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Politiske saker

PS 1/18 Godkjenning av protokoll



Nordkapp kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/1412-1 

Saksbehandler:  Anne Sivertsen 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 2/18 04.01.2018 

 

Sosialhjelp barnefamilier 

 

Rådmannens innstilling 
1. Nordkapp kommune opprettholder beregningsgrunnlaget for sosialhjelp til barnefamilier jfr. 

statens veiledende satser, samt og praksis der barnetrygden blir beregnet som inntekt. Det gjøres 
unntak av enslige forsørgere som får beholde tilleggs stønaden på kr 970 pr. måned som 
kompensasjon for ekstrakostnader i enslig husstand. 

2. Kommunens praksis med juletillegg vurderes som tilstrekkelig innenfor en nøktern ramme som 
ligger høyere enn øvrige kommuner i Finnmark.  

 
 
Beregning av sosialhjelp for barnefamilier  
 
Bakgrunn for saken var en Interpellasjon til kommunestyret 12.12.2017 fra Nordkapp SV vedr. 
barnefattigdom, der Nordkapp kommune anmodes om at barnetrygden holdes utenom ved beregning av 
sosialhjelp til barnefamilier som permanent løsning, og som et straks tiltak innfører dette i desember 
2017 i forbindelse med ekstrautgifter til jul. 
 
Nordkapp kommune har i likhet med de fleste kommunene i Finnmark, vedtatt sosialhjelpssatser etter 
statens veiledende retningslinjer. Tallene nedenfor er hentet fra rundskrivet Arbeids og 
Velferdsdirektoratet hovednr. 35-2012 
Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2017 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i 
nasjonalbudsjettet for 2017 (pst.2.0). De veiledende retningslinjene er fastsatt med følgende satser per 
måned fra 1. januar 2017 (satser gjeldende fra 1. januar 2016 i parentes): 
 
 
 
 
 

Enslige kr 5 950 (kr 5 850) 
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Ektepar/samboere kr 9 950 (kr 9 750) 

Person i bofellesskap kr 4 950 (kr 4 850) 

Barn 0-5 år kr 2 300 (kr 2 250) 

Barn 6-10 år kr 3 000 (kr 2 950) 

Barn 11-17 år kr 3 900 (kr 3 800) 

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, 
kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av 
dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og 
oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert 
ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye. 
De fleste kommunene i Finnmark bruker statens veiledende satser for livsopphold, og beregner 
barnetrygden som inntekt med unntak av 3 kommuner. To av dem av dem holder barnetrygden utenom, 
men der en av de to har lavere satser i barnetillegget enn de øvrige kommunene. Den tredje av dem har 
betydeligere lavere satser enn f. eks Nordkapp kommune. Oppsummert er det kun en kommune i 
Finnmark som har en høyere livsoppholsberegning enn Nordkapp. 
 
Nordkapp kommune beregner barnetrygd (kr.970,-pr.mnd.)som inntekt, da alle inntekter som hovedregel 
skal legges til grunn for vurdering av sosialhjelp. Enslige forsørgere får utvidet barnetrygd, dvs en 
barnetrygd ekstra.  
For noen år tilbake, holdt kommunen barnetrygden utenom beregning sosialhjelpen, men da var 
livsoppholdssatsene betydelig lavere enn i dag. Det ble da bestemt at statens veiledende satser skulle bli 
lagt til grunn, noe som medførte at det månedlige barnetillegget ble betydelig større, og det ble i den 
sammenheng vurdert som forsvarlig å beregne barnetrygden som inntekt.  
Når det gjelder juletillegg ligger Nordkapp litt høyere enn de øvrige kommunene i Finnmark. 
Desember 2017 fikk barnefamilier mellom kr. 1500 og kr. 2000 «juletillegg»    
Tar man utgangspunkt i de tre siste måneden (september, oktober og november 2017) så er det 
gjennomsnittlig 26 barn pr. mnd. fordelt på 11 familier som mottar sosialhjelp. Dersom kommunen skal 
holde barnetrygden utenfor som en permanent løsning, vil det bety en årlig merutgift på ca kr.325.000  
 
Tradisjonelt har vi hatt færre barnefamilier som har mottatt sosialhjelp enn enslige menn/ kvinner. Pr. 
november 2017 utgjør barnefamilier 25% av alle som mottar sosialhjelp.   
 
Alle som søker om økonomisk sosialhjelp har krav på å få vurdert sin sak individuelt. Dette kan i noen 
tilfeller bety at familier kan få ekstra tilskudd i forbindelse med til fritidsaktiviteter for barn, 
konformasjon, og særskilt behov for innkjøp av utstyr mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et eksempel på sosialhjelpsutbetaling for en barnefamilie på 2 voksne og tre barn uten inntekt 
etter Nordkapp kommune sine retningslinjer.  
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Livsopphold samboere / 
ektepar 

kr.  9.750 

Barnetillegg kr.  9.000   
Husleie kr.  8.000 
Strøm kr.  2.000 
Internet kr.     600 
innbo / bolig forsikring kr.     400 
Sum kr.29.750  
Fratrekk barnetrygd kr.  2.910 
Fratrekk bostøtte kr.  2.300 
Sum utbetalt sosialhjelp kr.24.540 

   
 
Vurdering 
 
Ved beregning av økonomisk sosialhjelp for barnefamilier og enslige, ligger Nordkapp kommune på 
samme nivå som flertallet av de øvrige kommunene i Finnmark og sannsynligvis også på nasjonalt nivå. 
Størrelsen på barnetilleggene er vurdert som tilstrekkelig for en normal husstand. Når det gjelder 
sosialhjelp til enslige forsørgere, kan det være fornuftig å unnta den utvidede barnetrygden i 
sosialhjelpsberegningen. Dette vil bety at alle enslige forsørgere som søker om sosialhjelp får kr. 970,- 
ekstra pr. mnd til disposisjon. Da følger man intensjonen med barnetrygdtillegget som en kompensasjon 
for merutgifter i en enslig husstand. Kommunens praksis frem til nå har vært at all barnetrygd går til 
fratrekk av sosialhjelp. Økonomisk vil dette kunne dreie seg om ca kr. 46.000 pr år i merkostnader. 
Når det gjelder «juletillegget» for barnefamilier ligger Nordkapp kommune litt i overkant av de fleste 
kommunene i Finnmark, men det kan jo alltid stilles spørsmål om sammenligningsnivåer og hva som 
vurderes som tilstrekkelig. Sosialhjelp skal være det siste sikkerhetsnettet når alle andre muligheter er 
forsøkt, og føringer i loven ligger således på et nøkternt nivå.    
 
 
Konklusjon 

1.  Nordkapp kommune opprettholder beregningsgrunnlaget for sosialhjelp til barnefamilier jfr. 
statens veiledende satser, samt og praksis der barnetrygden blir beregnet som inntekt, med 
unntak av enslige forsørgere som får beholde tilleggs stønaden på kr 970 pr. måned, som 
kompensasjon for ekstrakostnader i enslig husstand. 

