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Politiske saker 

PS 58/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Kommunestyrets behandling av sak 58/2017 i møte den 12.12.2017: 

Behandling 
 
Til sakslisten - 
Jan Olsen SV  ber at følgende sak  føres opp på  saksliste:Tilbaketrekking av løyvet som gir tillatelse til 
innkreving av avgift på Nordkapp-platået   
  
  
 
Vedtak 
Innkalling, saksliste med følgende tilleggsak: Tilbaketrekking av løyvet som gir tillatelse til innkreving av 
avgift på Nordkapp-platået  samt protokollen fra forrige møte er godkjent.  
  

PS 59/17 Perleporten kulturhus AS søknad om utvidet bevilling 

Helse-og sosialstyrets behandling av sak 4/2017 i møte den 14.11.2017: 

Behandling 
 
 
Vedtak 
Saken ble vedtatt som innstilt 

Kommunestyrets behandling av sak 59/2017 i møte den 12.12.2017: 

Behandling 
 
 
Vedtak 
Perleporten kulturhus AS med Birgit L Johansen som bevillingshaver gis skjenkebevilling til 
serveringslokalet i kjelleren. Under forutsetning av godkjent byggesøknad gis uteservering på platten 
foran inngangspartiet. Uteserveringen må være avgrenset med gjerde. 
GR. 1 og GR 2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 02:00 
GR 3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til kl. 02:00 
Skjenkestyrer Birgit L Johansen med Tore Fosse som stedfortreder. 

PS 60/17 Grieg Seafood Finnmark AS - søknad om lokalitetsklarering Vannfjord - kommunens 
uttalelse 

Kommunestyrets behandling av sak 60/2017 i møte den 12.12.2017: 

Behandling 
 
 
Vedtak 
Kommunestyret i Nordkapp anmoder Finnmark fylkeskommune om at søknad fra SalMar Nord AS 
behandles før lokaliteten i Vannfjorden tildeles. 

PS 61/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021 - INNSTILLING 



Formannskapets behandling av sak 84/2017 i møte den 21.11.2017: 

Behandling 
 
Rådmanns innstilling tas til votering i sin helhet og vedtas mot 2 stemmer (H). 
 
Vedtak 
Rådmannens innstilling 
Fremlagt forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar og fastsetter fremlagt forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2018. 
Driftsbudsjettet balanserer med et netto mindreforbruk på kr 4 881 059 
1. 
Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger: 
Sentrale styringsorganer / Sentraladministrasjonen kr 28 580 012 
Oppvekst-, velferd- og kultursektoren kr 70 162 347 
Helse-, rehabilitering- og omsorgssektoren kr 65 699 347 
Tekniske tjenester og fellestjenester kr 30 541 875 
Kommunestyret vedtar framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2018-2021 som hvert av årene 
balanserer med netto mindreforbruk på henholdsvis kr 4 881 059,  
kr 7 360 682, kr 5 205 224 og kr 2 860 882 
2. 
I tråd med den fremlagte investeringsplan, bevilges kr 21 750 000 til nye prosjekter i 2018 til 
investeringsformål. Dette forutsettes finansiert med 
Overføring fra drift     kr 900 000 
Lånefinansiering     kr 20 850 000 
Sum finansiert     kr 21 750 000 
3. 
Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 mill for 2018. 
4. 
Alle brukerbetalinger utenom selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing øker med 2,6%, dette i 
tråd med foreslått deflator for 2018. Kommunestyret fastsetter at alle brukerbetalinger som er regulert av 
forskrift, eller sentrale bestemmelser, skal være på makssats. 
5. 
Brukerbetalinger for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing reguleres som følger: 
a) Vannavgift øker med 15,6 % for 2018. I tillegg et påslag på 10 % for inndekning av tidligere års 
underskudd. 
b) Avløpsavgift økes med 16,4 % for 2018. 
c) Renovasjonsavgift reduseres med 7 % for 2018. 
d) Feieravgift økes med 17 % for 2018. 
6. 
I medhold av Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt i hele 
Nordkapp kommune. 
Eiendomsskatten er 7 0/00. Eiendomsskatten betales i 3 terminer; 20. april, 20. juni og 20. august 2018. 
7. 
Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor konsernkontoordningen i 
SpareBank1 Nord-Norge med inntil kr 20 millioner, gjeldene fra 1.1.2018. Det gis fullmakt til rådmannen 
innenfor denne rammen å vurdere det til enhver tid gjeldende behov. 
  

