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BUDSJETTREGULERING APRIL 2021
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Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statens Hus Damsveien 1, 9800 Vadsø

Det vises til:





Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021
Kommuneloven kapittel 14, §§14-3 til 14-10
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for
kommuner og fylkeskommuner
Økonomireglement for Kautokeino kommune

Sakens bakgrunn:
I henhold til kommuneloven §14 – 5. 3.ledd skal kommunedirektøren minst to ganger i
året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenhold
med årsbudsjettet. Dersom utviklingen tilser vesentlige avvik, skal en forslå endringer i
årsbudsjettet. Jf §14-5, 3.ledd andre punktum gir kommunedirektøren plikt til å foreslå
endringer på årets budsjett dersom utviklingen i inntekter eller utgifter tilsier vesentlige
budsjettavvik. Utviklingen hittil i år viser at det er behov for justeringer av budsjettet.
Digitalt fritidskort
Kautokeino kommune har søkt om prosjektmidler til prosjektet “Digitalt Friditdskort”, og
kommunens egenandel er kr 150 000. Det er ikke rom for egenandel innenfor dagens
budsjettrammer og rammen til enhet for kultur og oppvekst må økes med kr 150 000.
Fritidskortet er ment som en ordning hvor barn og unge mellom 6 og 18 år får en årlig
sum de kan bruke til å betale for selvvalgte godkjente fritidsaktiviteter. Målgruppen får
ikke direkte tilgang til pengene, men skal sammen med sine foresatte bestemme hvilke
aktiviteter de vil bruke kortet sitt på.

De kommuner som deltar i forsøket med fritidskort vil trenge en digital løsning for å
håndtere fritidskortet. Den digitale løsningen skal gjøre det enkelt for brukerne å velge
aktiviteter de vil bruke fritidskortet på og sikre en effektiv håndtering av fritidskortet både
for brukerne, tilbydere av ulike fritidsaktiviteter og kommunene.
I første omgang er det et forsøksprosjekt i 2020-2021, som Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet administrerer. Forsøket skal samle erfaringer og kunnskap om
hvordan fritidskortet fungerer og hvordan ordningen kan innrettes og tilrettelegges på en
best mulig måte. Etter at forsøket er gjennomført vil Regjeringen vurdere å utvide
ordningen til en nasjonal, permanent ordning. En nasjonal ordning vil gjøre fritidskortet
tilgjengelig for barn og unge i hele landet, uavhengig av kommunegrenser og med lik
infrastruktur i forhold til de viktigste funksjonaliteter.
KST sak 67/20 - låneopptak midlertidig skole
I forbindelse med at kommunestyret behandlet bygging av ny skole ble det gjort et
vedtak i sak 67/20 om å ta opp lån på inntil 15 millioner kroner til en midlertidig
skolebygning. Dette vedtaket ble ikke formulert på en slik måte at kommunen vil kunne
bli innvilget lån. Det er derfor behov for et nytt vedtak som er i henhold til bestemmelser
i kommuneloven om utforming av lånevedtak.
Brann – økte utgifter til dekkskifte
Med bakgrunn i myndighetens krav om ny dekktype på tyngre kjøretøyer er
brannvesenet tvunget til å bytte ut alle dekk på tankbil og mannskapsbil. Dette koster
brannvesenet ca. 100.000 kroner. Dette kravet er nytt og er derfor ikke tatt med i den
ordinære budsjettbehandlingen for 2021. Brannvesenets budsjett er marginalt og har
ikke rom for ekstrautgifter i den størrelsesorden. Brannbudsjettet ansvar 7900 må derfor
økes med 100.000.
Budsjettregulering 2021 - næringsmidler koronatiltak
I 2020 ble det bevilget kr 330 000 fra Staten i ekstra koronamidler for å «kompensere
lokalt næringsliv som rammes hardt av pandemien». Kommunen mottok disse midlene
22.12.2020, men siden de ikke var merket på noe vis ble de bokført som
rammetilskudd. Innbetalingen som kom var merket med «innbyggertilskudd» og ikke
noe annet.
Dette er midler som skulle vært lagt til næringsfondet og blitt annonsert som midler
bedrifter som er hardt rammet skulle kunne søke om tildeling fra. Nå er midlene gått inn
som en del av rammetilskuddet og i regnskapet er de da en del av det mindreforbruket
som automatisk føres til disposisjonsfondet ved årsoppgjøret.
Midlene må tilbakeføres til drift og budsjetteres i 2021 som tilskudd til næringsmidler og
belastes disposisjonsfondet hvor de er blitt satt inn. I tillegg er det nå kommet
informasjon om at Kautokeino kommune får ytterligere kr 781 381 til lokale
virksomheter. Budsjettposten næringstilskudd 2021 må derfor settes til kr 1 111 381.
Følgende budsjettregulering anbefales:
14711-3140-325-31401 Næringstilskudd
17011-3140-325-31401 Koronatilskudd – næringsliv 2021
19400-3140-325-31401 Koronatilskudd – næringsliv 2020

kr 1 111 381
-kr 781 381
-kr 330 000

Kr 330 000 hentes fra disposisjonsfondet. Kr 781 381 kommer fra Staten med
rammetilskuddet i 2021.

