestyret holdt møte 15.12.16 på LES-bygget. Innkalling var sendt til kommunestyret med
kopi til 1. varamedlem. Møtet var kunngjort i Altaposten og Ávvir og på kommunens hjemmeside:
www.kautokeino.kommune.no
Navneopprop:
Ordfører Johan Vasara foretok navneopprop.
Godkjennelse av innkallingen:
Innkallingen ble enstemmig godkjent. Møtet er lovlig satt.
Godkjennelse av sakslisten:
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
Valg av protokollunderskrivere:
Anders S. Buljo (JSL) og Isak Mathis O. Hætta (GDL) ble sammen med ordfører valgt til å
underskrive protokollen.
Praktisk informasjon:
Kommunestyret spiste lunsj på Kautokeino Villmarksenter.
Påskjønnelse av ansatte:
Utdeling av gullklokker og en ekstra ferieuke til ansatte som har jobbet 25 år i kommunen:
1.
2.
3.
4.
5.

Berit Anne Lise Hætta.
Else Marie Biti.
Nikken Turi.
Ann-Mette Andersen.
Salomine Mikkelsen.

Permisjoner:


Klemet Erland Hætta (SáL) fikk innvilget permisjon fra kl. 16:35, etter behandling av sak 58/16.



Vegard Olsen (GDL) fikk innvilget permisjon fra kl. 17:00, etter behandling av sak 61/16.
Varamedlem Nikken Turi møtte fra sak 62/16.



Isak Mathis Buljo (AP) fikk innvilget permisjon fra kl. 18:00 under behandling av sak 65/16. Han
var ikke med i behandling av sak 65/16 og resten av sakslisten.



Ann-Catharina A. Lango (V) fikk innvilget permisjon fra kl. 18:15, under behandling av sak
65/16. Hun var ikke med i behandling av sak 65/16 og resten av sakslisten.

Interpellasjon:
Interpellasjon fra Mikkel Isak J. Eira (H):
Kautokeino Høyre har registrert medieoppslag om kommunale tjenester innenfor helse- og
omsorgstjenester den siste tiden. Det gjelder bl.a. reduksjon av tjenester til folk med veldig store
behov. Nå sist et oppslag om en bruker som rett til Brukerstyrt Personlig assistent. Denne ordningen,
som den blå/blå regjeringen har sikret som en rettighet, er avgjørende for mange av våre
medmennesker. Mener ordføreren at Kautokeino kommune yter et godt nok tilbud til disse
menneskene, som har rett til BPA, når de selv åpenbart er av en annen oppfatning? Har Kautokeino
kommune tilstrekkelig kompetanse ved avgjørelse av slike saker? Saker klages inn for fylkesmannen,
noe som er beklagelig.

Ordførerens svar på interpellasjonen:
Kautokeino kommune yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Det
foreligger alltid en individuell vurdering i enkeltsaker som grunnlag for enkeltvedtak, jmf. Lov om
helse og omsorgstjenester. Blir det endringer tas ny vurdering og alle får tjenester ut i fra sitt behov.
Dersom enkeltvedtak påklages ihht. Forvaltningslovens paragraf 28 og Pasient- og
brukerrettighetslovens paragraf 7-2/7-3 til kommunen og man avviser klagen, så er det
Fylkesmannen som stadfester endelig vedtak. Dette er vedtak kommunen selvfølgelig innretter seg
etter hvis vedtaket tilsier det. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.
Enhet helse og omsorg har egne saksbehandlere som saksbehandler innenfor helse og
omsorgstjenesteloven. Disse mottar og behandler alle søknader som angår helse og omsorg, det blir
foretatt kartlegginger og det innhentes relevant tilleggsinformasjon for å belyse saken. Saksbehandler
legger fram denne informasjonen for helse og omsorg sitt tildelingsteam som er tverrfaglig
sammensatt. Teamet tar stilling til hvilke tjenester som skal settes inn ihht. lovverket. Saksbehandler
sender så ut enkeltvedtak, med opplysninger om klageadgang.
Kautokeino kommune ved enhet helse og omsorg har etter min vurdering god kompetanse sikret
gjennom god tverrfaglig organisering. Vi kan og bør alltid ha en målsetning om å tilby befolkningen
enda bedre tjenester, men med et bredt fagmiljø som gjør grundige vurderinger og en
sikringsmekanisme med klageadgang til Fylkesmannen gjør at jeg føler meg trygg på at våre
innbyggere får en god saksbehandling ihht. lovverket.

Spørsmål:
Kommunestyrerepresentanten Anton Dahl (V) stilte flere spørsmål til ordføreren. Ordfører svarte på
spørsmålene. Til en av spørsmålene ble kommunestyremøtet lukket i hht. Reglement for Kautokeino
kommunestyret § 7 d) og KL § 31 nr. 3. Rådmannen svarte på spørsmålet.

SAKSLISTE
Sak nr.

Innhold

PS 47/16

Budsjettregulering - desember 2016.

PS 48/16

Fire- eller femdagers skoleuke.

PS 49/16

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Ressursbruk og kvalitet i pleie og
omsorgtjenestene.

PS 50/16

Selskapskontroll – VEFAS IKS.

PS 51/16

Plan for selskapskontroll 2017 - 2020.

PS 52/16

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.

PS 53/16

Selskapskontroll – Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKA Finnmark IKS)

PS 54/16

Godkjenning av kommunal planstrategi 2016 – 2019.

PS 55/16

Videreføring av kassakreditt 2017.

PS 56/16

Fastsettelse av kommunalt inntektsskatteøre 2017.

PS 57/16

Opptak av startlån / tilskudd i Husbanken 2017.

PS 58/16

Økonomiplan 2017 - 2020 med handlingsprogram og årsbudsjett 2017.

PS 59/16

Høring - Regional transportplan 2018 - 2027.

PS 60/16

Reglement for Kautokeino kommunens finansforvaltning.

PS 61/16

Politisk delegasjonsreglement.

PS 62/16

Suppleringsvalg - kommunalt råd for funksjonshemmede.

PS 63/16

Suppleringsvalg - styremedlem til Samisk Musikkfestival.

PS 64/16

Møteplan for kommunestyret 2017.

PS 65/16

Fastsettelse av eiendomsskatt 2017.

PS 66/16

IKA Finnmark IKS – endring av selskapsavtale.

PS 47/16
BUDSJETTREGULERING - DESEMBER 2016

Ephortesaksnr. 2016/323. Arkiv: 153.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer i årsbudsjett 2016:
Drift:
15110 Låneavdrag
15700 Overføring til investering
17110 Sykepengerefusjoner
15999 Avskrivinger
19999 Avskrivinger
15700 Overføring til investering
15400 Avsetning til disposisjonsfond
Investering:
05290 Egenkapital KLP
09700 Overføring fra drift
05112 Låneavdrag til Husbanken
09224 Innbetalte låneavdrag
09700 Overført fra drift
09100 Bruk av lån
05233 Startlån tildelt

kr
- kr
kr
- kr
- kr
- kr
kr
kr

- kr
kr
- kr
kr
- kr
kr
kr
kr

1 300 000
840 000
2 500 000
9 500 000
9 500 000
617 000
2 343 000
0

840 000
840 000
1 100 000
483 000
617 000
4 000 000
4 000 000
0

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer i årsbudsjett 2016:
Drift:
15110 Låneavdrag
15700 Overføring til investering
17110 Sykepengerefusjoner
15999 Avskrivinger
19999 Avskrivinger
15700 Overføring til investering
15400 Avsetning til disposisjonsfond
Investering:
05290 Egenkapital KLP
09700 Overføring fra drift
05112 Låneavdrag til Husbanken
09224 Innbetalte låneavdrag
09700 Overført fra drift
09100 Bruk av lån
05233 Startlån tildelt

