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Nordkapp kommune 
 
                                                                Møteinnkalling  

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Honningsvåg - Kommunestyresalen 

Dato: 25.10.2018 

Tidspunkt: 10:00 

  Medlemmer: 

   

Kristina Hansen LEDER AP 

Kjell Valter Sivertsen NESTL AP 

Geir Stian Høyen MEDL AP 

Ottar Hansen MEDL AP 

Gry Jørgensen MEDL AP 

Werner Hansen MEDL AP 

Hilde Fagerhaug MEDL AP 

Roger Hansen MEDL AP 

Annathon Granaas MEDL AP 

Chris-Thomas Jørgensen MEDL AP 

Jan Olsen MEDL SV 

Torger Samuelsen MEDL SV 

Johnny Ingebrigtsen MEDL SV 

Renate K. Olsen MEDL H 

Lars Helge Jensen MEDL H 

Idar Jensen MEDL H 

Tarald Nikolaisen MEDL H 

Hugo Salamonsen MEDL SP 

Tor Mikkola MEDL SP 

 

 

  Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed. 
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Nordkapp kommune  

 
Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Sakstittel  Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 47/18 Godkjenning av innkalling og  protokoll fra 
forrige møte 

  

PS 48/18 Valg av leder for avdelingsstyret for 
oppvekst- og kultur 

 2018/624 

PS 49/18 Fastsetting av antall medlemmer i 
Nordkapp kommunestyre fra 2019 

 2018/881 

PS 50/18 Organisering av næringspolitisk arbeid - 
veien videre etter omstillingsperioden 

 2018/778 

PS 51/18 2. Tertialrapport 2018 for Nordkapp 
kommune 

 2018/668 

PS 52/18 Reviderte vedtekter for Nordkapp 
Kommune fiskerifond 

 2018/1163 

PS 53/18 Skolebygg og samfunnshus / 
oppvekstsenter i Skarsvåg og Kamøyvær 

 2017/1363 

PS 54/18 Budsjettregulering 2018 - 
Investeringsbudsjett 

 2017/1168 

PS 55/18 "To Russia with love" - 2019  2018/987 
RS 6/18 Utvasket vannledning Seppoladalen  2018/1025 
RS 7/18 Reprasjon av Fjellveien etter jordskred  2018/711 
RS 8/18 Nordkapp svømmehall - vedlikehold 2018, 

regulering budsjett 
 2018/492 

 
 
 
 
 

3



4

PS 47/18 Godkjenning av innkalling og  protokoll fra forrige møte



Sensitivity: Internal

Nordkapp kommune  Raymond Robertsen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 48/18 25.10.2018 

  

Valg av leder for avdelingsstyret for oppvekst- og kultur  

  

Rådmannens innstilling 
  

1. Som ny leder i avdelingsstyret oppvekst og kulturstyre velges:________ 
 
  
Kommunestyret gav leder i avdelingsstyret for oppvekst- og kultur Karin Meltveit 
Helgesen (SV) fritak fra sine folkevalgte verv i sak 40/18. Karin Meltveit Helgesen var 
også leder for avdelingsstyret for oppvekst- og kultur. Trudy Engen (SV) ble valg til nytt 
medlem i avdelingsstyret. 
 
Kommunestyret utsatte valg av leder til avdelingsstyret, og saken setter derfor opp til 
avgjørelse i kommunestyret. 
 
Valg av leder må gjøres blant de faste medlemmer i avdelingsstyret for oppvekst- og 
kultur. 
 
De som er faste medlemmer i avdelingsstyret er: 
 
AP 
Terje Sandmo 
Tone Pedersen 
Chris Thomas Jørgensen 
 
H/SP 
Hugo Salamonsen 
 
SV 
Trudy Engen
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Nordkapp kommune  Raymond Robertsen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 57/18 11.09.2018 
Kommunestyret 49/18 25.10.2018 

  

Fastsetting av antall medlemmer i Nordkapp kommunestyre fra 2019  

  

Rådmannens innstilling 
  
Kommunestyret fastsetter størrelsen på kommunestyret 
 
 
 
Formannskapets behandling av sak 57/2018 i møte den 11.09.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret fastsetter størrelsen på kommunestyret. 
  
Lars Helge Jensen H fremmet følgende endringsforslag: 
Kommunestyret for perioden 2019 til 2023 fastsettes til 15 medlemmer. 
 
Forslaget falt med 5 stemmer mot, 2 stemmer for. 
 
Vedtak 
Kommunestyret fastsetter størrelsen på kommunestyret. 
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Bakgrunn 
 
Formannskapet vedtok følgende i sitt møte 28.juni 2018, i sak PS 51/18: 
 
«Endring av antall representanter i kommunestyre utredes. 

Størrelsen på kommunestyret i de enkelte kommuner reguleres i kommunelovens § 7. I 
loven står følgende som er relevant i denne saken: 
 
«2. Kommunestyrets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for kommuner med: 
a. ikke over 5 000 innbyggere, minst 11 
b. over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19 
c. over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27 
d. over 50 000, men ikke over 100 000 innbyggere, minst 35 
e. over 100 000 innbyggere, minst 43. 
 
 
3. Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. 
desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.» 
 
Som det fremgår av loven kan ikke Nordkapp kommunestyre være færre enn 11 
personer. Loven regulerer ikke et øvre antall, men i saken er en opplisting av 
kommuner det er naturlig for Nordkapp kommune å sammenligne seg med 
 
Fordeling av representantplassene – mandatfordelingen 
 
Fordelingen av representantplassene mellom partiene/gruppene skjer på grunnlag av 
en matematisk beregning. Metoden er den samme ved fylkestingsvalg og 
kommunestyrevalg og kalles "St. Lagües modifiserte metode". 
 
Metoden innebærer at man først finner hver enkelt valglistes stemmetall, det vil si hvor 
mange stemmer listene har fått.  
 
Deretter divideres stemmetallene med en tallrekke som begynner på 1,4 og som 
fortsetter med 3 - 5 - 7 - 9 osv. De tallene som fremkommer ved divisjonene, kalles for 
kvotienter. Alle kvotientene for alle partiene/gruppene sorteres etter størrelse. Så 
fordeles representantplassene til de partiene/gruppene som har de største kvotientene. 
Det første mandatet tilfaller det partiet/gruppen med den største kvotienten, det andre 
mandatet til partiet/gruppen med den nest største kvotienten osv. 
 
Ved valgoppgjøret i 2015 fordelte stemmene seg på følgende måte i Nordkapp 
kommune: 
 
 
Partinavn Antall stemmer %-vis oppslutning Representanter 
Arbeiderpartiet 701 54,7 % 10 
Høyre 252 19,7 % 4 
Sosialistisk Venstreparti 206 16,1 % 3 
Venstre 123 9,6 % 2 
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Dersom Nordkapp kommune velger å gå ned på antall kommunestyrerepresentanter, 
så ville fordelingen vært følgende om man legger til grunn valgoppgjøret fra 2015: 
 
Parti 17 medlemmer 15 medlemmer 13 medlemmer 11 medlemmer 
Arbeiderpartiet 9 9 7 6 
Høyre 3 3 3 2 
Sosialistisk 
Venstreparti 

3 2 2 2 

Venstre 2 1 1 1 
 
Størrelsen på kommunestyret i andre kommuner 
 
Som det fremgår av oversikten er det flere kommuner som har samme antall i 
kommunestyret som Nordkapp kommune. I Nordkapp kommune er det 170 innbyggere 
bak hver representant i kommunestyret. Snittet for de opplistede kommuner er 161. 
Dette snittet vil endre seg dersom størrelsen på kommunestyret endres. For de store 
kommunene i nord er følgende antall innbyggere bak hver kommunestyrerepresentant: 
 
Tromsø  1 759 
Harstad  709 
Alta    584 
Hammerfest  363 
Sør-Varanger 377 
 
Kommune Antall i kommunestyret Innbyggere Innbyggere pr repr. 
Nordkapp 19 3239 170 
Porsanger 19 3964 209 
Nordreisa 21 4944 235 
Tana 19 2922 154 
Karasjok 19 2701 142 
Kautokeino 19 2946 155 
Tingvold 25 3078 123 
Båtsfjord 15 2203 147 
Vardø 19 2110 111 
Gjennomsnitt   161 
 
Økonomi 
 
Dersom man legger til grunn regnskapet for 2017, får man følgende kostnadsfordeling 
på arter som påvirkes av kommunestyrets størrelse: 
 
Art Kostnad 
Møtegodtgjørelse  kr        4 500  
Kontormateriell  kr            128  
Bevertning  kr        3 780  
Tjenestefrikjøp  kr            671  
Tele-/datakommunikasjon  kr            718  
Kostnad pr. kommunestyrerepresentant  kr        9 797  
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I oversikten er ikke utgift for godtgjørelse av ordfører og varaordfører tatt med. Dette er 
kostnader som løper uavhengig av kommunestyrets størrelse. 
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Nordkapp kommune  Simon Pind Jessen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 75/18 16.10.2018 
Kommunestyret 50/18 25.10.2018 

  

Organisering av næringspolitisk arbeid - veien videre etter omstillingsperioden  

Rådmannens innstilling 

1. Omstillingsforetaket «Om Kapp KF» avvikles fra og med 1.januar 2019. Arbeidet 
med avvikling av foretaket legges til rådmann.  
 

2. Nåværende styre oppnevnes som avviklingsstyre i foretaket, fram til 
årsregnskap for 2018 er avlagt, og avviklingsregnskapet for 2019 er avlagt. 

 
3. Foretakets portefølje overføres til rådmann fra og med 1.januar 2019, som også 

betjener forvaltningen av næringsfondet. 
 

4. Formannskapet oppnevnes som næringsfondsstyret fra og med 1.januar 2019. 
 

5. Møtearenaer som frokostmøter og temaseminarer samt prosjektlederprosess-
kurs (PLP-kurs) søkes videreført med samme frekvens som under 
omstillingsperioden. 

 
  
Formannskapets behandling av sak 75/2018 i møte den 16.10.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling 
1.Omstillingsforetaket «Om Kapp KF» avvikles fra og med 1.januar 2019. Arbeidet med 
avvikling av foretaket legges til rådmann.  
  
2.Nåværende styre oppnevnes som avviklingsstyre i foretaket, fram til årsregnskap for 
2018 er avlagt, og avviklingsregnskapet for 2019 er avlagt. 
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3.Foretakets portefølje overføres til rådmann fra og med 1.januar 2019, som også 
betjener forvaltningen av næringsfondet. 
  
4.Formannskapet oppnevnes som næringsfondsstyret fra og med 1.januar 2019. 
  
5.Møtearenaer som frokostmøter og temaseminarer samt prosjektlederprosess-kurs 
(PLP-kurs) søkes videreført med samme frekvens som under omstillingsperioden. 
 
Vedtak 
1.Omstillingsforetaket «Om Kapp KF» avvikles fra og med 1.januar 2019. Arbeidet med 
avvikling av foretaket legges til rådmann.  
  
2.Nåværende styre oppnevnes som avviklingsstyre i foretaket, fram til årsregnskap for 
2018 er avlagt, og avviklingsregnskapet for 2019 er avlagt. 
  
3.Foretakets portefølje overføres til rådmann fra og med 1.januar 2019, som også 
betjener forvaltningen av næringsfondet. 
  
4.Formannskapet oppnevnes som næringsfondsstyret fra og med 1.januar 2019. 
  
5.Møtearenaer som frokostmøter og temaseminarer samt prosjektlederprosess-kurs 
(PLP-kurs) søkes videreført med samme frekvens som under omstillingsperioden. 
 
  
Bakgrunn  
Nordkapp kommune fikk omstillingsstatus i 2013. Omstillingsperioden avsluttes med 
utgangen av 2018. Omstillingsarbeidet er organisert gjennom det kommunale 
omstillingsforetaket «Om Kapp KF» som ble opprettet i 2014 og bemannes med en 
100% stilling som daglig leder.  
 
Ved utgangen av 2018 avsluttes formelt omstillingsperioden, og kommunen må gjøre 
en vurdering for hvordan utviklingsarbeidet skal organiseres i fremtiden. Ifo-instituttet 
har per 24.04.2018 utarbeidet en rapport på forstudie «Videreføring av 
omstillingsarbeidet i Nordkapp kommune» (vedlegg 1, heretter omtalt som 
«rapporten»). Rapporten byger på intervju og web-undersøkelse rettet mot 
næringslivet, politikere og kommunens administrasjon. 
På spørsmålet «Hvordan bør det kommunale næringsarbeidet koordineres?» (figur) 
svarer 78% at kommunen bør ha den sentrale rollen, enten via egen stilling i Nordkapp 
kommune, f. eks. «næringskonsulent» (31%) eller «gjennom felles organ for kommune 
og lokalt næringsliv» (47%). Av de øvrige svar foreslås en styrkelse av Nordkappregion 
næringshage og økt kjøp av tjenester derfra. 
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Figur fra rapporten ø. side 6 (vedlegg 1) 

 
Styret i Om Kapp har på bakgrunn av rapporten vedtatt tre hovedpunkter vedrørende 
anbefalt videreføring av omstillingsarbeidet i styremøte 28.06.2018 (vedlegg 2): 

- Et eventuelt næringsutvalg fra 2019 skal bestå av en sammensetning av 
representanter fra næringslivet og politikere.  

- Møtearena mellom kommunen og næringslivet må opprettholdes og 
videreføres. Tiltak som frokostmøter, PLP (Prosjektlederprosessen) og 
temaseminar bør videreføres. 

- Det er viktig for framtiden å videreføre det næringsfokus som har blitt skapt 
under omstillingsperioden. Det samme gjelder opparbeidet kompetanse i 
perioden. 

  

Alternativer for videreføring av omstillingsarbeidet - Drøfting av rapportens 
anbefaling 
Rapporten anbefaler at omstillingsarbeidet videreføres gjennom en løsning med en 
egen næringsavdeling i kommunen, hvor funksjonen «næringssjef» inngår i 
rådmannens ledergruppe. Per i dag har Nordkapp kommune ikke en næringssjef. 
Nordkapp kommune har som del av gjennomføring av prosjektet «NY-ledelse», 
redusert rådmannens ledergruppe fra 8 til 6 personer. Rådmannen ser derfor ikke 
behov for å øke ledergruppen. Stabssjefen har næringsutvikling i sin portefølje, og det 
vil være naturlig at man i fremtiden fortsetter med det. Skulle man styrke kommunens 
bemanning bør det vurderes om det er andre områder heller kunne tilgodeses, hvorfor 
rådmannen ikke anbefaler å opprette en stilling spesifisert som næringssjef.  
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Behov for økt bemanning? 
Siden opprettelsen av Nordkapp næringshage (nå Nordkappregion næringshage) har 
man ved behov innkjøpt næringsrettede tjenester derfra. I 2016 ble det opprettet en 
stilling tilsvarende næringskonsulent, «nærings- og samfunnsutvikler», en 100% stilling 
underlagt stabssjefen.  
 
Næringsutvikling henger tett sammen med planarbeid og byggesaker, og det pågår en 
prosess der 3 årsverk innen områdene plan, næring og bygg planlegges samlet i et 
utviklingsteam i stab. Et utviklingsteam som gjensidig kan bistå hverandre med 
kompletterende kompetanse i forhold til de aktuelle behov. 
 
I og med at kommunen fra 2019 ikke lenger er omstillingskommune vil aktiviteten 
omkring omstillingsfondet falle bort. Kommunen vil etterfølgende som andre kommuner 
ha et næringsfond. For 2018 fikk de sammenlignbare kommunene i Finnmark tildelt 
500 000 kr fra fylkeskommunen fordelt på 250 000 kr til formål «Inkluderende og 
vekstkraftige lokalsamfunn» og 250 000 kr til formål «Næringsutvikling og 
kompetanse». Dette er en størrelsesorden mindre enn tildelingene som 
omstillingskommune og antall søknader kan også forventes å gå merkbart ned. I tillegg 
vet man at det er press på størrelsen på de bevilgningene fylkeskommunen gjør til 
kommunale næringsfond, og om dette vil vedvare er noe usikkert. 
 
Nordkapp kommune har god erfaring med fondsforvaltning. Rådmannen bestyrer 
Fiskerifondet, fond for innlandsfiske samt kommunale låneordninger. Det gjenstående 
kommunale næringsfond bør kunne inngå i denne porteføljen. Den resterende 
porteføljen av prosjekter og møtevirksomhet som nå dekkes i regi av Om Kapp bør 
kunne håndteres uten at dette medfører behov for en ny stilling. Man kan vurdere å 
kjøpe ekstern kompetanse i de tilfeller dette er nødvendig. 
 
Videreførelse av møtearenaer som frokostmøte og temaseminarer for næringslivet er 
en klar anbefaling fra styret i Om Kapp KF. Dersom denne anbefalingen imøtekommes 
vil kommunen få et økt arrangøransvar, men ikke utover hva som må forventes i en 
næringsavdeling. PLP-kurs i regi av Innovasjon Norge er i omstillingsperioden blitt 
gjennomført i lag med omstillingsselskapet til Måsøy kommune, «Måsøy i Vekst KF». 
Tilsvarende kan fremtidige PLP-kurs arrangeres i samarbeid med nærliggende 
kommuner, eksempelvis Måsøy, Porsanger og/eller Hammerfest/Kvalsund slik at hver 
kommune avholder et PLP-kurs etter en avtalt frekvens. Da vil det avholdes PLP-kurs i 
regionen med jevnlige mellomrom. Videreførelse av møtearenaer kan gjennomføres i 
samarbeid med lokale næringsorganisasjoner som Nordkappregion næringshage 
og/eller Honningsvåg Handel og Industri. Økt bruk av Nordkappregion næringshage er 
foreslått av et mindretall av respondentene til rapporten. Utsetting vil medføre økt 
innkjøp av tjenester lokalt, men den eventuelle økte utgift vurderes å bli vesentlig 
lavere enn kostnader ved økt bemanning i en næringsavdeling. 
 
Vurdering 
Omstillingsarbeidet i Nordkapp kommune har vært en ubetinget suksess, sett opp mot 
de målene man har satt seg. Dessverre opplevde man en større nedgang i antall 
innbyggere på slutten av omstillingsperioden. Dette skyldes i all hovedsak endringen i 
krabbeforvaltningen, ved at også Måsøy kommune ble innlemmet. 
 
Omstillingen har hatt årlige overføringer fra fylkeskommunen og mellom 2 og 3 millioner 
kroner. I tillegg har Nordkapp kommune bidratt årlig med kr 650 000,- til dette arbeidet. 
Den store aktiviteten i omstillingsselskapet har vært mulig som følge av disse 
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bevilgningene. Når disse midlene bortfaller, må Nordkapp kommune legge sitt 
ambisjonsnivå innen næringsutvikling på et lavere nivå, og innarbeide kostnadene i sitt 
ordinære årsbudsjett. Det er ikke realistisk at Nordkapp kommune alene kan finansiere 
den aktiviteten «OM Kapp KF» har hatt gjennom egne bevilgninger i årsbudsjettet. 
 
Som følge av at midler til næringsfond går ned, så vurderer man at det vil være mest 
effektivt at formannskapet fungerer som næringsfondsstyre. Det vil i fremtiden være 
vesentlig færre midler å fordele, og formannskapet har jevnlige møter fordelt på hele 
året. En slik ordning vil ikke imøtekomme styret i foretakets ønske om at næringslivet er 
involvert i beslutninger om tildeling fra næringsfondet. Størrelsen på tildelingene vil i 
fremtiden være relativt små i forhold til det man har gjort i omstillingsperioden. Slik sett 
vil et eget system for tildelinger til næringsfondet være uhensiktsmessig. 
 
Anbefaling 
Rådmannen anbefaler følgende modell for videreføring av omstillingsarbeidet, og at 
dette gjennomføres uten ekstra bemanning: 

- Porteføljen til Om Kapp overføres til avdeling for økonomi og stab (ØKS) 
- Fondsforvaltning betjenes gjennom ØKS 
- Møtevirksomhet og samarbeidsarenaer mellom næringsliv og kommunen 

gjennomføres i samarbeid med lokale næringsorganisasjoner 
- PLP-kurser i regi av Innovasjon Norge søkes organisert i samarbeid med 

nabokommuner 
 
  
Vedlegg 
1 Fagrapport Forstudie 2018.04.25 
2 Vedtak videreføring av omstilling 
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Videreføring av omstillingsarbeidet i Nordkapp kommune Side 1 
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Videreføring av omstillingsarbeidet i Nordkapp kommune Side 3 
 

 

 

 

 

1. Bakgrunn 
Bakgrunnen for Nordkapps omstillingsstatus fra 2013 er befolkningsnedgangen kommunen 
har opplevd de siste 20 årene, kombinert med et ensidig næringsliv, sterkt avhengig av 
fiskerinæringa. Strukturendringer i fiskerinæringa gir raskt direkte effekt på næringslivets 
forutsetninger, og derfor gir avhengighet av fiskerinæringa en spesielt sårbar situasjon. 
Nordkapp har merket dette i form av en relativt stor nedgang i antall arbeidsplasser, og vekst i 
arbeidsledigheten. 
 
Strategi- og forankringsfasen for Omstilling i Nordkapp ble gjennomført i 2012/2013. 
Gjennomføringsfasen startet i siste halvdel av 2013, men arbeidet kom av ulike årsaker ikke 
skikkelig i gang før siste halvdel av 2014. 
 
Omstillingsarbeidet i Nordkapp går i 2018 inn i sitt siste år som omstillingskommune. Det er nå viktig 
å sette i gang arbeidet med å se på mulighetene for å videreføre arbeidet som er igangsatt gjennom 
omstillingsarbeidet.  

Denne rapport vurderer og foreslår videre arbeid. 

2. Forstudie «Videreføring av omstillingsarbeidet i Nordkapp kommune» 

2.1 Metodikk 
For å forberede hvordan utviklingen av omstillingsarbeidet og næringsarbeidet best kan skje etter 
omstillingsperioden har Nordkapp kommune valgt å gjennomføre Innovasjon Norge sitt 
prosjektopplegg, det vises til http://www.regionalomstilling.no/no/Verktoy/Videreforing-av-
omstillingsarbeidet/  

Nordkapp kommune fikk innvilget omstillingsstatus fra 2013. Omstillingsarbeidet vil bli avsluttet i 
årsskiftet 2018/2019.  

Det er viktig å avklare noen problemstillinger før den tid: 

• Det vi ikke får ferdig av planlagte og iverksatte utviklingsoppgaver, hva gjøres med dem? 
• Opparbeidet systematikk i planlegging, organisering iverksetting og oppfølging – hvordan 

ivareta og utnytte dette 
• Opparbeidet kompetanse og nettverk: hvordan sikre og videreføre dette. Hva blir ikke 

ivaretatt dersom ren nedleggelse 
• Hva er potensialet mht videreføring av utviklingsevne hos aktørene 
• Hvordan utnytte ressurspersoner som nå har fått utviklingserfaring videre?  
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Det har i den forbindelse blitt gjennomført en forstudie i januar/april 2018 hvor Roald A Johansen, 
ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA, har vært engasjert av «Om Kapp Omstillingsselskapet i 
Nordkapp KF», i det følgende benevnt «Om Kapp».  