2. Kommunens praksis med juletillegg vurderes som tilstrekkelig innenfor en nøktern ramme som 
ligger høyere enn de øvrige kommunene i Finnmark.  
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Nordkapp kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/1428-1 

Saksbehandler:  Raymond Robertsen 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 3/18 04.01.2018 

 

Trafikksikkerhetsplan Nordkapp kommune 2018- 2021 

Rådmannens innstilling 
 
Formannskapet viser til kommunelovens § 13 og vedtar Trafikksikkerhetsplan Nordkapp 
kommune 2018-2021. 
 
Formannskapet ber om at planen rulleres regelmessig  
 
 

Bakgrunn 
Nordkapp kommune vedtok sist en trafikksikkerhetsplan i 2005. Denne planen er i store trekk 
gjennomført, og det er behov for en ny- og oppdatert plan som tar for seg dagens 
trafikksikkerhetsproblemer. 
 
Det er mulig å søke tilskudd for rundt 80 % av kostnadene for trafikksikkerhetstiltak. Dette 
forutsetter en godkjent trafikksikkerhetsplan. Søknadsfristen for midler i 2018 er 10.januar. 
 
Siden det bare er kommunestyret som har kompetanse til å vedta planer i Nordkapp kommune, 
må denne saken behandles etter kommunelovens § 13: 
 
§ 13.Utvidet myndighet i haste-saker. 
1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast utvalg, 
kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, 
når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 
 
2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. 
 
Nordkappregionen næringshage har vært engasjert til å bistå i utarbeidelsen av 
trafikksikkerhetsplanen. Det har i prosessen vært mulig for aktører og samfunn forøvrig å 
komme med innspill på tiltak i planen. 
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Saksopplysninger 
Godt trafikksikkerhetsarbeid vil bidra til å gi Nordkapp kommune et godt omdømme, færre 
skader og fornøyde innbyggere. For Nordkapp vil det være et mål i trafikksikkerhetsarbeidet å 
bli godkjent som en trafikksikker kommune. 
 
Ved Stortingets behandling av NTP 2014 – 2023 ble det besluttet et etappemål om å halvere 
antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken til maksimalt 500 innen 2024. Arbeidet inngår i 
Regjeringens beslutning om at trafikksikkerhetsarbeidet skal baseres på en visjon om at det ikke 
skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – Nullvisjonen. 
Trafikksikkerhetsarbeidet i Nordkapp vil være avhengig av en bred og samlet innsats der 
så mange som mulig blir involvert for å forebygge og redusere trafikkulykker (jfr. St. 
meld. 16, 2008-2009). Samferdselsdepartementet har pekt på kommunenes ansvar, der 
kommunalt trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende for å nå nasjonale mål om 
reduksjon i antall drepte og hardt skadde. 
 
Nordkapp kommune er en viktig aktør i trafikk-sikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage 
- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transport– tjenester og ansvarlig for beboernes helse 
og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og 
forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i 
alle sektorer. 
For å lykkes må alle i kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt 
delansvar. Arbeidet må også forankres i den politiske og administrative ledelsen. 
 

Regional transportplan - Finnmark 
 
Regional transportplan 2014-23 for Finnmark viser fylkets ambisjoner innen transport og 
infrastruktur for perioden 2014-23. Planen gir føringer for fylkeskommunens ansvarsområder 
innen fylkesveg og kollektivtransport. Planen inkluderer årlig handlingsprogram for 
trafikksikkerhet som vedlegg til Regional transportplan for Finnmark 2014-23. 
 
I delmål for trafikksikkerhet står der:  
 
Det skal være trygt å ferdes på og langs vegnettet i Finnmark. 
 
Følgende strategier på trafikksikkerhet legges til grunn i den regionale planen:  
 

 Prioritere fysiske tiltak mot utforkjøringer 
 Tilrettelegge for gående og syklende. 
 Fokusere på holdningsskapende arbeid for barn og ungdom 

 
Ambisjon for perioden er fokus på trafikksikkerhet i alt transportarbeid. Den nasjonale visjonen 
for trafikksikkerhet er ingen drepte eller hardt skadd i trafikken. 
 
Innhold i Nordkapp kommunes trafikksikkerhetsplan 
 
Hovedmål for Nordkapp:  

 Ingen trafikanter skal bli drept eller hardt skadd i trafikken 
 Det skal tilrettelegges for å gå og sykle mer uten at antall drepte og skadde øker 

 
Kommunens satsningsområder: 

 Sikre at trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen blir samordnet 
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 Trygg vei til skole og fritidsaktiviteter for barn og unge 
 Tilrettelegge for at alle innbyggere kan ferdes i trafikken som myke trafikanter 

 
Kommunen har ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet både som veimyndighet, arealplanlegger, 
skole – og barnehageeier, transportør, innkjøper og arbeidsgiver. I tillegg har kommunen 
gjennom folkehelseloven ansvar for å fremme befolkningens helse og bidra til å forebygge 
sykdom og ulykker. 
 
Erfaringen er at for å oppnå god trafikksikkerhet må arbeidet starte allerede på planstadiet og 
følges opp gjennom alle faser fra plan til gjennomføring og driftsfase. Arbeidet er viktig og 
rutinene må evalueres og forbedres kontinuerlig. Trafikksikkerhet må også ligge som en premiss 
i kommunens øvrige planer som for eksempel planer for fritid, eldre og funksjonshemmede, 
helsestasjonene, skolebruksplaner osv. For å oppnå økt innsats i det kommunale 
trafikksikkerhetsarbeidet viser erfaringene at arbeidet må være sektorovergripende og forankret i 
kommunens ledelse.  
 
Tidligere planer 
Tidligere trafikksikkerhetsplan viser at det har vært satt opp mange ulike tiltak i Nordkapp 
kommune. Blant disse finner vi bl.a. lys langs E-69 frem til Lagunkrysset, gatelys ved 
fylkesveien i Gjesvær, buss- skur ved Gamleveien, div. skilting samt speil v. Hjellplassen, 
trafikksikkerhetskampanjer, gatelys i Rådhusgata, maling av fotgjengerfelt i Storgata og 
Seppoladalen, parkeringskontroll ved skoler og barnehagene, kampanje for foreldre barnehage-/ 
skoletransport, kampanje for eldre, uføre, kurs for sjåfører rettet mot sikkerhet, trafikkontroll 
langs skoleveiene, autovern i Nordvågen, fartsdempere i Skarsvåg, utbedring av Åsenveien og 
Fjellveien etc. Av de tiltak som ble satt opp i forrige plan er det kun rassikring i Kamøyvær og 
Vannverksveien (E69) som ikke er gjennomført 
 
Organisering av arbeidet 
Arbeidet med trafikksikkerheten bør være tverrfaglig. Denne planen legger opp til følgende 
ansvarsforhold: 
 

 Kommunen er planansvarlig 
 Rådmannen er prosjektansvarlig 
 Kommuneplanleggeren er prosjektleder og sekretær 

 
Arbeidsgruppa består av følgende personer: 
 
Helsevesenet er representert ved kommunelege 1  
Oppvekst, velferd og kultur deltar med pedagogisk konsulent 
Teknisk sektor ved kommuneplanlegger/parkeringsansvarlig 
Politiet 
 