kr
- kr
kr
- kr
- kr
- kr
kr
kr

- kr
kr
- kr
kr
- kr
kr
kr
kr

1 300 000
840 000
2 500 000
9 500 000
9 500 000
617 000
2 343 000
0

840 000
840 000
1 100 000
483 000
617 000
4 000 000
4 000 000
0

Kommunestyrets behandling:
Felles forslag fra SáL/V/H/GDL ved Klemet Erland Hætta (SáL):
Kr. 43 000 til veglys i Máze. Avsetting til disposisjonsfondet reduseres med samme sum.
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.
Votering:
Felles forslag fra SáL/V/H/GDL falt med 10 mot 9 stemmer.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer i årsbudsjett 2016:
Drift:
15110 Låneavdrag
15700 Overføring til investering
17110 Sykepengerefusjoner
15999 Avskrivinger
19999 Avskrivinger
15700 Overføring til investering
15400 Avsetning til disposisjonsfond
Investering:
05290 Egenkapital KLP
09700 Overføring fra drift
05112 Låneavdrag til Husbanken
09224 Innbetalte låneavdrag
09700 Overført fra drift
09100 Bruk av lån
05233 Startlån tildelt

kr
- kr
kr
- kr
- kr
- kr
kr
kr

- kr
kr
- kr
kr
- kr
kr
kr
kr

1 300 000
840 000
2 500 000
9 500 000
9 500 000
617 000
2 343 000
0

840 000
840 000
1 100 000
483 000
617 000
4 000 000
4 000 000
0

PS 48/16
FIRE- ELLER FEMDAGERS SKOLEUKE.

Ephortesaksnr. 2013/799. Arkiv: N06.

Forslag til vedtak:
Ut i fra samlet vurdering i.h.h.t pedagogisk forhold, skolenes erfaringer og uttalelser, skolens behov,
økonomi, foreldres synspunkter og svar fra foreldreundersøkelse fortsettes firedagers skoleuke
skoleåret 2017/18.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Ut i fra samlet vurdering i.h.h.t pedagogisk forhold, skolenes erfaringer og uttalelser, skolens behov,
økonomi, foreldres synspunkter og svar fra foreldreundersøkelse fortsettes firedagers skoleuke
skoleåret 2017/18.
Kommunestyrets behandling:
Forslag fra Marit Karlsen (AP):
Foreslår utsettelse av sak 48/16, og at en bredere utredning omkring et alternativ 5 dagers skoleuke
gjøres. En tverrpolitisk gruppe oppnevnes for å delta i denne prosessen sammen med
administrasjonen. Saken behandles igjen i kommunestyret innen utgangen av juni 2017.
Felles forslag fra V/H ved Ann-Catharina A. Lango (V):
Skoleukene for skoleåret 17/18 endres fra firedagers til femdagers skoleuker, dette med bakgrunn i
de pedagogiske forholdene ved firedagers skoleuker, som oppleves krevende for enkelte.
Votering:
Forslag fra Marit Karlsen (AP) falt med 18 mot 1 stemme.
Felles forslag fra H/V ble satt opp mot formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling fikk
15 stemmer og felles forslag fra V/H fikk 4 stemmer.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 mot 4 stemmer.
Kommunestyrets vedtak, med 15 mot 4 stemmer.
Ut i fra samlet vurdering i.h.h.t pedagogisk forhold, skolenes erfaringer og uttalelser, skolens behov,
økonomi, foreldres synspunkter og svar fra foreldreundersøkelse fortsettes firedagers skoleuke
skoleåret 2017/18.

PS 49/16
Ephortesaksnr. 2016/331. Arkiv: 217.
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESSURSBRUK OG KVALITET I PLEIE OG
OMSORGTJENESTENE
Kontrollutvalgets innstilling, enst.
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressursbruk og
kvalitet i pleie og omsorgstjenestene» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølgning av rapportens anbefalinger og herunder:
 Skriftliggjøre rutiner og prosedyrer på overordnet nivå for å sikre lik kvalitet i tjenestene som ytes
 Utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan kommunen tilstreber at den enkelte
bruker får dekt sine grunnleggende behov på en tilfredsstillende måte
 Skriftliggjøre hvordan kommunen sikrer brukere av pleie- og omsorgstjenestene hjelp til rett tid,
helhetlige tjenester og medbestemmelse
 Gjennomføre risikoanalyser knyttet til tjenesteytingen i pleie- og omsorgstjenestene
 Sende ut foreløpig svar dersom et enkeltvedtak ikke kan fattes innen én måned
 Fatte enkeltvedtak – også dersom vedtaket er et avslag på søknad om pleie- og omsorgstjenester
 Grunngi enkeltvedtakene i tråd med forvaltningslovens bestemmelser, herunder gjengir innholdet
i bestemmelsen som vedtaket bygger på
 Sørge for at det blir klart definert hva som skal regnes som et avvik innenfor området pleie og omsorg

Som et ledd i oppfølgingen av ovennevnte punkter ber kommunestyret rådmannen gjennomføre en
brukerundersøkelse på kvaliteten innen pleie og omsorgstjenestene, hvor settes særlig fokus på
kommunikasjon og eventuelle språklige utfordringer.
Kommunestyrets behandling:
Ordfører fremmet kontrollutvalgets innstilling til vedtak.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressursbruk og
kvalitet i pleie og omsorgstjenestene» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølgning av rapportens anbefalinger og herunder:
 Skriftliggjøre rutiner og prosedyrer på overordnet nivå for å sikre lik kvalitet i tjenestene som ytes
 Utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan kommunen tilstreber at den enkelte
bruker får dekt sine grunnleggende behov på en tilfredsstillende måte
 Skriftliggjøre hvordan kommunen sikrer brukere av pleie- og omsorgstjenestene hjelp til rett tid,
helhetlige tjenester og medbestemmelse
 Gjennomføre risikoanalyser knyttet til tjenesteytingen i pleie- og omsorgstjenestene
 Sende ut foreløpig svar dersom et enkeltvedtak ikke kan fattes innen én måned
 Fatte enkeltvedtak – også dersom vedtaket er et avslag på søknad om pleie- og omsorgstjenester
 Grunngi enkeltvedtakene i tråd med forvaltningslovens bestemmelser, herunder gjengir innholdet
i bestemmelsen som vedtaket bygger på
 Sørge for at det blir klart definert hva som skal regnes som et avvik innenfor området pleie og omsorg

Som et ledd i oppfølgingen av ovennevnte punkter ber kommunestyret rådmannen gjennomføre en
brukerundersøkelse på kvaliteten innen pleie og omsorgstjenestene, hvor settes særlig fokus på
kommunikasjon og eventuelle språklige utfordringer.

PS 50/16
SELSKAPSKONTROLL - VEFAS IKS

Ephortesaksnr. 2016/649. Arkiv: 216.