Asfaltering i vegvedlikeholdsplan
Under behandling av økonomiplan for 2021-2024 i kommunestyret den 17. desember
2020, sak 66/20, var asfalteringsprosjekter for til sammen kr. 3.400.000 fremmet som et
investeringstiltak kommunestyret kunne velge å innlemme i budsjettet for 2021.
Asfaltering er del av år 2 i vegvedlikeholdsplan, en plan som ble vedtatt i
kommunestyresak 59/19. I henhold til møteprotokoll i sak 66/20 er ikke
asfalteringsprosjektet innlemmet i investeringsbudsjettet for 2021, noe som betyr at det
ikke er satt av midler til dette i budsjettet for 2021.
For å kunne gjennomføre planlagt asfaltering, år 2 av vegvedlikeholdsplan, må
investeringen innlemmes i investeringsbudsjettet for 2021. Investeringene må
lånefinansieres i sin helhet.
Asfaltering (med gjenoppbygging av bærelag) utgjør totalt kr 3 400 000 og omfatter
følgende tiltak:
 Njurggoluodda 250 m, kr 440.000, Hánnomarás industriområde 970 m, kr 1.700.000, Beazejeaggi 50 m, kr 90.000, Soahtefielbmá 380 m, kr 300.000,- (ble delvis utført i 2020. Asfaltering
gjenstår og deler av tiltaket overførers derfor til 2021)
 Grusing/gjenoppbygging: Øvre-Máze 550 m, kr. 550.000, Reparasjon av brua i Ávži, kr 220.000,- (deler av tiltak planlagt i 2022)
 Konsulentbistand, kr. 100.000,Vurdering:
Foreslåtte budsjettreguleringer er nødvendige for å gjennomføre planlagte tiltak i tillegg
til nye behov som har oppstått. Endringsbehovet i budsjettet, som man ikke finner
dekning for innen dagen rammer, må dekkes ved overføring fra disposisjonsfondet.
For å dekke budsjettreguleringene foreslås det å disponere kroner 580 000 av
disposisjonsfondet.
Forslag til vedtak:
Følgende endringer foreslås i driftsbudsjettet for 2021:
Tiltak
Næringstilskudd - kompensere lokalt næringsliv
Tilskudd koronatiltak – næringsliv 2021
Økning av brannbudsjett - dekkskifte
Digitalt fritidskort
Bruk av disposisjonsfond

Følgende endringer foreslås i investeringsbudsjettet for 2021:
Tiltak
Oppsett og drift av midlertidig grunnskole i byggetiden
Låneopptak midlertidig grunnskole
Asfaltering og gjenoppbygging bærelag kommunale veier
Låneopptak asfaltering/gjenoppbygging bærelag kommunale veier

Beløp
1 111 381
-781 381
100 000
150 000
-580 000

Beløp
15 000 000
-15 000 000
3 400 000
-3 400 000

Kautokeino kommune tar opp 15 millioner kroner i lån til å finansiere oppsett og drift av
en midlertidig grunnskole i byggetiden, låneopptaket gjelder finansiering av egne
investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
Kautokeino kommune tar opp 3,4 millioner kroner i lån til å finansiere asfaltering av og
gjenoppbygging av bærelag på kommunale veier. Låneopptaket gjelder finansiering av
egne investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
Kommunedirektør gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer.

SAKSPROTOKOLL I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG
SOSIAL - 17.03.2021
Meannudeapmi:
Jođiheaddji ovddidii mearrádusevttohusa.
Mearrádusevttohus dohkkehuvvui ovttajienalaččat.
Cealkámuš, ovttajien.:
Følgende endringer foreslås i driftsbudsjettet for 2021:
Tiltak
Næringstilskudd - kompensere lokalt næringsliv
Tilskudd koronatiltak – næringsliv 2021
Økning av brannbudsjett - dekkskifte
Digitalt fritidskort
Bruk av disposisjonsfond

Følgende endringer foreslås i investeringsbudsjettet for 2021:
Tiltak
Oppsett og drift av midlertidig grunnskole i byggetiden
Låneopptak midlertidig grunnskole
Asfaltering og gjenoppbygging bærelag kommunale veier
Låneopptak asfaltering/gjenoppbygging bærelag kommunale veier

Beløp
1 111 381
-781 381
100 000
150 000
-580 000

Beløp
15 000 000
-15 000 000
3 400 000
-3 400 000

Kautokeino kommune tar opp 15 millioner kroner i lån til å finansiere oppsett og drift av
en midlertidig grunnskole i byggetiden, låneopptaket gjelder finansiering av egne
investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
Kautokeino kommune tar opp 3,4 millioner kroner i lån til å finansiere asfaltering av og
gjenoppbygging av bærelag på kommunale veier. Låneopptaket gjelder finansiering av
egne investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
Kommunedirektør gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer.

