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KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 2021
Melding om vedtak sendes til:
-

Saksbehandler legger ut på hjemmesiden.

Det vises til:
./.
./.

Gebyrhefte Kommunale avgifter og gebyrer for 2021.
Momentum Budsjettnotat - Kautokeino kommune 2021

Sakens bakgrunn:
Teknisk enhet:
Det foreslås en generell endring i gebyrer fra 2020 til 2021 tilsvarende forventet
prisvekst som stipuleres til 2,7%. Enkelte satser endres ikke og kommenteres ikke her.
Endringer utover prisvekst er presisert under.
Det vises også til vedlegg «Momentum Budsjettnotat - Kautokeino kommune 2021» for
gebyrendringene på vann, avløp, slamtømming, renovasjon og feiing.
Gebyrutvikling for vann, avløp, feiing, renovasjon og slamtømming
Fra 2020 til 2021 foreslås et samlet gebyr økning på rundt 3,2 %, hvor avløp øker mest
med 10,0 %. Endring i fordeling i ressursbruk mellom områdene vann og avløp har
medført en relativt større økning på avløp enn på vann. I perioden 2019 til 2024 øker
samlet gebyr med kr 4 356, fra kr 20 480 i 2019 til kr 24 836 i 2024. Dette tilsvarer et
gjennomsnittlig årlig gebyr økning på 3,3 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er
basert på et årlig vannforbruk på 154 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.
Pkt. 4. Renovasjon og Slamtømming
Renovasjon: Det foreslås å sette normalgebyret for renovasjon i 2021 til kr 5 313,- (240
L). Fra 2020 til 2021 endres årsgebyret med 0,0 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil
variere med abonnentkategori

Slamtømming: Det foreslås å sette normalgebyret for slamtømming i 2021 til kr 4198,(310 Slamtømming). Slamtømming. Fra 2020 til 2021 endres årsgebyret med 0,0 %.
Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.
Det legges opp til en endring i grunnlaget for beregning av slamavgift. Der denne hittil
har vært beregnet i forhold til slamtankens størrelse, endres det nå til faktisk tømt slam
mengde.
Gebyrene vil heretter bli seende slik ut:
1. Tømming av slamanlegg med inntil 5 kbm slam
2. Tilleggsavgift for slam mengde over 5 kbm, uansett mengde
3. Tømming av hele anlegget (slam + vann) for transport til Alta, dvs. defekt anlegg
Pkt.8. Årsavgifter vann og avløp inkl. merverdiavgift
Vanngebyr:
Årsgebyret for vann i Kautokeino kommune er todelt, bestående av et fast
abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2021 foreslås
satt lik kr 900,- (reduksjon på -20,9%) og forbruksgebyret lik 26,55 kr/m³ (økning med
6,1%). Samlet årsgebyr blir da kr 4 990,-, en økning på 0,0%, for en normalabonnent
med årlig vannforbruk lik 154 m³.
Abonnementsgebyret skal gjenspeil kommunene faste kostnader på området
(kapitalkostnader). Forbruksgebyret gjenspeiler driftsutgiftene på området (lønn, varer
og tjenester) For å kalibrere gebyrene i forhold til faktiske forhold blir endring i gebyr på
abonnement og forbruk av ovennevnte størrelse.
Avløpsgebyret:
Årsgebyret for avløp i Kautokeino kommune er todelt, bestående av et fast
abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2021 foreslås
satt lik kr 1 336,- (reduksjon med -18,2%) og forbruksgebyret lik 43,86 kr/m³ (økning
med 18,1%). Samlet årsgebyr blir da kr 8 091, en økning på 10%, for en
normalabonnent med årlig vannforbruk lik 154 m³.
Abonnementsgebyret skal gjenspeil kommunene faste kostnader på området
(kapitalkostnader). Forbruksgebyret gjenspeiler driftsutgiftene på området (lønn, varer
og tjenester) For å kalibrere gebyrene i forhold til faktiske forhold blir endring i gebyr på
abonnement og forbruk av ovennevnte størrelse.
Pkt. 10. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven
I forbindelse med opprettelse av punktfeste, er det tilfeller hvor det ikke er behov for
markarbeid. Det er urimelig at det i disse tilfellene skal betales fullt gebyr. Det er derfor
lagt inn en bestemmelse om at det betales 65% av ordinært gebyr når det ikke er behov
for oppmåling i marka.
Feiing
Gebyret økes med 0,1% jfr. beregning selvkostbudsjett for 2021. Det er da lagt inn
ansettelse av ny feier i 100% stilling i løpet av våren 2021 og at hytter blir innlemmet i
feiegebyret fra 2021.
Pkt. 16B. Máze- bo- og servicesenter
Kommunestyret har tidligere vedtatt at gebyret på utleie av Máze bo- og servicesenter
skal være kr 0,- for innbyggere i Máze. Vedtaket sier også at dette skal revurderes etter

ett år. Dette har ikke blitt gjort tidligere. Derfor forslår nå administrasjonen at gebyret
settes tilsvarene gebyret for leie av Kulturhuset i Kautokeino tettsted og Máze
grendehus nord.
Enhet for helse og omsorg:
Det foreslås en generell endring i gebyrer fra 2020 til 2021 tilsvarende forventet
prisvekst som stipuleres til 2,7%.
Kultur og oppvekst:
Barnehage
Det foreslås en endring i foreldrebetaling fra kr 2 990,- som ble vedtatt som makspris i
kommunestyret, til nasjonalsats kr 3 135,-. Dette fordi ingen skal betale mer enn 6% av
husholdningens samlede inntekt for barnehageplass, som innebærer at de som har en
inntekt lavere enn kr 574 750,- har rett til redusert foreldrebetaling. Videre har barn i
alderen 2 til 5 år har rett til 20 timer gratis kjernetid pr uke når husholdningens samlede
inntekt er lavere enn kr 566 100,-.
Vi ser også at vi har en del barn der husholdningens samlede inntekt er lavere enn kr
216 000,-, som er definert som fattigdomsgrensa i Norge. Det foreslås derfor at disse
får betalingsfritak i barnehagen. I 2019 var det 16 husholdninger med en samlet inntekt
under kr 216 000,-. Samlet reduksjon for disse utgjorde kr 197 779,- i 2019. Det er viktig
at også barn fra familier med lav inntekt har mulighet til å være i barnehage og
sosialiseres i samspill med andre barn uten å hindres av økonomi, derfor foreslås
betalingsfritak for barnehageplass når samlet inntekt i familien er lavere enn 216 000.
Skolefritidsordningen (SFO):
I henhold til «Forskrift om endring i forskrift til opplæring» kan kommunen etter søknad
gi «reduksjon i foreldrebetalinga for elever på 1. og 2. årstrinn, så fremt vilkårene i
forskriftens § 1B -1, bokstav a, eller bokstav b er oppfylt.
Reglen er ny av året, og tredde i kraft 01.08.20.
Hensynet bak regelendringen tilsvarer hensynet bak redusert foreldrebetaling for barn i
barnehage, og skal således bl.a. bidra til at elever i 1. og 2. klasse skal få forsvarlig
tilsyn og stimuli før og etter skole, uavhengig av familiens økonomi.
På bakgrunn av dette foreslås det tilsvarende barnehager, at elever i 1. og 2. klasse får
betalingsfritak i SFO der familiens samlede inntekter er 216 000 kr. eller lavere.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar gebyrhefte Kommunale avgifter og gebyrer for 2021.

