Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune
MØTEPROTOKOLL

Formannskapets innstillingsmøte
Møtested:
Kommunehuset

Møtedato:

Tid:
09:25 – 12:10

04.12.18

Tilstede på møtet:
Formannskapets
medlemmer:

AP/JSL:

Johan Vasara
Anders S. Buljo
Inger Marit Bongo

SáL/H/V:

Klemet Erland Hætta

GDL:

Hans Isak Olsen

Forfall:

AP/JSL:
SáL/H/V:

Anders S. Buljo
Klemet Erland Hætta

Vara:

AP/JSL:
SáL/H/V:

Inga Maybritt Bongo
Anton Dahl

Andre:

Rådmann:
Sekretær:

Kent Valio
Berit Solveig Bals

Behandlede saker:

Sak 24/18 – 35/18

Underskrifter:
________________
Johan Vasara (AP)

______________________
Anton Dahl (V)

___________________
Inga Maybritt Bongo (JL)

____________________
Inger Marit Bongo (AP)

____________________
Hans Isak Olsen (GDL)

Kopi av møteprotokollen sendes:
Kommunestyret + 1. varamedlemmer, rådmann, kommunalleder for rådmannens
stab, VEFIK IKS, media.

Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune

MØTEPROTOKOLL
Utvalg
Formannskapet
Formannskapet holdt innstillingsmøte 04.12.18 på kommunehuset.
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Sakslisten ble enstemmig godkjent med følgende endring:
Ordfører trekker følgende sak fra sakslisten:
-

Sak 31/18 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS – ny selskapsavtale.

Møtedato
04.12.18

SAKSLISTE

Saknr.

Tittel:

PS 24/18

Budsjettregulering desember 2018

PS 25/18

Akuttberedskap i kommunalt barnevern

PS 26/18

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

PS 27/18

Søknad om status som nasjonalparkkommune

PS 28/18

Barnehage- og skolestruktur - sammenslåing til oppvekstsenter i Máze

PS 30/18

Vurdering av interkommunalt samarbeid

PS 31/18

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale

PS 32/18

Videreføring av kassakreditt 2019

PS 33/18

Møteplan for kommunestyret 2019

PS 34/18

Intensjonsavtale med Samisk musikkfestival

PS 35/18

Prosjekt - Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu

PS 24/18
Elements saksnr. 2018/276. Arkiv: 153
BUDSJETTREGULERING DESEMBER 2018
Forslag til vedtak:
Følgende endringer vedtas i driftsbudsjett for 2018:
Tilskudd til private barnehager for årene 2011, 2012 og
2018
Hutkás gielda
Helhetlig ROS-analyse
Deltakelse prosjekt DigiFin
Reduserte rentekostnader
Bruk av disposisjonsfond

2 016 144 ru.
50 000 kr
100 000 kr
60 000 kr
-400 000 kr
1 826 144 ru.

-

Følgende endringer vedtas i investeringsbudsjettet for 2018:
Inntekt av solgt hytte i Silisjávri (konto 06700)
Avsette salgsinntekt fra hytte i Silisjávri til eget bundet
investeringsfond (konto 05500)
Bruk av lånemidler startlån i Husbanken (konto 09100)
Tildelte startlån (konto 05233)
Låneavdrag Husbanken (konto 05112)
Bruk av bundet investeringsfond (konto 09500)
Refusjon tomteopparbeidelse (konto 06211)

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

-1 564 372 kr
1 564 372 kr
-

2 500 000 kr
2 500 000 kr
19 000 kr
-19 000 kr
-313 000 kr

Formannskapets innstilling, enst.
Følgende endringer vedtas i driftsbudsjett for 2018:
Tilskudd til private barnehager for årene 2011, 2012 og
2018
Hutkás gielda
Helhetlig ROS-analyse
Deltakelse prosjekt DigiFin
Reduserte rentekostnader
Bruk av disposisjonsfond

2 016 144 ru.
50 000 kr
100 000 kr
60 000 kr
-400 000 kr
1 826 144 ru.