Kontrollutvalgets innstilling, enst.
1. Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll ved VEFAS IKS til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens Kap. 7:
o
o
o
o

Eierskapsmelding
Eierstrategier for kommunens oppfølging av selskapet.
Samhandling mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentanter.
Gjennomføre, som en del av folkevalgtopplæringen obligatoriske kurs og/eller
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring av utskilt
virksomhet.
o Evaluering av selskapsavtalen, også med tanke på om det er samsvar mellom avtalen og
ordninger som praktiseres i selskapet og mellom selskap og eiere.
o Øvrige forhold som fremkommer i anbefalingene fra KS Eierforum..»
Kommunestyrets behandling:
Ordfører fremmet kontrollutvalgets innstilling til vedtak.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
1. Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll ved VEFAS IKS til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens Kap. 7:
o
o
o
o

Eierskapsmelding
Eierstrategier for kommunens oppfølging av selskapet.
Samhandling mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentanter.
Gjennomføre, som en del av folkevalgtopplæringen obligatoriske kurs og/eller
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring av utskilt
virksomhet.
o Evaluering av selskapsavtalen, også med tanke på om det er samsvar mellom avtalen og
ordninger som praktiseres i selskapet og mellom selskap og eiere.
o Øvrige forhold som fremkommer i anbefalingene fra KS Eierforum..»

PS 51/16
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017 - 2020.

Ephortesaksnr. 2016/650. Arkiv: 216.

Kontrollutvalgets innstilling, enst.
Kommunestyret viser til kontrollutvalgets dokument «Overordnet analyse og plan for
selskapskontroll 2017-2020». Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i dokumentets Del 3 hva
angår Kautokeino kommune, og godkjenner dette som Plan for selskapskontroll for perioden 2017 –
2020.
Følgende kontroller prioriteres i planperioden:
1. Generell eierskapskontroll av Kautokeino kommunes forvaltning av sine eierinteresser i
selskap kommen har eierskap i jfr. bestemmelsene i kommunelovens § 77 nr. 5 og
kontrollutvalgsforskriften Kap. 6 §§13-15.
2. Ikke lovpålagt selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av selskapene i følgende
prioriterings rekkefølge:
VEFIK IKS.
Ymber AS.
Det forutsettes at selskapskontrollen samordnes og kostnadsdeles med øvrige
eierkommuner.
Det forutsettes videre at kommunestyret har godkjent finansiering av kontrollprosjektet før
dette iverksettes.
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom
kontrollutvalget finner det nødvendig.
Kommunestyrets behandling:
Ordfører fremmet kontrollutvalgets innstilling til vedtak.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret viser til kontrollutvalgets dokument «Overordnet analyse og plan for
selskapskontroll 2017-2020». Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i dokumentets Del 3 hva
angår Kautokeino kommune, og godkjenner dette som Plan for selskapskontroll for perioden 2017 –
2020.
Følgende kontroller prioriteres i planperioden:
1. Generell eierskapskontroll av Kautokeino kommunes forvaltning av sine eierinteresser i
selskap kommen har eierskap i jfr. bestemmelsene i kommunelovens § 77 nr. 5 og
kontrollutvalgsforskriften Kap. 6 §§13-15.
2. Ikke lovpålagt selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av selskapene i følgende
prioriterings rekkefølge:
VEFIK IKS.
Ymber AS.
Det forutsettes at selskapskontrollen samordnes og kostnadsdeles med øvrige
eierkommuner.
Det forutsettes videre at kommunestyret har godkjent finansiering av kontrollprosjektet før
dette iverksettes.
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom
kontrollutvalget finner det nødvendig.

PS 52/16
Ephortesaksnr. 2016/343. Arkiv: 217.
OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017 - 2020
Kontrollutvalgets innstilling, enst.
Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020.
Følgende områder prioriteres i planperioden:
1. Mobbing i grunnskolen
2. Rutiner for ansettelser
3. Samhandlingsreformen
4. Byggesaksbehandling
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom
kontrollutvalget finner det nødvendig.
Kommunestyrets behandling:
Tilleggsforslag fra Anton Dahl (V):
Kommunestyret ber om at 1. punkt i kontrollutvalgets prioritering for planperiode endres til:
Mobbing blant barn og ungdom i Kautokeino.
Tilleggsforslag fra Anton Dahl (V) ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet kontrollutvalgets innstilling til vedtak.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020.
Følgende områder prioriteres i planperioden:
1. Mobbing i grunnskolen
2. Rutiner for ansettelser
3. Samhandlingsreformen
4. Byggesaksbehandling
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom
kontrollutvalget finner det nødvendig.
Kommunestyret ber om at 1. punkt i kontrollutvalgets prioritering for planperiode endres til:
Mobbing blant barn og ungdom i Kautokeino.

PS 53/16
Ephortesaksnr. 2016/326. Arkiv: 216.
SELSKAPSKONTROLL - INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK IKS.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens forslag til etterretning og ber rådmannen utarbeide endelig forslag til
Eierskapsmelding til møtet i mars 2017.
Kommunestyret oppnevner x representanter som skal bistå administrasjonen i arbeidet med
eierskapsmeldingen.
Formannskapets behandling:
Forslag fra ordfører Johan Vasara (AP):
Endring av andre avsnitt:
Kommunestyret oppnevner et forholdsmessig sammensatt ad-hoc utvalg på 3 medlemmer som skal
bistå administrasjonen i arbeidet med eierskapsmeldingen.
Forslag fra ordfører ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet forslag til vedtak med den vedtatte endringen.
Forslag til vedtak med den vedtatte endringen ble enstemmig godkjent.
Formannskapets innstilling, enst.
Kommunestyret tar rådmannens forslag til etterretning og ber rådmannen utarbeide endelig forslag til
Eierskapsmelding til møtet i mars 2017.
Kommunestyret oppnevner et forholdsmessig sammensatt ad-hoc utvalg på 3 medlemmer som skal
bistå administrasjonen i arbeidet med eierskapsmeldingen.
Kommunestyrets behandling:
Felles forslag fra SáL/H/V/GDL ved Mikkel Isak J. Eira (H):
Forslag på representant til ad-hoc utvalget: Johan Andersen Klemetsen.
Felles forslag fra AP/JSL ved Mikkel Ailo Gaup (AP):
Evttohit Johan Vasara – lávdegotti jođiheaddjji ja Inger Marit Bongo ad-hoc lávdegoddái gárvet
eaiggatvuođadieđahusii.
Votering:
Felles forslag fra SáL/H/V/GDL ble enstemmig vedtatt.
Felles forslag fra AP/JSL ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet formannskapets innstilling med de vedtatte endringene.
Formannskapets innstilling med endringene ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret tar rådmannens forslag til etterretning og ber rådmannen utarbeide endelig forslag til
Eierskapsmelding til møtet i mars 2017.
Kommunestyret oppnevner et forholdsmessig sammensatt ad-hoc utvalg på 3 medlemmer som skal
bistå administrasjonen i arbeidet med eierskapsmeldingen.
1. Johan Vasara – leder.
2. Inger Marit Bongo.
3. Johan Anders Klemetsen.

PS 54/16
Ephortesaksnr. 2016/242. Arkiv: 141.
GODKJENNING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 - 2019
Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner forslag til Planstrategi for Kautokeino 2016-2019 slik den er lagt frem og
sender den til kommunestyret 15.12.2016 for endelig fastsetting.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Formannskapet godkjenner forslag til Planstrategi for Kautokeino 2016-2019 slik den er lagt frem og
sender den til kommunestyret 15.12.2016 for endelig fastsetting.
Saksfremlegget og forslag til vedtak ble endret etter innstillingsmøte 29.11.16, da høringsfristen var
12.12.16.
Ny forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til Planstrategi for Kautokeino 2016 - 2019 slik den er lagt frem
og med de endringer som er tatt med etter høringen.
Kommunestyrets behandling:
Felles forslag fra SáL/V/H/GDL ved Klemet Erland Hætta (SáL):
Nye planer:
- Kommunedelplan for Máze.
- Reglement for godtgjørelse til folkevalgte.
Felles forslag fra SáL/V/H/GDL ved Isak Mathis O. Hætta (GDL):
Plan for motorferdsel:
1. Kjøring på vann.
2. Løypenett i kommunen.
Kommunestyret vedtar 2017.
Votering:
Felles forslag fra SáL/V/H/GDL ved Klemet Erland Hætta falt med 10 mot 9 stemmer.
Felles forslag fra SáL/V/H/GDL ved Isak Mathis O. Hætta falt med 10 mot 9 stemmer.
Ordfører fremmet det nye forslaget til vedtak.
Ny forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret godkjenner forslag til Planstrategi for Kautokeino 2016 - 2019 slik den er lagt frem
og med de endringer som er tatt med etter høringen.