Studien har i grove trekk vært gjennomført slik: 

- Innsamling og struktur av dokumentasjon 
- Gjennomføring av spørreundersøkelse i næringslivet, blant politikere og administrasjon i 

Nordkapp – Svarprosent næringsliv var 33%, politikere 35% og administrasjon 52%.  
- Presentasjon av resultater på eget lunsjmøte 
- Dybdeintervju av representanter fra næringsliv, politikere og administrasjon – totalt 14 

intervju 
- Innhenting av modeller fra andre områder 
- Drøfting av alternative modeller for Nordkapp 
- Forslag til modell og videreføring for Nordkapp 

 

2.2 Spørreundersøkelsen 
Det er utarbeidet en oversikt over svar fra web-undersøkelsen som er presentert på powerpoint og 
ligger som vedlegg 1. Resultatet er også sammenholdt med resultatet fra prosjektet «Næringsvennlig 
kommune» som ble gjennomført i 2015.  

En oppsummering er: 

Respondenter: 

Av totalt 197 forespurte har 70 svart. Dette gir en svarprosent på 36%, noe som er tilfredsstillende.  
Kun 8 av 23 politikere har svart, dette var klart mindre enn forventet. Respondentene omfatter de 
fleste bransjer. 
 
Samarbeid næringsliv – kommune 
Kommunen samarbeider middels godt med næringslivet. Her kommer Om Kapp som KF best ut.  
 

 

Sammenligner en utsagnene fra dagens undersøkelse med undersøkelsen gjort i 2015 er det en 
forbedring, se vedlagte presentasjon.  Samtidig er det et klart potensiale til å bli bedre. 
 
Viktighet og fornøydhet av kommunale tjenester 
I spørreundersøkelsen er det også spurt om viktig sentrale kommunale tjenester er for egen 
virksomhet, og i hvilken grad respondenten er fornøyd med denne: 

 

uenig middels enig
1+2 3+4 5+6

Kommunen samarbeider godt med næringslivet 14 32 19 3 68 3,6             
Omstillingsorg i kommunen samarb godt med næringslivet 5 29 23 11 68 4,1             
Kommunepolitikerene er flinke til å hjelpe bedriftene i lokale saker 16 30 12 10 68 3,4             
Kommunen er flink til å involvere næringslivet i planarbeid 16 28 15 9 68 3,5             
Jeg kjenner til kommunen sin næringspolitikk 12 32 20 3 67 3,8             

vet ikke sumUtsagn
Snitt minus 
"vet ikke"

1+2 3+4 5+6 1+2 3+4 5+6
LITE MIDDELS HØY LITE MIDDELS HØY

Tilgang til boliger 15 25 28 1 69 14 36 3 14 67
Tilgang til boligtomter 24 22 19 2 67 28 17 4 18 67
Godt grunnskoletilbud 10 18 37 1 66 2 24 27 13 66
Godt barnehagetilbud 11 18 37 2 68 5 19 30 13 67
Godt helse-/tjenestetilbud 6 20 40 1 67 2 21 33 11 67
Godt NAV, kommune tilbud 10 23 32 2 67 5 27 21 14 67
Kultur- og fritidstilbudet i kommunen 7 21 39 1 68 3 20 34 10 67
God tilgang til næringsareal 11 19 33 6 69 23 26 3 16 68
Langsiktig og forutsigbar arealdisponering 6 15 42 5 68 22 28 6 12 68

HVOR VIKTIG ER TJENESTEN FOR DIN BEDRIFT HVOR FORNØYD ER DU FOR DIN BEDRIFT

VET IKKE SUM VET IKKE SUM
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Som det fremgår er det viktigste for bedriften å ha langsiktig og forutsigbar arealdisponering, godt 
helsetilbud samt godt kultur og fritidstilbud. De fleste er meget fornøyd med kultur/fritidstilbud, 
helse og grunnskoletilbudet. Forholdsvis mange er mindre fornøyd med tilgang boligtomter, tilgang 
næringsareal og forutsigbar arealdisponering. Dette henger sammen med undersøkelsen fra 2015 
med unntak av tilgang på boligtomter.  
 
Infrastruktur 
Næringslivet er sterkt avhengig av gode veier og høyhastighetsnett og understreker viktigheten av fly 
og busstilbud. I undersøkelsen fra 2015 fremkommer det at det er et stort negativt gap mellom 
viktighet og fornøydhet mht vegstandard og flytilbud.  
 
Optimisme i næringslivet 
Næringslivet er rimelig optimistisk, nærmere 40% antar at de vil trenge flere ansatte i løpet av de 
neste 2 – 3 årene mens 33% antar at det vil være uforandret. Bare vel 5% tror det vil bli færre 
ansatte. I undersøkelsen i 2015 ble det også presentert at det var rimelig stor optimisme i 
næringslivet.  
 
Omstillingsorganisasjonen 
Ca 65% av respondentene kjente til omstillingsarbeidet i Nordkapp og hvordan det var organisert. En 
oversikt fra regionalforvalting.no viser at det er registrert i alle fire innsatsområder (type prosjekt, 
antall, bevilgning og total kostnad): 
 

• Maritimt og marint senter 
– Fiskefartøy: 37 prosjekt, 2,6 mill, tot.kostn 73,4 mill 
– Infrastruktur: 9 prosjekt, 2,0 mill, tot.kostn 11,9 mill 
– Kompetanse: 3 prosjekt, 0,2 mill, tot.kostn 0,3 mill 

• Reiselivsutvikling 
– 22 utv.prosjekter, 2mill, tot kostn 9,9 mill 

• Bedriftsutvikling og gründerutvikling 
– Nyetableringer: 27 prosjekt, 1,4 mill, tot.kostn 10,7 mill 
– Utvikling eks. bedr: 7 prosjekt, 0,3 mill, tot.kostn 3,8 mill 
– Kompetanse: 7 prosjekt, 0,7 mill, tot.kostn 1,8 mill 

• Annet 
– 18 prosjekt, 1,2 mill, tot.kostn 3,5 mill 

 
Mer enn 50% av respondentene kjente til at omstillingsprogrammet deltok i fiskebåter og reiseliv. Av 
de som kjente prosjektene ble det vurdert slik at en stor del ikke ville blitt gjennomført i samme grad: 
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Næringslivet 
Næringslivet må samordne seg bedre for å bidra til konkrete næringsprosjekt og gi innspill til 
strategisk næringsplan. Innspill til arealplanen er viktigere enn innspill til kommuneplanens 
samfunnsdel. 
De fleste mener at en må satse på en bedre utnyttelse av eksisterende organisasjoner. Finansiering 
kan skje ved samordning av: 

• Bruke de aktørene vi har i dag (Visit, Næringshagen, Nordkapp havn, Om Kapp) 
• Turisme, midler fra bl a Nordkapp-platået 
• Tilskudd fra næringslivet selv 
• Kommunal støtte 
• Tettere samarbeid mellom aktørene – effektivisering 
• Offentlige midler bl a gjennom tilskudd til Næringsfond 

 
Kommunalt næringsarbeid 
På spørsmålet om hvordan det kommunale næringsarbeidet bør organiseres var respondentene 
rimelig klar: Det forventes en kommunal – ikke regional – organisering. 
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Deloppgaver som
tillegges en kommunal

stilling i Nordkapp
kommune

Egen stilling i
Nordkapp kommune

(f.eks. en
"næringskonsulent")

Felles organ for
kommune og

næringsliv lokalisert i
Nordkapp kommune

Regional kommunal
organisasjon (flere

kommuner med felles
næringskontor)

Felles organ for
kommuner og

næringsliv i regionen

Annet (vennligst
spesifiser)

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Etter din mening - hvordan bør det KOMMUNALE 
næringsarbeidet organiseres?

Responses

Annet:
- 5 anbefaler å styrke Næringshagen 

og kjøpe tjenester derfra
- 1 anbefaler å kjøpe tjenester
- 1 vet ikke

 
 

2.3 Intervju 
Intervjuguiden følger som vedlegg 2. Totalt er 8 næringslivsledere, 3 politikere og 3 fra 
kommuneadministrasjonen intervjuet.  
 
En konklusjon av etterfølgende intervjuer er: 
 
Omstillingsprogrammets resultat 
Omstillingsprogrammet synes kjent med fokus på fiskebåter, nyetableringer og reiseliv. Målet med 
60 nye arbeidsplasser – nå økt til 90 arbeidsplasser, synes å være oppnåelig. Det har vært rimelig 
tungt å få fart på omstillingsprogrammet, spesielt første år. Frokostmøter er etter hvert blitt meget 
populært og fremheves som en meget viktig møteplass for å bli bedre kjent med hverandre og de 
utfordringer Nordkapp står overfor. Spesielt vises det til programmets satsing på å få krabbekvoter 
og bunkersanlegg til Nordkapp.  
 
Omstillingsorganisasjonen Om Kapp fremstår som fleksibel og lite byråkratisk.  
 
Kompetanse 
Omstillingsprogrammet oppfattes som en god coach og veiviser inn i det ordinære 
virkemiddelapparat. Det drives aktuell nettverksbygging. Samarbeidet med Visit Nordkapp mht 
reiseliv og Nordkapp næringshage mht nyetableringer og fiskebåter har utviklet seg meget positivt.  
 
Viktige oppgaver framover 
For å få til en fortsatt positiv næringsutvikling er det viktig å ha fokus på  

- Fiske, både rekruttering, kvoter og service for hjemme- og fremmedflåten 
- Utvikling av både cruisehavn og fiskerihavn i nært samarbeid med reiseliv, fiskere og 

fiskeindustri i nært samarbeid med aktørene  (havna, Visit Nordkapp, fiskarlaget, 
næringshagen, HHI, Scandic, Hurtigruta, Borealis, m.fl.) 

- Veidnes, ilandføring, oljeindustri, mv. 
- Entreprenører/håndverkere, samordning og samarbeid 
- Nordkapp kommune 
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Næringslivets organisering 
Det er i dag over 220 aktive aksjeselskap og vel 400 enkeltmannsforetak med hovedadresse 
Nordkapp. Det er nærmere 200 fiskere registrert på B-bladet. 
 
Næringslivet har organisert seg slik: 

- Nordkapp Næringshage har over 80 medlemmer hvorav noen er lokalisert utenfor 
kommunen. 

- Visit Nordkapp har ca 25 medlemmer. 
- Honningsvåg Handel og Industriforening (HHI) har nærmere 45 medlemmer, primært innen 

handel. 
- Nordkapp havn er nå et IKS med ansvar for et regionalt område. 
- Om Kapp KF har ansvaret for gjennomføring av omstillingsprogrammet. I tillegg til 

omstillingsmidler saksbehandler de også næringsfondet. 
- Nordkapp fiskarlag omfatter nå alle fiskarlagene i Nordkapp.  

 
Mange av næringslivet er med i flere foreninger. Fiskeindustrien oppfattes ikke som aktive 
medlemmer i noen foreninger. 
 
Andre viktige organ med næringsrelasjoner er: 

- Nordkapp kommune 
- Fiskeridirektoratet 
- Honningsvåg maritime skole 
- Bygdelagene  

 
Kritiske faktorer 
Det har vært en del kritiske faktorer tilknyttet omstillingsprosessen: 

- Man brukte nærmere ett år på å avklare og akseptere rolle- og ansvarsforhold 
- Det tok tid får en fikk konkretisert vurderingsfaktorene for bruk av omstillingsmidler 
- Det har vært flere organisasjoner som har arbeidet med samme problemstillinger i stedet for 

samordning  
- Det har tatt tid å få til dialog på tvers av organisasjonene 
- Prioritering mellom olje/gass, fiskeri, fiskeindustri og reiseliv har ikke alltid vært klar 
- Tettere og bedre samarbeid mellom kommune, næringsliv og andre interessenter 
- Må ha langsiktig og forutsigbare rammer – og kunne gjennomføre tiltak steg for steg 

 
Viktige oppgave framover 

- Profesjonalisere seg ytterligere som viktig fiskerikommune (kvoter, båter, rekruttering, 
fremmedflåte, mottak, industri, logistikk, mm) 

- Få ny arealplan med tilstrekkelige områder for industri, næring, bolig, mv. 
- Bedre kommunalt informasjonssystem 
- Økt veiledning og praktisk bistand ved utvidelser og nyetableringer 
- Bedre samordning, roller og ansvar mellom aktørene 

 
 

3 Omstillingsprogrammet 

3.1 Mål for omstillingen 
Hovedmål: 
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Med omstillingsprogrammet er det mulig å bidra til at folketallet stabiliseres og over tid øker. 
Da må antall arbeidsplasser øke. Med bakgrunn i en begrenset tidsperiode settes følgende 
hovedmål: 
 
«93 nye/sikrede lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2018» 

Omstillingsstyret vedtok i styremøte 18.november 2016 å endre antall nye/sikrede arbeidsplasser 
fra 60 til 93. Antallet ble endret som følge av utvikling i omstillingsarbeidet og basert på tilskudd gitt 
i perioden 2014-2016. Omstillingsstyret har for 2018 foreslått antall nye/sikrede arbeidsplasser 
endret til 106 nye/sikrede arbeidsplasser. 

 
Innsatsområder: 

a. Nordkapp som maritimt og marint senter 

Kompetanse og naturgitte fortrinn innen dette segmentet gjør at Nordkapp har et stort 
potensiale som bør utnyttes i omstillingsarbeidet. Det maritime perspektivet omfatter i stor 
grad de ulike muligheter som ligger innen ordinær skipstrafikk, offshore og cruisenæringen, 
samt de gode havneforholdene som gjør Magerøya unik langs Finnmarkskysten. Det maritime 
omfatter også den aktiviteten vi har knyttet til vår primærnæring, fiskeri. 
 
Det marine perspektivet omhandler sjømat og ikke minst havbruksaktiviteten. 
 

b. Nordkapp som merkevare 

Attraksjonskraften til Nordkapp som reisemål er både natur- og kulturbasert, men er særlig 
tuftet på en kombinasjon av geografisk beliggenhet og storslått natur. Nordkapp-platået med 
Nordkapphallen er utvilsomt det store fyrtårnet på reisemålet, men nisjeopplevelser av ulik art 
er nå i ferd med å bli et stadig viktigere tilskudd. 
Reisemålsprosessen i Nordkapp avdekket at Nordkapp fortsatt har et betydelig utviklingspotensial 
som reisemål, både innen en videre satsning på de etablerte ferie- og fritidsmarkedene, da kanskje 
særlig innenfor det individuelle segmentet. Men også innen nye nisjemarkeder er det et betydelig 
potensial 

c. Tilrettelegging for bedriftsutvikling og gründerkultur 

Satsing på gründere, vekst og utvikling i eksisterende næringsliv samt sikring av eksisterende 
arbeidsplasser er grunnleggende for omstillingsarbeidet. Det er betydelig potensial i det næringslivet 
vi har – og vi ønsker å legge til rette for nyetableringer. 

Prosjektsøknader bør tilfredsstille følgende kriterier: 

- Prosjektene skal ha betydelig sysselsettingsmessig potensial 
- Prosjektene skal ha lav risiko 
- Prosjektene skal ikke oppfattes som kontroversielle i lokalmiljøet 
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3.2 Målstatus februar 2018 
Totalt har omstillingsprogrammet bidratt til nye eller trygget 88 arbeidsplasser pr årsskiftet 2017/18. 
Ut fra handlingsplan for 2018 er det satt ett nytt mål på 106 arbeidsplasser.  

Ut fra spørreundersøkelsen synes programmet godt kjent. Av de som kjenner programmet går det 
klart fram at omstillingsprogrammet har bidratt til en positiv næringsutvikling illustrert ved at kun en 
mindre andel av prosjektene ville blitt gjennomført i samme grad uten bidrag fra 
omstillingsprogrammet.  Det gjøres oppmerksom på at omstillingsprogrammet omfatter både 
omstillingsmidler og næringsfondsmidler.  

Når det gjelder delmål satt i handlingsplanen for 2017 ble resultatet (satt i parentes) av Om Kapp 
rapportert slik: 

- Bidra til minst 9 nyetableringer (registrert 12) 
- Søknad om videreføring av omstillingsarbeidet (Gjøres først i 2018) 
- Vurdere forstudie SMB Utvikling (ikke gjort, har gjennomført bedriftsutviklingskurs for 

småbedrifter) 
- Gjennomføre minst 4 fellesmøter med sentrale aktører (gjennomført med HHI, 

Næringshagen, Visit Nordkapp og kommunen) 
- Formalisere samarbeidet med sentrale utviklingsaktører lokalt (startet opp, men ikke 

formalisert pr dags dato) 
- Gjennomføre minst fire oppfølgingsmøter med sentrale, pågående prosjekter 

(Gjennomført) 
- Gjennomføre ett service- og kompetansekurs for handels- og servicenæring (Gjennomført) 
- Videreføre ungdomsfiskeprosjektet og UE. Ungdomsfiske ikke gjennomført da en ikke fikk 

engasjert stor nok fiskebåt. UE forøvrig gjennomført sammen med Næringshagen og 
ungdomsskolen) 

- Samarbeidsprosjekter med Måsøy i Vekst (hatt felles styremøte, felles handels- og 
serviceprosjekt, arbeidet sammen om ungdomsfiske) 

 

Det anses sannsynlig at programmet vil oppnå sine oppjusterte mål for omstillingsperioden.  

 

3.3 Programmets hovedaktiviteter 
Omstillingsorganisasjonen har beskrevet følgende hovedaktiviteter for sin virksomhet: 

 Navn Mål Resultat Videreføring  

Innsatsområde Nordkapp som maritimt og marint senter: 
A. Infrastruktur rettet 

mot fiskeflåte 
Etablere god 
infrastruktur mot 
differensiert 
fiskeflåte 

Fremmedflåte vs 
hjemmeflåte 
 

Rettet mot Nordkapp havn, 
bygdelagene, fiskarlaget og 
mottak/fiskeindustri 

B. Petroleums-
etableringer 

Lokalisering og 
ringvirkninger 

Området er klart. Ønske om 
ilandføring usikkert 

Fortsette for ilandføring – 
alternativ bruk? 

C. Fiskerikommunen Nordkapp som 
største fiskerikomm. 
Større verdiskaping 

Flere og yngre fiskere til 
sjarkflåten. Færre større 
kvotefartøy 

Fortsatt rekruttering.  

D. Ungdomsfiske Årlig ungdomsfiske Ikke nådd Må arbeide mer med dette 
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 Navn Mål Resultat Videreføring  

Innsatsområde Nordkapp som merkevare 
E. Produktutvikling Flere produkter, 

større samhandling 
Er på rett vei, men det går 
sent 

Profesjonalisere 
fisketurisme,  

F. Samarbeid Krysskoblinger og 
fellesprosjekter med 
merkenavn 
«Nordkapp» 

Støttet utvikling av 
Masterplan, gjennomført 
seminar mellom fisk og 
turisme 

Masterplan må 
konkretiseres i årlige 
handlingsplaner 

G. Vinterdestinasjon Helårs arbeidsplasser  Videreføres – utvide 
skuldersesong, egne 
vinterpakker 

H. Kompetanse Profesjonalisere 
opplevelsesnæringen 

Gjennomført kurs og møter  

I. Arealutvikling Nordkapphalvøya og 
sentrumsplan 

Under utarbeiding Oppfølging 

Innsatsområde Tilrettelegging for bedriftsutvikling og gründerkultur 
J. Kompetanse Bedriftsutvikling Gjennomført kurs handel og 

service 
 

K. Kommunal 
tilrettelegging for 
næringsutvikling, 
sentrumsplan 

Gjennomføre 
«Næringsvennlig 
kommune» 

Gjennomført forstudie Gjennomføre forprosjekt og 
hovedprosjekt 
Ansvarliggjøre kommune-
administrasjon 

L. Gründerkultur, Ungt 
entreprenørskap 

Ungdomssatsing Næringshagen og ungdoms-
skolen kjører UE 

Fortsette og forsterke med 
lærlingeordning 

M. Satse leverandører 
rettet mot olje/gass  

Flere lokale 
leverandører er 
sertifisert for 
leveranser 

Achilles under etablering 
 
Kobbhollet 

 

N. Samarbeid/nettverk Bedre samarbeid 
mellom bedrifter 

Frokostmøter  

 

 

3.4 Viktige omstillingsoppgaver som må videreføres 
Som det fremgår av ovenstående må det være avklart hvordan prosjektene kan videreføres og hva 
dette krever av kompetanse og ressurser:  

Navn Krav til videreføring Næringsorg. oppgaver Omfang 
Bruk av 
ordinært 
virkemiddelapp 

Vedtak i kommunestyret  
Budsjettvedtak 

Utredning på strategisk 
plan i forhold til bruk av 
virkemiddelapparatet. 

Krever løpende 
oppfølging  

Fiskeriturisme Profesjonalisering Utrede og lage en mal for 
bruk og gjennomføring av 
kurs/seminar for innføring 
av regelverk. 

Krever koordinering 
av fiskeridir, politi, 
adm kommunen og 
bygdelag 

Reiseliv Prosjektleder, eier og budsjettvedtak Oppfølging og rullering av 
masterplanen.  

Krever utredning til 
kommunestyret 

Service og areal 
til 
fiskerinæringen 

Prosjektleder, eier og budsjettvedtak Oppfølging av 
frokostmøter. Utrede 
søppelhåndtering, 
plassareal til utstyr etc. 

Oppfølges av 
planavdeling  

Kvotekjøp Vedtak i kommunestyret og 
bevilgninger  

Utredes til 
kommunestyret med en 

Adm.oppfølging 
sammen med 
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Navn Krav til videreføring Næringsorg. oppgaver Omfang 
strategi for leveranser til 
mottak på land i 
kommunen 

politisk ledelse 

Kontakt med 
nær.livet 

Adm i kommunen, samfunnskontakt 
eller politisk 

Dagsaktuelle saker – samt 
info om hva som er fulgt 
opp 

Adm.oppfølging  

Konkurranse om 
råstoff 

- Se kvotekjøp med føringer Utredning og statistikk om 
utviklingen av 
fiskerinæringen 

Krever oppfølging 
årlig 

 

4 Næringsoppgaver Nordkapp kommune 

4.1 Innledning 
Næringsoppgaver i en liten kommune er i utgangspunktet de samme som i en stor kommune, men 
selvsagt ikke i samme omfang. «I gamle dager» var dette ofte en oppgave for ordfører som i beste 
fall hadde med seg en «adjutant» som kunne registrere og følge opp det man ble enige om. Etter 
hvert som næringsutvikling ble viktigere og krevde mer ressurser ansatte kommunen en næringssjef 
som skulle ivareta de fleste oppgaver, men selvsagt fortsatt med god støtte fra ordfører. I forbindelse 
med etablering av næringshage i 2006 ble næringsoppgavene til kommunen overført til Nordkapp 
næringshage, herunder ble også stilling som næringssjef nedlagt. Kommunen eier 3,68% av aksjene. 

Situasjonen i dag viser til at næringsutviklingen i Nordkapp er organisert i flere virksomheter. 