-

Følgende endringer vedtas i investeringsbudsjettet for 2018:
Inntekt av solgt hytte i Silisjávri (konto 06700)
Avsette salgsinntekt fra hytte i Silisjávri til eget bundet
investeringsfond (konto 05500)
Bruk av lånemidler startlån i Husbanken (konto 09100)
Tildelte startlån (konto 05233)
Låneavdrag Husbanken (konto 05112)
Bruk av bundet investeringsfond (konto 09500)
Refusjon tomteopparbeidelse (konto 06211)

-1 564 372 kr
1 564 372 kr
-

2 500 000 kr
2 500 000 kr
19 000 kr
-19 000 kr
-313 000 kr

PS 25/18
Elements saksnr. 2018/477. Arkiv: F47
AKUTTBEREDSKAP I KOMMUNALT BARNEVERN
Forslag til vedtak:
Rådmannen foreslår at Kautokeino kommunestyre vedtar å inngå avtale om
interkommunal barnevernvakt sammen med Karasjok kommune. Avtalen trer i kraft
01.01.2019.
1. Kautokeino kommune inngår en avtale med Karasjok kommune om felles
beredskapsvakt i barneverntjenesten.
2. Karasjok blir vertskommune
3. Iverksettes 01.01.2019 for å innfri kravet om ett forsvarlig barnevern.
4. Det skal inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom kommunene om organisering
av beredskapen. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne avtalen for Kautokeino sin
del.
5. Den interkommunale beredskapsordningen skal evalueres innen utgangen av
hvert kalenderår og har en gjensidig oppsigelsestid på 12 måneder.
Saksprotokoll i Formannskapets innstillingsmøte - 04.12.2018
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Rådmannen foreslår at Kautokeino kommunestyre vedtar å inngå avtale om
interkommunal barnevernvakt sammen med Karasjok kommune. Avtalen trer i kraft
01.01.2019.
1. Kautokeino kommune inngår en avtale med Karasjok kommune om felles
beredskapsvakt i barneverntjenesten.
2. Karasjok blir vertskommune
3. Iverksettes 01.01.2019 for å innfri kravet om ett forsvarlig barnevern.
4. Det skal inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom kommunene om organisering
av beredskapen. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne avtalen for Kautokeino sin
del.
5. Den interkommunale beredskapsordningen skal evalueres innen utgangen av
hvert kalenderår og har en gjensidig oppsigelsestid på 12 måneder.

PS 26/18
Elements saksnr. 2017/3295. Arkiv: 144
NASJONAL TILSKUDDSORDNING FOR INKLUDERING AV BARN I
LAVINNTEKTSFAMILIER
Forslag til vedtak:
Kautokeino kommune søker om tilskudd fra “Nasjonal tilskudddsordning for
inkludering av barn i lavinntektsfamilier”.
1. Kautokeino kommune sender søknad til Bufdir sin tilskuddsordning “Nasjonal
tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier” for
tilskuddsperioden 1.Mars 2019 til 1. Mars 2020.
2. Søknadens totale kostnad er på kroner 998 370, hvorav kr. 199 677 er
beregnet egenandel for kommunen.
3. Rådmannen gis fullmakt til å sende søknad, eventuelt delegere fullmakt.

Formannskapets behandling:
Felles tilleggsforslag fra formannskapet:
4. Det forutsettes kommunalegenandel på kr. 199 677,- i 2019 budsjettet.
Votering:
Felles tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet forslag med det vedtatte tillegget.
Forslag til vedtak med det vedtatte tillegget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Kautokeino kommune søker om tilskudd fra “Nasjonal tilskudddsordning for
inkludering av barn i lavinntektsfamilier”.
1. Kautokeino kommune sender søknad til Bufdir sin tilskuddsordning “Nasjonal
tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier” for
tilskuddsperioden 1.Mars 2019 til 1. Mars 2020.
2. Søknadens totale kostnad er på kroner 998 370, hvorav kr. 199 677 er
beregnet egenandel for kommunen.
3. Rådmannen gis fullmakt til å sende søknad, eventuelt delegere fullmakt.
4. Det forutsettes kommunalegenandel på kr. 199 677,- i 2019 budsjettet.