Tiltak i planen 
Nordkapp kommune har i budsjettet for 2018 satt av kr 100 000 til ulike tiltak innenfor planen. I 
tillegg kommer eget arbeid anslått til kr 100 000,  
totalt kr 200 000. Dette gjør det mulig å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak for en total kostnad 
på inntil 1 million kroner. Planen rulleres årlig. Tiltak som Statens Vegvesen har ansvar for er 
ikke kostnadsberegnet. Kommunen må sørge for at Statens Vegvesen gjennomfører disse.  
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 Tiltak Ansvarlig 2018 2019 2020 2021 
1 Renovering av 

busskur i 
Seppoladalen – med 
belysning 

Nordkapp 
kommune 

Kr 100000 Kr 100000   

2 Etablering av 
fartsdump i området 
Utsikten 1b -1C, 
samt 3 fartsdumper i 
Skytterveien i 
tilknytning til 
Nordkapp Barnehage 
 

Nordkapp 
kommune 

Kr 100000    

3 Etablering av en 
forhøyet fotgjenger-
overgang ved krysset 
til Hotell View – 
belyst, samt 
etablering av buss-
lomme 

Nordkapp 
kommune 

Kr 100000    

4 Utbedre 
parkeringsforholdene 
ved Nordkapp 
Barnehage 
 

Nordkapp 
kommune 

Kr 100000    

5 Fotgjengerfelt i 
Seppoladalen males 

Nordkapp 
kommune 

Kr 15000    

6 Etablere gangfelt ved 
buss-stopp og ved 
barnehagen, 
Nordvågen 

Statens 
Vegvesen 

Utføres 
2018 

   

7 Nytt gangfelt over 
hovedvei i Storbukt 
ved buss-stopp ved 
Vinkelen mot 
Førstevannsveien 

Statens 
Vegvesen 
 

Utføres 
2018 

   

8 Etablering av 
fartsdumper på 
Nordvågveien fra 
skolen/Kirka og til 
bommen mot 
Nordvågen 

Statens 
Vegvesen 

Utføres i 
2018 

   

9 Utbedre belysning, 
parkering, skilting, 
asfaltering Elvegata, 
Honningsvåg 

Nordkapp 
kommune 

Kr 200000 Kr 200000 Kr 
200000 

 

10 Etablere 
vegrekkverk i 
Solveien, Nordvågen 

Nordkapp 
kommune 

Kr 50000    

11 Etablere 
vegrekkverk i 

Nordkapp 
kommune 

Kr 30000    

10



Holmbuktveien, 
Honningsvåg 

12 Etablere 
vegrekkverk i Nedre 
Storbuktvei, 
Storbukt 

Nordkapp 
kommune 

Kr 35000    

13 Etablere 
vegrekkverk ved 
adkomsten til 
Elvebakken i 
Skytterveien, 
Seppoladalen 

Nordkapp 
kommune 

Kr 100000    

14 Etablere fartsdump i 
Skarsvåg der 30-
sonen starter ved 
Nordkapp Julehus 

Statens 
Vegvesen, 
Nordkapp 
kommune 

Kr 30000    

15 Etablere gatelys ved 
adkomst Elvebakken 
via Skytterveien, 9 
lyspunkt 

Nordkapp 
kommune 

Kr 110000    

16 Etablere en lysplan 
som skal styrke 
trafikksikkerheten og 
gi en estetisk og 
kreativ belysning. 
 

  Kr 100000   

17 Etablere 
vegrekkverk i 
Vikran, Kamøyvær 

  Kr 15000   

18 Planlegging og 
gjennomføring av 
skilting, belysning, 
utbedring av vei, 
parkering Sjøgata, 
Storgata, strekningen 
fra Hurtigrutekaia til 
bussparkeringen 

Nordkapp 
kommune, 
Statens 
Vegvesen 

 Kr 100000 Kr 
100000 

Kr 
100000 

19 Gjennomgang og 
evnt. re-skilting av 
kommunale veier 

Nordkapp 
kommune 

 Kr 100000   

20 Etablere gatelys 
Fergeveien 300 m, 9 
lyspunkt 

Nordkapp 
kommune 

 Kr 110000   

21 Etablere flere 
utkjørsler på E69 fra 
Kamøyværkrysset til 
Nordkappkrysset 

Statens 
Vegvesen 

 Utføres 
2019 

  

22 Fortau/promenade/ 
parkering langs vei i 
Kamøyvær på eidet.  

Statens 
Vegvesen 

 Utføres 
2019  

  

23 Etablere gang- og 
sykkelsti fra 

Statens 
Vegvesen 

 Utføres 
2019 
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Honningsvåg til 
Nordvågen 

24 Etablere veirekkverk 
i Førstevannsveien, 
Storbukt 

Nordkapp 
kommune 

 Kr 35000   

25 Etablering av 
parkeringsplan, 
Nordkapp kommune 

Nordkapp 
kommune 

 Kr 150000   

26 Gatelys fra Kuvika 
til Kamøyværhøyden 

Statens 
Vegvesen,
Nordkapp 
kommune 
 
 

  Kr 
5000000 

Kr 
500000 

27 Utbedre krysset ved 
Lande Storgata, 
Vågen, Sjøgata 

Nordkapp 
kommune
Statens 
Vegvesen 

  Kr 
200000 

 

28 Etablere fortau i 
Nordvågen 

Statens 
Vegvesen 
 
 

  Utføres 
2020 

 

29 Etablere ny 
scooterløype fra 
Gjesværkrysset via 
Thomassenhytta til 
Risfjorden 
 

Nordkapp 
kommune 

 Kr 100000 Kr 
100000 

 

30 Etablere ny 
scooterløype fra 
løypa i 
Porsangervika mot 
Rasskeila 

Nordkapp 
kommune 

 Kr 100000 Kr 
100000 

 

31 Etablere fortau fra 
Turngata til 
Skårungen 
Barnehage, 
Honningsvåg 

Nordkapp 
kommune 

   Kr 
400000 

 TOTALE 
KOSTNADER 

 Kr 970000 1010000 1200000 1000000 
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1 

Forord: 
 
Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er 

fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen. Trafikksikkerhetsplanen 

for Nordkapp 2018 – 2021 vil danne grunnlaget for videreføring av 

trafikksikkerhetsarbeidet i i Nordkapp kommune. 

Planen skal behandles av formannskapet 4. januar 2018 og erstatter tidligere plan 

utarbeidet i 2005.  Det har vært sendt ut skriftlig informasjon hvor man har bedt om 

innspill til aktuelle tiltak til planen. Dette er sendt til lag, foreninger, skoler og 

barnehager etc. I tillegg er det avholdt et innspillsmøte med alle interesserte.   

Trafikksikkerhetsplanen gjør det mulig for Nordkapp kommune å kunne søke om 

trafikksikkerhetsmidler for tiltak i den kommende perioden. Denne planen prioriterer 

de fysiske tiltakene som er framkommet i prosessen.  

De prioriterte tiltak skal innarbeides med kommunal egenandel i de årlige 

økonomiplan- og budsjett, og det skal årlig søkes om fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsmidler. Det legges opp til en årlig rullering av 

trafikksikkerhetsplanen.  

 

Trafikksikkerhetsarbeid for alle trafikantgrupper er viktige folkehelsetiltak. 

Utfordringen for det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet er å få satt temaet på den 

politiske dagsorden. Det er viktig å sikre at trafikksikkerhetsplanen blir fulgt opp og 

tiltakene gjennomført. 