4.2 Organisasjoner i næringslivet 
I tillegg til Om Kapp er det flere viktige organisasjoner som organiserer og bidrar i utviklingen av 
næringslivet i Nordkapp. 

Nordkappregionen Næringshage AS:  

Næringshagen skal bidra til økt lønnsomhet og kompetanseheving for deltagende bedrifter gjennom 
samarbeidsprosjekter, innovasjon og nettverksbygging. Nordkappregionen Næringshage AS eies av: 

Kilde: Årsregnskap for 2016 

Navn Ant. 
aksjer Andel 

SIVA SF  102  25,00% 
KUNNSKAPSPARKEN ORIGO AS  80  19,61% 
REPVÅG KRAFTLAG SA  62  15,20% 
VISIT NORDKAPP AS  40  9,80%  
ØVRIGE AKSJONÆRER  26  6,37%  
JPB AS  20  4,90%  
NORTH EXPORT AS  18  4,41%  
NORDKAPP KOMMUNE  15  3,68%  
NORDKAPP REGNSKAPSBYRÅ AS  12  2,94%  
SCANDIC HOTELS FINNMARK AS  12  2,94%  
HONNINGSVÅG HANDEL OG 
INDUSTRIFORENING  8  1,96%  

NORDKAPP AUTO AS  8  1,96%  

 

Daglig leder Stig Arne Hansen    

  

Styrets leder Lars Helge Jensen  
  

Styremedlem Arvid Mathisen  

Styremedlem Astrid Elisabeth Karina Martinsen 
Tugwell    

Styremedlem Jan Morten Hansen  
Styremedlem Kjell Magne Rasmussen  
Styremedlem Åse Lill Nordhus Barstad  
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SKARSVÅG KYSTFISKE AS  5  1,23% 
 

Nordkappregionen Næringshage skal arbeide for å: 

1. Bidra til lønnsomhet hos medlemsbedriftene 
2. Initiere og samordne ulike markedsføringstiltak 
3. Skape arenaer hvor næringslivsfolk møtes 
4. Kompetansehevingstilbud tilpasset ulike behov 
5. Øke fokus på nye markedsmuligheter 
6. Etablere bransjegrupper etter behov 
7. Involvere medlemsbedrifter i ulike næringsutviklingsprosjekter 
8. Sette aktuelle problemstillinger på dagsorden gjennom ulike seminarer og møter 
9. Bidra til at Nordkapp skal spille en sentral rolle innen følgende områder:  

o petroleumsutviklingen i nordområdene 
o fiskeri 
o reiseliv 

10. Sette næringsutvikling på den politiske dagsorden  

Næringshagen har totalt over 80 medlemsbedrifter inklusive organisasjoner utenfor Nordkapp som 
tilbys følgende: 

• Delta i samarbeidsprosjekter som er økonomisk gunstig for den enkelte deltaker 
• Bli en del av et bedriftsutviklingsnettverk 
• Økt fokus på verdiskaping 
• Mulighet til å påvirke den næringspolitiske utviklingen 
• Månedlige nyhetsbrev 
• Jevnlige kompetansehevingstilbud 
• Tilgang til sosiale og faglige arenaer 
• Gratis medlemsmøter og julebordseminar 
• Individuell bedriftsveiledning 
• Medlemspris på relevante kurs og konferanser 

Honningsvåg Handel- og Industriforening 

Honningsvåg Handel- og Industriforening, HHI, er en interesseforening som skal arbeid for å 
skape næringsutvikling for sine medlemsbedrifter. Foreningen skal fokusere på å legge til 
rette for vekst og utvikling. HHI representerer 38 bedrifter i Nordkapp kommune, som 
tilsammen omsetter for rundt 500 millioner kroner i året og sysselsetter rundt 250 årsverk. 
Foreningen er også medlem og aksjonær i Nordkappregionen Næringshage som også er 
sekretariat for foreningen. I hovedsak arbeider foreningen med handelsstandsbedrifter i 
Honningsvåg.  
 
Styret består av: 
Person:  Rolle:  
Lars Helge Jensen  Styreleder  
Daniel Ness Myhre  Styremedlem  
Eli Nilsen  Styremedlem  
Hans Paul Johan Hansen  Styremedlem  
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Gunn Helen Olsen  Styrenestleder  
Ina-Helene Olsen   Kontaktperson  
 
 
Visit Nordkapp AS (tidligere Nordkapp Reiseliv AS)  

Selskapet ble etablert i 1992. Formålet er ivaretakelse, videreutvikling og markedsføring av 
reiselivsnæringen i Nordkapp kommune, samt det som naturlig hører inn under dette. 
Selskapet kan også eie aksjer i andre selskaper. Eierskapet er som følger: 

Kilde: Årsregnskap for 2016 
Navn Ant. aksjer Andel 
Nordkapp kommune  96  39,51% 
Nordkappregionen havn iks 27  11,11% 
Øvrige aksjonærer  24  9,88%  
Scandic hotels as  20  8,23%  
Corner cafe as  19  7,82%  
Finnmark reiseliv as  16  6,58%  
Arctic souvenir as  12  4,94%  
Boreal sjø as  10  4,12%  
Nordkapp vel as  8  3,29%  
Nordkappklubben  4  1,65%  
Ola thomassen  4  1,65%  
Fatimaservice  3  1,23%  

 

 
Øvrige eierinteresser 
Øvrige eierinteresser i selskap som har levert 
årsregnskap for 2016  

Navn Ant. 
aksjer Andel 

Nordkappregionen næringshage as    40    9,80% 
 

 

Styre og daglig ledelse omfatter: 
Roller (sist oppdatert 09.04.2018) 
Daglig leder Åse Lill Nordhus Barstad  
Styrets leder Arvid Harald Peder Bye  
Styremedlem Elisabeth Leiknes Hansen  
Styremedlem Hans Paul Johan Hansen  
Styremedlem Kjellbjørg Mathiesen  
Styremedlem Runar Johnsen  
Varamedlem Lene Martinsen Dyrstad  
Varamedlem Per Eilert Thomassen 

 

 
Nøkkeltall (i hele tusen) 
  2014 2015 2016 
Sum driftsinnt. 5 417 5 334 7 201 
Driftsresultat 123 25 61 
Ord. res. f. skatt 126 28 60 
Sum eiend. 1 770 2 874 4 363 

 

I tillegg til samordning av reiselivet har virksomheten også ansvaret for turistinformasjonen.  

Nordkapp havn KF 

Foretaket skal på best mulig måte forvalte aktiva som inngår i Nordkapp kommunes havnekasse, 
herunder kommunens havnearealer, anlegg og innretninger, i overensstemmelse med lov og avtaler. 
 
Foretaket skal forvalte havnekassens eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best 
mulig ressursutnyttelse for brukere av havnen og kommunen. 
 
Foretaket kan delta i andre selskaper med havnetilknyttet virksomhet. 
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Roller (sist oppdatert 09.04.2018) 
  
Daglig leder Leif Gustav Prytz Olsen  
 
Styrets leder 

 
Hans-Arvid Hansen  

Nestleder Kjellbjørg Mathiesen  
Styremedlem Yngve Kristiansen  
 
Varamedlem 

 
Bente Ravlo  

Varamedlem Chris-Thomas Jørgensen  
Varamedlem Gry Jørgensen  
Eierkommune NORDKAPP KOMMUNE  
 

Nordkappregionen Havn IKS 

Nordkappregionen Havn er opprettet for å ivareta og samordne den kommunale havnevirksomheten 
i samarbeidsområdet, og aktivt arbeide for en utvidelse av det interkommunale havnesamarbeidet 
med flere kommuner i regionen. 
 
Den interkommunale havnen skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som 
påhviler de samarbeidende kommunene etter havne- og farvannslovens regelverk og annen 
lovgivning som gjelder havnesektoren. Havneanlegg og arealer skal disponeres med sikte på en best 
mulig ressursutnyttelse. 
 
Havnevesenet skal sammen med andre interesser bidra til et konkurransedyktig og kostnadseffektivt 
havnetilbud, og arbeide for en tilrettelegging av infrastruktur som sikrer en best mulig forbindelse 
mellom sjø- og landtransporten i samarbeidsregionen. 
 
For å opprettholde og videreutvikle den kommunale havnevirksomheten i samarbeidsområdet og 
denne virksomhetens trafikkgrunnlag, kan havnevesenet engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet 
som er hensiktsmessig og fordelaktig for de samarbeidende kommunenes havneinteresser. 
 
Styret og administrasjon er som følger: 
 
Daglig leder Leif Gustav Prytz Olsen  
 
Styrets leder 

 
Hans-Arvid Hansen  

Nestleder Kjellbjørg Mathiesen  
Styremedlem Bjørn Pedersen  
Styremedlem Toril Svendsen  
Styremedlem Yngve Kristiansen 
Styremedlem Gry Jørgensen  
Styremedlem Torkjell Johnsen  
 

Varamedlem Bente Ravlo  
Varamedlem Bernt Magne Wilhelmsen  
Varamedlem Bård Rasmussen  
Varamedlem Roger Hansen  
Varamedlem Kari Krogh  
Varamedlem Vivi Skogvold Samuelsen  
Varamedlem Chris-Thomas Jørgensen  
Deltaker med delt ansvar Lebesby Kommune 
Deltaker med delt ansvar Nordkapp Kommune 
Deltaker med delt ansvar Porsanger Kommune 

 

 
Nordkapp Fiskarlag 

Nordkapp fiskarlag er et lokallag under Fiskarlaget Nord som omfatter Finnmark og Troms. 

Nordkapp fiskarlag er organisert slik: 
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Daglig leder Tor Steinar Andersen  
Styrets leder Tor Steinar Andersen  
Nestleder Sindre Olav Røyseng Hansen  
Styremedlem Ken Ivan Pettersen  
Styremedlem Roger Hansen  
Styremedlem Sigbjørn Thomassen  
Styremedlem Steinar Hilbert Johannes Ostad  
 

4.3 Videreføring av næringslivsoppgaver 
Da Nordkapp fikk omstillingsstatus i 2013 ble det gjort forskjellige «grep» for å få organisert 
omstillingsarbeidet. Det tok allikevel nærmere ett år før rollen og ansvaret var forankret og akseptert 
i selskapet «Om Kapp Omstillingsselskapet i Nordkapp KF». 

Gjennom «Utviklingsanalysen» (2013) ble det påpekt hvor innsatsen burde settes inn. I 2014 ble det 
utarbeidet en Omstillings- og handlingsplan med tre innsatsområder og kvantifiserte mål.  Det ble 
foreslått etablert et KF for omstillingsarbeidet.  

I forbindelse med prosjektet «Næringsvennlig kommune» i 2015 ble det etablert en stilling som 
«samfunns- og næringsutvikler» i staben til Nordkapp kommune. Samtidig ble det påpekt flere 
områder som måtte forbedres, blant annet innen teknisk sektor og informasjon/kommunikasjon.  

Både spørreundersøkelsen og etterfølgende intervjuer påpeker at dagens arbeidsdeling ikke er 
optimal. Det er en viss usikkerhet mht roller og ansvar, og hvordan organisering, styring og kontroll 
av kommunale næringsoppgaver skal gjennomføres og finansieres.  En tilfredsstillende 
gjennomføring av oppgavene krever også  

- Kjennskap til mulighetene det ordinære virkemiddelapparat omfatter og hvordan søke 
- Godt nettverk inn mot næringslivet 
- En kommersiell kompetanse som medfører konstruktiv dialog med næringslivet 
- En forståelse av og innsikt i politiske og offentlige prosesser 
- God kommunikasjonsevne 

 

4.4 Interne oppgaver 
Kommunen har en rekke «interne» oppgaver som må løses for å få til en positiv næringsutvikling. De 
viktigste oppgavene i denne sammenheng for å ivareta kommunens næringsfunksjoner er å bidra til: 

- Sikre at kommuneplanens samfunnsdel ivaretar næringsinteressene 
- Sikre at arealplanen har tilstrekkelig næringsareal og at infrastruktur er tilfredsstillende for 

næringslivet 
- Følge opp demografiske faktorer som f eks arbeidsløshet, utdanningsbehov, flytting, 

pendling, alderssammensetning, boligbehov, etc. Sikre at tiltak blir vurdert og iverksatt 
- Utarbeide og følge opp strategisk næringsplan (SNP) og tilhørende årlige handlingsplaner i 

nært samarbeid med næringslivet. Være bevisst på hva som er kommunens oppgaver og 
følge opp disse 

- Analysere robustheten i dagens næringsliv og arbeide med tiltak hvor kommunale tjenester 
og infrastruktur må bedres for å øke robustheten 
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- Sikre nødvendige midler til fonds og driftsformål og administrere disse 
- Holde politikerne orientert om næringsutviklingen  

4.5 Oppgaver rettet mot lokalt næringsliv 
Kommunen må være ansvarlig for 1. linjetjenesten til kommunen, herunder: 

- Orientere, hjelpe og veilede etablerere 
- Oppmuntre, veilede og hjelpe eksisterende næringsliv til nyskaping og utvikling 
- Behandle søknader til næringsfond og ev. andre fonds 
- Ha kunnskap om virkemiddelapparatet og formidle søknader  
- Informasjonsformidling om støtteordninger, kurs/arrangementer, prosjekt 
- Være samarbeidspartner med næringslivet om arrangement, f eks næringslunsj 

4.6 Eksterne oppgaver 
Viktige eksterne oppgaver som kommunen må sikre å ivareta er: 

- Markedsføring av kommunen som etablerersted for næringsvirksomhet 
- Turistinformasjon 
- Motta og behandle alle henvendelser om næring 
- Ha nær kontakt med regionale og nasjonale organ for å profilere Nordkapp kommune 
- Søke samarbeid med eksterne organ med sikte på aktiviteter for lokalt næringsliv 
- Utvikle nettverk mot næringslivsorganisasjoner, FoU, mv. 

4.7 Oppsummering 
Oppgavene som er listet over må løses enten i kommunens egen organisasjon, at kommunen 
organiserer det i egen organisasjon eller en kombinasjon mellom egen kommunal organisasjon og 
kjøp av tjenester i en eller flere eksterne organisasjoner. Hvis det ikke utføres i egen kommunal 
organisasjon må kommunen allikevel inneha tilstrekkelig kompetanse og ressurser både for å bestille, 
utføre og kvalitetssikre funksjonene.  

For å ivareta oppgavene kreves både kvalifikasjoner og egenskaper. I utgangspunktet synes følgende 
viktig: 

- Gode kommunikasjonsferdigheter 
- Orientert mot løsninger og resultat 
- Erfaring fra næringslivsutvikling, spesielt fiske/havbruk/reiseliv 
- Erfaring fra offentlig virksomhet 
- Personlig egnethet 

5 Organisasjonsformer 
Det er flere organisasjonsalternativ for utøvelse av næringsfunksjonene i Nordkapp kommune. Disse 
kan listes opp slik: 

 
a. Det kan reetableres en full stilling – næringssjef  

Det etableres en full stilling som næringssjef direkte underlagt rådmann. Ordfører vil da ikke ha 
konkrete arbeidsoppgaver/funksjoner, men mer «fronte» næringsutviklingen i egenskap av 
ordfører. Alle henvendelser går her til næringssjefen. Næringssjefen kan så fordele oppgaver 
internt i kommunen og i tillegg ha et budsjett for kjøp av tjenester eksternt fra Visit Nordkapp og 
Nordkappregionen Næringshage, eventuelt andre. 
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b. Det kan etableres en ny felles organisasjon sammen med lokalt næringsliv  

Kommunen velger her å «outsource» næringssjefsstillingen til en egen organisasjon som samtidig 
skal ivareta næringslivets interesser. Dette medfører at «daglig leder» både må ivareta 
næringssjefsfunksjonene og funksjonen som næringsforening. Et eksempel i dag er Lærdal 
Næringsutvikling AS.  
Dette alternativ medfører at både næringslivet og kommunen er eiere. En naturlig konsekvens er 
da at det etableres et aksjeselskap. Styret må velges av eierne. Denne løsningen kan bli krevende 
da styre og ledelse noen tilfelle vil måtte forholde seg til alternative interesser hos kommunen og 
næringslivet mht valg av løsning.  

 
c. «Om Kapp Omstillingsselskapet i Nordkapp KF» (Om Kapp) videreføres som kommunens 

næringsorganisasjon. Her vil kommunen være eneeier og ansvarlig. Allerede i dag behandler Om 
Kapp også søknader til næringsfondet og arbeider meget tett med kommuneadministrasjon og 
næringsselskapene Visit Nordkapp og Nordkappregionen Næringshage. En slik løsning innebærer 
at oppgavefordelingen fortsetter som tidligere. Det bør også formaliseres et nærmere samarbeid 
med Nordkapp Havn KF da disse vil være sentral i sammenheng med sjøverts aktiviteter, både 
fiskere, cruisefartøy og anvendelse av kystnære areal.  
 

d. Nordkappregionen Næringshage utfører næringslivsfunksjonene til Nordkapp kommune. Daglig 
leder næringshagen vil da igjen fungere som «næringssjef». Det er imidlertid slik at noen 
oppgaver som næringshagen gjør finansieres av omstillingsmidler og/eller næringsfondsmidler 
som i dag saksbehandles av Om Kapp. I framtiden å saksbehandle næringsfondsøknader som 
næringshagen i neste omgang skal gjennomføre er imidlertid ikke anbefalingsverdig og må da 
løses på annen måte.  
 

e. Det kan etableres et utviklingsselskap sammen med nabokommunene – f eks et IKS eller 
Nordkappregionen næringshage som i dag har flere kommuner. 
Dette blir da et felles selskap som kan betjene flere kommuner. Fordelen her er at det kan 
bemannes med flere ressurser. Oppgavene blir i utgangspunktet som næringssjef. Men her kan 
en også videreføre dette med andre konsulentoppgaver. Et eksempel her er Proneo AS. 

 

6 Drøfting 

6.1 Tilbake til gammel ordning med næringssjef 
Denne krever endring i dagens organisasjon.  Kravene til en næringssjef er omtalt over: 

- Gode kommunikasjonsferdigheter 
- Orientert mot løsninger og resultat 
- Erfaring fra næringslivsutvikling, spesielt fiske/havbruk/industri/reiseliv 
- Erfaring fra offentlig virksomhet, herunder kjennskap til politiske systemer 
- Personlig egnethet som relasjonsbygger 

 
Næringssjefen må være en del av ledergruppen til rådmannen og sikre god og gjensidig kontakt og 
samarbeid med de øvrige etater i kommunen, kanskje spesielt med planavdelingen, teknisk sektor og 
Nordkapp havn. Regnskap og økonomi vil være integrert del av kommunens systemer. Næringssjefen 
må ha ansvaret for strategisk næringsplan (SNP) og den årlige handlingsplan for gjennomføring av 
denne med tilhørende budsjett, herunder også for kjøp av tjenester. Det anses nødvendig også med 
en saksbehandler. I tillegg vil det være aktuelt med kjøp av tjenester fra andre organisasjoner. 
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6.2 Etablere næringsorganisasjon sammen med næringslivet i Nordkapp 
I spørreundersøkelsen fremkommer det at mange ønsker en felles næringsorganisasjon for både 
kommunen og næringslivet. En slik organisasjon er Lærdal Næringsutvikling AS. Den er både 
kommunens næringsavdeling, kommunens omstillingsorganisasjon og næringslivets felles 
næringsforening.  

Her vil være to eiere som begge ønsker sine oppgaver dekket best mulig. Fordelen er at samarbeidet 
med næringslivet nødvendigvis må bli tettere. Ulempen er at man må betjene to eiere som nok ikke 
alltid vil ha sammenfallende mål. Samtidig vil det være etablert et felles styre. 

Dette alternativ kan ikke være en del av den kommunale organisasjon. Det må derfor etableres et 
eget selskap som begge eiere må forholde seg til og kjøpe tjenester fra. Å etablere et eget selskap 
krever «overhead kostnader» og administrative oppgaver for ledelse, regnskap, rapportering og 
oppfølging til de to eierne. I Nordkapp i dag er det flere organisasjoner som da bør vurderes i samme 
organisasjon, og spørsmålet er da hvordan dette kan gjøres både for å ivareta den enkelte 
organisasjons kjerneoppgaver og samtidig sikre aksept og forankring om felles mål. Det tenkes her 
spesielt på HHI, Visit Nordkapp og de oppgaver som i dag gjøres av Nordkappregionen næringshage 
på vegne av kommunen.  

 

6.3 Videreføre Om Kapp KF som næringsorganisasjon for kommunen 
I dag bruker kommunen både Visit Nordkapp, Nordkapp næringshage og Om Kapp for å utføre 
næringslivstjenester. Kjøp av tjenester krever imidlertid en god og profesjonell innkjøpsordning som 
er meget bevisst på hva som skal kjøpes, leveransebetingelser og oppgjør. Bare å budsjettere en årlig 
sum som et «generelt» oppdrag har vist seg vanskelig. Det vises til turistinformasjonstjenester og 
første linje tjenester. Planlegging av den strategiske og politiske næringsutvikling kan også bli 
vanskelig. Hvem skal følge opp at den årlige utviklingsplanen (handlingsplanen) realiseres, hvordan 
skal avvik behandles?  Det er nærliggende å kunne se for seg Om Kapp som en slik koordinerende 
organisasjon som så igjen kjøper tjenester av Visit Nordkapp og Nordkapp næringshage. Gjennom slik 
organisering samles kommunens næringsoppgaver. Det vil være viktig å innlemme leder Om Kapp i 
rådmannens ledergruppe.  Dette krever også at Om Kapp har godt nettverk og god kjennskap til 
aktuelle virkemiddelordninger  og fortsatt godt samarbeid med øvrige næringsorganisasjoner, 
inklusive Nordkapp havn. 

 

6.4 Engasjere Nordkappregionen Næringshage som kommunens 
næringsavdeling 

Dette er på mange måter å gå tilbake til organisasjonsformen som Nordkapp kommune valgte da 
næringshagen ble etablert og næringssjefen i Nordkapp kommune ble leder av næringshagen. 
Næringshagen har imidlertid flere andre oppgaver som både teller positivt (+) og negativt (-) for en 
slik løsning: 

- Den har sekretærfunksjon for HHI (+) 
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- Den er medlemsbasert, dvs medlemmer av næringshagen har fortrinn mht oppmerksomhet og 
aktiviteter. Medlemmene kommer fra regionen, men det er mange virksomheter i Nordkapp som 
ikke er medlem (-) 

- Er kjent og har god kontakt med næringslivet i kommunen (+) 
- Den utfører i dag 1.linjetjenester for kommunen (+) 
- Har et godt nettverk og kjennskap til virkemiddelordninger og kompetansemiljø (+) 
- Kan ikke saksbehandle søknader om midler som forutsettes anvendt av næringshagen (-) 

 

6.5 Etablere næringsorganisasjon med andre kommuner 
Dette krever at kommunene blir enige om det skal være et interkommunalt foretak eller et 
aksjeselskap. Lokalisering av selskapet vil også være viktig.  