PS 27/18
Elements saksnr. 2018/1068. Arkiv: K12
SØKNAD OM STATUS SOM NASJONALPARKKOMMUNE
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide kriteriene for nasjonalparkkommuner i
kommuneplanens samfunnsdel samt øvrig planverk og i kommunens virksomhet
forøvrig ved første anledning og senest innen 2023.
2. Kommunestyret ber rådmannen fremme søknad til Miljødirektoratet om
godkjenning som nasjonalparkkommune fra d.d.

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
1. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide kriteriene for nasjonalparkkommuner i
kommuneplanens samfunnsdel samt øvrig planverk og i kommunens virksomhet
forøvrig ved første anledning og senest innen 2023.
2. Kommunestyret ber rådmannen fremme søknad til Miljødirektoratet om
godkjenning som nasjonalparkkommune fra d.d.

PS 28/18
Elements saksnr. 2017/3050. Arkiv: B12
BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR - SAMMENSLÅING TIL
OPPVEKSTSENTER I MÁZE
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at Máze barnehage og Máze skole skal samlokaliseres. Dette
innebærer at de nødvendige tilrettelegginger det er behov skal utføres.
Formannskapets behandling:
Felles endringsforslag fra formannskapet:
Kommunestyret vedtar opprettelse av Máze oppvekstsenter, Máze barnehage og
Máze skole samlokaliseres. Dette innebærer at de nødvendige tilrettelegginger det er
behov skal utføres.
Felles endringsforslag fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Kommunestyret vedtar opprettelse av Máze oppvekstsenter, Máze barnehage og
Máze skole samlokaliseres. Dette innebærer at de nødvendige tilrettelegginger det er
behov skal utføres.

PS 30/18
Elements saksnr. 2018/93. Arkiv: 034
VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber ordfører og rådmann ta initiativ overfor aktuelle kommuner
med sikte på å fremforhandle forslag til samarbeidsavtale innen ett eller flere
områdene byggesaksbehandling, GEOdata, landbruk, plansaker, oppmåling og
matrikkelføring, samt annet som det kan være naturlig å knytte til en slik avtale.
En forutsetning for et eventuelt samarbeid er at samisk språk ivaretar etter
Sameloven i forbindelse med det administrative arbeidet. Dette bør avklares i
forhandlingene.
Forslag til avtale legges frem for behandling av formannskapet før inngåelse.
2. Rådmann treffer nødvendige vedtak om opprettelse av stillinger, omgjøring av
stillinger og nedleggelse av stillinger innenfor budsjettets rammer, som vurderes
som nødvendig for effektivisering av driften.

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
1. Kommunestyret ber ordfører og rådmann ta initiativ overfor aktuelle kommuner
med sikte på å fremforhandle forslag til samarbeidsavtale innen ett eller flere
områdene byggesaksbehandling, GEOdata, landbruk, plansaker, oppmåling og
matrikkelføring, samt annet som det kan være naturlig å knytte til en slik avtale.
En forutsetning for et eventuelt samarbeid er at samisk språk ivaretar etter
Sameloven i forbindelse med det administrative arbeidet. Dette bør avklares i
forhandlingene.
Forslag til avtale legges frem for behandling av formannskapet før inngåelse.
2. Rådmann treffer nødvendige vedtak om opprettelse av stillinger, omgjøring av
stillinger og nedleggelse av stillinger innenfor budsjettets rammer, som vurderes
som nødvendig for effektivisering av driften.

PS 31/18
Elements saksnr. 2016/320. Arkiv: 216
VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELSKAPSAVTALE
Saken ble trekt fra sakslisten.