PS 55/16
VIDEREFØRING AV KASSAKREDITT 2017.

Ephortesaksnr. 2015/631. Arkiv: 251.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner at kassakredittlån/driftskreditt på inntil Kr. 35 mill. tas opp for året 2017.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Kommunestyret godkjenner at kassakredittlån/driftskreditt på inntil Kr. 35 mill. tas opp for året 2017.
Kommunestyrets behandling:
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret godkjenner at kassakredittlån/driftskreditt på inntil Kr. 35 mill. tas opp for året 2017.

PS 56/16
Ephortesaksnr. 2016/651. Arkiv: 106.
FASTSETTELSE AV KOMMUNALT INNTEKTSSKATTEØRE 2017
Forslag til vedtak:
Det foreslås følgende for fastsettelsen av det kommunale skatteøre for år 2017:
For inntekts- og formueskatt i Kautokeino kommune for inntektsåret 2017 benyttes maksimale satser
jf. Stortingets skattevedtak.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Det foreslås følgende for fastsettelsen av det kommunale skatteøre for år 2017:
For inntekts- og formueskatt i Kautokeino kommune for inntektsåret 2017 benyttes maksimale satser
jf. Stortingets skattevedtak.
Kommunestyrets behandling:
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Det foreslås følgende for fastsettelsen av det kommunale skatteøre for år 2017:
For inntekts- og formueskatt i Kautokeino kommune for inntektsåret 2017 benyttes maksimale satser
jf. Stortingets skattevedtak.

PS 57/16
Ephortesaksnr. 2016/660. Arkiv: 251.
OPPTAK AV STARTLÅN / TILSKUDD I HUSBANKEN 2017.
Forslag til vedtak:
Med forbehold om Fylkesmannens godkjenning tar Kautokeino kommune opp kr. 4.000.000,- i
startlån i Den norske stats husbank. Lån gjelder for 2017.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Med forbehold om Fylkesmannens godkjenning tar Kautokeino kommune opp kr. 4.000.000,- i
startlån i Den norske stats husbank. Lån gjelder for 2017.
Kommunestyrets behandling:
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Med forbehold om Fylkesmannens godkjenning tar Kautokeino kommune opp kr. 4.000.000,i startlån i Den norske stats husbank. Lån gjelder for 2017.

PS 58/16
Ephortesaksnr. 2016/610. Arkiv: 145.
ØKONOMIPLAN 2017-2020 MED HANDLINGSPROGRAM OG ÅRSBUDSJETT 2017
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017
med følgende endringer:
Økonomiutvalgets uttalelse, enst.
Økonomiutvalget tar forslag til økonomiplan 2017 – 2020 med handlingsprogram og årsbudsjett
2017 til etterretning.
Formannskapets behandling:
Felles forslag fra AP/JSL ved Inger Marit Bongo (AP):
Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2017 – 2020 med følgende
endringer:
Driftsbudsjettet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

År:
Nytt nøkkelsystem for VA-anleggene
Vedlikehold av bygninger
Videre utbygging av driftskontroll va-anlegg
Vedlikehold av ytre anlegg
Tilhenger for å bygge inn avløpsspyler
Vedlikehold av maskiner, utstyr og inventar
Brann -opplæringsmidler
Opplæringstiltak for ansatte
Rullestolbil
Leie/leasing av biler
Prosjekt SapmiAgri
Tilskudd til prosjektet
Utbedring av bruer
Vedlikehold av ytre anlegg
Ferdigstille kommuneplan
Kjøp av konsulenttjenester m.m.
Overføres fra disposisjonsfondet
SUM

2017
50 000
100 000
70 000
100 000
102 000
130 000
170 000
145 000
- 867 000
0

Investeringsbudsjettet:
År:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Forprosjekt og prosjektering av
rensetrinn og ny vannkilde
Prosjektgjennomføring
Nye lån
Utredning av ny skole- og
barnehagestruktur.
Prosjektgjennomføring
Nye lån
Forprosjektering av nye heldøgns
plasser for personer med
demenssykdom
Prosjektgjennomføring
Nye lån
Kjøkken på helsesenteret
Inventar og utstyr
Kjøp av konsulenttjenester
Nye lån
Større reparasjonsarbeider
kommunale bygg
Utendørsanlegg/bygningsdrift
Nye lån
Asfaltering og vedlikehold av
kommunale veier
Byggetjenester
Nye lån
Oppgradering av uteområdet
for Beazedievva mánáidgárdi
Inventar og utstyr
Nye lån
Utskiftning av kummer i Ajastealli
Grunnarbeider
Nye lån
Renovering av kommunale
infiltrasjonsanlegg/minirenseanlegg
Vedlikehold
Nye lån

10 Innkjøp av kontormøbler
Kontorinventar og utstyr
Nye lån
SUM

2017

2018

1 500 000
-1 500 000
1 500 000
-1 500 000

1 000 000
-1 000 000
900 000
100 000
-1 000 000
500 000
-500 000
500 000
-500 000
120 000
-120 000
300 000
-300 000
1 000 000

1 000 000
-1 000 000

-1 000 000

100 000
-100 000
7 520 000

-7 520 000

1 000 000 -1 000 000

Låneopptak forutsetter Fylkesmannens godkjenning så lenge Kautokeino er en ROBEK -kommune.

Felles forslag fra AP/JSL ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
Ordfører fremmet forslag til vedtak med de vedtatte endringer.
Forslag til vedtak med de vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2017 – 2020 med følgende
endringer:
Driftsbudsjettet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

År:
Nytt nøkkelsystem for VA-anleggene
Vedlikehold av bygninger
Videre utbygging av driftskontroll va-anlegg
Vedlikehold av ytre anlegg
Tilhenger for å bygge inn avløpsspyler
Vedlikehold av maskiner, utstyr og inventar
Brann -opplæringsmidler
Opplæringstiltak for ansatte
Rullestolbil
Leie/leasing av biler
Prosjekt SapmiAgri
Tilskudd til prosjektet
Utbedring av bruer
Vedlikehold av ytre anlegg
Ferdigstille kommuneplan
Kjøp av konsulenttjenester m.m.
Overføres fra disposisjonsfondet
SUM

2017
50 000
100 000
70 000
100 000
102 000
130 000
170 000
145 000
- 867 000
0

Investeringsbudsjettet:
År:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Forprosjekt og prosjektering av
rensetrinn og ny vannkilde
Prosjektgjennomføring
Nye lån
Utredning av ny skole- og
barnehagestruktur.
Prosjektgjennomføring
Nye lån
Forprosjektering av nye heldøgns
plasser for personer med
demenssykdom
Prosjektgjennomføring
Nye lån
Kjøkken på helsesenteret
Inventar og utstyr
Kjøp av konsulenttjenester
Nye lån
Større reparasjonsarbeider
kommunale bygg
Utendørsanlegg/bygningsdrift
Nye lån
Asfaltering og vedlikehold av
kommunale veier
Byggetjenester
Nye lån
Oppgradering av uteområdet
for Beazedievva mánáidgárdi
Inventar og utstyr
Nye lån
Utskiftning av kummer i Ajastealli
Grunnarbeider
Nye lån
Renovering av kommunale
infiltrasjonsanlegg/minirenseanlegg
Vedlikehold
Nye lån

10 Innkjøp av kontormøbler
Kontorinventar og utstyr
Nye lån
SUM

2017

2018

1 500 000
-1 500 000
1 500 000
-1 500 000

1 000 000
-1 000 000
900 000
100 000
-1 000 000
500 000
-500 000
500 000
-500 000
120 000
-120 000
300 000
-300 000
1 000 000

1 000 000
-1 000 000

-1 000 000

100 000
-100 000
7 520 000

-7 520 000

1 000 000 -1 000 000

Låneopptak forutsetter Fylkesmannens godkjenning så lenge Kautokeino er en ROBEK -kommune.