Fordelen er at en slik organisasjon kan ha flere kompetanseressurser og således være mer robust 
mot endringer i bemanning og oppgaver. Videre kan en slik organisasjon ta på seg flere oppgaver 
innen f eks bedriftsrådgivning og således vokse til å bli et utviklingsselskap som også påtar seg «ikke-
kommunale funksjoner». Ulempen kan være habilitet ved vurdering av hvor nyetableringer skal finne 
sted, «rettmessig» fordeling av oppgaver, kommunenes ønske om styring og påvirkning av 
innsatsområder, osv. Organisasjonsformen krever stor samordning og forståelse mellom de aktuelle 
kommunepolitikere og -administrasjon.  Organisasjonen kan også føre til konkurransevridning mot 
eksisterende utviklingsselskap. 

Organisasjonsformen tillater etablering av rammeavtaler som kan styre den enkelte kommunes 
behov for tjenester.  

I spørreundersøkelsen og intervju er det ingen som har ønsket en slik organisering. Kommunene i 
Ytre Namdalen har imidlertid valgt en slik løsning Næring i YN IKS. 
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7 Konklusjon og anbefaling 

7.1 Sammenfatning 
Det er tre forhold som må tillegges spesielt vekt ifm valg av løsning: 

- Styring og kontroll  
- Personlig egnethet for «næringssjefsrollen» 
- Økonomi  

Styring og kontroll 

Det er viktig at kommunen har tilfredsstillende kontroll med sine næringsfunksjoner og at disse er en 
integrert del av det kommunale planverket (kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og etatsplaner, 
f eks strategisk næringsplan). Dermed vil også prosessene for utvikling og beslutning av 
næringsstrategiene være del av den demokratiske prosess, inklusive engasjement fra ulike 
aktørgrupper.  

Samtidig må utøvelsen av næringsfunksjonene inneholde nødvendig autoritet. Med det menes at det 
er gitt nødvendige fullmakter og samtidig er god aksept for utøvelsen. Det gjelder både mot 
næringslivet, internt i kommunen og mot andre aktører. 

Kommunen vil på generell basis styre gjennom planutvalget (samme medlemmer som 
formannskapet). For å få en mer operativ styring kan det etableres et styre for valgt 
næringsorganisasjon med medlemmer fra kommune og næringsliv. Styret kan f eks utarbeide en klar 
handlingsplan for næringsutvikling i Nordkapp basert på Strategisk næringsplan og andre etatsplaner 
som behandler næringsaktiviteter. Uavhengig av valgt operativ organisasjonsform får styret delegert 
oppdraget å gjennomføre handlingsplanen og rapportere til rådmann og planutvalg (formannskapet).  

For å sikre nødvendig administrativ samordning og koordinering anbefales at daglig 
leder/«næringssjef» blir en integrert del av ledergruppa til rådmannen.  

Personlig egnethet for «næringssjefsrollen» 

Næringssjefsrollen vil være lik uavhengig av organisasjonsform. Det vil være en faglig krevende rolle 
hvor næringssjefen vil ha det faglig overordnede ansvar for næringsutviklingen i Nordkapp 
kommune. Dette medfører arbeid med prosesser for næringsutvikling og næringsetablering, 
herunder også samordning med øvrige etater, strategisk næringsplan, markedsføre kommunens 
muligheter og være relasjonsbygger overfor næringslivet, være rådgiver i næringsspørsmål, sikre at 
1. linje oppgaver ivaretas, behandle søknader, mv.  

Som anført over medfører dette at næringssjefen må ha  

- Kommersiell erfaring slik at en kan gjøre gode faglige vurderinger både på det strategiske og 
operative plan 

- Kjennskap til offentlige systemer både mht kommunal organisering/rutiner og de forskjellige 
virkemiddelapparat og hvilke muligheter som er her 

- Kjennskap til politiske systemer  
- God kommunikator og relasjonsbygger 
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Personlig egnethet er ofte mer kritisk enn hvilken organisasjon som etableres.  

Økonomi 

Det er to forhold som vil være viktig å analysere nærmere: 

- Lønn og godtgjørelse til næringssjef, sekretærtjenester og kjøp av tjenester 
- Administrative driftskostnader; regnskap, materiell, husleie, mv. 

Uavhengig av organisasjonsform, gitt at arbeidsbelastningen er lik, vil lønn og godtgjørelser være 
noenlunde i samme størrelsesorden så lenge næringssjefsstillingen er 100% stilling.  

Administrative driftskostnader kan variere litt avhengig av faste og variable kostnader. I en større 
organisasjon kan rutiner og systemer effektiviseres og derigjennom redusere kostnadsnivået enn om 
en måtte gå til anskaffelse av egne rutiner og systemer. 

 

7.2 Anbefaling 
Dette er en forstudie som skal avklare hvilke realistiske muligheter som foreligger. Disse må drøftes 
og basert på vedtak må det så lages en forretningsplan/detaljert driftsplan for valgt alternativ.  

Basert på omtale over er min rangering som i nedenstående tabell. Her er nr 1 best og nr 5 dårligst. 

Faktor Nær.
avd. 

Felles m/ 
nær.liv 

Om 
Kapp 

Nær. 
hagen 

Region 

Styring og kontroll 1 4 2 3 5 
Personlig egnethet – krever rekruttering X X    
100% næringssjef for Nordkapp kommune 1 3 1 2 4 
Økonomi 1 2 2 2 2 
  

Basert på dette anbefales vurdert etablering av næringsavdeling, alternativt at Om Kapp KF får nytt 
mandat.  

Vedlegg 

Vedlegg 1 - Spørreundersøkelsen 

Vedlegg 2 - Intervjuguide 
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Nordkapp kommune

Web-undersøkelse 
22. – 29. januar 2018

Svar

Aktørgruppe Utsendt 
nto.

Svar %

Næringsliv 147 48 33

Politikere 23 8 35

Administrasjon 27 14 52

Totalt antall svar 197 70 36

Web-link 3

37



24.04.2018

2
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Hvor mange årsverk representerer bedriften?
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16-30

31-50

51-100

101-

Alle bransjer unntatt de merket med    har bidratt i undersøkelsen. Antall svar 
(virksomheter) er satt i parentes bak fargekoden med antall ansatte. 
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(6)
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Hvor er bedriften representert/har kontor

Kun i Nordkapp
kommune
Kun i Finnmark

Bedriften er nasjonal

De fleste 
virksomheter har 
kontor i Nordkapp
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0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%
Min posisjon i bedriften

Styreleder, styremedlem,
og/eller toppleder
Mellomleder

Ansatt

De fleste 
respondenter er 
fra styret eller 
toppleder.

Nordkapp kommune har et rimelig godt forhold til næringslivet.
Det er godt kjennskap til kommunen sin næringspolitikk.
Omstillingsorganisasjonen arbeider godt med næringslivet. 

Kommunens forhold til næringslivet
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Vår vurdering: Påstandene i grafen over har sammenheng med kommunes omdømme overfor 
næringslivet. Kommunens næringsarbeid har av flere årsaker ikke hatt like stort fokus som 
ønskelig i løpet av de senere årene. Det er derfor ikke overraskende at kommunen har en lav score 
innenfor disse feltene. Samtidig kan scoren også ha en sammenheng med at kommunen ikke i stor 
nok grad kommuniserer arbeidet som faktisk blir gjort ut til næringslivet. Kommunen bør vurdere 
dagens kommunikasjonen rundt planarbeid og resultater ut til det lokale næringslivet. Som følge 
av kommunen somstillingsstatus og tilhørende planleggingsfase vil dette arbeidet være særlig 
viktig i tiden fremover. Det er svært viktig for en omstillingskommune å ha en næringspolitikk som 
næringslivet har god kjennskap til.

Samarbeid kommune - næringsliv

Hvor VIKTIG er disse tjenestene for utviklingen 
av virksomheten din?

Hvor FORNØYD er du med disse tjenestene for 
positiv utvikling av virksomheten din?

Det største avviket mellom VIKTIG og FORNØYD er:
- God tilgang til næringsareal
- Langsiktig og forutsigbar arealdisponering
- Tilgang på boligtomter og boliger
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arealdisponeringnæringsareal
Gode barnehager  Gode helsetjenester  Gode kulturtilbud      God tilgang p å LangsiktigTilgang til 

boligtomter
Tilgang til boliger God grunnskole-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

Gap mellom fornøydhet og viktighet0,5

Vår vurdering: Langsiktig arealdisponering og tilgang på næringsareal betyr mye for 
rammebetingelsene for bedriftene i Nordkapp. Kommunen bør  vurdere  hvilke  tiltak  som  kan  
gjøres  for  å  etablere  en  mer  forutsigbar  og  langsiktig  arealdisponering.  Siste arealplan 
som Nordkapp Kommune har arbeidet etter, hadde sin virkeperiode fra 2000  – 2010. Det ble i  
2015  gjennomført  en  anbudsrunde  for  planarbeidet  og  Asplan Viak ble valgt som 
prosjektleder. Det er  igangsatt  prosesser  med  å  utarbeidelsen  av  ny  arealplan.  På bakgrunn 
av tilbakemeldingene fra næringslivet, er det svært  viktig  at næringslivsaktørene  involveres  i  
planarbeidet  i  en  tidlig  fase.  Det  er  et  passende tidspunkt for å sikre forankring hos de 
aktørene som per i dag er misfornøyde med planarbeidet. Den nye  arealplanen  er  planlagt  
å  være  ferdigstilt  rundt  årsskiftet  2015- 2016.

Vår vurdering: Vi ser her en sammenheng mellom resultatene beskrevet under kap. 2.2. Bedriftene i Nordkapp 
kommune er ikke tilstrekkelig fornøyde med informasjon om næringsarealene i kommunen, ei heller hvor lang tid det 
tar å få denne informasjonen. Kommunen kan ha glede av å gjennomgå sine rutiner for dette saksfeltet for å se hva 
som kan gjøres for å levere denne tjenesten på en mer effektiv måte. Kommunen bør identifisere bedrifter med 
endret behov for næringsarealer eller lokaler og finne ut hvordan deres behov kan møtes i fremtiden. Det kan også 
med fordel undersøkes nærmere hva som gjør at en andel på 69% er fornøyd med de lokalene de allerede har.
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Utsagn om infrastrukturen i Nordkapp kommune

Høyhastighets 
internettilgang

FlytilbudetGodt havne- og 
kaitilbud

God vegstandard
-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

Gap mellom fornøydhet og viktighet
1

Vår vurdering: Kommunen bør kartlegge behovet for forbedret dekning av 
høyhastighetsinternett, og hensynta dette i fremtidig samferdselsplanlegging på 
lik linje med andre samferdselstiltak. Flytilbud og veistandard er viktige  områder  
for næringslivet. Lokalpolitikerne vil her ha en viktig rolle i å synliggjøre behovet 
overfor regionale og nasjonale beslutningstakere.
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Vi vil trenge flere
ansatte

Vi vil trenge færre
ansatte

Uforandret Vet ikke
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Vil tallet på ansatte i virksomheten endre seg de 
neste 2-3årene?

4 svar

31
 sv

ar

23
 sv

ar

11
 sv

ar

Det er en positiv og optimistisk stemning i Nordkapp 

Vår vurdering: Funnene i spørreundersøkelsen er i stor grad sammenfallende med den informasjon som 
kom frem i strategisk utviklingsanalyse. Aktørene ønsker mer møtevirksomhet, og man ønsker at 
kommunene har en mer samlende rolle i næringslivet. Kommunen bør ta på seg en større rolle som 
nettverksbygger og være en pådriver for regelmessig møtevirksomhet. I en omstillingsfase er det viktig at 
alle næringene blir gjort oppmerksom på at alle må delta for å få til en positiv omstilling. Det at 
næringslivaktører møtes regelmessig vil ha en samlende effekt for samfunnet, og være en oppmuntring 
til etablering og videre vekst. Kommunen kan bli flinkere til å fremsnakke og presentere gode prosjekter.
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Ja Nei Vet ikke
0,00%
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Kjenner du til omstillingsarbeidet i Nordkapp?

Responses

Det er rimelig mange som kjenner til omstillingsprogrammet!

Omstillingsorganisasjonen

• De fleste visste at Kristina Hansen var styreleder for 
omstillingsorganisasjonen

• Nesten alle visste at Kari Lene Olsen var daglig leder for 
omstillingsorganisasjonen

• De fleste snakket med Kari Lene Olsen, men noen nevnte også 
Stig Hansen, ordfører og Hans Paul Hansen.
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fiskebåter

infrastruktur

kompetanse

Reiselivet

nyetablering
Forr.plan

nye prosjekt
kompetanse

Profilering

Kjennskap og grad av vellykkethet Omstillingsprogrammets medvirkning

Omstillingsprosjekter

Med unntak av fiskebåter og reiseliv er 
ca 50% ukjent med prosjektene

Av de som kjenner prosjektene vurderes at en stor 
del ikke ville bli gjennomført i samme grad, og ikke 
alle innen innsatsområdene ville blitt gjennomført.

Prosjektoversikt fra OmKapp
• Maritimt og marint senter

– Fiskefartøy: 37 prosjekt, 2,6 mill, tot.kostn 73,4 mill
– Infrastruktur: 9 prosjekt, 2,0 mill, tot.kostn 11,9 mill
– Kompetanse: 3 prosjekt, 0,2 mill, tot.kostn 0,3 mill

• Reiselivsutvikling
– 22 utv.prosjekter, 2mill, tot kostn 9,9 mill

• Bedriftsutvikling og gründerutvikling
– Nyetableringer: 27 prosjekt, 1,4 mill, tot.kostn 10,7 mill
– Utvikling eks. bedr: 7 prosjekt, 0,3 mill, tot.kostn 3,8 mill
– Kompetanse: 7 prosjekt, 0,7 mill, tot.kostn 1,8 mill

• Annet
– 18 prosjekt, 1,2 mill, tot.kostn 3,5 mill
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Hvem har ansvaret?

Rådmann

Ordfører

Omstillingsprosjektet

Andre

Andre: 
- fagpersoner hos kommunen 
- Næringshagen
- Innovasjon Norge
- Bank
- Andre kompetansepersoner/rådgivere

Vår vurdering: Næringsvennlighet har en klar sammenheng med å være tydelig,
tilgjengelig og forutsigbar. Kommunens nettside står her sentralt som en viktig
kommunikasjonskanal med næringsliv og innbyggere. Kommunen bør prioritere
utviklingen av egen nettside, i tillegg til opplæring og organisering rundt bruken av
denne. Vi tror det kan være lurt å starte med å identifisere ”best practice” på området
hos en sammenliknbar kommuneorganisasjon.

Kommunens nettside
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Vår vurdering: At en kommune går over i en omstillingsfase, er noe de aller fleste næringslivsaktører får 
med seg. Dette oppfattes stort sett som en god mulighet til å endre de taktene som kommunen har vært i. 
For å sikre et best mulig samarbeid, er det viktig at næringsaktørene i forkant blir informert om de 
endringer omstillingsfasen vil ha for tidligere støtteordninger. Her understreker vi nok engang viktigheten 
av proaktiv kommunikasjon og tydelige retningslinjer, veiledning etc. inn som et viktig arbeidsområde for 
kommunen. Hvis næringslivsaktørene føler at støttemidler forsvinner (f.eks et næringsfond), er det viktig å 
informere om hvorfor det er skjer og hvordan de kan dra nytte av det på andre måter.

Næring – kommunale fond

Behov for råd og veiledning i løpet av de første tre årene

Vår vurdering: Både strategisk utviklingsanalyse og denne undersøkelsen synliggjør behovet for at det 
etableres et mer funksjonelt næringsarbeid. Siden dette arbeidet har vært relativt sovende fra 
kommunens side vil det være svært viktig å synliggjøre og tilpasse tjeneste-tilbudet til den nye 
omstillingsorganisasjonen. Den store andelen av usikre respondenter reflekterer også dette. Vi mener 
videre at det er lurt å jobbe tett med næringshagen da de trolig har opparbeidet seg solid oversikt og 
gode relasjoner med næringslivet. Fra strategisk utviklingsanalyse trekkes det blant annet frem i et 
intervju at aktøren savner et ”klapp på skulderen” når han har fått noe til, og flere peker på 
tilrettelegging for bedrifter i oppstartsfasen.
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Hva er viktig at NÆRINGSLIVET samordner for å sikre at 
kommunen prioriterer de rette næringsoppgavene

Næringslivet må samordne seg for å bidra til konkrete næringsprosjekt og gi innspill 
til strategisk næringsplan. 
Innspill til arealplanen er viktigere enn innspill til kommuneplanens samfunnsdel.
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50,00%

Basert på dine svar, hva syns du vil være viktigst å få samordnet for 
NÆRINGSLIVET i 2018?(Fint om du begrunner i kommentarfeltet)

Responses

Kommentarer:
- Eksisterende organisasjoner må samarbeide bedre – ordfører må koordinere
- HHI må endres til å bli en felles Næringsforening
- Større fokus på fiskeri – utnytte lavsesong for å bedre samarbeid 
- Skape en plattform hvor kommunen er en aktiv part
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Finansiering av næringslivets samordning. Har du tanker 
om hvordan ditt valg av samordning kan finansieres

• Bruke de aktørene vi har i dag (Visit, Næringshagen, Nordkapp havn)
• Turisme, midler fra bl a Nordkapp-platået
• Tilskudd fra næringslivet selv
• Kommunal støtte
• Tettere samarbeid mellom aktørene – effektivisering
• Offentlige midler bl a gjennom tilskudd til Næringsfond

Deloppgaver som
tillegges en kommunal

stilling i Nordkapp
kommune

Egen stilling i
Nordkapp kommune

(f.eks. en
"næringskonsulent")

Felles organ for
kommune og

næringsliv lokalisert i
Nordkapp kommune

Regional kommunal
organisasjon (flere

kommuner med felles
næringskontor)

Felles organ for
kommuner og

næringsliv i regionen

Annet (vennligst
spesifiser)
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Etter din mening - hvordan bør det KOMMUNALE 
næringsarbeidet organiseres?

Responses

Annet:
- 5 anbefaler å styrke Næringshagen 

og kjøpe tjenester derfra
- 1 anbefaler å kjøpe tjenester
- 1 vet ikke
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Forberede intervju

Intervjuobjekter

• 10 næringslivsledere
• 4 politikere
• 6 administrasjon
• 3 institusjonsledere (Kystverket, maritim 

skole, vgs, Havnevesenet, Kraftlaget)
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Hvem er 
H = Hovedansvar
U= Utfører
O = Er orientert
X = Vet ikke

KS Form. 
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Pol. 
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Plan 
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bedr.

Kommuneplan
SNP
Næringsplaner
Arealplaner
Infrastrukturplaner

Markedsføring 
nær.muligheter
Samhandling/ 
nettverk
Samordning 
regionalt/nasj.
Utvikle utv.komp.
Etablererstøtte
1. linjeoppgaver
Faglig bistand i 
konkrete nær.prosj

Finansiell bistand
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Intervjuguide – Organisering av næringsutviklingen i 
Nordkapp kommune etter omstillingsperioden 

 
Hovedproblemstilling:  
Nordkapp kommune fikk innvilget omstillingsstatus fra 2013. Omstillingsarbeidet vil 
bli avsluttet i årsskiftet 2018/2019.  
 
Det er viktig å avklare noen problemstillinger før den tid: 

• Det vi ikke får ferdig av planlagte og iverksatte utviklingsoppgaver, hva gjøres 
med dem? 

• Opparbeidet systematikk i planlegging, organisering iverksetting og oppfølging 
– hvordan ivareta og utnytte dette 

• Opparbeidet kompetanse og nettverk: hvordan sikre og videreføre dette. Hva 
blir ikke ivaretatt dersom ren nedleggelse 

• Hva er potensialet mht videreføring av utviklingsevne hos aktørene 
• Hvordan utnytte ressurspersoner som nå har fått utviklingserfaring videre?  

 
Vi har nå via web spurt næringslivet, politikerne, kommuneadministrasjonen og andre 
sentrale interessenter om dette.  
 
Det er viktig at vi hører din mening i denne saken. Vi har 60 minutter på oss. 
Derfor blir det litt ”revolverintervju”. Du får utkast til referat tilbake, og kan 
korrigere i løpet av uka. Det er ikke alle spørsmål vi rekker å gå gjennom. Det 
hadde vært fint om du kunne kommentert disse også før du sender 
intervjuskjemaet tilbake. Resultatet vil være konfidensielt mellom deg og meg. 
 
Navn: 
 

e-post 
 

Tlf: 
 

Har du fått web-spørsmålene? Ja: Nei:  
Har du svart?   
Hvorfor/hvorfor ikke: 
 
 
Hva er din forbindelse med omstillingsprogrammet? 
 
 
 
1. Hvorfor fikk Nordkapp omstillingsstatus fra 2013? 
 
 
 
 
2. Kjenner du til hvem som har vært involvert i omstillingsarbeidet? 
 
 
 
 
3. Etter din mening - var omstillingen vellykket – hvorfor/hvorfor ikke? 
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Intervjuguide  2

 
4. Hva var det overordnede mål – og hvilke målekategorier ble brukt? 
Overordnet mål: 
 
 
 
Målespesifikasjoner: Kommentar: 
  
  
  
  
  
 
 
5. Etter din mening, hvor godt kjenner man til omstillingsprosessen hos:  

bruk 1-6 og kommenter ”fordi at”… 
Befolkning generelt   
Politikere   
Administrasjon   
Næringslivet   
Regionen   
Andre?   
 
 
6. Hvilke omstillingsprosjekter kjenner du til – hva mener du er oppnådd i det enkelte? 
Omstillingsprosjekt Hva er oppnådd? 
  
  
  
  
 

fiskebåter

infrastruktur

kompetanse

Reiselivet

nyetablering
Forr.plan

nye prosjekt
kompetanse

Profilering

Kjennskap og grad av vellykkethet Omstillingsprogrammets medvirkning

Omstillingsprosjekter

Med unntak av fiskebåter og reiseliv er 
ca 50% ukjent med prosjektene

Av de som kjenner prosjektene vurderes at en stor 
del ikke ville bli gjennomført i samme grad, og ikke 
alle innen innsatsområdene ville blitt gjennomført.
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7. Hva har omstillingen betydd for Nordkapp kommune? 
 