 

 

Løkkebukta 1949 
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1.0 En trafikksikker kommune 

Godt trafikksikkerhetsarbeid vil bidra til å gi Nordkapp kommune et godt 

omdømme, færre skader og fornøyde innbyggere. For Nordkapp vil det være et 

mål i trafikksikkerhetsarbeidet å bli godkjent som en trafikksikker kommune. 

 

Ved Stortingets behandling av NTP 2014 – 2023 ble det besluttet et etappemål 

om å halvere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken til maksimalt 500 

innen 2024. Arbeidet inngår i Regjeringens beslutning om at 

trafikksikkerhetsarbeidet skal baseres på en visjon om at det ikke skal 

forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – Nullvisjonen. 

Trafikksikkerhetsarbeidet i Nordkapp vil være avhengig av en bred og samlet 

innsats der så mange som mulig blir involvert for å forebygge og redusere 

trafikkulykker (jfr. St. meld. 16, 2008-2009). Samferdselsdepartementet har 

pekt på kommunenes ansvar, der kommunalt trafikksikkerhetsarbeid anses som 

avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. 

Nordkapp kommune er en viktig aktør i trafikk-sikkerhetsarbeidet. Som veieier, 

barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transport– tjenester og 

ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å 

forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å 

arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. 

For å lykkes må alle i kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte 

etatsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må også forankres i den politiske og 

administrative ledelsen. 
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2.0 Nasjonale mål 
 
Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2002-

2011 en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade - 

Nullvisjonen. Denne visjonen er ytterligere vektlagt både i NTP for 2006 – 2015 og 

2010 – 2019, samt i de årlige statsbudsjettene. Nullvisjonen er en klargjøring av at det 

er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker. I 

tillegg utgjør ulykkene en kostnad ved trafikksystemet som vi ikke kan godta, på tross 

av de fordelene veitrafikken gir. Nullvisjonen er både en etisk veiviser og en 

retningslinje for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette innebærer blant 

annet at transportsystemet, transportmidlene og regelverket for atferd skal utformes på 

en måte som fremmer trafikksikker atferd hos trafikantene, og i størst mulig grad 

medvirker til at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader eller død.  

 

I Nasjonal Transportplan for trafikksikkerhet på vei 2018-2021 er følgende 

målhierarki listet opp: 

1. Nullvisjonen: Et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd 

2. Etappemål: Maksimalt 350 drepte og hardt skadde innen 2030. Mål 

om maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024 beholdes som et delmål 

3. Tilstandsmål – Mål for tilstandsendringer innenfor ulike områder der 

tilstandsutviklingen har vesentlig betydning for trafikksikkerheten.  

Gjelder både trafikantatferd, kjøretøyparkens utvikling og vegstandard 

4. Tiltak: Oppfølgingstiltak som de ulike aktørene vil gjennomføre for at vi 

skal nå tilstandsmålene og være på rett kurs i forhold til etappemålet. 

 

2.1 Nasjonale utfordringer 
 
Fire sentrale utfordringer som den nye nasjonale tiltaksplanen for 2018-2021 må gi et 

troverdig svar på:    

1. Hvordan nå ambisjonen om økt gang- og sykkeltrafikk uten at det fører til 

flere drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister? 

2. Hvordan oppnå en markant reduksjon i antall alvorlige ulykker som forårsakes 

av for  høy fart? 
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3. Hvordan framskynde bruken av ny teknologi med positiv trafikksikkerhets-

virkning? 

4.  Hvordan oppnå bedre samhandling mellom aktørene i trafikksikkerhets-   

arbeidet? 

 

I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 er det valgt ut 19 ulike områder 
hvor tilstandsutviklingen skal følges. Områdene er valgt ut fra at endring i tilstand vil kunne gi 
viktige bidrag til redusert antall drepte og hardt skadde. I tabellene nedenfor vises registrert 
tilstand for 2014, 2015 og 2016, samt fastsatte tilstandsmål. 

  
 
 

Gj.snitt 
2010- 
2013 

Reg. 
tilstand 
i 2014 

Reg. 
tilstand 
i 2015 

Reg. 
tilstand 
i 2016 

Mål for 
2018 

Bruk av bilbelte og sikkerhetsutstyr for barn i bil 
Bruk av bilbelte blant førere og passasjerer i lette 
biler innenfor tettbygd strøk 

92,7 % 93,5 % 94,0 % 94,7 % 96,0 % 

Bruk av bilbelte blant førere og passasjerer i lette 
biler utenfor tettbygd strøk 

94,6 % 95,9 % 95,2 % 96,0 % 98,0 % 

Bruk av bilbelte blant førere av tunge kjøretøyer 68,1 % 75,6 % 86,8 % 81,0 % 90,0 % 

Andel barn i alderen 1 – 3 år som er sikret 
bakovervendt i bil 

33 % 43 % 49,3 % 54 % 60 % 

Andel barn i alderen 4 – 7 år som er riktig sikret - - - - 60 % 

Bruk av sikkerhetsutstyr for gående og syklende 

Andel barn under 12 år som bruker sykkelhjelm 75,1 % 76,7 % 86,6 % 81,6 % 90,0 % 

Andel ungdommer og voksne fra og med fylte 
12 år som bruker sykkelhjelm 
 

48,4 % 49,3 % 56,1 % 55,8 % 60,0 % 

Andel voksne fotgjengere som bruker refleks 
i mørket når de ferdes på belyst veg i byer og 
tettsteder 

24,5 % 29 % 28 % 31 % 40 % 

Andel voksne fotgjengere som bruker refleks 
i mørket når de ferdes på belyst landeveg 

42 % 46 % 43 % 47 % 60 % 

Omfanget av ruspåvirket kjøring 
Andel av trafikkarbeidet som utføres 
av ruspåvirkede førere 

- Følger utviklingen 

Overholdelse av fartsgrenser 
Andel av kjøretøyene som overholder  
fartsgrensen 

53,3 % 55,2 % 55,6 % 57,2 % 72,0 % 
(2018) 
85,0 % 
(2024) 
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3.0 Særtrekk ved ulykkessituasjonen i 2016 

Dersom vi ser på ulykkesstatistikken for enkeltåret 2016 finner vi følgende særtrekk: 

 Ingen drepte under 10 år. Etter tre år på rad med kun en drept i aldersgruppen 

0-9 år, var det i 2016 for første gang ingen under 10 år som ble drept i 

vegtrafikken. 

 Mange drepte menn i alderen 45-64 år. Hele 35 prosent av de drepte var i 

alderen 45 – 64 år, hvilket er en betydelig høyere andel enn tidligere år. Av 

de 47 omkomne i denne aldersgruppen var 7 kvinner og hele 40 menn (dvs 

15 prosent kvinner og 85 prosent menn). 
 Høy andel menn blant de drepte. Hele 82 prosent av de drepte i 2016 var 

menn. Til sammenlikning har andelen i perioden 2011-2015 ligget på mellom 

70 og 75 prosent. 

 Færre drepte og hardt skadde i møteulykker. De siste seks årene har trenden vært 

at andelen drepte og hardt skadde i møteulykker har vært synkende, og denne 

trenden ble videreført i 2016. Dersom vi ser isolert på drepte var antallet 

riktignok betydelig høyere i 2016 enn i 2015, men skyldes et oppsiktsvekkende 

lavt tall i 2015. 