Uttalelse fra råd for funksjonshemmede:
Uttalelse til kommunens økonomiplan 2017 - 2021:
-Ansvar 4 Skole - Tiltak s 27:
Kommunen bør ikke kutte i lærerstillinger, da dette vil gå utover elevenes læring og trivsel på skolen.
-Ansvar 5 Helse s. 31:
Kutt i lønnsutgifter/nedbemanning er ikke å anbefale innen omsorgs- og hjemmetjenester. Det er et
krevende arbeid, og med for få ansatte vil det gå utover den enkelt ansattes helse og arbeidsmiljø.
Brukerne vil også måtte ta til takke med et dårligere tilbud/hjelpeapparat. Dette kan gå utover
brukerens helse, og ikke minst innskrenke muligheten til å leve et "normalt" liv, i sitt eget hjem.
Rådet etterspør planer for opprettelse av kommunal barneavlastningsordning/bolig. Vi kan ikke se at
dette er tatt med i ny økonomiplan. Det er viktig å prioritere dette, da det er familier i kommunen
med behov for et slikt tilbud.
-Ansvar 6 og 7 Teknisk
Råd for funksjonshemmede har høsten 2016 gjennomført befaring på skolene i kommunen, sammen
med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon avd. Finnmark. Det er vesentlige mangler i kommunens
skolebygg hva gjelder universell utforming. Kommunen bør ta befaringsrapporten til etterretning, og
tilrettelegge skoler og barnehager, slik at de tilfredsstiller kravene til universell utforming.
Råd for funksjonshemmede ber også kommunen om å tilrettelegge for mennesker med
hørselsvansker, og investere i skranke-teleslynger.
Eldrerådets uttalelse:
I rådmannens forord til økonomiplan med handlingsprogram, 2017 – 2020, står det at den
administrative ledelse lager forslag til økonomiplan på rammenivå som fremmes for formannskapet.
Her sier rådmannen at dette skal gjøres sammen med uttalelser fra AMU, økonomiutvalget
og eldrerådet. Eldrerådet konstaterer at det ikke har fått eller blitt invitert til å komme med uttalelse
for denne økonomiplanperioden. Eldrerådet vil derfor be om at rådet blir tatt med på utformingen av
detaljbudsjettet som skjer etter at rammene for budsjettet for 2017 er vedtatt i kommunestyret,
15.12.2016.
Leder får fullmakt til å følge opp administrasjonens arbeid med detaljbudsjettet innenfor eldrerådets
interesseområde. Leder får også fullmakt til å ta initiativ ovenfor politisk og administrativ ledelse om
økonomiplanen.
Med forbehold om at Eldrerådet får være med på den videre utforming av detaljbudsjett, støtter rådet
forslaget til økonomiplan med handlingsprogram 2017 – 2020.

Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse, enst.
Arbeidsmiljøutvalget støtter formannskapets innstilling.
Personalstyrets uttalelse, enst.
Personalstyret støtter formannskapets innstilling.

Kommunestyrets behandling:
Felles forslag fra SáL/GDL/H/V ved Klemet Erland Hætta (SáL):
Skjønnsmidler for 2018, 2019 og 2020 á kr. 4 000 000,- avsettes til disposisjonsfondet.
Driftsbudsjett:
Rådgiverstilling kultur og oppvekst (s. 27) strykes
Stryke Flytting av barnehage i Máze til skolen (s. 28)
+ Sommerjobb ungdom
+ Kulturaktiviteter til dem med 4 dagers skoleuke
+ Låneavdrag brannbil Máze
Investeringsbudsjett:
Brannbil til Máze

- 700 000
+ 300 000
+ 300 000
+ 100 000
2 000 000

Tilleggsforslag fra JSL/AP ved Inger Marit Bongo (AP):
Økonomiplan og budsjett justeres i h.h.t. vedtatte tiltak i drift og investeringsplan.
Votering:
Felles forslag fra SáL/GDL/H/V falt med 10 mot 9 stemmer.
Tilleggsforslag fra JSL/AP ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet formannskapets innstilling med den vedtatte endringen.
Formannskapets innstilling med den vedtatte endringen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2017 – 2020 med følgende
endringer:
Driftsbudsjettet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

År:
Nytt nøkkelsystem for VA-anleggene
Vedlikehold av bygninger
Videre utbygging av driftskontroll va-anlegg
Vedlikehold av ytre anlegg
Tilhenger for å bygge inn avløpsspyler
Vedlikehold av maskiner, utstyr og inventar
Brann -opplæringsmidler
Opplæringstiltak for ansatte
Rullestolbil
Leie/leasing av biler
Prosjekt SapmiAgri
Tilskudd til prosjektet
Utbedring av bruer
Vedlikehold av ytre anlegg
Ferdigstille kommuneplan
Kjøp av konsulenttjenester m.m.
Overføres fra disposisjonsfondet
SUM

2017
50 000
100 000
70 000
100 000
102 000
130 000
170 000
145 000
- 867 000
0

Investeringsbudsjettet:
År:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Forprosjekt og prosjektering av
rensetrinn og ny vannkilde
Prosjektgjennomføring
Nye lån
Utredning av ny skole- og
barnehagestruktur.
Prosjektgjennomføring
Nye lån
Forprosjektering av nye heldøgns
plasser for personer med
demenssykdom
Prosjektgjennomføring
Nye lån
Kjøkken på helsesenteret
Inventar og utstyr
Kjøp av konsulenttjenester
Nye lån
Større reparasjonsarbeider
kommunale bygg
Utendørsanlegg/bygningsdrift
Nye lån
Asfaltering og vedlikehold av
kommunale veier
Byggetjenester
Nye lån
Oppgradering av uteområdet
for Beazedievva mánáidgárdi
Inventar og utstyr
Nye lån
Utskiftning av kummer i Ajastealli
Grunnarbeider
Nye lån
Renovering av kommunale
infiltrasjonsanlegg/minirenseanlegg
Vedlikehold
Nye lån

10 Innkjøp av kontormøbler
Kontorinventar og utstyr
Nye lån
SUM

2017

2018

1 500 000
-1 500 000
1 500 000
-1 500 000

1 000 000
-1 000 000
900 000
100 000
-1 000 000
500 000
-500 000
500 000
-500 000
120 000
-120 000
300 000
-300 000
1 000 000

1 000 000
-1 000 000

-1 000 000

100 000
-100 000
7 520 000

-7 520 000

1 000 000 -1 000 000

Låneopptak forutsetter Fylkesmannens godkjenning så lenge Kautokeino er en ROBEK -kommune.
Økonomiplan og budsjett justeres i h.h.t. vedtatte tiltak i drift og investeringsplan.