 
 
 
8. Hvilke prosjekt er viktigst å videreføre – hvorfor? 
Prosjekt/hva Hvorfor 
  
  
  
 
9. Hvilken kompetanse er viktig å videreføre – hvorfor? 
Kompetanse Hvorfor 
  
  
  
 
 
10. Hvordan har informasjonsprosessen vært på en skala fra 1 – 6 
1: 2: 3: 4: 5: 6: 
Kommenter valget: 
 
 
 
11. Hvis du skulle oppsummere: hva har omstillingsprosessen bidratt til? – vær så spesifikk 

som mulig: 
Stikkord ”fordi at”: 
  
  
  
 
12. I historiens klare lys: hva skulle vært gjort annerledes? 
 
 
 
 
 
13. Er det behov for næringslivet å organisere seg bedre – hvorfor/hvorfor ikke 
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Basert på dine svar, hva syns du vil være viktigst å få samordnet for 
NÆRINGSLIVET i 2018?(Fint om du begrunner i kommentarfeltet)

Responses

Kommentarer:
- Eksisterende organisasjoner må samarbeide bedre – ordfører må koordinere
- HHI må endres til å bli en felles Næringsforening
- Større fokus på fiskeri – utnytte lavsesong for å bedre samarbeid 
- Skape en plattform hvor kommunen er en aktiv part

 
 
14. Har du tanker om hvordan dette kan finansieres? 
 
 
 
 
 
15. Hva er de viktigste oppgavene kommunen må ivareta framover? 
 
 
 
 

Interne oppgaver Næringslivsoppgaver Eksterne oppgaver 
− Sikre at kommuneplanens samfunnsdel 

ivaretar næringsinteressene 
− Sikre at arealplanen har tilstrekkelig 

næringsareal og at infrastruktur er 
tilfredsstillende for næringslivet 

− Følge opp demografiske faktorer som f 
eks arbeidsløshet, utdanningsbehov, 
flytting, pendling, 
alderssammensetning, boligbehov, etc. 
Sikre at tiltak blir vurdert og iverksatt 

− Utarbeide og følge opp strategisk 
næringsplan og tilhørende årlige 
handlingsplaner i nært samarbeid med 
næringslivet. Være bevisst på hva som 
er kommunens oppgaver og følge opp 
disse 

− Analysere robustheten i dagens 
næringsliv og arbeide med tiltak hvor 
kommunale tjenester og infrastruktur 
må bedres for å øke robustheten 

− Sikre nødvendige midler til fonds og 
driftsformål og administrere disse 

− Holde politikerne orientert om 
næringsutviklingen  

 

− Orientere, hjelpe og veilede 
etablerere 

− Oppmuntre, veilede og 
hjelpe eksisterende 
næringsliv til nyskaping og 
utvikling 

− Behandle søknader til 
næringsfond og ev. andre 
fonds 

− Ha kunnskap om 
virkemiddelapparatet og 
formidle søknader  

− Informasjonsformidling om 
støtteordninger, 
kurs/arrangementer, 
prosjekt 

− Gjennomføre arrangement, 
samordning og 
nettverkknytting  i 
samarbeid med næringslivet 

 

− Markedsføring av 
kommunen som 
etablerersted for 
næringsvirksomhet 

− Turistinformasjon 
− Motta og behandle alle 

henvendelser om næring 
− Ha nær kontakt med 

regionale og nasjonale 
organ for å profilere 
Nordkapp kommune 

− Søke samarbeid med 
eksterne organ med sikte på 
aktiviteter for lokalt 
næringsliv 
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16. Hvilken organisasjonsform mener du da er mest tjenlig for kommunen – hvorfor? 
 
 
 
 

Deloppgaver som
tillegges en kommunal

stilling i Nordkapp
kommune

Egen stilling i
Nordkapp kommune

(f.eks. en
"næringskonsulent")

Felles organ for
kommune og

næringsliv lokalisert i
Nordkapp kommune

Regional kommunal
organisasjon (flere

kommuner med felles
næringskontor)

Felles organ for
kommuner og

næringsliv i regionen

Annet (vennligst
spesifiser)

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Etter din mening - hvordan bør det KOMMUNALE 
næringsarbeidet organiseres?

Responses

Annet:
- 5 anbefaler å styrke Næringshagen 

og kjøpe tjenester derfra
- 1 anbefaler å kjøpe tjenester
- 1 vet ikke

 
 
17. Har du tanker om hvordan dette kan finansieres? 
 
 
 
 
 
 
18. Spørreundersøkelsen viser at det er middels godt samarbeid næringsliv-politikere-adm. 

Er du enig? – gi forslag til konkrete forbedringer: 
 
 
 
 

uenig middels enig
1+2 3+4 5+6

Kommunen samarbeider godt med næringslivet 14 32 19 3 68 3,6             
Omstillingsorg i kommunen samarb godt med næringslivet 5 29 23 11 68 4,1             
Kommunepolitikerene er flinke til å hjelpe bedriftene i lokale saker 16 30 12 10 68 3,4             
Kommunen er flink til å involvere næringslivet i planarbeid 16 28 15 9 68 3,5             
Jeg kjenner til kommunen sin næringspolitikk 12 32 20 3 67 3,8             

vet ikke sumUtsagn
Snitt minus 
"vet ikke"

 
 
19. AVVIK mellom VIKTIGSTE kommunale tjenester og næringslivets FORNØYHET: hva 

er viktigst å gjøre noe med? Vær konkret: 
Kommentar: 
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1+2 3+4 5+6 1+2 3+4 5+6
LITE MIDDELS HØY LITE MIDDELS HØY

Tilgang til boliger 15 25 28 1 69 14 36 3 14 67
Tilgang til boligtomter 24 22 19 2 67 28 17 4 18 67
Godt grunnskoletilbud 10 18 37 1 66 2 24 27 13 66
Godt barnehagetilbud 11 18 37 2 68 5 19 30 13 67
Godt helse-/tjenestetilbud 6 20 40 1 67 2 21 33 11 67
Godt NAV, kommune tilbud 10 23 32 2 67 5 27 21 14 67
Kultur- og fritidstilbudet i kommunen 7 21 39 1 68 3 20 34 10 67
God tilgang til næringsareal 11 19 33 6 69 23 26 3 16 68
Langsiktig og forutsigbar arealdisponering 6 15 42 5 68 22 28 6 12 68

HVOR VIKTIG ER TJENESTEN FOR DIN BEDRIFT HVOR FORNØYD ER DU FOR DIN BEDRIFT

VET IKKE SUM VET IKKE SUM

 
 
20. Hva er den største kritiske faktoren som skulle hindre en positiv næringsutvikling i 

Nordkapp kommune? Og hva kan vi gjøre med det? 
 
 
 
 
21. Er det ting som ikke er omtalt, men som burde vært nevnt? 
 
 
 
Takker for at du har tatt deg tid til dette. Informasjonen sendes deg på e-post for å sjekke ut 
om vi har vært på samme møte. Referatet vil være konfidensielt. Alle innspill og korreksjoner 
er meget velkomne i løpet av denne uka. 
 
Kan jeg komme tilbake om nødvendig med ytterligere spørsmål? 
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Vedtak i sak 58/18 – Rapport videreføring omstilling. 

Vedtak i styremøte 26.juni 2018 

Omstillingsrapporten sammen med webundersøkelse og intervju oversendes rådmannen for 
videre behandling.  

________________________________________________________________________________ 

Styret mener at et eventuelt næringsutvalg fra 2019 skal bestå av en sammensetning av 
representanter fra næringslivet og politikere.  

Møtearena mellom kommunen og næringslivet må opprettholdes og videreføres. Tiltak som 
frokostmøter, PLP og temaseminar bør videreføres. 

Omstillingsstyret mener det er viktig for framtiden å videreføre det næringsfokus som har blitt skapt 
under omstillingsperioden. Det samme gjelder opparbeidet kompetanse i perioden. 

 

Vedlagt: 

 Webundersøkelsen 
 Endelig rapport videreføring av omstillingsarbeidet
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Nordkapp kommune  Børge Grønlund 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 69/18 16.10.2018 
Kommunestyret 51/18 25.10.2018 
Helse-og omsorgtjenester 16/18 19.10.2018 

  

2. Tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune  

Rådmannens innstilling 

2. tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune tas til orientering.  
  
 
Formannskapets behandling av sak 69/2018 i møte den 16.10.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling 
2. tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune tas til orientering. 
 
Vedtak 
2. tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune tas til orientering. 
 
  
Saksutredning 
 
Drift 
Totalt sett viser driften pr. 2. tertial 2018 et merforbruk på om lag kr 1,5 millioner. Til 
sammenligning viste regnskapet for samme periode i 2017 et merforbruk på omlag kr 
0,4 millioner. Utviklingen fra 1. til 2. tertial viser en forverring med omlag kr 0,7 mill.  
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Regnskap Periodisert budsjett Avvik budsjett-regnskap Årsbudsjett

Netto utgift alle rammeområder 122 618 928kr        121 041 357kr            -1 577 571kr                        195 702 333kr                  
Frie inntekter og avkskrivnnger -156 522 154kr      -156 491 855kr          30 299kr                              -227 546 565kr                 
Renter og avdrag 16 942 624kr          16 942 624kr              -kr                                        31 844 232kr                    

Netto resultat -16 960 602kr        -18 507 874kr            -1 547 272kr                       -kr                                     
 
De utfordringene som avspeilet seg i forbindelse med 1. tertial 2018 er blitt forsterket 
gjennom 2. tertial. Dette kommer spesielt til uttrykk innenfor Helse, rehabilitering og 
omsorg, hvor det alene er et merforbruk på omlag kr 2,0 mill. Sektoren har siden 2015 
tatt ned driftsbudsjettet med omlag kr 4,3 millioner inkludert kuttet knyttet til Elvegården 
som er gjennomført i 2018. Deler av kuttet som ble gjennomført i 2017 klarte man ikke 
å lande helt, og dette er noe av det som fortsatt gir seg utslag i driften også for 2018.  
 
Slik det ser ut nå, vil det ikke være mulig å holde seg innenfor de vedtatte rammene for 
denne sektoren og det må dermed forventes at sektoren ved årsslutt kommer ut med et 
merforbruk på omlag 2,0 millioner.  
 
Det må poengteres at budsjettene for alle sektorene er veldig stramme. Dette medfører 
at man ikke tåler mange hendelser og/eller nye tiltak fremover. Det ble derfor allerede i 
forbindelse med 1. tertial knyttet usikkerhet rundt om rammene kunne holdes ut over 
året, selv om man allerede da satte i gang tiltak for en nøktern drift ut året.  
 
Det har gjennom 2. tertial vært gjennomført ulike tiltak for å skaffe oversikt og forbedre 
arbeidsmiljø. Det er blant annet gjennomført medarbeiderundersøkelser ved teknisk 
etat. Det er i etterkant av mottak av rapport etablert en parsammensatt arbeidsgruppe 
som skal jobbe videre med konkrete forslag til tiltak innen sektoren. 
 
Investeringer  
Pr 2. tertial 2018 er de fleste vedtatte investeringsprosjekter igangsatt/satt i prosess. 
Noen prosjekter vurderes fortløpende og man vil komme tilbake til eventuelle behov for 
justeringer og forskyvninger/omprioriteringer. Dette vil bli fremmet for kommunestyret i 
egen sak. Det vises forøvrig til oversikt i tabell under. Rådmannen vil imidlertid spesifikt 
kommentere følgende prosjekt: 
 
 18201 Kinosal, ombygging 

Prosjektet knyttet til ombygging av kino ligger an til et merforbruk på omlag kr 650 000. 
Merforbruket skyldes først og fremst utfordringer ved ombygging av eksisterende bygg, 
uklare avtaler og mangelfull prosjektdokumentasjon. Mange problemstillinger måtte 
løses underveis.  
 
Prosjektet startet opp i 2017, med prosjektering og anskaffelser. Underveis ble det 
gjennomført mange ulike vurderinger. Blant annet er det besluttet at det skal bygges 
amfi og kiosk. Senere ble tiltak på kino vurdert som søknadspliktige. Byggemelding ble 
sendt kommunen i høst 2017, da det viste seg at de planlagte tiltak kom i kollisjon med 
eksisterende ventilering av kinosalen. Det ble besluttet at anskaffelse av nytt 
ventilasjonsanlegg var nødvendig og lovpålagt. Prosjektet ble i 2017 lagt på is i 
påvente av anskaffelse av ventilasjon. Budsjettramme var oppjustert i forhold til anslått 
verdi på ventilasjonsanlegg. I tillegg måtte lydutstyret oppgraderes og kostnadene ble 
høyere, enn planlagt.  
 
Ved gjenoppstart har prosjektdokumentasjon fortsatt vært mangelfull. Det var 
uoverensstemmelser mellom utført mengde av arbeid i 2017 og resterende arbeid som 
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skulle utføres i 2018. Oppdaterte tilbud stemte ikke med de opprinnelige tilbudene. 
Total kostnad for konsulenttjenester var uklar. Det ble gjort mye endringer i arbeidet 
underveis: ekstra lyskilder, ekstra utstyr til mobile stoler i hht. krav til universell 
utforming, diverse ekstra arbeidet med interiør om ombygging, noe som gjorde at 
uforutsette kostnadene ble høyere enn planlagt. Rådmann vil komme tilbake med egen 
redegjørelse for dette prosjektet på en egnet måte. 
 
Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap Avvik Revidert budsjett Overført fra 2017 Opprinnelig budsjett

18101 Ny områdeplan Nordkapphalvøya 319 796,49 29 995,51 349 792,00 0,00
18102 Ny sentrumsplan 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00
18103 Investering IKT 372 512,21 427 487,79 800 000,00 800 000,00
18104 Investering Ephorte Elements 44 087,72 -44 087,72 0,00 0,00
18105 IKT - kvalitetssikringssystem felles 40 000,00 160 000,00 200 000,00 200 000,00
18201 Kinosal, ombygging 2 941 700,08 -658 048,08 2 283 652,00 0,00
18202 AV utstyr Honningsvåg skole 241 826,00 8 174,00 250 000,00 250 000,00
18203 Supplering av bord og stoler Turn 149 400,00 600,00 150 000,00 150 000,00
18204 Fiskekroken, ny sokkel 3 902,00 196 098,00 200 000,00 200 000,00
18207 Flebrukshallen 1 903 629,94 -3 629,94 1 900 000,00 0,00
18302 Utredning fremtidig boligstruktur 9 548,00 490 452,00 500 000,00 500 000,00
18503 Elvegata, ferdigstillelse 58 460,00 2 941 540,00 3 000 000,00 3 000 000,00
18504 Vegoppgradering - asfaltering 36 100,00 963 900,00 1 000 000,00 1 000 000,00
18505 Turngata - prosjektering/planlegging VA anlegg 752 216,00 443 884,00 1 196 100,00 0,00
18506 Investering biler 886 000,00 14 000,00 900 000,00 0,00
18602 Nordkapp Helsesenter- ny oksygenterminal 216 168,00 83 832,00 300 000,00 300 000,00
18603 NK Helsesenter, tak, vindu, kontorer 63 900,00 2 936 100,00 3 000 000,00 3 000 000,00
18604 NK barneage, div. bygn.messige arbeider 59 100,00 2 240 900,00 2 300 000,00 1 700 000,00
18605 Svømmehall, renovering herregarderobe 16 800,00 983 200,00 1 000 000,00 1 000 000,00
18606 Vinkelen 10, oppgradering 1 leilighet 246 400,15 153 599,85 400 000,00 400 000,00
18608 Bårehus 23 750,00 476 250,00 500 000,00 500 000,00
18610 Honningsvåg skole, ombygging/tilrettelegging 31 740,80 177 937,20 209 678,00 0,00

Sum igangsatte prosjekter 8 417 037,39 12 722 184,61 16 400 000,00 4 739 222,00 13 000 000,00

Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap Avvik Revidert budsjett Overført fra 2017 Opprinnelig budsjett
18501 Damanlegg 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
18502 Utskifting kummer 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
18609 Rådhuset, diverse oppgraderinger 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
18601 Kledning Turn 0,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
18301 Utstyrsinvestering Helse 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
18106 IKT - streaming av møter 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
18607 Smart Energiløsning 0,00 70 000,00 70 000,00 500 000,00
18205 Fotballøkke Nordvågen 0,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
18206 Fond nytt svømmebasseng 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
18507 Fjellveien, utbedring etter jordras 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00

Sum ikke igangsatte prosjekter 0,00 9 270 000,00 9 270 000,00 0,00 9 400 000,00

SUM ALLE INVESTERINGER 2018 8 417 037,39 21 992 184,61 25 670 000,00 4 739 222,00 22 400 000,00

IGANSATTE PROSJEKTER PR 31.8.2018

IKKE IGANSATTE PROSJEKTER PR 31.8.18

 
 
 
Likviditet  
Det har vært en god positiv utvikling av likviditeten de senere årene. Fortsatt har vi 
behov for trekkrettigheten i kortere perioder. Imidlertid ser vi nå at vi stort sett drifter 
uten bruk av trekkrettigheten og det ble dermed foretatt nedsetting av innvilget  
trekkrettighet i august 2018 fra kr 15 mill til kr 5 mill.  
 
Konklusjon 
Rådmannen vil til tross for merforbruket som avspeiler seg pr 2. tertial 2018 ikke 
fremme forslag om budsjettregulering. Dette har blant annet sammenheng med at det 
forventes at driften totalt sett for konsernet vil holde seg innenfor vedtatt ramme. I dette 
ligger da en forventing om kommende inntekter fra Havbruksfondet, pensjonsoppgjøret 
for 2018, samt øvrige faktorer som påvirker konsernregnskapet. Det er også knyttet 

61



Sensitivity: Internal

usikkerhet til budsjettbalansen for Oppvekst, velferd og kultursektoren, men dette dreier 
seg om et mindre beløp. 
 
 
Vedlegg 
1 2018 09 28 Andre tertialrapport 2018 
  

 

62



Økonomisk statusrapport 2. tertial 2018 – Nordkapp kommune 

 

    
 

 

2. TERTIALRAPPORT  

2018 

 

MAI - AUGUST 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

63



Økonomisk statusrapport 2. tertial 2018 – Nordkapp kommune 
 

 2 

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse 
 

Totalvurdering drift ................................................................................................ 3 
 
Investeringer ........................................................................................................... 5 
 
Revidert nasjonalbudsjett 2018 og kommuneprop. 2019 .................................... 7 
 
Politiske styrings- og kontrollorganer - Sentraladministrasjon ......................... 8 
 
Oppvekst, velferd og kultursektoren .................................................................... 9 
 
Helse, rehabilitering og omsorgssektoren ......................................................... 10 
 
Tekniske tjenester ................................................................................................ 13 
 
Fellestjenester ...................................................................................................... 14 
 
Skatt og rammetilskudd ....................................................................................... 16 
 
Renter og avdrag .................................................................................................. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64



Økonomisk statusrapport 2. tertial 2018 – Nordkapp kommune 
 

 3 

Drift 2018 totalt  
 
 

 
 
 
Totalvurdering – drift  
Totalt sett viser driften pr. 2. tertial 2018 et merforbruk på om lag kr 1,5 millioner. Til sammenligning 
viste regnskapet for samme periode i 2017 et merforbruk på omlag kr 0,4 mill. 
 
De utfordringene som avspeilet seg i forbindelse med 1. tertial 2018 er blitt forsterket gjennom 2. 
tertial. Dette kommer spesielt til uttrykk innenfor Helse, rehabilitering og omsorg, hvor det alene er 
et merforbruk på omlag kr 2,0 mill. Sektoren har siden 2015 tatt ned driftsbudsjettet med omlag  
kr 4,3 millioner. Det siste kuttet som ble gjennomført i 2017 klarte man ikke å lande helt, og dette er 
noe av det som fortsatt gir seg utslag i driften også for 2018. Slik det ser ut nå, vil det ikke være 
mulig å holde seg innenfor de vedtatte rammene for denne sektoren og det må dermed forventes at 
sektoren ved årsslutt kommer ut med et merforbruk på omlag 2,0 millioner.  
 
Det må poengteres at budsjettene for sektorene er veldig stramme. Dette medfører at man ikke tåler 
mange hendelser og/eller nye tiltak fremover. Det ble derfor allerede i forbindelse med 1. tertial 
knyttet usikkerhet rundt om rammene kunne holdes ut over året, selv om man allerede da satte i 
gang tiltak for en nøktern drift ut året.  
 
Det har gjennom 2. tertial vært gjennomført ulike tiltak for å skaffe oversikt og forbedre arbeidsmiljø. 
Det er blant annet gjennomført medarbeiderundersøkelser ved teknisk etat. Det er i etterkant av 
mottak av rapport etablert en parsammensatt arbeidsgruppe som skal jobbe videre med konkrete 
forslag til tiltak innen sektoren. 
  
Oppsummering 
Rådmannen vil til tross for merforbruket som avspeiler seg pr 2. tertial 2018 ikke fremme forslag om 
budsjettregulering. Dette har blant annet sammenheng med at det forventes at driften totalt sett for 
konsernet vil holde seg innenfor vedtatt ramme. I dette ligger da en forventing om kommende 
inntekter fra Havbruksfondet, pensjonsoppgjøret for 2018, samt øvrige faktorer som påvirker 
konsernregnskapet. Det er også knyttet usikkerhet til budsjettbalansen for Oppvekst, velferd og 
kultursektoren, men dette dreier seg om et mindre beløp 
 
Likviditet  
Det har vært en god positiv utvikling av likviditeten de senere årene. Fortsatt har vi behov for 
trekkrettigheten i kortere perioder. Imidlertid ser vi nå at vi stort sett drifter uten bruk av 
trekkrettigheten og det ble dermed foretatt nedsetting av innvilget trekkrettighet i august 2018 fra kr 
15 mill til kr 5 mill.  
Bruken av trekkrettigheten vil hele tiden avhenge av driftsnivået og utbetalingene, herunder 
fremdriften knyttet til investeringsprosjekter. 
 
Målsettingen på sikt er at vi skal gjøre oss uavhengig av trekkrettigheten. Etter rådmannens 
vurdering vil eneste måte å bedre totalsituasjonen på likviditetsmessig være gjennom positive 
resultater over lang tid.   
 
Benyttet trekkrettighet viser følgende: 
 
Dato    Netto trekk konsernkonto 
31.8.2017 kr 0 positiv saldo kr 9,1 mill 
31.12.2017   kr 0 positiv saldo kr 2,3 mill 
30.4.2018   kr 0 positiv saldo kr 20,8 mill 
 
Den svært gode utviklingen i 2018 har blant annet sammenheng med innbetaling av midler knyttet til 
Grønne konsesjoner på kr 10,75 mill som kommunen mottok i juli. 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik budsjett-regnskap Årsbudsjett

Netto utgift alle rammeområder 122 618 928kr         121 041 357kr             -1 577 571kr                         195 702 333kr                   

Frie inntekter og avkskrivnnger -156 522 154kr       -156 491 855kr           30 299kr                               -227 546 565kr                  

Renter og avdrag 16 942 624kr           16 942 624kr               -kr                                         31 844 232kr                     

Netto resultat -16 960 602kr         -18 507 874kr             -1 547 272kr                        -kr                                     
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Det vil være nettobelastningen til enhver tid som er rentebærende. Det er også verdt å merke seg at 
skattetrekkmidlene står på egen skattetrekkskonto som ikke inngår i konsernkontoordningen.  
 
Sykefravær Nordkapp kommune 
Sykefraværet i Nordkapp kommune ligger stabilt på 7,9 % både 1. og 2.kvartal i år. Sykefraværet i 
kommunen har vært rimelig stabilt siden 2015. Sykefraværet er for høyt, men ligger på under snittet 
for kommunesektoren i landet, som er på 9,7 %. 
 