PS 32/18
Elements saksnr. 2015/631. Arkiv: 251
VIDEREFØRING AV KASSAKREDITT 2019
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner at kassakredittlån/ driftskreditt på inntil kr. 35 mill. tas
opp for året 2019.

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 2019.

PS 33/18
Elements saksnr. 2018/1046. Arkiv: 033
MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRET 2019
Forslag til vedtak:
Kommunestyret avholder sine møter i 2019 som følger:
Kommunestyremøter:

Formannskapets innstillingsmøter:

Torsdag 28.03.19

Tirsdag 19.03.19

Torsdag 27.06.19

Tirsdag 18.06.19

Ordfører fastsetter møtedato for konstitueringsmøte etter valgoppgjøret
innen utgangen av oktober 2019.
Torsdag 19.12.19

Tirsdag 03.12.19 (økonomiplan)
Tirsdag 10.12.19

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Kommunestyret avholder sine møter i 2019 som følger:
Kommunestyremøter:

Formannskapets innstillingsmøter:

Torsdag 28.03.19

Tirsdag 19.03.19

Torsdag 27.06.19

Tirsdag 18.06.19

Ordfører fastsetter møtedato for konstitueringsmøte etter valgoppgjøret
innen utgangen av oktober 2019.
Torsdag 19.12.19

Tirsdag 03.12.19 (økonomiplan)
Tirsdag 10.12.19

PS 34/18
Elements saksnr. 2018/507. Arkiv: 223
INTENSJONSAVTALE MED SAMISK MUSIKKFESTIVAL - SÁMI
MUSIHKKAFESTIVÁLA
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner intensjonsavtale mellom Kautokeino kommune og Sámi
musihkkafestivála datert 13.12.2018.
Kommunestyret innvilger kr 450.000,- i tilskudd som en del av intensjonsavtalen.
Tilskuddet utbetales med kr 150.000,- pr år etter mottak av utbetalingsanmodning.
Sámi musihkkafestivála forplikter seg til å søke om tilskudd hvor det kommunale
tilskuddet har utløsende medvirkning.
Tilskuddet belastes dispensasjonsfondet, årlig.

Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, enst.
Kommunestyret godkjenner intensjonsavtale mellom Kautokeino kommune og Sámi
musihkkafestivála datert 13.12.2018.
Kommunestyret innvilger kr 450.000,- i tilskudd som en del av intensjonsavtalen.
Tilskuddet utbetales med kr 150.000,- pr år etter mottak av utbetalingsanmodning.
Sámi musihkkafestivála forplikter seg til å søke om tilskudd hvor det kommunale
tilskuddet har utløsende medvirkning.
Tilskuddet belastes dispensasjonsfondet, årlig.

PS 35/18
Elements saksnr. 2018/409. Arkiv: C51
PROSJEKT - BESØKSSENTER FOR NATUR, KULTUR OG VERDENSARV I
GUOVDAGEAIDNU
Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner vedlagt prosjektbeskrivelse vedr. opprettelse av et
besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu, datert 26.11.2018.
Det settes av en egenandel på kr 600.000,- som belastes disp.fondet i 2019.
Det inngås en avtale med Sámi musihkkafestivála om gjennomføring av prosjektet
ihht prosjektbeskrivelsen.
Ordfører delegeres myndighet til å inngå avtalen.
Formannskapets behandling:
Felles forslag fra formannskapet:
Ordet Formannskapet erstattes med Kommunestyret.
Felles forslag fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet forslag til vedtak med det vedtatte endringen.
Forslag til vedtak med endringen ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, enst.
Kommunestyret godkjenner vedlagt prosjektbeskrivelse vedr. opprettelse av et
besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu, datert 26.11.2018.
Det settes av en egenandel på kr 600.000,- som belastes disp.fondet i 2019.
Det inngås en avtale med Sámi musihkkafestivála om gjennomføring av prosjektet
ihht prosjektbeskrivelsen.
Ordfører delegeres myndighet til å inngå avtalen.