PS 59/16
Ephortesaksnr. 2016/641. Arkiv: N00.
HØRING - REGIONAL TRANSPORTPLAN 2018 - 2027.
Formannskapets innstilling, enst.
Høringsuttalelse fra kommunestyret i Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune til Finnmark
Fylkeskommunes behandling av Regional Transportplan 2018 – 2027:
1. Kommunestyret i Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune er tilfreds med at
rassikringen av RV 93 Silisávži – Kløfta med tunnelløsning er tatt med i NTP 2018-2029, men
kritisk til at arbeidet ikke skal starte opp før 2023. Veien er en flaskehals for stadig økende
trafikk og transport i dag, med smal og svingete vei, bratt stigning og rasfare. Det er vanskelige
værforhold om vinteren og særdeles lang omkjøring hvis veien ikke er farbar. Veien er videre
svært viktig for sikkerhet og helse for befolkningen i Kautokeino. Nærmeste flyplass er i Alta
140 km unna og nærmeste sykehus er i Hammerfest 270 km unna. At veien er farbar mellom
Kautokeino og Alta med en tunnelløsning anser Kommunestyret derfor som vel så viktig for liv
og sikkerhet som næringsutvikling og generell trafikksikkerhet.
Guovdageaidnu - Kautokeino er den kommunen med lengst avstand til nærmeste sykehus.
Syketransport må skje på veier som vinterstid ofte er stengt eller kolonnekjørt. Kommunestyret
påpeker at sikkerhet for liv og helse må komme først, og understreker derfor at vår eksisterende
flystripe må prioriteres åpnet som ambulanseflyplass. Arbeidet er gjennom en rekke politiske
vedtak prioritert fra Finnmark fylkeskommunes side, bla. i fylkestingets vedtak 29/15:
"Lufthavnene har en viktig funksjon i forhold til sikkerhet, helse og beredskap.
Ambulansefly har ikke kunnet lande i Kautokeino på over 15 år. Derfor er det viktig å beslutte ny
beredskapsflyplass til Kautokeino, for å ivareta helsesektorens behov for pasientreiser og
akuttberedskap. Luftambulanse må ha landingsplass for å sikre den delen av befolkningen som
ligger langt unna sykehus.”
Videre har Fylkestingets hovedutvalg for kultur og samferdsel (HU KS) i sak 6/16 uttalt at:
"Finnmark fylkeskommune støtter og vil følge opp Fylkestingets vedtaket om etablering
om nødflyplass i Indre-Finnmark, Kautokeino."
Kommunestyret viser videre kommunens høringsuttalelse av 20.04.16 til Finnmark
Fylkeskommunes behandling av innspill til NTP 2018 - 2029 samt Kommunestyrets enstemmige
høringsuttalelse av KST sak 10/16 til Luftambulansetjenesten ANS der dette er videre begrunnet.
Kommunestyret understreker at man i det videre også må se på dette infrastrukturtiltaket som en
satsing på næringsutvikling i Indre-Finnmark, der reiselivsnæringen har en helt legitim
forventning om muligheter for flytransport for å sikre næringen videre utvikling. Med bakgrunn i
innsendte høringsuttalelser og Fylkestingets egne vedtak forventes det at Fylkestinget tar saken
på alvor ved å prioritere dette høyt i Regional Transportplan 2018 – 2027.
Kommunestyret avventer videre avklaring av arbeidet med omklassifisering av RV93 til E45.
Vegen er i dag tungt trafikkert og fremstår som hovedinnfartsåren mellom Finnmark og
Finland, og ikke minst for trafikken vest-øst i fylket via Gievdneguoika og RV92. En
oppklassifisering av RV93 til E45 vil være viktig for tungtransporten, både for
stykkgodstransport mellom Sør- Norge og Finnmark og videre næringsutvikling i regionen i
et “kyst-til-marked” perspektiv.
Videre er RV92 mellom Gievdneguoika og Karasjok en viktig trafikkåre mellom Øst- og VestFinnmark. Veien er i svært dårlig forfatning, med smal veibane og mange kurver.

Kommunestyret frykter for trafikksikkerheten i området, med stadig økende trafikk gjennom
store reinbeiteområder med der tilhørende grender og bosetningsområder.
Veien må i første omgang utvides i bredden og de skarpeste kurvene jevnes ut for å trygge
trafikksikkerheten og bedre tilretteleggingen for både person- og tungtransporten. Videre ber
Kautokeino kommune om at veien vurderes som Nasjonal turistveg. Området er et naturskjønt
viddeområde man knapt finner andre steder i Norge. Samiske reiselivsprodukter er etterspurt
nasjonalt og internasjonalt og dette kan øke fokuset på samiske opplevelser på en positiv måte.
Kautokeino kommunestyre prioriterer følgende for RTP 2018-2027.
1.

Gjenåpning av ambulanseflyplass i Kautokeino med regularitet for reiselivsvirksomhet

2.

Fremskynding av tunnelløsning for Silisávži i NTP 2018-2029

3.

Oppgradering av RV93 til E45

4.

Oppgradering av RV92 mellom Gievdneguoika og Karasjok

5.

RV92 som Nasjonal Turistveg

2. Kautokeino kommune ønsker å få utredet «Flyplass i Kautokeino» på nytt. Det avsettes inntil
kr. 200.000 til dette arbeidet. Beløpet dekkes inn gjennom budsjettregulering i 2017.
Kommunestyrets behandling:
Forslag fra Isak Mathis O. Hætta (GDL):
6. Vei fra Kautokeino til Reisa.
Forslag fra Isak Mathis O. Hætta (GDL) falt med 10 mot 8 stemmer.
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Høringsuttalelse fra kommunestyret i Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune til Finnmark
Fylkeskommunes behandling av Regional Transportplan 2018 – 2027:
1. Kommunestyret i Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune er tilfreds med at
rassikringen av RV 93 Silisávži – Kløfta med tunnelløsning er tatt med i NTP 2018-2029, men
kritisk til at arbeidet ikke skal starte opp før 2023. Veien er en flaskehals for stadig økende
trafikk og transport i dag, med smal og svingete vei, bratt stigning og rasfare. Det er vanskelige
værforhold om vinteren og særdeles lang omkjøring hvis veien ikke er farbar. Veien er videre
svært viktig for sikkerhet og helse for befolkningen i Kautokeino. Nærmeste flyplass er i Alta
140 km unna og nærmeste sykehus er i Hammerfest 270 km unna. At veien er farbar mellom
Kautokeino og Alta med en tunnelløsning anser Kommunestyret derfor som vel så viktig for liv
og sikkerhet som næringsutvikling og generell trafikksikkerhet.
Guovdageaidnu - Kautokeino er den kommunen med lengst avstand til nærmeste sykehus.
Syketransport må skje på veier som vinterstid ofte er stengt eller kolonnekjørt. Kommunestyret
påpeker at sikkerhet for liv og helse må komme først, og understreker derfor at vår eksisterende
flystripe må prioriteres åpnet som ambulanseflyplass.