Arbeidet med sykefraværsprosjektet i Nordkapp kommune ble avsluttet i 2017, og rådmannen vil 
komme tilbake med anbefalinger for hvordan man kan arbeide videre med å få sykefravær i 
kommunen ned. 
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Investeringer  
 
Pr 2. tertial 2018 er de fleste vedtatte investeringsprosjekter igangsatt/satt i prosess. Noen 
prosjekter vurderes fortløpende og man vil komme tilbake til eventuelle behov for justeringer og 
forskyvninger/omprioriteringer. 
 

 
 
 
18101 Ny områdeplan Nordkapphalvøya 
Forslag til Områderegulering Nordkapp-halvøya er sendt på ny høring og er lagt ut til offentlig 
ettersyn med følgende forslag til endringer i forhold til 1.gangs behandling av områdeplan for 
Nordkapphalvøya vedtatt 4.januar av Fast utvalg for plansaker: 
 
- Tilrettelegging av tursti til Tunes tas ut av planen 
- Offentlig parkering o_SPA2 reduseres og arealformål endres 
- Lagerbygning BL1 tas ut av planen 
- Parkering Hornvika o-SPA3 tas ut av planen 
- Parkeringsområde SPA1 reguleres til offentlig formål 
 
Innspillene gis en administrativ behandling før de samlet legges frem for planutvalget til 2. gangs 
politiske behandling som er innspills behandling og innstilling til kommunestyret. Planen forventes 
ferdigstilt innen utgangen av året.  
 
Ekstra utredninger og ny behandling av plan har allerede medført budsjettoverskridelser på om lag 
200 000 kr hittil i år. Nordkapp kommune har mottatt kr 200 000 fra FEFO til dette arbeidet. Disse 
midlene er med i totalbildet som presenteres pr 2. tertial. Størrelsen på totale overskridelser er 
foreløpig ukjent. Dette vil bli varslet så snart dette er kjent. Rådmannen vil fremme dette i egen sak 
til kommunestyret. 
 

Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap Avvik Revidert budsjett Overført fra 2017 Opprinnelig budsjett

18101 Ny områdeplan Nordkapphalvøya 319 796,49 29 995,51 349 792,00 0,00

18102 Ny sentrumsplan 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00

18103 Investering IKT 372 512,21 427 487,79 800 000,00 800 000,00

18104 Investering Ephorte Elements 44 087,72 -44 087,72 0,00 0,00

18105 IKT - kvalitetssikringssystem felles 40 000,00 160 000,00 200 000,00 200 000,00

18201 Kinosal, ombygging 2 941 700,08 -658 048,08 2 283 652,00 0,00

18202 AV utstyr Honningsvåg skole 241 826,00 8 174,00 250 000,00 250 000,00

18203 Supplering av bord og stoler Turn 149 400,00 600,00 150 000,00 150 000,00

18204 Fiskekroken, ny sokkel 3 902,00 196 098,00 200 000,00 200 000,00

18207 Flebrukshallen 1 903 629,94 -3 629,94 1 900 000,00 0,00

18302 Utredning fremtidig boligstruktur 9 548,00 490 452,00 500 000,00 500 000,00

18503 Elvegata, ferdigstillelse 58 460,00 2 941 540,00 3 000 000,00 3 000 000,00

18504 Vegoppgradering - asfaltering 36 100,00 963 900,00 1 000 000,00 1 000 000,00

18505 Turngata - prosjektering/planlegging VA anlegg 752 216,00 443 884,00 1 196 100,00 0,00

18506 Investering biler 886 000,00 14 000,00 900 000,00 0,00

18602 Nordkapp Helsesenter- ny oksygenterminal 216 168,00 83 832,00 300 000,00 300 000,00

18603 NK Helsesenter, tak, vindu, kontorer 63 900,00 2 936 100,00 3 000 000,00 3 000 000,00

18604 NK barneage, div. bygn.messige arbeider 59 100,00 2 240 900,00 2 300 000,00 1 700 000,00

18605 Svømmehall, renovering herregarderobe 16 800,00 983 200,00 1 000 000,00 1 000 000,00

18606 Vinkelen 10, oppgradering 1 leilighet 246 400,15 153 599,85 400 000,00 400 000,00

18608 Bårehus 23 750,00 476 250,00 500 000,00 500 000,00

18610 Honningsvåg skole, ombygging/tilrettelegging 31 740,80 177 937,20 209 678,00 0,00

Sum igangsatte prosjekter 8 417 037,39 12 722 184,61 16 400 000,00 4 739 222,00 13 000 000,00

Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap Avvik Revidert budsjett Overført fra 2017 Opprinnelig budsjett

18501 Damanlegg 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

18502 Utskifting kummer 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

18609 Rådhuset, diverse oppgraderinger 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

18601 Kledning Turn 0,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

18301 Utstyrsinvestering Helse 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00

18106 IKT - streaming av møter 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

18607 Smart Energiløsning 0,00 70 000,00 70 000,00 500 000,00

18205 Fotballøkke Nordvågen 0,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

18206 Fond nytt svømmebasseng 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

18507 Fjellveien, utbedring etter jordras 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00

Sum ikke igangsatte prosjekter 0,00 9 270 000,00 9 270 000,00 0,00 9 400 000,00

SUM ALLE INVESTERINGER 2018 8 417 037,39 21 992 184,61 25 670 000,00 4 739 222,00 22 400 000,00

IGANSATTE PROSJEKTER PR 31.8.2018

IKKE IGANSATTE PROSJEKTER PR 31.8.18
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18201 Kinosal, ombygging 
Prosjektet knyttet til ombygging av kino ligger an til et merforbruk på omlag kr 650 000. Merforbruket 
skyldes først og fremst utfordringer ved ombygging av eksisterende bygg, uklare avtaler og 
mangelfull prosjektdokumentasjon. Mange problemstillinger måtte løses underveis. Prosjektet ble 
første gang behandlet politisk i 2016 og var i løpet av 2016 gjennom 2 politiske behandlinger. 
 
Prosjektet startet opp i 2017, med prosjektering og anskaffelser. Underveis ble det gjennomført 
mange ulike vurderinger. Blant annet er det besluttet at det skal bygges amfi og kiosk. Senere ble 
tiltak på kino vurdert som søknadspliktige. Byggemelding ble sendt kommunen i høst 2017, da det 
viste seg at de planlagte tiltak kom i kollisjon med eksisterende ventilering av kinosalen. Det ble 
besluttet at anskaffelse av nytt ventilasjonsanlegg var nødvendig og lovpålagt. Prosjektet ble i 2017 
lagt på is i påvente av anskaffelse av ventilasjon. Budsjettramme var oppjustert i forhold til anslått 
verdi på ventilasjonsanlegg. I tillegg måtte lydutstyret oppgraderes og kostnadene ble høyere, enn 
planlagt.  
 
Ved gjenoppstart har prosjektdokumentasjon fortsatt vært mangelfull. Det var uoverensstemmelser 
mellom utført mengde av arbeid i 2017 og resterende arbeid som skulle utføres i 2018. Oppdaterte 
tilbud stemte ikke med de opprinnelige tilbudene. Total kostnad for konsulenttjenester var uklar. Det 
ble gjort mye endringer i arbeidet underveis: ekstra lyskilder, ekstra utstyr til mobile stoler i hht. krav 
til universell utforming, diverse ekstra arbeidet med interiør om ombygging, noe som gjorde at 
uforutsette kostnadene ble høyere enn planlagt. Rådmann vil komme tilbake med egen redegjørelse 
for dette prosjektet på en egnet måte. 
 
18207 Flerbrukshallen, lager og aktivitetssal 
Prosjektet er den siste fasen i denne omgang og ble endelig vedtatt gjennomført i februar 2018, jf 
PS 9/18. 
Prosjektet er gjennomført innenfor vedtatt ramme. Brutto kostnadsramme var på kr 5,193 mill 
hvorav den kommunale andelen ble vedtatt med inntil kr 1,9 mill. Endelig prosjektregnskap ble 
avsluttet i juli med en brutto investeringskostnad på kr 5,141 mill. Utover kommunens andel på inntil 
kr 1,9 mill er prosjektet finansiert med spillemidler hvor det var gitt forhåndstilsagn på inntil kr 1,792 
mill. Disse midlene er bekreftet klar til utbetaling fra fylkeskommunen. Utover dette står HT & IF for 
øvrig finansiering, gjennom egenkapital og innsamlede midler. Nordkapp kommunes endelige andel 
inntil kr 1,9 mill vil bli avklart i dialog med HT & IF og avhenger av innsamlede midler. 
 
18504 Vegoppgradering – asfaltering 
Re-asfaltering i 2018 omfatter Elvebakken 1000 m2(som planlagt), Klubbveien 1000 m2 (planlagt 
2020), Kirkegata gammel del 900 m2 (planlagt 2018, justeringer i arealet), Prestebakken 1200 m2 
(planlagt 2021).  
 
Det foreslås at restmidler i prosjektet Turngata, kr 443 884, som opprinnelig var tiltenkt til asfaltering 
av siste del av Turngata, omdisponeres til asfaltering av Laksefjordgata, 720 m2. Bakgrunnen for at 
formannskapet vedtok dette var kraftig forverring av tilstand etter vintersesongen.   
 
Det er vedtatt at Tokleveien (mellom Prix og Nordkapp bo- og servicesenter) også asfalteres i 2018. 
Rammen på kr 1,0 mil. må da økes med kr 0,5 mil. Dette vil rådmannen komme tilbake til i egen sak 
til kommunestyret. 
 
18505 Turngata – VA oppgradering og asfaltering 
Prosjektet VA-Turngata er utført i 2017 i forhold til utskifting av VA-infrastruktur. Gjenstående arbeid 
knyttet til dette og som gjaldt asfaltering ble gjennomført på forsommeren 2018.  
 
Øvrige investeringsprosjekter følger vedtatt plan og vil holde seg innenfor vedtatte rammer for 
2018. Det vises forøvrig til oversikten ovenfor. Rådmannen vil i egen sak fremme sak til 
kommunestyret om behov for justeringer mellom prosjekter og nye prosjekter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

68



Økonomisk statusrapport 2. tertial 2018 – Nordkapp kommune 
 

 7 

Revidert nasjonalbudsjett 2018 og Kommuneproposisjonen for 2019 
 
Revidert nasjonalbudsjett for 2018 og Kommuneproposisjonen for 2019 ble lagt frem 15.5.2018.  
 
Hovedkonklusjonen i revidert Nasjonalbudsjett for 2018 var følgende: 

- Anslaget for den kommunale kostnadsdeflatoren i 2018 er uendret sammenlignet med 

Nasjonalbudsjettet for 2018, 2,6 %. 

- Skatteanslaget som ble lagt til grunn i budsjettvedtaket for 2018 er nedjustert med 500 

millioner. Dette vil for Nordkapp kommunes del kunne medføre en inntektssvikt på om lag 

0,6 mill. I og med at skatteinntektene er et anslag anbefales foreløpig ikke noe 

budsjettreguleringer som følge av denne nedjusteringen.  

- Overføringen av øremerkede tilskudd øker med kr 2,8 mrd. Økningen er blant annet 

forventet å komme gjennom fordeling av inntekter fra salg av oppdrettstillatelser. 

Kommunenes del av disse inntektene regnes med i de samlede inntekten i sektoren. Dette 

medfører imidlertid at veksten i frie inntekter som var lagt til grunn reduseres tilsvarende 

forventet inntektsøkning knyttet til denne posten. 

Utover dette er det ingen vesentlige nye momenter i forhold til kommuneøkonomien.  

I regjeringens opplegg for 2019 kan følgende hovedpunkter trekkes frem:  

- Økning i kommunenes frie inntekter med mellom 2,6 og 3,2 mrd, noe som tilsvarer en 

vekst på mellom 0,7 og 0,9 prosent. Innenfor denne veksten blir det trukket frem satsning 

på rusfeltet med 0,2 mrd og 0,1 mrd på habilitering og rehabilitering. Dette skiller seg 

hverken positivt eller negativt ut fra kommuneopplegget de siste år. 

- Kostnadsdeflatoren for 2019 antas å ligge på om lag samme nivå som for 2018, ca 2,6 %. 

- Det legges fortsatt til grunn en høyere amortiseringskostnad knyttet til pensjonsordningen 

og at årlig premieavvik vil være lavere enn årlig amortiseringskostnad. Dette er noe vi 

allerede har sett konturene av de siste tre årene. Det legges til grunn økte forventede 

pensjonskostnader. 

- I 2019 foreslås det ikke større endringer i inntektssystemet. 
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POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER  
 
Sentraladministrasjonen  
 

 
 
Politiske styrings- og kontrollorganer og Sentraladministrasjonen viser ved utgangen av 2. tertial 
2018 et merforbruk på om lag kr 50 000. Det forventes en merutgift i størrelsesorden  
kr 200 000 på årsbasis knyttet til nødvendige advokatutgifter. Dette antas å kunne dekkes innenfor 
rammen. 

 
Planområdet 
Forslag til Områderegulering Nordkapp-halvøya er sendt på ny høring og er lagt ut til offentlig 
ettersyn med følgende forslag til endringer i forhold til 1.gangs behandling av områdeplan for 
Nordkapphalvøya vedtatt 4.januar av Fast utvalg for plansaker: 
 
- Tilrettelegging av tursti til Tunes tas ut av planen 
- Offentlig parkering o_SPA2 reduseres og arealformål endres 
- Lagerbygning BL1 tas ut av planen 
- Parkering Hornvika o-SPA3 tas ut av planen 
- Parkeringsområde SPA1 reguleres til offentlig formål 
 
Innspillene gis en administrativ behandling før de samlet legges frem for planutvalget til 2. gangs 
politiske behandling som er innspillsbehandling og innstilling til kommunestyret. Planen forventes 
ferdigstilt innen utgangen av året.  
 
Ekstra utredninger og ny behandling av plan har allerede medført budsjettoverskridelser på om lag 
200.000 kr hittil i år. Størrelsen på totale overskridelser på årsbasis er foreløpig ukjent. Dette vil bli 
varslet så snart dette er kjent. 
 
Områderegulering av Honningsvåg sentrum utsettes til arbeidet med områderegulering av 
Nordkapp platået ferdigstilles. Det er imidlertid besluttet å lyse ut en minikonkurranse for 
prosjektering av rådhusplassen. Det vil medføre en tilleggskostnad på inntil kr 200 000. Dette kan 
også finansieres over investeringsbudsjettet 
 
Kommunen deltar i et prosjekt i regi av kartverket som vil føre til utarbeidelse av digitalt planregister. 
Alle planer skal også legges inn i Gis-Line. Arbeidet er påbegynt men kartverket er noe forsinket. 
Ferdigstillelses tidspunkt er foreløpig uavklart. Videre oppfølging av prosjektet i Nordkapp kommune 
organiseres som en del av digitaliseringsarbeidet fra september 2018.   
 
Ikt 
Nordkapp kommune har fått kr 120 000 fra KMD til å gjennomføre et digitaliseringsprosjekt med 
sikte på å heve basis IKT kompetanse blant de ansatte og blant befolkningen. Prosjektet ble 
forlenget med ytterligere seks måneder f.o.m. september 2018 og vil omfatte følgende 
dellevereanser: 

- Fornyelse av kommunens grafisk profil 
- Test og utvikling av chatbot Kommune Kari 
- Videreutvikling av hjemmesider 
- Anskaffelse av elektronisk tidsregistreringssystem  
- Elektronisk reiseregning 
- Bytte av telefonisystem  
- Utvikling av automatisk skjema for søknad om fritak fra renovasjonsavgift  
- Fornyelse av arbeidsavtale og lønnsskjema  
- Digital planregister  

 
Nordkapp kommune har anskaffet kvalitets- og avvikshåndteringssystem QM+. Det er gjennomført 
superbrukeropplæring og det jobbes med videre implementeringsplan. Anskaffelse av kommune tv 
er gjennomført. Det er inngått databehandleravtaler med samtlige systemleverandører.   
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

17 097 982kr        17 048 174kr              -49 808kr                             28 680 012kr                     
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F.o.m. 20.9.2018 har man opprettet og besatt en lærlingplass ved IKT enheten.  
Det forventes et merforbruk på kr 100 000 på årsbasis knyttet til digitaliseringsarbeidet. 
Merforbruket vil dekkes innenfor driftsbudsjettet.   
 
Servicekontoret / personal 
Servicekontoret er bemannet med tre årsverk. Ett av årsverkene flyttes internt til økonomienheten i 
et seks måneders engasjement for å bistå med forfallende driftsoppgaver. Det skjer i påvente av 
tilsetning av driftsleder økonomi. I den forbindelse er det tilsatt en vikar ved servicekontoret.  
 
Det er tilsatt ny HR rådgiver som begynte i stillingen i august. HR-rådgiveren jobber tett med 
lønningskonsulenten og digitaliseringsprosjektet og har påbegynt revisjon av eksisterende rutiner og 
avtalemaler.  
 
Økonomienheten 
Innenfor økonomiområdet har hovedfokus hittil i år vært drift. Enheten har vært preget av 
kapasitetsutfordringer. Det er innhentet en 100% intern ressurs fra servicekontoret i tillegg til en 
50% ekstern vikar for å sikre den nødvendige driften i enheten. Stabssjefen har fått nytt kontorsted 
ved økonomienheten for å sikre tilstrekkelig lederforkus i enheten. Ledig stilling som driftsleder ved 
enheten er lyst ut for fjerde gang.  
 
  
 
OPPVEKST, VELFERD OG KULTURSEKTOREN  
 

 
 
Regnskapet for Oppvekst-, velferd- og kultursektoren viser samlet sett et merforbruk på kr 452.561 
pr 2. tertial 2018.  
 
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til flere forhold i sektoren. De største økonomiske 
usikkerhetsmomentene er knyttet til tiltak i barnevern. Det kan i så måte ikke utelukkes at sektoren 
kommer i budsjettmessig ubalanse ved regnskapsårets slutt.  
 
FABU 
FABU-virksomheten styres per 2. tertial 2018 mot et merforbruk. Det er knyttet stor økonomisk 
usikkerhet særlig innenfor tiltak i barnevernet. Usikkerheten skyldes tiltak der kostnadene er usikker, 
samt eventuelle tiltak det ikke kjennes til så tidlig i budsjettåret. Det kan fortsatt komme vanskelige 
og kostnadskrevende saker for barnevernet i løpet av året. Omfanget av dette er ikke kjent, men 
kan få konsekvenser for den økonomiske balansen. Per 2. tertial er det gjort flere tiltak enn det som 
lå til grunn for budsjett 2018.  
Bemanningssituasjonen innenfor PPT har over tid vært ustabil. Per 2. tertial 2018 gir dette et mindre 
forbruk på fastlønn. Imidlertid medfører dette økte kostnader til konsulenttjenester for å løse 
primæroppgaver innenfor tjenesten.  
 
Grunnskole og SFO 
Samlet sett styres grunnskoleområdet mot et lite merforbruk per 2. tertial 2018. Merforbruket 
skyldes i all hovedsak kjøp av skoleplasser for fosterhjemsplasserte i fra andre kommuner.  
 
Barnehager 
Barnehageområdet som helhet styrer mot et mindre forbruk per 2. tertial 2018.  
Kostnadene tilknyttet barn med spesialpedagogisk hjelpebehov er usikker og kan medføre økte 
kostnader fra og med august 2018.  
 
Voksenopplæringen 
Voksenopplæringen styres per 2. tertial 2018 mot et merforbruk. Merforbruket skyldes at antall 
flyktninger som ankommer Nordkapp kommune er betydelig redusert, noe som får innvirkning på 
størrelsen på tilskuddene Nordkapp kommune mottar for å drive voksenopplæringen. For skoleåret 
2018/ 2019 er ikke antall elever redusert, samt at grunnskoletilbudet for voksne er utvidet til også å 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

45 052 607kr        44 600 046kr              -452 561kr                           70 181 097kr                     
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omfatte ungdomsskoletilbud. Dette er lovpålagte tilbud i henhold til opplæringsloven, som medfører 
at utgiftsnivået blir høyere enn budsjettert for i 2018.  
 
Allmenne kulturformål, kultur og idrett 
Området styres per 2. tertial 2018 i balanse. Det er usikkerhet knyttet til en del mindre inntekter og 
utgifter som kan påvirke resultatet innenfor området ved årsslutt.  
 
NAV 
Området styres per 2. tertial 2018 mot mindreforbruk. Dette skyldes i stor grad økte statlige 
overføringer i integreringstilskudd. 
Nordkapp kommune har de siste årene bosatt et betydelig antall flyktninger, og man ser nå 
konturene av at det er stadig flere som ikke kommer i lønnet arbeid etter endt introduksjonsprogram.  
Dette er det tatt høyde for både budsjettmessig og faglig i vurderingen av antall nye bosettinger, og 
regnskapstallene per 2. tertial viser at avsatte budsjettmidler sannsynligvis vil være tilstrekkelige.  
 
Konklusjon 
Vurderingen per 2. tertial viser at det ikke kan utelukkes at oppvekst-, velferd- og kultursektoren vil 
driftes utover vedtatt budsjettramme for 2018.  
 
Merforbruket skyldes:  

 Uforutsette og ikke budsjettplanlagte tiltak i barnevern  

 kjøp av skoleplasser i andre kommuner knyttet til fosterhjemsplasseringer 
 
I sektoren vil det være stort fokus på den økonomiske situasjonen og virksomhetene vil følges opp 
tett i arbeidet med å overholde vedtatte budsjettrammer.  
 
 
 
HELSE, REHABILITERING OG OMSORGSSEKTOREN  
 

 
 
Helse, rehabilitering og omsorgssektorens regnskap pr 2. tertial 2018 viser samlet sett et merforbruk 
på omlag kr 1,5 mill. På samme tidspunkt i 2017 viste regnskapet et merforbruk på omlag kr 2,0 mill.  
 
Etter første tertial var det et lite merforbruk og rådmann varslet da en viss bekymring på bakgrunn 
av statusen. Det ble samtidig rapportert at målet var å komme i balanse totalt sett på grunn av 
betydelig mindre forbruk i andre virksomheter. Det viser seg nå at merforbruket har økt innenfor 
institusjonstjenestene og det vil derfor ikke være mulig å nå dette målet. Det har vært utfordrende å 
drifte sektoren innenfor de vedtatte rammene men man har klart å effektuere mange av 
budsjettvedtakene. Utfordringene ligger nå i hovedsak innenfor institusjonsbaserte tjenester hvor vi 
ser at man har nådd en grense for effekt av OU-prosjektet «Den trygge havnen» innenfor de 
rammene sektoren har.  
 
I budsjettet for 2018 er det lagt til grunn at den pågående prosessen med OU – prosjektet «Den 
trygge havnen» fortsetter. Sektoren har i stor grad tilpasset tjenesteområdene til ny struktur men 
man har utfordringer med å dreie ressursbruken fra mindre institusjonsdrift til mer hjemmebasert 
drift. For å lykkes fremover må man dit at det blir mer fleksibilitet i ressursstyringen og utøvelse av 
tjenester må i større grad skje der brukerne bor. Det er igangsatt kartlegging av byggene innenfor 
HRO-sektoren og utredning av fremtidig struktur for heldøgns boliger/sykehjem, samt fremtidig 
lokalisering av blant annet hjemmetjenesten. 
 