 Mange drepte og hardt skadde i ulykker med påkjøring bakfra. I 2016 var 10 

prosent av de drepte og hardt skadde involvert i ulykker med påkjøring 

bakfra. Dette er den høyeste andelen i slike ulykker de siste 25 årene. 

 Få drepte og hardt skadde i kryssulykker på riksveger og i fotgjengerulykker 

på kommunale veger. Dersom vi går mer detaljert inn i ulykkesstatistikken, 

og ser på kombinasjonen av uhellstyper og vegkategori, finner vi at 2016 

skiller seg ut ved at: - Antall drepte og hardt skadde i kryssulykker på 

riksvegnettet er oppsiktsvekkende lavt (ca. 1/3 av antallet vi har hatt de senere 

årene) - Antall drepte og hardt skadde i fotgjengerulykker på det kommunale 

vegnettet er lavt (nær 40 prosent reduksjon sammenliknet med antallet de to 

foregående årene) 

Selv om disse resultatene skiller seg klart ut sammenliknet med tidligere 

år, dreier det seg i begge tilfeller om relativt små tall, med sannsynlighet 

for et betydelig innslag av statistiske tilfeldigheter. 
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 Mange drepte og hardt skadde på kommunale veger. I likhet med 2015 var 

det også i 2016 en uvanlig høy andel av de drepte og hardt skadde som ble 

drept eller hardt skadd på det kommunale vegnettet (ca. 20 prosent). Dette 

til tross for uvanlig få drepte og hardt skadde fotgjengere på kommunale 

veger i 2016 (se kulepunktet over). 

 Mange drepte og hardt skadde på veger med lav fartsgrense (50 km/t og lavere). 

Dette gjelder både 2014, 2015 og 2016 sammenliknet med årene 2010-2013. 

 Mange drepte og hardt skadde syklister. I 2016 utgjorde syklistene 9 

prosent av de drepte og 13 prosent av de hardt skadde. Vi må tilbake til 

2003 for å finne et år med flere drepte og hardt skadde syklister enn i 

2016. 

 Mange drepte og hardt skadde på MC. Tendensen vi har sett de siste årene, 

med flere drepte og hardt skadde på MC, fortsatte i 2016. Motorsyklister 

utgjorde i 2016 hele 16 prosent av de drepte og 19 prosent av de hardt 

skadde. 
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4.0 Regional transportplan - Finnmark 
 

Regional transportplan 2014-23 for Finnmark viser fylkets ambisjoner innen transport 

og infrastruktur for perioden 2014-23. Planen gir føringer for fylkeskommunens 

ansvarsområder innen fylkesveg og kollektivtransport. Planen inkluderer årlig 

handlingsprogram for trafikksikkerhet som vedlegg til Regional transportplan for 

Finnmark 2014-23. 

Regional transportplan har to hovedmål: 

A. Samfunnsmål:   

Å skape et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskapning og bidrar til 

en bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Finnmark. 

B. Resultatmål:   

Å skape et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som 

møter befolkingens og næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og 

internasjonale transporter. 

C. Delmål for trafikksikkerhet:  

Det skal være trygt å ferdes på og langs vegnettet i Finnmark. 

Følgende strategier på trafikksikkerhet legges til grunn:  

 Prioritere fysiske tiltak mot utforkjøringer 

 Tilrettelegge for gående og syklende. 

 Fokusere på holdningsskapende arbeid for barn og ungdom 

Ambisjon for perioden er fokus på trafikksikkerhet i alt transportarbeid. Den 

nasjonale visjonen for trafikksikkerhet er ingen drepte eller hardt skadd i trafikken. 

 

4.1  Kjennetegn på alvorlige ulykker i Finnmark:  

 Skjer i lokalmiljø (hjemkommune eller nabokommune) 

 Utforkjøring 

 Høy fart 

 I forbindelse med helg 

 I forbindelse med rus 

 Bruker ikke bilbelte 
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 Det er bilførere og bilpassasjerer som blir utsatt 

I perioden 2008 og 2014 er antall ulykker redusert fra 111 til 59. I samme periode er 

antall drepte og skadde er redusert fra 157 til 71. I perioden 2011 til 2014 var 

utforkjøring er den mest vanlige ulykkestypen med 43 %. Deretter fulgte 

møteulykker, 17 %, og kryssulykker med 15 %. Det er i hovedsak bilførere og 

bilpassasjerer som blir skadet og drept i Finnmarkstrafikken. 69 % av ulykkene skjer 

på Europa- og riksveg, mens 23 % skjer på fylkeveg. 

4.2 Regionalt samarbeid 
 

Trafikksikkerhetsarbeidet er i Finnmark er et samarbeid fordelt mellom Finnmark 

fylkeskommune, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Politiet med hver sitt ansvar og 

arbeidsområder. For å ha en god samkjøring av trafikksikkerhetsarbeidet i Finnmark 

er det opprettet et trafikksikkerhetsforum (TS-forum). Dette er et faglig forum som 

arbeider for å ivareta trafikksikkerheten på en best mulig måte i fylket. I Finnmark tar 

TS-forumet utgangspunkt i at «En trafikkulykke skjer ikke, den forårsakes». Dette 

innebærer at en ser på de bakenforliggende faktorene, samt konsekvensreduserende 

tiltak. 

TS-forumet jobber for: Iverksette tiltak med bakgrunn i ulykkestyper, etablere og 

utvikle nært samarbeid med kommunene og ulike aktører, etablere og utvikle 

trafikksikkerhetsarbeidet rettet mot kjøring med snøscooter. 

 

 

 

Strandveien i 
Kamøyvær – 
årstall ukjent
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4.3 Statistikk Finnmark  
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5.0 Nordkapp 
 
Hovedmål for Nordkapp:  

- Ingen trafikanter skal bli drept eller hardt skadd i trafikken 

- Det skal tilrettelegges for å gå og sykle mer uten at antall drepte og skadde 

øker 

 

Kommunens satsningsområder: 

- Sikre at trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen blir samordnet 

- Trygg vei til skole og fritidsaktiviteter for barn og unge 

- Tilrettelegge for at alle innbyggere kan ferdes i trafikken som myke trafikanter 

Kommunen har ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet både som veimyndighet, 

arealplanlegger, skole – og barnehageeier, transportør, innkjøper og arbeidsgiver. I 

tillegg har kommunen gjennom folkehelseloven ansvar for å fremme befolkningens 

helse og bidra til å forebygge sykdom og ulykker. 

Erfaringen er at for å oppnå god trafikksikkerhet må arbeidet starte allerede på 

planstadiet og følges opp gjennom alle faser fra plan til gjennomføring og driftsfase. 

Arbeidet er viktig og rutinene må evalueres og forbedres kontinuerlig. 

Trafikksikkerhet må også ligge som en premiss i kommunens øvrige planer som for 

eksempel planer for fritid, eldre og funksjonshemmede, helsestasjonene, 

skolebruksplaner osv. For å oppnå økt innsats i det kommunale 

trafikksikkerhetsarbeidet viser erfaringene at arbeidet må være sektorovergripende og 

forankret i kommunens ledelse.  