Kommunestyrets behandling av sak 61/2017 i møte den 12.12.2017: 

Behandling 
 
Felles budsjettforslag fra AP, Høyre, SV og V  
Følger som vedlegg nr. 1  



Tilleggsforslaget fra AP, Høyre, SV og V tas til votering, og ble enstemmig vedtatt 
  
Tilleggsforslag fra Nordkapp Høyre 
v/ Lars Helge Jensen 
Effektiviseringsmål 2018 
Teknisk                                             kr. 500.000 
Oppvekst & Kultur                           kr. 250.000 
Sentraladministrasjonen                   kr. 500.000 
Da konsekvensen for husstandene er usikker på nåværende tidspunkt tas økt eiendomsskatt    kr. 
1.400.000 ut av budsjettet. Kommunestyret tar stilling til dette i februar og fremmer i den sammenheng en 
budsjettregulering. 
Tilleggsforslaget fra Høyre  tas til votering og fikk 6 stemmer  for,  mot 13 stemmer 
  
Tilleggsforslag fra Nordkapp SV 
V/ Jan Olsen 
Videreføres fra forslaget 
Pkt. 1 xx              Eff.drift sentraladministrasjonen                               kr.      200.000 
Pkt. 3.3                 Elvegården                                                                kr. – 1.250.000 
Pkt. 3.xx              Barnetrygd (tas ut av beregning ved sosialhjelp)      kr.      200.000 
  
Utrede utvidet SFO med 2 uker i august. Legges frem til avgjørelse før sommeren 
Aktiv sommer. Kommunen sikrer gjennomføring som tidligere. Overføring av  ansvaret fra NAV (til 
FABU eller annen) utredes og legges fram for avgjørelse før sommeren. 
Husstander uten kommunalt avløp skal ikke avkreves avløpsavgift med mindre kommunalt avløp til disse 
eiendommene er planlagt og står oppført i investeringsplan. 
Tilleggsforslaget  fra SV tas til votering og fikk 3 stemmer  for,   mot 16 stemmer.   
  
  
 
Vedtak 
  
Kommunestyret i Nordkapp vedtar det framlagte budsjettforslaget fra  AP, Høyre SV og V.  
Budsjettforslaget følger som vedlegg  nr. 1 til protokollen. 
  
  
  

PS 62/17 Rullering av kapittel 5 Handlingsprogram i "Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv" 

Faste utvalg for plansakers behandling av sak 36/2017 i møte den 21.11.2017: 

Behandling 
 
 

  
  
 
Vedtak 
Vedtak enstemmig. 
Kommunestyret vedtar nytt handlingsprogram for "Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv". 

  



Kommunestyrets behandling av sak 62/2017 i møte den 12.12.2017: 

Behandling 
 
 
Vedtak 
Kommunestyret vedtar nytt handlingsprogrammet for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». 

PS 63/17 Nytt museumsbygg - sluttregnskap 

Formannskapets behandling av sak 86/2017 i møte den 21.11.2017: 

Behandling 
 
 
Vedtak 
Rådmannens innstilling 
  
Kommunestyret viser til prosjektet om nytt museumsbygg i Honningsvåg, og mener at man har fått et 
svært godt museum, og en moderne- og fremtidsrettet utstilling. Det nye museet vil ha stor betydning for 
reiselivet i kommunen, og for arbeidet med å ta vare på, og formidle viktig historie. 
  
Kommunestyret har ved flere anledninger vedtatt ekstrabevilgninger til prosjektet, og mener dette har 
vært nødvendig for at prosjektet skulle sluttføres på en god måte. Kommunestyret vil på den andre side 
utrykke at man mener det er uheldig at prosjektet var såpass underfinansiert fra begynnelsen av, og man 
har dermed fratatt kommunestyret mulighet til å vurdere prosjektet reelle størrelse helt fra begynnelsen 
av. 
  
 
For å sikre at prosjektet sluttføres bevilger kommunestyret kr 700 000 til sluttfinansiering av 
investeringsprosjektet «Ny utstilling» knyttet til nytt museumsbygg. Bevilgningen finansieres med nytt 
låneopptak. 