Arbeidet er gjennom en rekke politiske vedtak prioritert fra Finnmark fylkeskommunes side, bla.
i fylkestingets vedtak 29/15:
"Lufthavnene har en viktig funksjon i forhold til sikkerhet, helse og beredskap.
Ambulansefly har ikke kunnet lande i Kautokeino på over 15 år. Derfor er det viktig å beslutte ny
beredskapsflyplass til Kautokeino, for å ivareta helsesektorens behov for pasientreiser og
akuttberedskap. Luftambulanse må ha landingsplass for å sikre den delen av befolkningen som
ligger langt unna sykehus.”
Videre har Fylkestingets hovedutvalg for kultur og samferdsel (HU KS) i sak 6/16 uttalt at:
"Finnmark fylkeskommune støtter og vil følge opp Fylkestingets vedtaket om etablering
om nødflyplass i Indre-Finnmark, Kautokeino."
Kommunestyret viser videre kommunens høringsuttalelse av 20.04.16 til Finnmark
Fylkeskommunes behandling av innspill til NTP 2018 - 2029 samt Kommunestyrets enstemmige
høringsuttalelse av KST sak 10/16 til Luftambulansetjenesten ANS der dette er videre begrunnet.
Kommunestyret understreker at man i det videre også må se på dette infrastrukturtiltaket som en
satsing på næringsutvikling i Indre-Finnmark, der reiselivsnæringen har en helt legitim
forventning om muligheter for flytransport for å sikre næringen videre utvikling. Med bakgrunn i
innsendte høringsuttalelser og Fylkestingets egne vedtak forventes det at Fylkestinget tar saken
på alvor ved å prioritere dette høyt i Regional Transportplan 2018 – 2027.
Kommunestyret avventer videre avklaring av arbeidet med omklassifisering av RV93 til E45.
Vegen er i dag tungt trafikkert og fremstår som hovedinnfartsåren mellom Finnmark og
Finland, og ikke minst for trafikken vest-øst i fylket via Gievdneguoika og RV92. En
oppklassifisering av RV93 til E45 vil være viktig for tungtransporten, både for
stykkgodstransport mellom Sør- Norge og Finnmark og videre næringsutvikling i regionen i
et “kyst-til-marked” perspektiv.
Videre er RV92 mellom Gievdneguoika og Karasjok en viktig trafikkåre mellom Øst- og VestFinnmark. Veien er i svært dårlig forfatning, med smal veibane og mange kurver.
Kommunestyret frykter for trafikksikkerheten i området, med stadig økende trafikk gjennom
store reinbeiteområder med der tilhørende grender og bosetningsområder. Veien må i første
omgang utvides i bredden og de skarpeste kurvene jevnes ut for å trygge trafikksikkerheten og
bedre tilretteleggingen for både person- og tungtransporten. Videre ber Kautokeino kommune om
at veien vurderes som Nasjonal turistveg. Området er et naturskjønt viddeområde man knapt
finner andre steder i Norge. Samiske reiselivsprodukter er etterspurt nasjonalt og internasjonalt
og dette kan øke fokuset på samiske opplevelser på en positiv måte.
Kautokeino kommunestyre prioriterer følgende for RTP 2018-2027.
1.

Gjenåpning av ambulanseflyplass i Kautokeino med regularitet for reiselivsvirksomhet

2.

Fremskynding av tunnelløsning for Silisávži i NTP 2018-2029

3.

Oppgradering av RV93 til E45

4.

Oppgradering av RV92 mellom Gievdneguoika og Karasjok

5.

RV92 som Nasjonal Turistveg

2. Kautokeino kommune ønsker å få utredet «Flyplass i Kautokeino» på nytt. Det avsettes inntil kr.
200.000 til dette arbeidet. Beløpet dekkes inn gjennom budsjettregulering i 2017.

PS 60/16
Ephortesaksnr. 2010/1127. Arkiv: 250.
REGLEMENT FOR KAUTOKEINO KOMMUNENS FINANSFORVALTNING.
Saken er trekt fra sakslisten.

PS 61/16
POLITISK DELEGASJONSREGLEMENT.

Ephortesaksnr. 2013/160. Arkiv: 044.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til Politisk delegasjonsreglement for Guovdageainnu suohkan Kautokeino
kommune.

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Kommunestyret godkjenner forslag til Politisk delegasjonsreglement for Guovdageainnu suohkan Kautokeino
kommune.

Kommunestyrets behandling:
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret godkjenner forslag til Politisk delegasjonsreglement for Guovdageainnu suohkan Kautokeino
kommune.

PS 62/16
Ephortesaksnr. 2015/39. Arkiv: 033.
SUPPLERINGSVALG - KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE.
Forslag til vedtak:
Solveig Kristine Hætta gis fritak fra vervet i kommunalt råd for funksjonshemmede.
Som ny HLF representant samt vararepr. til kommunalt råd for funksjonshemmede velges:
Representant:
Inga Elen Margreta Gaup Wang.

Vararepresentanter:
1. Anders H. Bongo.
2. Britha Inga J. Buljo.
3. Isak Thomas Triumf.

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Solveig Kristine Hætta gis fritak fra vervet i kommunalt råd for funksjonshemmede.
Som ny HLF representant samt vararepr. til kommunalt råd for funksjonshemmede velges:
Representant:
Inga Elen Margreta Gaup Wang.

Vararepresentanter:
1. Anders H. Bongo.
2. Britha Inga J. Buljo.
3. Isak Thomas Triumf.

Kommunestyrets behandling:
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Solveig Kristine Hætta gis fritak fra vervet i kommunalt råd for funksjonshemmede.
Som ny HLF representant samt vararepr. til kommunalt råd for funksjonshemmede velges:
Representant:
Inga Elen Margreta Gaup Wang.

Vararepresentanter:
1. Anders H. Bongo.
2. Britha Inga J. Buljo.
3. Isak Thomas Triumf.

PS 63/16
Ephortesaksnr. 2015/618. Arkiv: 033.
SUPPLERINGSVALG - STYREMEDLEM TIL SAMISK MUSIKKFESTIVAL (SMF).
Forslag til vedtak:
Ol Johan Gaup får fritak fra vervet som styremedlem i SMF fra og med i dag.
Som nytt styremedlem velges:

fra i dag av og frem til 31.12.17.

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
1. Ol Johan Gaup får fritak fra vervet som styremedlem i SMF fra og med i dag.
2. Som nytt styremedlem velges:

fra i dag av og frem til 31.12.17.

Kommunestyrets behandling:
Ellen J. Sara Eira (SáL) spurte om hun er inhabil da hun er styreleder i Samisk Musikkfestival.
Ol Johan Gaup (JSL) spurte om han er inhabil da han er produsent i Samisk Musikkfestival.
Kommunestyret vedtok enstemmig at Ellen J. Sara Eira og Ol Johan Gaup er inhabile i saken. De to
var ikke med i behandling av saken.
Ordfører orienterte at Nils Johan Gaup som er varamedlem til Ol Johan Gaup også har søkt om fritak
på grunn av personlige årsaker. Derfor må kommunestyret også velge en varamedlem i dag.
Felles forslag fra AP/JSL ved Isak Mathis Buljo (AP):
Berit Marie E. Eira – styremedlem.
Henrik A. Sara – varamedlem.
Votering:
Ordfører fremmet pkt. 1 i formannskapets innstilling med følgende tillegg:
Nils Johan Gaup får fritak fra vervet som varamedlem i SMF fra og med i dag.
Felles forslag fra AP/JSL ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
1. Ol Johan Gaup får fritak fra vervet som styremedlem i SMF fra og med i dag.
Nils Johan Gaup får fritak fra vervet som varamedlem i SMF fra og med i dag.
2. Som nytt styremedlem velges Berit Marie E. Eira fra i dag av og frem til 31.12.17.
Som ny varamedlem velges Henrik A. Sara fra i dag av og frem til 31.12.17.