SAKSPROTOKOLL I HOVEDUTVALG FOR KULTUR, NÆRING OG
TEKNISK - 18.03.2021

Meannudeapmi:
Jođiheaddji ovddidii mearrádusevttohusa.
Mearrádusevttohus dohkkehuvvui ovttajienalaččat.
Cealkámuš, ovttajien.:
Følgende endringer foreslås i driftsbudsjettet for 2021:
Tiltak
Næringstilskudd - kompensere lokalt næringsliv
Tilskudd koronatiltak – næringsliv 2021
Økning av brannbudsjett - dekkskifte
Digitalt fritidskort
Bruk av disposisjonsfond

Følgende endringer foreslås i investeringsbudsjettet for 2021:
Tiltak
Oppsett og drift av midlertidig grunnskole i byggetiden
Låneopptak midlertidig grunnskole
Asfaltering og gjenoppbygging bærelag kommunale veier
Låneopptak asfaltering/gjenoppbygging bærelag kommunale veier

Beløp
1 111 381
-781 381
100 000
150 000
-580 000

Beløp
15 000 000
-15 000 000
3 400 000
-3 400 000

Kautokeino kommune tar opp 15 millioner kroner i lån til å finansiere oppsett og drift av
en midlertidig grunnskole i byggetiden, låneopptaket gjelder finansiering av egne
investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
Kautokeino kommune tar opp 3,4 millioner kroner i lån til å finansiere asfaltering av og
gjenoppbygging av bærelag på kommunale veier. Låneopptaket gjelder finansiering av
egne investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
Kommunedirektør gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer.

.

SAKSPROTOKOLL I FORMANNSKAPETS INNSTILLINGSMØTE
- 30.03.2021
Formannskapets behandling:
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstiling, enst.:
Følgende endringer foreslås i driftsbudsjettet for 2021:
Tiltak
Næringstilskudd - kompensere lokalt næringsliv
Tilskudd koronatiltak – næringsliv 2021
Økning av brannbudsjett - dekkskifte
Digitalt fritidskort
Bruk av disposisjonsfond
Følgende endringer foreslås i investeringsbudsjettet for 2021:
Tiltak
Oppsett og drift av midlertidig grunnskole i byggetiden
Låneopptak midlertidig grunnskole
Asfaltering og gjenoppbygging bærelag kommunale veier
Låneopptak asfaltering/gjenoppbygging bærelag kommunale veier

Beløp
1 111 381
-781 381
100 000
150 000
-580 000

Beløp
15 000 000
-15 000 000
3 400 000
-3 400 000

Kautokeino kommune tar opp 15 millioner kroner i lån til å finansiere oppsett og drift av
en midlertidig grunnskole i byggetiden, låneopptaket gjelder finansiering av egne
investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
Kautokeino kommune tar opp 3,4 millioner kroner i lån til å finansiere asfaltering av og
gjenoppbygging av bærelag på kommunale veier. Låneopptaket gjelder finansiering av
egne investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
Kommunedirektør gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer.

SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET - 08.04.2021
Kommunestyrets behandling:
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak, enst.:
Følgende endringer foreslås i driftsbudsjettet for 2021:
Tiltak
Næringstilskudd - kompensere lokalt næringsliv
Tilskudd koronatiltak – næringsliv 2021
Økning av brannbudsjett - dekkskifte
Digitalt fritidskort
Bruk av disposisjonsfond

Følgende endringer foreslås i investeringsbudsjettet for 2021:
Tiltak
Oppsett og drift av midlertidig grunnskole i byggetiden
Låneopptak midlertidig grunnskole
Asfaltering og gjenoppbygging bærelag kommunale veier
Låneopptak asfaltering/gjenoppbygging bærelag kommunale veier

Beløp
1 111 381
-781 381
100 000
150 000
-580 000

Beløp
15 000 000
-15 000 000
3 400 000
-3 400 000

Kautokeino kommune tar opp 15 millioner kroner i lån til å finansiere oppsett og drift av
en midlertidig grunnskole i byggetiden, låneopptaket gjelder finansiering av egne
investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
Kautokeino kommune tar opp 3,4 millioner kroner i lån til å finansiere asfaltering av og
gjenoppbygging av bærelag på kommunale veier. Låneopptaket gjelder finansiering av
egne investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
Kommunedirektør gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer.