Kommunestyrets behandling av sak 63/2017 i møte den 12.12.2017: 

Behandling 
 
 
Vedtak 
Kommunestyret viser til prosjektet om nytt museumsbygg i Honningsvåg, og mener at man har fått et 
svært godt museum, og en moderne- og fremtidsrettet utstilling. Det nye museet vil ha stor betydning for 
reiselivet i kommunen, og for arbeidet med å ta vare på, og formidle viktig historie. 
Kommunestyret har ved flere anledninger vedtatt ekstrabevilgninger til prosjektet, og mener dette har 
vært nødvendig for at prosjektet skulle sluttføres på en god måte. Kommunestyret vil på den andre side 
utrykke at man mener det er uheldig at prosjektet var såpass underfinansiert fra begynnelsen av, og man 
har dermed fratatt kommunestyret mulighet til å vurdere prosjektet reelle størrelse helt fra begynnelsen 
av. 
For å sikre at prosjektet sluttføres bevilger kommunestyret kr 700 000 til sluttfinansiering av 
investeringsprosjektet «Ny utstilling» knyttet til nytt museumsbygg. Bevilgningen finansieres med nytt 
låneopptak. 

PS 64/17 Kommunale vigsler 



Kommunestyrets behandling av sak 64/2017 i møte den 12.12.2017: 

Behandling 
 
 
Vedtak 
1. Ordfører, varaordfører og rådmann vier ved borgerlig vigsel i Nordkapp kommune. 
2. Nordkapp kommune tilbyr vigsel for personer som er bosatt i andre kommuner. 
3. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til rådmannen. 

PS 65/17 Nordkapp kommunes budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Kontrollutvalgets forslag 

Kommunestyrets behandling av sak 65/2017 i møte den 12.12.2017: 

Behandling 
 
 
Vedtak 
Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr 950.600,- fastsettes som kontrollutvalgets 
forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Nordkapp kommune for 2018. 
Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til 
Nordkapp kommunestyre med kopi til formannskapet 

PS 66/17 Kontrollutvalgets årsmelding 

Kommunestyrets behandling av sak 66/2017 i møte den 12.12.2017: 

Behandling 
 
 
Vedtak 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets årsmelding for 2016 

PS 67/17 Handlingsplan 2018 med budsjett - Om KAPP KF 

Kommunestyrets behandling av sak 67/2017 i møte den 12.12.2017: 

Behandling 
 
 
Vedtak 
Kommunestyret vedtar Handlingsplan 2018 og budsjett 2018 for Om Kapp KF. 

PS 68/17 Fremtidig engasjement Nordkapp kommune Kamøyvær og Skarsvåg skole fra og med 
2018 

Kommunestyrets behandling av sak 68/2017 i møte den 12.12.2017: 

Behandling 
 
Hugo Salamonsen ble erklært innhabil, jf. forvaltingsloven  § 6 første ledd bokstav e)nr.1, fordi han er 
styreleder i Kamøyvær bygdelag.  
Endringsforslag fra Roger Hansen AP 
Nordkapp kommunestyre utsette saken ett  år. 



  
Endringsforslaget tas til votering og ble enstemmig vedtatt 
  
  
 
Vedtak 
Nordkapp kommunestyre utsetter saken ett år. 
  

PS 69/17 Tilbaketrekking av løyvet som gir tillatelse til innkreving av avgift på Nordkapp- platået 

Kommunestyrets behandling av sak 69/2017 i møte den 12.12.2017: 

Behandling 
Jan Olsen fremmet følgende forslag: 
Jan Olsen SV fremmet følgende forslag til vedtak: 
  
Løyvet, vedtatt i kommunestyret 08.04.2014 som gir tillatelse til innkreving av avgift i henhold til 
friluftsloven trekkes tilbake da vilkårene i løyvet ikke er overholdt 
  
Ved votering fikk forslaget 3 stemmer for, mot 16 stemmer. 
  
  
  
 
Vedtak 

Intepellasjon 

FO 1/17 Interpellasjon - Til kamp mot barnefattigdom 

Kommunestyrets behandling av sak 1/2017 i møte den 12.12.2017: 

Behandling 
 
Som vedlegg nr 2  til protokollen følger ordførerens svar på interpellasjon fra Nordkapp SV 
 
Vedtak 
Kommunestyret i Nordkapp oversender saken  til behandling  på  første møte i Formannskapet  