Når kommunen har oppfylt kriteriene kan Trygg Trafikk gi kommunen godkjenning 

som «Trafikksikker kommune». Erfaringen er at for å oppnå god trafikksikkerhet må 

arbeidet starte allerede på planstadiet og følges opp gjennom alle faser fra plan til 

gjennomføring og driftsfase. Dette er godt ivaretatt i planer i henhold til plan- og 

bygningsloven. Arbeidet er viktig og rutinene må evalueres og forbedres 

kontinuerlig. Trafikksikkerhet må også ligge som en premiss i kommunens øvrige 

planer som for eksempel planer for fritid, eldre og funksjonshemmede, 

helsestasjonene, skolebruksplaner osv. 
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Erfaringen viser at for å oppnå økt innsats i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet 

må arbeidet være sektorovergripende og forankret i kommunens ledelse. Dette har 

Trygg Trafikk tatt tak i og utarbeidet kriterier som skal ligge til grunn for et grundig 

og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Når kommunen har oppfylt 

kriteriene kan Trygg Trafikk gi kommunen godkjenning som «Trafikksikker 

kommune». Følgende kriterier ligger til grunn for godkjenningen, i tillegg ligger det 

en del kriterier for skoler, barnehager, teknisk etc.  
 Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører 

og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder. 
 

 Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet. 
 

 Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i 
HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og 
transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester. 
 

 Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg  
 

 Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell 
(materiellskader) i kommunen. 
 

 Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid. 
 

 Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og 
rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske 
tiltak. 
 

 Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig 
farlig skolevei. 
 

 Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor. 
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5.1 Statistikk Nordkapp kommune 

 
5.2 Tidligere tiltak i Nordkapp 
 
Tidligere trafikksikkerhetsplan viser at det har vært satt opp mange ulike tiltak i Nordkapp 

kommune. Blant disse finner vi bl.a. lys langs E-69 frem til Lagunkrysset, gatelys ved 

fylkesveien i Gjesvær, buss- skur ved Gamleveien, div. skilting samt speil v. Hjellplassen, 

trafikksikkerhetskampanjer, gatelys i Rådhusgata, maling av fotgjengerfelt i Storgata og 

Seppoladalen, parkeringskontroll ved skoler og barnehagene, kampanje for foreldre 

barnehage-/ skoletransport, kampanje for eldre, uføre, kurs for sjåfører rettet mot sikkerhet, 
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trafikkontroll langs skoleveiene, autovern i Nordvågen, fartsdempere i Skarsvåg, utbedring av 

Åsenveien og Fjellveien etc. Av de tiltak som ble satt opp i forrige plan er det kun rassikring i 

Kamøyvær og Vannverksveien (E69) som ikke er gjennomført 

5.3 Veivedlikeholdsplan 2018-2021 
 
Nordkapp kommune har utarbeidet en veivedlikeholdsplan. Denne 

planen anses som viktig også i trafikksikkerhetsarbeidet, da 

investeringer mht. oppjustering av standarden på kommunale veier 

vil bidra til å redusere trafikkulykker. Det er derfor naturlig at 

gjennomføring av denne planen inngår i kommunens 

trafikksikkerhetsplan.    

 
 
5.4 Organisering 
Arbeidet med trafikksikkerheten bør være tverrfaglig. Denne planen legger opp til 
følgende ansvarsforhold: 
 
Kommunen er planansvarlig 
Rådmannen er prosjektansvarlig 
Kommuneplanleggeren er prosjektleder og sekretær 
 
Arbeidsgruppa består av følgende personer: 
 
Helsevesenet er representert ved kommunelege 1  
Oppvekst og kultur deltar med pedagogisk konsulent 
Teknisk sektor ved kommuneplanlegger/parkeringsansvarlig 
Politiet 
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6.0 Innkomne forslag 
 
Innsendte forslag til trafikksikkerhetsplanen, samt Nordkapp kommunes 
veivedlikeholdsplan er vedlagt.  
 
Tiltak Ansvarlig 
Gangfelt i Nordvågen ved busstopp og ved barnehagen 
 

Statens Vegvesen 

Fortau i Nordvågen 
 

Statens Vegvesen 

Skilting av barn leker ved Nordvågen Barnehage 
 

Nordkapp kommune 

Flytting av gangfelt ved «Dyrstad Elektriske» i Storbukt  
 

Statens Vegvesen 

Etablere en lysplan som skal styrke trafikksikkerheten og 
gi en estetisk og kreativ belysning som skaper identitet og 
trygghet i eget nærmiljø.  
 

Nordkapp kommune 

Renovering av buss- skur i Seppoladalen – med belysning. Nordkapp kommune 
Etablering av fartsdump i området Utsikten 1b-1C, samt 3 
fartsdumper i Skytterveien i tilknytning til Nordkapp 
Barnehage 
 

Nordkapp kommune 

Etablering av en ny fotgjengerovergang ved krysset til 
Hotell View – belyst og forhøyet overgang. 
 

Nordkapp kommune 

Etablering av busslomme ved Hotell View 
 

Nordkapp kommune 

Utbedre parkeringsforholdene ved Nordkapp Barnehage 
 

Nordkapp kommune 

Snøryddingen ved Nordkapp Barnehage med maskin 
utføres de mest hektiske trafikktidsrommene 
 

Nordkapp kommune 

Gang og sykkelsti fra Honningsvåg til Nordvågen. 
  

Statens Vegvesen 

Fortau fra Turngata til Skårungen barnehage.  
 

Nordkapp kommune 

Tiltak kryss ved Lande Storgata/Vågen/Sjøgata. 
Farlig/bratt. (kommunen/vegvesen) 
 

Nordkapp kommune 

Nytt gangfelt over hovedvei i Storbukt ved buss-stopp ved 
Vinkelen mot Førstevannsveien. 
 

Statens Vegvesen 

Gatelys 300m veg ved adkomst Elvebakken via 
Skyttervegen, 9 lyspunkt,  
 

Nordkapp kommune 

Gatelys Fergeveien 300 m, 9 lyspunkt,  
 

Nordkapp kommune 
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Fotgjengerfelt i Seppoladalen males 
 

Nordkapp kommune 

Gatelys fra Kuvika til Kamøyværhøyden  
 

Statens Vegvesen 

Fortau/promenade/parkering langs vei Kamøyvær på eidet. 
Tiltaket er ferdig regulert og klar for igangsettelse. 
 

Statens Vegvesen 

Ny snøscooterløype fra løype ved Gjesværkrysset via 
Thomassenhytta og til Risfjorden. (kommunen) 
 

Nordkapp kommune 

Ny snøscooterløype fra løype i Porsangvika mot Rasskeila. 
 

Nordkapp kommune 

Vegrekkverk i Solveien. Nordvågen.  
 

Nordkapp kommune 

Vegrekkverk i Holmbuktveien, Honningsvåg. 
  

Nordkapp kommune 

Vegrekkverk i Nedre Storbuktvei. Storbukt.  
 

Nordkapp kommune 

Vegrekkverk i Førstevannsveien. Storbukt 
 

Nordkapp kommune 

Vegrekkverk ved adkomsten til Elvebakken i Skytterveien, 
Seppoladalen.  
 

