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Møtedato

Kommunale avgifter og gebyrer 2017.
Det vises til:
./. Gebyrhefte ”Kommunale avgifter og gebyrer for 2017”.
Saksfremlegg:
I årets regulering av gebyrene, er det lagt opp til en generell økning av gebyrene med 3 % basert
på konsumprisindeksen.
Enhetene har lagt inn sine gebyrer i det vedlagte gebyrheftet og skrevet kommentarer nedenfor:
Enhet for kultur og oppvekst:
Barnehager:
Det kan komme endring i makspris for barnehageplass når stadsbudsjettet presenteres, men
foreløpig har det ikke kommet noen endringer i maksprisen.
Enhet for teknisk:
Det behov for følgende nye gebyrer.
 For behandling av konsesjonssøknader:
 For behandling av søknader om delingssamtykke:

Kr 1000,-.
Kr 750,-.

Se ePhorte 2016/348-1. Landbruksnemda har behandler og enstemmig gått inn for gebyrene i
sak PS 10/16 den 21.6.2016. Satsene er ikke ennå ikke lagt inn i gebyrheftet.
Pkt. 12 – LES-bygget
For pkt. 12c er det gjort en presisering av at leie av bord ut av lokalet gjelder pr. stk. og for inntil
3 dager – slik det praktiseres allerede.
Pkt. 14 – Kulturhuset

I pkt. 14d har vi foreslått fjernet Nuoraidsiida som utleieobjekt for utenbygds arrangører. Det er
ingen forespørsler om leie av denne fra utenbygds arrangører. Det er videre foreslått å innføre en
timesleie for pkt 14 d og e, der en har tatt utgangspunkt i samme timespris som for kafeen i
Báktehárji. Leie av kafe uten kjøkken er foreslått satt til 75% av timesprisen med kjøkken.
Teksten “Leie av kjøkkenutstyr gjelder innenfor lokalet. De leies ikke ut av kommunale lokaler”
er foreslått strøket. Dette fordi en ønsker å ha muligheten å leie ut disse utenfor kommunale
lokaler. Denne teksten foreslås også fjernet fra pkt. 15f og 17a av samme årsak.
Pkt. 15 – Báktehárji
For pkt. 15b foreslås det å begrense benyttelsen av timesatsen til 3 timer for «*møter, kurs,
seminar». For slike arrangementer utover 3 timer skal det benyttes dagsats. I teksten nederst i
pkt. b er nå tilføyd «+ kjøkken». Dette fordi kjøkkenet gjerne benyttes til kaffekoking uansett.
Det er dessuten ingen egen leiesats for kjøkkenet. For pkt. c foreslås det å tillate at halve
messegulvet kan legges for arrangementer som ikke trenger hele gulvflaten – og da til halv pris.
For pkt. d og e foreslås teksten «Leies ikke ut av Báktehárji» strøket. Dette fordi en ønsker å ha
muligheten til å leie ut disse ut av Báktehárji. Styrketreningsrommet er nå fjernet som
utleieobjekt, slik den ble det for 2016.
Pkt. 16B – Máze bo- og servicesenter er fjernet fra gebyrregulativet.
Pkt. 17 – Kautokeino og Máze skolebygninger + barnehager
SFO er fjernet som utleieobjekt. Barnehager foreslås beholdt som utleieobjekt, hvis
barnehagestyrer for den enkelte barnehage tillater dette. Dette skal isåfall samordnes av
servicetorget.
Før de øvrige gebyrene er det ingen vesentlig endring foruten en økning på 3%
Enhet for helse og omsorg:
Egenbetaling for hjemmetjenester har kun vært indeks regulert over flere år. Vi har
sammenlignet oss med sammenliknbare kommuner og funnet ut at vi ligger langt under på
egenbetalinger. Kautokeino kommune ligger ca. 80 % under de andre kommunene. Denne
forskjellen må vi bruke noen år på å utlikne, for 2017 øker vi egenbetaling med ca 40% og
resterende tar vi i 2018.
Brukere som har stort tjeneste behov vil allikevel ikke måtte betale over maks beløp pr måned
jfr. forskrift om egenandel.
Som et prinsipp skal ikke egenandelen overstige selvkost utgifter, dette er vi godt innenfor med
økningen som foreslås.
Det er etablert dagtilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom, egenbetaling er satt
til 150 kroner pr dag. Dette inkluderer kost og transport.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar gebyrhefte ”Kommunale avgifter og gebyrer for 2017”.