Omstillingsarbeid i sektor for Helse, rehabilitering og omsorg 
Helse, rehabilitering og omsorgssektoren gikk inn i 2018 med et etterslep knyttet til budsjettkutt for 
OU-prosjektet med om lag 2,8 millioner. Det ble i tillegg gjort ytterligere budsjettkutt i 2018 på kr 
1,25 millioner, som ble nedjustert til 900 000 i budsjettreguleringen i juni 2018. Det ytterligere kuttet i 
2018 knyttet seg til avvikling av utvidet tjenestetilbud ved Elvegården.  
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

43 627 155kr       42 109 435kr              -1 517 720kr                        65 699 347kr                     
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Pr. 2. tertial viser gjennomgangen følgende status for budsjettiltakene knyttet til OU-prosjektet og 
nye tiltak i 2018: 
 

Tiltak Dato for 
effektuering 

Effekt 2018 Budsjettert 
årseffekt 
2018 

Kommentar 

1.Redusere institusjon 
Nordkapp 
helsesenter  med 1,5 
årsverk  

1.april ble  
0,4 årsverk 
effektuert  

-200 000 -900 000 Det er ikke redusert 
årsverk i 2018 innenfor 
sykehjemsavdelingene. 
Kun 0,4 årsverk er 
redusert fra 
korttidsenhet/sykestue.  
 
Dette området er i 
perioden 2015 til 2018 
redusert med 3, 2 
årsverk 

2. Redusere Vågenstua 
med 0,4 årsverk 

19.mars  -240 000 -300 000  

3. Redusere 
hjemmetjenesten med 1 
årsverk  

1. februar -550 000 -600 000  

4. Redusere 1 årsverk i 
rus og psykisk helse/bolig 

1. februar -460 000 -500 000  

5. Avvikle prosjekt 
psykolog 

1.februar -200 000 -200 000  

6. Redusere div. poster i 
Rehabiliteringstjenesten  

1.januar -330 000 -330 000 Redusert 
støttekontakttjeneste, 
forebyggende tiltak og 
BPA  

7.Redusert div. poster i 
hjemmetjenesten 

1. januar -140 000 -240 000 Nytt anbud ble 
forsinket av ekstern 
konsulent. Nytt anbud 
er gjennomført nå, og 
vil få full effekt i 
kommende år. 

8. Økt inntekter opphold 
korttidsenhet Nordkapp 
helsesenter 

Ikke 
effektuert 

0 50 000 
(usikkert) 

Som følge av profilen 
av brukere på 
korttidsenheten, vil 
denne ekstrainntekten 
ikke kunne kreves inn. 

9. avviklet utvidet 
tjenestetilbud ved 
Elvegården 

1. juni -900 000 -900 000  

SUM  -3 020 000 -3 970 000  

 
Som tabellen ovenfor viser, er det levert budsjettiltak om lag kr 900 000 under budsjettmålet. Dette 
skulle tilsi at sektoren pr. 2. tertial leverte et regnskapsresultat med om lag kr 900 000 i merforbruk. 
Regnskapet viser imidlertid et merforbruk på om lag kr 1,8 mill. innenfor helse, rehabilitering og 
omsorg.  
 
Da effektene av OU-prosjektet ble beregnet og effektuert i budsjettene for 2016 og 2017 ble det 
synliggjort og lagt til grunn en kostnadsreduksjon på om lag kr 4,3 millioner som ble fordelt med hhv 
kr 1,8 mill. og kr. 2,5 mill. I dette bildet ble det også omtalt at som følge av reduksjoner av antatt 
institusjonssenger, ville også inntektssiden bli noe berørt i form av lavere inntekter knyttet til 
langtidsopphold på institusjon. Det viser seg nå å ha vært et for optimistisk anslag på inntektstapet, 
da inntektene har blitt lavere enn beregnet og utgjør nå ca. kr. 900 000 på årsbasis (for samtlige 
institusjonsavdelinger). Fra 2018 er antall senger tatt ned og effekten av inntektsreduksjonen slår 
dermed fullt ut.  
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Det som imidlertid er svakheten i opplegget er at inntektsreduksjonen ikke har vært tatt fult hensyn 
til i det totale bildet. Her har det hele tiden vært kommunisert at nettorammen skulle tas ned med 4,3 
millioner, mens det reelle bildet er at det hele tiden har vært snakket om brutto kostnadskutt på kr 
4,3 millioner. Dette forklarer også merforbruket pr 2. tertial. 
Det er ingen tvil om at OU-prosjektet har bidratt til å ta ned kostnader i sektoren, og vært 
avgjørende for at kostandene innen helse, rehabilitering og omsorg ikke har økt. Mange kommuner 
opplever at kostandene på dette området øker opp mot 20 % i 2017 og 2018. Som følge av 
endringer i drift, og tildeling av tjenester så har man i Nordkapp faktisk klart å redusere utgiftene 
totalt, og KOSTRA analysen viser tydelig at sektoren har effektivisert som følge av at OU-prosjektet 
har vært gjennomført. 

 
Helgebemanningen er fortsatt en utfordring og det brukes forholdsvis mye ressurser på å dekke 
opp driftsbehov. Et av hovedområdene i OU- prosjektet har vært å jobbe med heltidskultur og 
gjennom det finne de beste løsningene på dette. Vi har kommet et stykke på vei, blant annet har vi 
klart å forskyve kompetanse mot helgevakter med at ansatte har flere helgevakter i turnus. Men det 
må jobbes videre med å finne gode løsninger på problematikken knyttet til helgebemanning i årene 
fremover.  
 
Ferieavviklingen har i hovedsak gått som planlagt, men korttidsenheten/sykestua fikk uventet 
fravær på tre ferievikarer hele sommeren noe som medførte økte lønnsutgifter og som forklarer mye 
av merforbruket på denne enheten. Dette ble varslet allerede i 1. tertial. Ferieavviklingen ble likevel 
gjennomført uten kjøp av vikarbyråtjenester.  Det har også i år vært utfordringer med å skaffe nok 
vikarer på siste del av ferien som strekker seg ut august og til medio september, dette gjelder alle 
døgntjenestene. Økt overtidsbruk er en konsekvens av dette.  
 
Helseavdelingen (jordmortjenesten og legetjenesten)  
Jordmortjenesten og legetjenesten har samlet sett et mindreforbruk pr. 2. tertial.  
 
I følge Helsedirektoratets hjemmeside vil vi få tilskuddet for turnuslegene høsten -17 og vår -18 nå i 
høst, totalt kr 264 000,-. I tillegg kommer tilskudd til lysbehandling som utgjør drøyt kr 60 000. 
Inntektene bestemmes i stor grad av hvor mye tid legene får satt av til ordinære konsultasjoner. Vi 
registrerer et økende krav fra øvrige kommunale tjenester og helseforetaket om at legene skal delta 
i ulike tverrfaglige sammenhenger, noe vi er positiv til i utgangspunktet, men tidsbruken må 
begrenses slik at vi opprettholder inntektene.  
 
På utgiftssiden ligger er vi stort sett i balanse selv om enkeltposter viser merforbruk. Dette gjelder 
spesielt innenfor legevaktordningen som er beredskapsgodtgjørelse og bakvaktgodtgjørelse. Det 
samme gjelder for tolketjenester, flere av de som må ha tolk er ferdige på introduksjonsprogrammet 
slik at flyktningtjenesten ikke lenger betaler.  
Driften totalt sett ligger innenfor rammene og det ligger også an til at vi for året som helhet vil holde 
oss innenfor rammen.  
 
Rehabiliteringstjenesten/koordinerende enhet: 
Enheten er godt innenfor budsjettrammen, men har hatt utfordringer med å levere tjenester innenfor 
enkelte fagområder på grunn av vakanser og sykefravær. Rehabiliteringstjenesten er ikke 
døgnbasert, men har faglig ansvar for flere fagområder med krevende tjenester som også skal 
ivaretas ettermiddag, kveld og helger. Blant annet har enheten et ansvar for barn/unge med nedsatt 
funksjonsevne, som har behov for avlastningstiltak/helgeavlastning samt andre oppfølgingsbehov. 
Rehabiliteringstjenesten har pr. i dag konstituert avdelingsleder men lederstillingen er nå avklart og 
det forventes normal drift fra 1. november.   
 
Hjemmetjenesten har gjennomført en stor omstilling i 2018. Det utvidede tjenestetilbudet på 
Elvegården er avviklet som planlagt og nedtaket på 900 000 kr. for 2018 er effektuert. Pr. 2. tertial 
er det samlet for dette virksomhetsområde et mindre forbruk. Det er gjort en del endringer i 
tjenesten som sikrer bedre kontinuitet og bedre ressursstyring mot brukere med mer sammensatte 
behov.  
 
Nordkapp helsesenter langtidsopphold har et større merforbruk som i hovedsak handler om at vi 
ikke har klart å ta ned det antall stillingsressurser som var planlagt. Noe av dette kan forklares med 
at vi pga. høyt sykefravær og «helgeproblematikken» bruker assistenter for å dekke opp behov og 
da får vi krav på å opprette faste stillinger som må «bakes» inn i ordinære årsverk. Det er flere 
utfordringer med dette, blant annet økonomisk men også det at kompetansestillinger etterhvert 
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erstattes av personer uten formell kompetanse. Det er redusert med 5 senger og tatt ned 1 årsverk 
uten at vi får forventede effekter av dette. Dette skyldes at vi kun har justert ned sengetallet mens vi 
fortsatt drifter avdelingen hvor disse sengene var. Effekten hadde blitt større og mer som forventet 
om vi kunne ha stengt av en hel avdeling. 2018 har vært et år med mye omløp i plasser og dette gir 
økonomiske utslag med mindre inntekter. Dette området har generelt noe høyere korttidsfravær 
som utløser en del bruk av overtid. Det er lite buffere i turnusen og fortsatt en god del utfordringer 
med å dekke opp helgebemanningen.  
 
Vågenstua har økt merforbruket fra 1. tertial og dette skyldes i hovedsak økte utgifter på diverse 
variabel lønn i forbindelse med avvikling av påsken og langtidssykefravær. Vågenstua har hatt ca. 
14% sykefravær i 2018, dette er kostnadskrevende og forklarer noe av merforbruket på innleie. I 
tillegg har avdelingen ansatt lærling som ikke har vært budsjettert, samt driftet med 0,5 årsverk for 
mye ift. budsjett de 3 første månedene. Det er også en del avvik på inntekter pga at færre beboere i 
perioder.  
 
Nordkapp helsesenter/korttidsopphold: («sykestua») 
Enheten har pr. 2. tertial merforbruk som skyldes økte lønnsutgifter på grunn av uventet sykefravær 
hos ferievikarer, høyere utgifter på nødnett/ny legevaktsentral og inntektssvikt på 
korttids/langtidsopphold.  
 
Kjøkkenet er forholdsvis enklere og mer forutsigbart å administrere og styre rent økonomisk. Pr. 2. 
tertial er enheten godt innenfor budsjettrammen. 
 
Konklusjon:  
Institusjonsbaserte tjenester (Nordkapp helsesenter og Vågenstua) har betydelig merforbruk pr. 2. 
tertial. Selv om tiltak iverksettes med innkjøps- og reisestopp samt minimumsbemanning ved fravær 
vil disse områdene samlet sett ha et stort merforbruk ved årets slutt. Helseavdelingen, 
Rehabiliteringstjenesten, Hjemmetjenesten og kjøkkenet er godt innenfor budsjettrammen og har 
mindre forbruk. Dette bidrar positivt inn i det totale bildet. Likevel ligger det an til et samlet 
merforbruk for helse- og omsorgssektoren ved årets slutt på omlag kr 2,2 mill.  
 
 
 
TEKNISKE TJENESTER  

 

 
 
Kommunaltekniske tjenester omfatter vinter og sommervedlikehold av veier, drift av 
anleggsmaskiner, oppmåling, byggesak, parkering, brannvesen og oljevernberedskap. Regnskapet 
pr 2. tertial viser et totalt mindre forbruk på om lag kr 110 000. 
  
Enkelte områder viser merforbruk, men prognose for resten av året viser at man vil holde seg 
innenfor rammene totalt sett. 
 
Byggesak og oppmåling har totalt sett pr 2. tertial et mindreforbruk blant annet som følge av at 
stillingen som oppmålingsingeniør har stått vakant siden mai 2018. Dette antas imidlertid å jevne 
seg ut resten av året gjennom kjøp av oppmålingsforretninger fra Porsanger kommune. Dette er et 
pilotprosjekt som løper ut 2018.  
 
Vegvedlikehold og drift av anleggsmaskiner viser merforbruk pr 2. tertial. Det er igangsatt tiltak 
for å bedre resultatet. I sommerhalvåret en stilling blitt holdt vakant til 1.desember.  
Totalt sett forventes det at området knyttet til vegvedlikehold vil balansere ved årets slutt, så fremst 
ikke vinteren starter tidlig og blir snørik før årskiftet. 
 
Området parkering balanserer per 2. tertial. Med bakgrunn i at parkeringsbetjent har gått over i ny 
stilling er prosess med tilsetting av parkeringsvakter igangsatt.  
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

3 769 399kr         3 879 317kr                109 918kr                            10 701 367kr                     
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Brann og redning viser per 2. tertial et merforbruk på omlag kr 95 000.  
Dette skyldes blant annet kostander etter EU kontroll på Kr 55 000. Videre fikk en ekstra utgift på Kr 
40 000 på et pålagt kurs på en brannkonstabel for 2018 da han måtte melde forfall mot slutten av 
2017 pga. arbeidsrelaterte årsaker.  
 
Prognose er at ansvarsområdet vil balansere ved årets slutt. Forutsetning her er lavere 
hendelsesfrekvens i siste del av året sett opp mot tidligere på året. 
 
Selvkostområder:  
Drift på vann og avløp utføres som normalt. Det er få hendelser på kommunale VA nett. Den 
største hendelse er utvasking av omleggingsmasser ved hovedvannledningen i Seppoladalen. 
Hendelse er en konsekvens av vårflom. Reparasjonskostnad er estimert til kr 1,2 mil. og foreslås 
tatt over investeringsbudsjett. 
Prognose for områder vann og avløp at de vil balansere ved årets slutt.   
 
Etter at feier i 75 % stilling er tilsatt fra 1.juni 2018 leveres feietjenesten som normalt. Prognose er 
at område vil balansere ved slutt av året.  
 
Renovasjonstjenesten viser pr 2. tertial et negativt avvik. Avviket er knyttet til utfakturert avgift mot 
belastet avgift fra Fimil AS. Det er satt i gang tiltak for å finne årsaken til dette, blant annet ved 
gjennomgang av abonnementsoversikt fra Fimil AS som skal avstemmes mot kommunens 
abonnementsoversikt.  
 
Tekniske tjenester forventes å kunne balansere ved årets slutt. 
 
 
 
FELLESTJENESTER  

 

 
 
Fellestjenester omfatter vedlikeholdskorps, vaktmesterkorps, skoler, barnehager, rådhus, 
kulturbygg, basseng, utleieboliger, tilfluktsrom og parker. 
 
Regnskapet viser pr 2.tertial 2018 viser et mindre forbruk på kr 332 599. 
 
For en del av byggene er en god del av vedlikeholdet utført. Her kan nevnes ny elkjel på 
helsesenteret, ny varmtvannstank i Nordvågen barnehage og oppussing av to leiligheter på 
Elvegården. 
 
Fellestjenester har initiert og fått utarbeidet tilstandsrapporter på alle lekeplasser i kommunen. 
Rapportene har avdekket mange alvorlige avvik. Alle akutte avvik ble utbedret i løpet av kort tid. 
Deler av lekeplasser som ikke ville være mulig å reparere er fjernet.  
 
Ut fra tidligere erfaring er det mest hensiktsmessig å vurdere større vedlikeholdsbehov i de siste 
måneder av året som prioriterte tiltak i 2019. Akutt vedlikehold vil imidlertid utføres som normalt. For 
eksempel det skal før vinteren foretas utbedringer av tak og takrenner i Nordvågen barnehage.  
Prioriteringer foretas ut fra sikkerhet, offentlige pålegg og vedlikeholdsmessig nødvendighet for å 
unngå følgeskader. 
 
Fellestjenestene forventes å kunne balansere ved årets slutt. 
 
Det legges til grunn at rammeområde 5 og 6 samlet sett vil holde seg innenfor rammene for 
2018. 
 
 
 
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

13 038 450kr       13 371 049kr              332 599kr                            20 440 510kr                     
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Nøkkeltall Teknisk sektor og Fellestjenester pr 2.tertial 2018 
 
Brann og redning 
 

Brann Utrykninger/oppdrag Øvelser 

Jan 12 2 

Feb 10 1 

Mars 7 1 

April 7 1 

Mai 13 1 

Juni 10 1 

Juli  9 0 

August 10 0 

SUM 78 7 

 
Pr 14.august hadde var utrykningene fordelt på følgende typer (de 10 mest hyppige): 
 

Hendelsestype Antall  

Test 30 

Automatisk brannalarm feil bruk 6 

Avbrutt utrykning 6 

Trafikkulykke 5 

Brann i bygning 3 

Brann i fiskefartøy 3 

Falsk automatisk brannalarm 3 

Brannhindrende tiltak komfyr 2 

Oppdrag løst av 110 2 

Unødig kontroll av melding 2 
 
 
Feiing og tilsyn  
 

Feiing og Tilsyn Feiing bolig Feiing Fritidsbolig  Tilsyn Bolig Tilsyn Kom. Bygg 

Januar      

Februar     1 

Mars      

April      

Mai     2 

Juni  69 11 4  

Juli  10 3 3  

August  4 12 2  

SUM  83 26 9 3 
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Vaktmester hjelpdesk 
 
Vaktmestertjeneste registrerer henvendelser fra brukere i et elektronisk system kalt «Vaktmester 
hjelpdesk». I tillegg utføres det rutinemessige vedlikehold på kommunale bygg.  
Tabell 3 viser oversikt over henvendelser fra de ulike sektorene som sender henvendelser 
elektronisk til vaktmestertjeneste.  
 

 Henvendelser Løst Uløste 
saker pr 
2.tertial 

Oppvekst og kultur 192 173 25 

Helse 194 197 11 

Andre 70 74 2 

SUM 456 444 38 

 
 
Teknisk beredskapsvakt  
 
Teknisk vakt omfatter hendelser på vann, avløp og i kommunale bygg utenom arbeidstid. Antall 
hendelser utenom arbeidstid har gått ned i 2018 i forhold til tidligere år. Oversikten viser antall 
hendelser pr 2.tertial. 
 

Alarm på Vann- og 
avløp 

75 

Hendelser Vann- og 
avløp 

18 

Hendelser bygg 26 

SUM 119 

 
 
Oppmålingsforretninger 
Oversikten viser antall oppmålingsforretninger i Nordkapp kommune pr 2.tertial. Nordkapp 
kommune har i dag en avtale med Porsanger kommune om kjøp av oppmålingsforretning. 

Antall behandlet saker 8 

Søknader i kø 3 

SUM 11 

 
 
Byggesak 
Oversikten viser antall byggesaker pr 2.tertial 2018. Det er som regel stor pågang i forkant av 
sommeren, og på høsten. Dette er noe av forklaringen for at 6 saker ennå ikke er ferdig.  

Antall 
byggesaker 

Meldingssaker Konsesjon  Saker i kø  

33 4 18 6 

 
 
 
SKATT OG RAMMETILSKUDD  
 

 
 
Siste prognose for skatteinngang og rammetilskudd (17.8.2018) for 2018 er på kr 212,6 millioner. 
Vedtatt budsjett for 2018 er basert på en inntektsramme for frie inntekter på kr 214,8 millioner. 
Bakgrunnen for denne svikten i frie inntekter er knyttet til inntektsutjevningen for 2018 som er basert 
på folketall pr 1.1.2018, mens budsjettforutsetningen la opp til stabilt folketall sammenlignet med 
2017. Folketallet pr 1.1.2018 viste en nedgang på 52 til 3239 innbyggere fra nivået pr 1.1.2017 på 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

-156 522 154kr       -156 491 855kr           30 299kr                              -227 546 565kr                 
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3291. Dette utgjør om lag kr 1,7 millioner i sviktene inntekter basert på siste prognose. I tillegg er 
det varslet nedjustering av skatteinngangen for 2018 i forbindelse med fremleggelsen av revidert 
Nasjonalbudsjett for 2018 som for vår del utgjør om lag kr 0,5 mill.  
 
Dette er bekymringsfullt og viser at vi er svært sårbare for selv små endringer i folketallet. Imidlertid 
er det allikevel grunn til å anta at inntektsmålet som er lagt til grunn for 2018 vil kunne nås. Dette 
har sammenheng med fremleggelsen av revidert Nasjonalbudsjett hvor det totalt sett legges til 
grunn at kommunenes inntekter vil ligge på nivå med det som var forutsatt i vedtatt Nasjonalbudsjett 
for 2018. Dette er da knyttet til de varslede merinntekter vedrørende øremerkede tilskuddene på om 
lag kr 2,8 mrd for 2018 samlet sett for kommunesektoren.  
 
Pr 2. tertial 2018 er inntektsrammen for frie inntekter basert på og periodisert i hht opprinnelig 
budsjett for 2018. Det fremmes dermed ingen forslag om budsjettreguleringer for frie inntekter pr 1. 
tertial. 
  
Eiendomsskatteinntektene viser pr 2. tertial 2018 (da er hele året fakturert) en merinntekt på om lag 
kr 30 000, dette er i samsvar med vedtaket som ble gjort i februar 2018 knyttet til retakseringen av 
alle eiendomsskatteobjekter. 
 
Klagebehandlingen etter re-takseringen er gjennomført og så langt avsluttet. Totalt kom det inn 
omlag 50 klager som ble behandlet av eiendomsskattenemnda i møte 21. august. Samtlige vedtak 
er sendt ut. Totalt medførte klagebehandlingen redusert eiendomsskatt med omlag kr 150 000 i 
forhold til opprinnelig vedtak. Dette er tatt hensyn til pr 2. tertial. 
 
 
 
RENTER OG AVDRAG  
 

 
 
Renter og avdrag betales både kvartalsvis og halvårlig. Pr 2. tertial 2018 er det gjort periodiseringer 
med utgangspunkt i at vi er innenfor rammen. Området følges kontinuerlig opp både mht budsjett og 
strukturelle grep. Totalt sett betjener vi en langsiktig gjeld på omlag 310 mill. 
 
Nordkapp kommune har en relativt stor andel rentesikringer på låneporteføljen, disse stammer 
tilbake til midten av 2000-tallet. Ut fra dagens rentenivå betaler vi en høy rente på disse sikringene (i 
gjennomsnitt ca 5 %). Det har derfor de siste tre - fire årene vært gjort relativt omfattende 
omstruktureringer av de lengste sikringsavtalene med siktemål å redusere den totale 
rentebelastningen ved at disse avtalene er blitt forlenget noe i forhold til opprinnelig løpetid. 
Resultatet av omstruktureringene ser vi nå konturene av gjennom mer stabil og forutsigbare 
renteutgifter. Området er gjenstand for kontinuerlig oppfølging og overvåking med sikte på å 
redusere belastningen.  
 