Nordkapp kommune 

Vegrekkverk i Vikran, Kamøyvær.  
 

Nordkapp kommune 

Gjennomgang av parkeringsmuligheter i Honningsvåg.  
 

Nordkapp kommune 

Gjennomgang av og evt. re-skilting av kommunale veger. 
 

Nordkapp kommune 

Planlegging og gjennomføring av skilting, belysning, 
utbedring av vei, parkering Sjøgata, Storgata, strekningen 
fra Hurtigrutekaia til bussparkeringen  
 

Nordkapp kommune, 
Statens Vegvesen 

Utbedre belysning, parkering, skilting, asfaltering Elvegata 
Honningsvåg 
 

Nordkapp kommune 

Etablere flere utkjørsler på E69 fra Kamøyværkrysset til 
Nordkappkrysset  
 

Statens Vegvesen 

Lage fartsdump i Skarsvåg der 30-sonen starter ved 
Nordkapp julehus.  
 

Statens Vegvesen 

 
 

7.0 Handlingsplan 2018-2021 
I forbindelse med handlingsplanen er det viktig å ha hovedmål og satsingsområder 
klart for seg. Disse er: 
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Hovedmål for Nordkapp:  

- Ingen trafikanter skal bli drept eller hardt skadd i trafikken 
- Det skal tilrettelegges for å gå og sykle mer uten at antall drepte og skadde 

øker 
 
Kommunens satsningsområder: 

- Sikre at trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen blir samordnet 
- Trygg vei til skole og fritidsaktiviteter for barn og unge 
- Tilrettelegge for at alle innbyggere kan ferdes i trafikken som myke trafikanter 

 
 
Nordkapp kommune har i budsjettet for 2018 satt av kr 100 000 til ulike tiltak 
innenfor planen. I tillegg kommer eget arbeid anslått til kr 100 000,  
totalt kr 200 000. Dette gjør det mulig å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak for en 
total kostnad på inntil 1 million kroner. Planen rulleres årlig. Tiltak som Statens 
Vegvesen har ansvar for er ikke kostnadsberegnet. Kommunen må sørge for at Statens 
Vegvesen gjennomfører disse.  
 
 
 Tiltak Ansvarlig 2018 2019 2020 2021 
1 Renovering av 

busskur i 
Seppoladalen – med 
belysning 

Nordkapp 
kommune 

Kr 100000 Kr 100000   

2 Etablering av 
fartsdump i området 
Utsikten 1b -1C, 
samt 3 fartsdumper i 
Skytterveien i 
tilknytning til 
Nordkapp Barnehage 
 

Nordkapp 
kommune 

Kr 100000    

3 Etablering av en 
forhøyet fotgjenger-
overgang ved krysset 
til Hotell View – 
belyst, samt 
etablering av buss-
lomme 

Nordkapp 
kommune 

Kr 100000    

4 Utbedre 
parkeringsforholdene 
ved Nordkapp 
Barnehage 
 

Nordkapp 
kommune 

Kr 100000    

 Tiltak Ansvarlig 2018 2019 2020 2021 
5 Fotgjengerfelt i 

Seppoladalen males 
Nordkapp 
kommune 

Kr 15000    
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6 Etablere gangfelt ved 
buss-stopp og ved 
barnehagen, 
Nordvågen 

Statens 
Vegvesen 

Utføres 
2018 

   

7 Nytt gangfelt over 
hovedvei i Storbukt 
ved buss-stopp ved 
Vinkelen mot 
Førstevannsveien 

Statens 
Vegvesen 
 

Utføres 
2018 

   

8 Etablering av 
fartsdumper på 
Nordvågveien fra 
skolen/Kirka og til 
bommen mot 
Nordvågen 

Statens 
Vegvesen 

Utføres i 
2018 

   

9 Utbedre belysning, 
parkering, skilting, 
asfaltering Elvegata, 
Honningsvåg 

Nordkapp 
kommune 

Kr 200000 Kr 200000 Kr 
200000 

 

10 Etablere 
vegrekkverk i 
Solveien, Nordvågen 

Nordkapp 
kommune 

Kr 50000    

11 Etablere 
vegrekkverk i 
Holmbuktveien, 
Honningsvåg 

Nordkapp 
kommune 

Kr 30000    

12 Etablere 
vegrekkverk i Nedre 
Storbuktvei, 
Storbukt 

Nordkapp 
kommune 

Kr 35000    

13 Etablere 
vegrekkverk ved 
adkomsten til 
Elvebakken i 
Skytterveien, 
Seppoladalen 

Nordkapp 
kommune 

Kr 100000    

14 Etablere fartsdump i 
Skarsvåg der 30-
sonen starter ved 
Nordkapp Julehus 

Statens 
Vegvesen, 
Nordkapp 
kommune 

Kr 30000    

15 Etablere gatelys ved 
adkomst Elvebakken 
via Skytterveien, 9 
lyspunkt 

Nordkapp 
kommune 

Kr 110000    

 Tiltak Ansvarlig 2018 2019 2020 2021 
16 Etablere en lysplan 

som skal styrke 
trafikksikkerheten og 

  Kr 100000   
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gi en estetisk og 
kreativ belysning. 
 

17 Etablere 
vegrekkverk i 
Vikran, Kamøyvær 

  Kr 15000   

18 Planlegging og 
gjennomføring av 
skilting, belysning, 
utbedring av vei, 
parkering Sjøgata, 
Storgata, strekningen 
fra Hurtigrutekaia til 
bussparkeringen 

Nordkapp 
kommune, 
Statens 
Vegvesen 

 Kr 100000 Kr 
100000 

Kr 
100000 

19 Gjennomgang og 
evnt. re-skilting av 
kommunale veier 

Nordkapp 
kommune 

 Kr 100000   

20 Etablere gatelys 
Fergeveien 300 m, 9 
lyspunkt 

Nordkapp 
kommune 

 Kr 110000   

21 Etablere flere 
utkjørsler på E69 fra 
Kamøyværkrysset til 
Nordkappkrysset 

Statens 
Vegvesen 

 Utføres 
2019 

  

22 Fortau/promenade/ 
parkering langs vei i 
Kamøyvær på eidet.  

Statens 
Vegvesen 

 Utføres 
2019  

  

23 Etablere gang- og 
sykkelsti fra 
Honningsvåg til 
Nordvågen 

Statens 
Vegvesen 

 Utføres 
2019 

  

24 Etablere veirekkverk 
i Førstevannsveien, 
Storbukt 

Nordkapp 
kommune 

 Kr 35000   

25 Etablering av 
parkeringsplan, 
Nordkapp kommune 

Nordkapp 
kommune 

 Kr 150000   

26 Gatelys fra Kuvika 
til Kamøyværhøyden 

Statens 
Vegvesen,
Nordkapp 
kommune 
 
 

  Kr 
5000000 

Kr 
500000 

 Tiltak 2018 2019 2020 2021  
27 Utbedre krysset ved 

Lande Storgata, 
Vågen, Sjøgata 

Nordkapp 
kommune
Statens 
Vegvesen 

  Kr 
200000 
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28 Etablere fortau i 
Nordvågen 

Statens 
Vegvesen 
 
 

  Utføres 
2020 

 

29 Etablere ny 
scooterløype fra 
Gjesværkrysset via 
Thomassenhytta til 
Risfjorden 
 

Nordkapp 
kommune 

 Kr 100000 Kr 
100000 

 

30 Etablere ny 
scooterløype fra 
løypa i 
Porsangervika mot 
Rasskeila 

Nordkapp 
kommune 

 Kr 100000 Kr 
100000 

 

31 Etablere fortau fra 
Turngata til 
Skårungen 
Barnehage, 
Honningsvåg 

Nordkapp 
kommune 

   Kr 
400000 

 TOTALE 
KOSTNADER 

 Kr 970000 1010000 1200000 1000000 
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Referatsaker

RS 1/18 Tilskudd til forstudie til utvikling av Nordkappfestivalen



Nordkapp kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/1431-1 

Saksbehandler:  Mads Stian Hansen 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 1/18 04.01.2018 

 

Tilskudd til forstudie til utvikling av Nordkappfestivalen 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet tar saken til orientering.  
 