PS 64/16
Ephortesaksnr. 2016/652. Arkiv: 033.
MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRET 2017.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret avholder sine møter i 2017 som følger:
Kommunestyremøter:
Torsdag 23. mars
Torsdag 15. juni
Torsdag 12. oktober
Torsdag 14. desember

Formannskapets innstillingsmøter:
Tirsdag 14. mars
Tirsdag 6. juni
Tirsdag 3. oktober
Tirsdag 28. november (økonomiplan)
Tirsdag 5. desember

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Kommunestyret avholder sine møter i 2017 som følger:
Kommunestyremøter:
Torsdag 23. mars
Torsdag 15. juni
Torsdag 12. oktober
Torsdag 14. desember

Formannskapets innstillingsmøter:
Tirsdag 14. mars
Tirsdag 6. juni
Tirsdag 3. oktober
Tirsdag 28. november (økonomiplan)
Tirsdag 5. desember

Kommunestyrets behandling:
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret avholder sine møter i 2017 som følger:
Kommunestyremøter:

Formannskapets innstillingsmøter:

Torsdag 23. mars

Tirsdag 14. mars

Torsdag 15. juni

Tirsdag 6. juni

Torsdag 12. oktober

Tirsdag 3. oktober

Torsdag 14. desember

Tirsdag 28. november (økonomiplan)
Tirsdag 5. desember

PS 65/16
FASTSETTELSE AV EIENDOMSSKATT 2017.

Ephortesaksnr. 2016/672. Arkiv: 232.

Forslag til vedtak:
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal følgende utskrivingsalternativ benyttes
for skatteåret 2017: «Faste eiendommer i hele kommunen»
Eiendomsskattesatsen er 4 promille.
Bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer gir med kr. 800.000,-.
Fritak etter § 7:
I medhold av eiendomsskatteloven §7:
-

I medhold av eiendomsskattelovens § 7 b) fritas bygning som har historisk verdi fra
eiendomsskatt:
o Gammelt bolighus/fjøs på gnr. 17 bnr. 17
I medhold av eiendomsskattelovens § 7 c) fritas bygning som helt eller delvis benyttes som
bolig fra eiendomsskatt i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Eiendomsskatten skal betales i tre-3- terminer sammen med øvrige kommunale avgifter.

Formannskapets behandling av 07.12.16:
Felles forslag fra AP/JSL ved ordfører Johan Vasara (AP):
Formannskapet ber administrasjonen utarbeide flere eksempler på hvordan ulike promillesats og
bunnfradrag vil virke inn på forskjellige husstander samt mulighet for differensiert skattelegging av
verk og bruk.
Innstilling til saken gjøres 14.12.16.
Felles forslag fra AP/JSL ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak av 07.12.16, enst.
Formannskapet ber administrasjonen utarbeide flere eksempler på hvordan ulike promillesats og
bunnfradrag vil virke inn på forskjellige husstander samt mulighet for differensiert skattelegging av
verk og bruk.
Innstilling til saken gjøres 14.12.16.

Saksfremlegg og forslag til vedtak ble endret etter innstillingsmøte 07.12.16.
Ny forslag til vedtak:

1. Generell eiendomsskattesats, eiendomsskattelovens § 11:
- I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal følgende utskrivingsalternativ
benyttes for skatteåret 2017: «Faste eiendommer i hele kommunen».
- Den generelle eiendomsskattesatsen settes i medhold av eiendomsskattelovens § 11 til 7 promille.
- Bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer gis med kr. 800.000,-.
2. Differensiering, eiendomsskattelovens § 12:
- I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats
som skal gjelde for (bebygde) eiendommer og fritidseiendommer settes til 3 promille.
- I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav b) differensieres satsen ved at satsen for all
skattepliktig ubebygd grunneiendom settes til 3 promille.
3. Fritak etter eiendomsskattelovens § 7:
- I medhold av eiendomsskatteloven §7:
o I medhold av eiendomsskattelovens § 7 b) fritas bygning som har historisk verdi fra
eiendomsskatt:
 Gammelt bolighus/fjøs på gnr. 17 bnr. 17
o I medhold av eiendomsskattelovens § 7 c) fritas nybygde boliger fra eiendomsskatt i 10
år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
Eiendomsskatten skal betales i tre-3- terminer sammen med øvrige kommunale avgifter.

Formannskapets behandling av 14.12.16
Endringsforslag fra AP/JSL v/Inger Marit Bongo (AP):
Eiendomsskattesatsen er 2 promille for boliger og fritidseiendommer, og 7 promille for verk og bruk.
For øvrig som rådmannens innstilling.
Endringsforslag fra AP/JSL ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
Ordfører fremmet forslag til vedtak med den vedtatte endringen.
Forslag til vedtak med endringen ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Formannskapets innstilling av 14.12.16 med 3 mot 2 stemmer:
1. Generell eiendomsskattesats, eiendomsskattelovens § 11:
- I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal følgende utskrivingsalternativ
benyttes for skatteåret 2017: «Faste eiendommer i hele kommunen».
- Den generelle eiendomsskattesatsen settes i medhold av eiendomsskattelovens § 11 til 7 promille.
- Bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer gis med kr. 800.000,-.
2. Differensiering, eiendomsskattelovens § 12:
- I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats
som skal gjelde for (bebygde) eiendommer og fritidseiendommer settes til 2 promille.
- I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav b) differensieres satsen ved at satsen for all
skattepliktig ubebygd grunneiendom settes til 2 promille.
3. Fritak etter eiendomsskattelovens § 7:
- I medhold av eiendomsskatteloven §7:
o I medhold av eiendomsskattelovens § 7 b) fritas bygning som har historisk verdi fra
eiendomsskatt:
 Gammelt bolighus/fjøs på gnr. 17 bnr. 17
o I medhold av eiendomsskattelovens § 7 c) fritas nybygde boliger fra eiendomsskatt i 10
år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
Eiendomsskatten skal betales i tre-3- terminer sammen med øvrige kommunale avgifter.
Kommunestyrets behandling:
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 9 mot 7 stemmer.
Kommunestyrets vedtak, med 9 mot 7 stemmer.
1. Generell eiendomsskattesats, eiendomsskattelovens § 11:
- I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal følgende utskrivingsalternativ
benyttes for skatteåret 2017: «Faste eiendommer i hele kommunen».
- Den generelle eiendomsskattesatsen settes i medhold av eiendomsskattelovens § 11 til 7 promille.
- Bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer gis med kr. 800.000,-.
2. Differensiering, eiendomsskattelovens § 12:
- I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats
som skal gjelde for (bebygde) eiendommer og fritidseiendommer settes til 2 promille.
- I medhold av eiendomsskattelovens § 12 bokstav b) differensieres satsen ved at satsen for all
skattepliktig ubebygd grunneiendom settes til 2 promille.
3. Fritak etter eiendomsskattelovens § 7:
- I medhold av eiendomsskatteloven §7:
o I medhold av eiendomsskattelovens § 7 b) fritas bygning som har historisk verdi fra
eiendomsskatt:
 Gammelt bolighus/fjøs på gnr. 17 bnr. 17
o I medhold av eiendomsskattelovens § 7 c) fritas nybygde boliger fra eiendomsskatt i 10
år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
Eiendomsskatten skal betales i tre-3- terminer sammen med øvrige kommunale avgifter.

PS 66/16
Ephortesaksnr. 2010/701. Arkiv: 068.
IKA FINNMARK IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til endring av selskapsavtale for IKA Finnmark IKS slik det er
fremlagt for representantskapet.
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Kommunestyret godkjenner forslag til endring av selskapsavtale for IKA Finnmark IKS slik det er
fremlagt for representantskapet.
Kommunestyrets behandling:
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret godkjenner forslag til endring av selskapsavtale for IKA Finnmark IKS slik det er
fremlagt for representantskapet.