 
 

Saksutredning 
Nordkapp kommune har søkt Om Kapp KF om tilskudd på kr. 100.000 til forstudie til utvikling 
av Nordkappfestivalen.  
Om Kapp KF har vedtatt tilsagn på kr. 100.000 med følgende tillegg: 
 

 Styret ber om at prosjektet organiseres med egen styringsgruppe som følger opp 
underveis. Daglig leder i Om Kapp KF tiltrer styringsgruppa.  

 Styret forutsetter at prosjektet er godt forankret i organisasjonen, styringsgruppa og av 
prosjekteier.  

 Ekstern kompetanse til gjennomgang/videreutvikling av festivalen innhentes. Aktuelle 
samarbeidspartnere kan være UIT / Kari Jæger.  

 
Nordkapp kommune har engasjert Nordkapp filmfestival AS for utarbeidelse av forstudiet. Frist 
for ferdigstilling er satt til 16.2.2018.  

 
 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd til forstudie Nordkappfestivalen 
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Nordkapp kommune 
Oppvekst og Kultur 
Boks 403 
9750 Honningsvåg 
 
 
OmKapp 
9750 Honningsvåg 
 
 
 
 
Søknad om tilskudd til forstudie til utvikling av Nordkappfestivalen  
  
Nordkapp kommune søker om tilskudd på kr 100 000 til en forstudie for å avklare og utrede 
muligheten for å utvikle Nordkappfestivalen. 
 
Nordkappfestivalen arrangeres hvert år i Nordkapp kommune andre uken i juni. Festivalen ble 
gjennomført første gang i 1956 i forbindelse med at veien til Nordkapp ble åpnet. Siden ble 
oppstarten av festivalen igjen tatt opp i 1977 og har siden blitt gjennomført hvert år. Det er totalt 
gjennomført 41 Nordkappfestivaler.  
 
Det er Nordkapp kommune som står som eier av festivalen og administrativt ligger den inn under 
Oppvekst og kultursektoren, praksis har vært at den har vært gjennomført som et prosjekt hvert år i 
regi av Nordkapp kommune. Det har opp gjennom årene vært ulik praksis på hvordan festivalen har 
blitt organisert og gjennomført. I lengre perioder hadde administrasjonen i oppvekst og 
kultursektoren ansvar for å lede arbeidet og gjennomføre festivalen i samarbeid med et styre som 
ble valgt for hvert år.  
På begynnelsen av 2000 tallet fikk Oppvekst og kulturkontoret betydelige kutt i ressurser ved 
kontoret, som en konsekvens av dette ble ansvaret for planlegging og gjennomføring av 
Nordkappfestivalen. Det har vært ulike organisering av festivalen siden den tid, Visit Nordkapp hadde 
ansvaret i flere år, prosjektledere og i en årrekke har nu fotballgruppa ved HT & IF hatt ansvaret for 
gjennomføringen av festivalen. De siste årene har kommunen lyst ut arrangøransvaret og invitert lag 
og organisasjoner til å søke om å ha ansvaret for festivalen. Dette har fungert i flere år, og har vært 
basert på en dugnadsånd i foreninger. 
 
 
Status Nordkappfestivalen 
I de siste 9 årene har festivalen vært gjennomført på en dugnadsbasert driftsform av lag/forening. 
Innholdet og programmet i festivalen har hatt samme profil og innhold i flere år. Det har vært lite 
utvikling og nytenkning i innholdet i Nordkappfestivalen. Oppsummert er det ønskelig fra kommunen 
at det gjennomføres et forstudie hvor en ser på muligheter for å utvikle Nordkappfestivalen. 
 
Søknad om tilskudd fra OmKapp 
Det søkes om tilskudd fra OmKapp til å gjennomføre et prosjekt med et forstudie hvor målsetningen 
er å se på utviklings potensiale for Nordkappfestivalen. I dette skal det kartlegges ulike muligheter for 
organisasjonsform som kan legge til rette for en utvikling av festivalen, skape økt aktivitet, utvikle 
samarbeide mot næringslivet og skape arbeidsplasser.   
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I forstudiet skal følgende faktorer kartlegges og avklares:  
 
Kartlegging av alternativ fremtidig organisering/driftsform 

 Kommunalt tiltak/aktivitet med kommunalt budsjett. Utrede hvordan lignende 
kommunalt eide festivaler drives. 

 Nordkappfestivalen drives av Nordkapp filmfestival AS 
 Lyses ut til frivillige lag og/ eller foreninger 
 Lyses ut til aktører fra næringslivet 
 Lyses ut uten begrensninger 

Samarbeid med andre festivaler 

 Kartlegge hvordan Nordkapp kommune kan koordinere økonomisk støtte og/ eller 
samarbeid og koordinering overfor de øvrige festivalene som gjennomføres i 
kommune i løpet av et år. Dette er ulike festivaler som eies og gjennomføres i både 
privat, av lag og foreninger og som eies av Nordkapp kommune.  

 
Forstudiet skal presentere en oppsummering og konklusjon bestående av følgende momenter: 

 Utrede hvilke muligheter og ønsker til innhold/utvikling som kan knyttes til 
programmet i Nordkappfestivalen. Hva skal til for å utvikle festivalen, herunder 
kvaliteten på programmet, publikumsdeltakelsen, interessen utad for festivalen, 
samarbeidet med lokalt næringsliv, tilbudet rettet mot barn og ungdom. 

 Utrede alternative driftsformer for Nordkappfestivalen 
 Arrangere/ koordinere Nordkappfestivalen 2018 – en del av arbeidet tilknyttet 

utredningen 
 Utrede hvilke alternative driftsformer for å arrangere/koordinere Nordkappfestivalen 

2018  
 Utrede muligheter for felles driftsselskap for Nordkappfestivalen og Nordkapp 

filmfestival 
 Utrede potensielt samarbeid med andre festivaler i Nordkapp kommune 
 Oppsummere forstudiet med en beskrivelse av hvordan arbeidet med 

Nordkappfestivalen skal foregå videre 

 
 
Budsjett 
Lønn prosjektarbeid   120 000 
Administrasjon   30 000 
Sum     150 000   
 
 
Finansiering 
OmKapp    100 000 
Nordkapp kommune   50 000 
Sum     150 000    
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