Til tross for at Nordkapp kommune har en relativt stor andel av lånegjelden sikret i langsiktige 
avtaler med fast rente ser vi effekten av det lave rentenivået og de grep som er gjort i forhold til 
sikringsavtalene. Området vil fremover merke økt press. Dette har blant annet sammenheng med 
varslet renteøkning i tiden fremover. Den først økningen er allerede signalisert gjennom Norges 
Banks rentemøte 20. september hvor styringsrenten ble satt opp med 0,25 % poeng. Det er dermed 
grunn til å forvente renteøkninger i tiden fremover. 
 
 
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

16 942 624kr       16 942 624kr              -kr                                        31 844 232kr                     
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Nordkapp kommune  Mariann Pedersen Bårdsnes 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 74/18 16.10.2018 
Kommunestyret 52/18 25.10.2018 

Reviderte vedtekter for Nordkapp Kommune fiskerifond  
Rådmannens innstilling 

Vedtektene til Nordkapp Kommune fiskerifond vedtas med virkning fra 01.01.2019  
 
 
Formannskapets behandling av sak 74/2018 i møte den 16.10.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling 
 
Vedtektene til Nordkapp Kommune fiskerifond vedtas med virkning fra 01.01.2019. 
  
Kristina Hansen, AP, fremmet følgende endringsforslag: 
Ny § 7. 
§ 7 Behandling av søknader 
Alle avgjørelser av søknader skal refereres i Formannskapet. Klageorganet for 
administrative vedtak er Formannskapet. 
  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Vedtektene til Nordkapp Kommune fiskerifond vedtas med virkning fra 01.01.2019. 
  
§ 7 Behandling av søknader 
Alle avgjørelser av søknader skal refereres i Formannskapet. Klageorganet for 
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administrative vedtak er Formannskapet. 
  
 
  
Bakgrunn  
 
Formannskapet diskuterte i sitt møte i juni 2018, muligheten for å endre delegasjonen 
for tildeling av søknader fra Fiskerifondet. Bakgrunnen for dette var å sikre mer løpende 
behandling av søknadene, og bidra til at søkerne får raskere avklaring.  
 
Dersom fullmakten til å tildele fra fiskerifondet skal overføres til rådmannen, er det viktig 
å ha tydelige styringssignaler om hvem- og hva som skal prioriteres i vedtektene. Det 
er viktig at de folkevalgte gjennom vedtektene bidrar til mer forutsigbarhet i forhold til 
prioritering av søkere. Dette er spesielt viktig da det i perioder kommer inn flere 
søknader enn det er midler i fondet, og på den måte sørge for at fondet er til størst 
mulig nytte for dem som behøver lån. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedtektene til fiskerifondet i Nordkapp Kommune foreslås endret på følgende 
paragrafer. 
 
§1 Her fjernes «gjennom disponering av årlige regnskapsmessige overskudd». 
 
Fondet kan finansieres av midler over drift, og er som så dann ikke direkte koblet til det 
regnskapsmessige overskuddet. 
 
§2 Språkteknisk endring, her er strykes «i forhold» i andre setning. 
 
 
§3  

 Pkt A: endres slik: «Søker skal være bosatt i Nordkapp kommune minst de siste 12 
måneder» til «12 måneder før man søker». 

 Pkt B: Søker skal enten være førstegangsetablerer eller etablert fisker på inntil 35 år, 
Ved stor pågang kan yngre fiskere prioriteres. 

 Pkt C: språkteknisk endring: «skattepliktig i Nordkapp Kommune» til «skattepliktig til 
Nordkapp kommune». 

 Pkt. F: Søker har ikke tidligere mottatt lån fra fiskerifondet. 
 Pkt. G: Søker skal i utgangspunktet levere hele fangsten i Nordkapp Kommune. 
 Pkt. H: Søker må som hovedregel dokumentere minst to års relevant praksis som 

fisker/mannskap på fiskebåt. Søkere som har relevant formalkompetanse utover praksis 
prioriteres. 

 Pkt. I: Søkere som tidligere har fått lån til kjøp/nybygg i åpen gruppe vil anses som 
nyetablerere dersom det kommer søknad for å komme i lukket gruppe (kvotekjøp). 

 
Dette gjør det lettere å prioritere søkere og samt gjøre det enklere for yngre fiskere å bli  
prioritert for lån fra fiskerifondet.  
 
§ 4 Utmåling av lån 
       Språkteknisk endring:  
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 For gruppe 1 inntil kr 900 000,- 
 For gruppe 2 inntil kr 300 000,- 

 
 Siste setning endres fra: «Ingen har krav om lån/tilskudd» til «Ingen har krav om lån» 

 
Muligheten for tilskudd på inntil 25 000,- tas bort, det gjør det mulighet for flere å få lån 
fra fondet. 
 
§ 5 endres på følgende punkter: 

 Pkt. D: endres fra «vedtak er gyldig i 12 måneder» til «vedtak er gyldig i 6 måneder» 
samt at «i fondsstyret» fjernes. 

 Pkt. I: språkteknisk endring: fra «forfaller helt eller delvis lånebeløp straks til betaling» 
endres til «forfaller hele lånebeløpet til betaling». 

 Pkt. J: Her fjernes siste del «uten vedtak i fondsstyret, Fondsstyret skal underrettes». 
 Pkt. M: Fondsstyret delegerer til Rådmannen å avgjøre søknad om lån fra fiskerifondet 

forløpende. 
 
§ 6 endres som følger 

 Pkt A: her fjernes ordet «tilskudd» 
 Pkt C: her fjernes «og tilskudd» 

 
§ 7 fjernes i sin helhet. 
 
Vedlegg 
1 Vedtekter for Nordkapp kommune fiskerifond (revidert versjon) 
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Vedtekter for Nordkapp kommune fiskerifond  
 

 
§1. Målsetning 
Fiskerifondet skal være et stimuleringstiltak til fremme av fiskeriene i Nordkapp 
kommune. Fondet tilføres kapital over kommunens driftsbudsjett. Dette i tillegg til 
dagens praksis hvor avdrag på lån gitt fra fondet tilbakeføres fondet.  
 
§2. Bruk av fondet 
Fondet kan brukes til toppfinansiering av langsiktige investeringer, herunder delvis 
dekning av egenkapital til fiskere som skaffer seg helårs drevne fiskefartøy.  
Fondet kan også brukes til anskaffelse av kvoterettigheter innenfor eksisterende 
strukturordning.  
 
Søknader til fondet behandles fortløpende. 
 
§3. Krav til søker 
A. Søker skal være bosatt i Nordkapp kommune de siste 12 måneder før man søker, 

og være registret i fiskermanntallet på blad B. 
B. Søker skal enten være førstegangsetablerer eller etablert fisker på inntil 35 år. 

Ved stor pågang kan yngre fiskere prioriteres.  
C. Søker skal være skattepliktig til Nordkapp kommune. 
D. Søker i Nordkapp kommune skal til enhver tid eie minimum 51% av fartøy/foretak. 
E. Søker skal være kredittverdig. 
F. Søker har ikke tidligere mottatt lån fra fiskerifondet. 
G. Søker skal i utgangspunktet levere hele fangsten i Nordkapp Kommune.  
H. Søker må som hovedregel dokumentere minst to års relevant praksis som 

fisker/mannskap på fiskebåt. Søkere som har relevant formalkompetanse utover 
praksis prioriteres.  

I. Søkere som tidligere har fått lån til kjøp/nybygg i åpen gruppe vil anses som 
nyetablerere dersom det kommer søknad for å komme i lukket gruppe 
(kvotekjøp). 

 
§4. Utmåling av lån  
Det forutsettes at alle andre mulige finansieringsordninger søkes utnyttet maksimalt. 
Søknad til fiskerifondet skal inneholde følgende: 
- Opplysninger om søker (utdannelse, erfaringer og lignende) 
- Kostnadsoverslag 
- Planskisser ved søknad om nybygg 
- Pantesikkerhet 
- Fartøyets lønnsomhetsevne (driftsbudsjett, kvoter) 
- Vurdering av mannskapssituasjonen 
- Det må framkomme i administrasjonens utredning om søker 
  tidligere er innvilget lån/tilskudd og om disse er ivaretatt 
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Tilsagnets totale beløp kan ikke overstige  
 For gruppe 1 kr 900.000,-. 
 For gruppe 2 kr 300 000,-  

 
Ingen har krav om lån fra fiskerifondet. 
 
§5. Vilkår for lån  
A. Utlånsrenten settes til 3 måneders NIBOR + 1,5 %. Nordkapp kommune 

forbeholder seg retten til å justere påslaget ut fra markedssituasjonen. 
B. Lånetiden er maksimum 10 år. Lån tilbakebetales i like store termer (ikke over tre 

måneders termin). 
C. Etter søknad kan det første året gjøres avdragsfritt (dette gjelder ikke renter). 
D. Tilsagn om lån er gyldig i 6 måneder fra vedtak er gjort. Tilsagnet annulleres 

automatisk dersom det ikke blir benyttet innen 6 måneder. Det gis mulighet for 
forlengelse med inn til 12 måneder dersom prosjektet er forsinket, da etter 
søknad.   

E. Dersom prosjektet ikke blir gjennomført, men erstattet med et annet/nytt prosjekt  
tilnærmet lik det som har fått innvilget lån, kan lånet overføres til det nye 
prosjektet etter søknad.  

F. Som sikkerhet for lån utstedes pantobligasjon med prioritert etter andre  
finansierings kilder ved etablering. 

G. Rådmannen avgjør eventuell prioritetsvikelse. 
H. Utbetaling skal bare finne sted når nødvendig pantesikkerhet er etablert. 
I. Dersom fartøy/foretak som er delvis finansiert av lån av fondets midler 

selges, eller søker flytter eller går over til annen virksomhet, forfaller lånebeløp til 
betaling. 

J. For låntaker som misligholder sine lån i fondet kan lån i sin helhet 
kreves tilbakebetalt straks. 

K. Etter søknad kan avdragsutsettelse innvilges av Rådmannen, men ikke utover 6 
måneder. Dersom terminer ikke er betalt til fastsatt tid, og avdragsutsettelse ikke 
er innvilget beregnes morarente av det til enhver tid forfalte beløp. 

L. Dersom andeler (aksjer eller lignende) selges, slik at søkers eierskap kommer 
under minimumsgrensen på 51%, forfaller helt eller delvis lånebeløp straks til 
betaling. Dette punktet bortfaller når eierskapet fortsatt forblir i kommunen. 

M. Fondsstyret delegerer til Rådmannen å avgjøre søknader om lån fra fiskerifondet  
fortløpende. 

 
§6. Forlis/totalhavari 
A. Ved forlis/totalhavari skal lån tilbakebetales til fondet jfr. forsikringsoppgjøret. 
B. Innen 6 måneder etter forlis-/havarioppgjøret har eier fortrinnsrett til å søke de 
    tilbakebetalte midler overført til nytt fartøy. 
C. Ved anskaffelse av nytt fartøy kan lån økes. 
D. For tilsagnets varighet, se § 5 pkt. D. 
 
 
§8. Ikrafttredelse 
Vedtatt av Kommunestyret 25. mai 1996 med senere endringer trådt i kraft, 1. mai 
1998, 20. februar 2001, 8. april 2003, 30. september 2004, 16. mai 2006, 01. januar 
2017, 01. januar 2019.

84



Sensitivity: Internal

Nordkapp kommune  Simon Pind Jessen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 73/18 16.10.2018 
Kommunestyret 53/18 25.10.2018 

  

Skolebygg og samfunnshus / oppvekstsenter i Skarsvåg og Kamøyvær  

Rådmannens innstilling 
1. Administrative arbeidsmøter og utredningen om avklaring av Skarsvåg- og Kamøyvær 

skole avsluttes i sin nåværende form. 
 

2. Skarsvåg- og Kamøyvær skoler legges ut for salg på det åpne markedet. Dersom 
bygdelaget selv ønsker å kjøpe skolebygget, får rådmann i fullmakt til å selge direkte til 
bygdelaget, for en avtalt sum, og avtalte betingelser. 

 
3. Inntektene fra salget av skolebyggene settes på et investeringsfond, øremerket til 

formålet «samfunnshus» i henholdsvis Skarsvåg og Kamøyvær. Fondet står øremerket i 
3 år fra opprettelsen. 

 
4. Nordkapp kommune bistår bygdelagene med å søke tippemidler dersom man ønsker å 

realisere bygging av et nytt samfunnshus i en, eller begge bygdene. Kommunens 
egenandel i prosjektet skal finansieres fra det øremerkede investeringsfondet. 

 
5. Nordkapp kommune åpner for å diskutere et årlig tilskudd til drift av samfunnshus i 

Skarsvåg og Kamøyvær. Omfang og vilkår for dette besluttes når konseptet for 
samfunnshus i de ulike bygdene er avklart. 

 
 
Formannskapets behandling av sak 73/2018 i møte den 16.10.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling 
  
1.Administrative arbeidsmøter og utredningen om avklaring av Skarsvåg- og 
Kamøyvær skole avsluttes i sin nåværende form. 
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2.Skarsvåg- og Kamøyvær skoler legges ut for salg på det åpne markedet. Dersom 
bygdelaget selv ønsker å kjøpe skolebygget, får rådmann i fullmakt til å selge direkte til 
bygdelaget, for en avtalt sum, og avtalte betingelser. 
  
3.Inntektene fra salget av skolebyggene settes på et investeringsfond, øremerket til 
formålet «samfunnshus» i henholdsvis Skarsvåg og Kamøyvær. Fondet står øremerket 
i 3 år fra opprettelsen. 
  
4.Nordkapp kommune bistår bygdelagene med å søke tippemidler dersom man ønsker 
å realisere bygging av et nytt samfunnshus i en, eller begge bygdene. Kommunens 
egenandel i prosjektet skal finansieres fra det øremerkede investeringsfondet. 
  
5.Nordkapp kommune åpner for å diskutere et årlig tilskudd til drift av samfunnshus i 
Skarsvåg og Kamøyvær. Omfang og vilkår for dette besluttes når konseptet for 
samfunnshus i de ulike bygdene er avklart. 
  
Hugo Salamonsen habilitet ble vurdert etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e) 
nr 1, og 2. ledd. Formanskapet kom frem til under tvil at Salamonsen var habil, men ba 
rådmann foreta en nærmere vurdering av spørsmålet til møte i kommunestyre 25. 
oktober. 
  
Kjell Valter Sivertsen, AP, fremmet følgende forslag: 
Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 
  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
Jan Olsen, SV, fremmet følgende endringsforslag: 
Endringsforslag til pkt 2 

- Stryk Kamøyvær skole 

  

Forsalget falt med 3 stemmer for. 

  

Endringsforslag til pkt 3 

- Fondet står øremerket i 5 år 

  

Forslaget falt med 3 stemmer for. 

  

Jan Olsen, SV, fremmet følgende tilleggsforslag 

Tilleggsforslag 
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 For skolen i Kamøyvær fremforhandles det en leie/driftsavtale med 
Kamøyvær bygdelag. Avtalen må gi tydelige, gjennomførbare og 
etterprøvbare forpliktelser til begge parter.  

  

Forslaget falt med 3 stemmer for. 

  

Tor Harald Mikkola, SP, fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. Rådmannen innkaller til gruppemøte med gruppeledere og 
bygdelagene. 
  
Forslaget falt med 3 stemmer for. 
 
Vedtak 
Saken oversendes kommunestyre uten innstilling. 
 
Bakgrunn  
Kommunestyret vedtok 17.12.2017 å utsette avgjørelser for Skarsvåg skole og 
Kamøyvær Oppvekstsenter i inn til et år, og ønsket et prosjekt i regi av bygdelagene og 
kommunen for å finne frem til modeller for videreføring av drift av 
samfunnshus/oppvekstsenter i fiskeværene. Administrasjonen har sommer 2018 
utredet driftsmodeller (vedlagte rapport) etter henholdsvis tre og fire samarbeidsmøter 
med bygdelagenes skolegrupper. Rapporten er i september revidert etter 
høringsinnspill fra skolegruppene.  Rapportens utgangspunkt er at det fortsatt skal 
tilrettelegges for drift av samfunnshus/oppvekstsenter i fiskeværene og utreder 
finansieringsmuligheter for kulturbygg. Da vurderes både rehabilitering av eksisterende 
bygg og eventuelt nybygg. Nybygg vil være aktuelt hvis byggene avhendes til 
tredjepart. 
 
Den vedlagte rapporten fokuserer på både formålet, samfunnshus/oppvekstsenter og 
de aktuelle byggene. Et grunnleggende spørsmål er om man kan finne et bedre bygg til 
formålet og/eller et bedre formål til bygget. 
Bygdelagenes skolegrupper er invitert til å gi en skriftlig uttalelse til utredningen og 
saken. 
 
Drøfting 
Vedlagte rapport bygger til dels på et arbeide gjort av Sør-Odal kommune i forbindelse 
med en forestående nedleggelse av fire grendeskoler der, og et prosjekt om byggenes 
videre bruk og eierskap. Sør-Odal kommune har i den forbindelse tatt kontakt med flere 
kommuner for å innhente erfaringer, og det en klar anbefaling at kommunen ikke bør 
videreføre eierskap etter endt skoledrift. Dette var forslaget som formannskapet ble 
invitert til å ta stilling til høsten 2017. 
 
De siste års drift av skolebyggene i Nordkapp kommune tyder på at denne 
anbefalingen er velbegrunnet. Kommunen vil til enhver tid måtte prioritere sine 
lovpålagte oppgaver, og dermed også vedlikeholdet av de byggene som brukes til 
lovpålagte oppgaver. Det er store vedlikeholdsetterslep på blant annet flere av 
formålsbyggene, og kommunen vil i nærmeste fremtid måtte prioritere disse. Videreført 
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eierskap av de tidligere skolene vil med all sannsynlighet føre til at vedlikehold ved 
disse byggene fortsatt kjøres på et for lavt nivå. 
 
I rapporten til Sør-Odal kommune anføres blant andre følgende anbefalinger: 
 

- Det aller viktigste er at byggene er i aktiv drift og bruk. 
- Kommunen bør etter endt skoledrift ikke eie byggene, men kan gjerne 

tilby gunstige overgangsavtaler ved salg. 
- Salg bør klausuleres. 
- Private interesser bør sjekkes nøye for seriøsitet og tilgjengelig kapital. 

Nordkapp kommune og bygdelagene hadde forskjellige utgangspunkter ved 
prosjektstart og står fortsatt ikke samlet om foretrukket konsept. Kommunens 
utgangspunkt har vært og er fortsatt å avvikle kommunalt eierskap, mens 
skolegruppene på vegne av bygdelagene fremmer ønske om at kommunalt eierskap 
videreføres og at det inngås en langsiktig bruks- / leieavtale for byggene. Dette i tråd 
med tidligere praksis. For Skarsvåg skoles del, for en avgrenset del av bygget, for 
Kamøyvær Oppvekstsenters del, for hele bygget.  
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Alternativer  
For hvert bygg er det tre hovedalternativer, med flere underalternativer 
 

1. Kommunen viderefører eierskapet til bygget og inngår leieavtale 
med bygdelagene. (Ganske lik det man har gjort frem til nå). 
 

2. Kommunen avhender bygget til bygdelaget for en symbolsk sum, 
a. og inngår en tidsavgrenset avtale om driftstilskudd.  
b. uten avtale om driftstilskudd 

 
3. Kommunen avhender bygget i det åpne markedet, 

a. og avsetter salgsoverskudd til formål samfunnshus/oppvekstsenter på 
stedet. 

i. med en tidsavgrenset avtale om driftstilskudd. 
ii. uten videre tilskudd 

 
b. uten å avsette salgsoverskudd til formål samfunnshus / 

oppvekstsenter i fiskeværet, og bokføre inntekten i kommunen til fri 
anvendelse 

 
Anbefaling  
 
Skarsvåg skole 
Skarsvåg skole er et stort og forholdvis uhåndterbart bygg. Skulle bygdelaget overta 
eierskap av et samfunnshus bør det være et mindre bygg som er mer håndterbart. 
Samtidig er Skarsvåg skole det av byggene som virker mest attraktivt i markedet. 
Bygget kan tenkes å få en sentral rolle i reiselivsnæringen, en næring som er i tydelig 
vekst i Skarsvåg. En nyetablering innen reiseliv i bygget ville være et stort løft for 
Skarsvågsamfunnet og bidra med nye arbeidsplasser, og således øke behovet for 
samfunnshus i Skarsvåg. For Skarsvågs del kan man både se et bedre formål til 
bygget, og et bedre bygg til formålet.  
 
Aktuelle løsninger for skolebygget i Skarsvåg er: 

- Skolen søkes avhendet til høyest mulig pris gjennom salg til en seriøs 
næringsaktør, og  

- salgsoverskuddet settes av til formål samfunnshus i Skarsvåg. 
- At kulturbygg / samfunnshus prioriteres fra kommunens side ved innstilling til 

tildeling av spillemidler, og 
- det avtales en tidsavgrenset støtteordning. 
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Kamøyvær Oppvekstsenter 
Kamøyvær Oppvekstsenter er et bygg av en håndterbar størrelse og det er innrettet bra 
til formålet med gymsal, klubbområde, møterom/forsamlingsrom og treningslokale. 
Beliggenheten er flott ved innkjørselen til Kamøyvær indre havn, men eksempelvis 
mangel på parkeringsplasser kan gjøre det utfordrende å bruke til næringsvirksomhet.  
 
En kjøper av dette bygget, vil nok se bygningens potensial som fremtidig boliger som 
mest interessant. Dette vil medføre at bygda får flere boliger til ansatte i f.eks. 
fiskeindustrien, eller boliger som selges/leies ut i det åpne markedet. Dette kan bidra til    
å øke folketallet i bygda. 
 
Bygdelaget i Kamøyvær er fornøyd med dagens ordning, der de disponerer hele 
bygget til sine forhold. Av de to byggene man snakker om i denne saken, så er det i 
Kamøyvær at det er mest aktuelt at bygdelaget overtar eksisterende bygg. Dersom 
bygget selges, så vil man være i stand å få reist et tidsriktig samfunnshus, under 
forutsetningen av at man finner praktiske løsninger for dette. Dersom bygdelaget 
overtar, så vil bygdelaget kunne planlegge og igangsette tiltak i bygget som er tilpasset 
deres ønsker og behov. 
 
Aktuelle løsninger for skolebygget i Kamøyvær er: 
 

- at Oppvekstsenteret tilbys til bygdelaget for en symbolsk sum, og  
- at man avtaler vilkår for overdragelse direkte med bygdelaget.  
- At det avtales tidsavgrenset støtteordning, og 
- kulturbygg / Oppvekstsenter prioriteres fra kommunens side ved 

innstilling til tildeling av spillemidler. 

 
Som andreprioritet - Dersom man ikke kommer frem til en avtale med bygdelaget om 
overtakelse av bygget: 
 

- Kamøyvær oppvekstsenter selges i det frie markedet med avsetting av 
salgsoverskudd til formål samfunnshus. 

 
Vedlegg 
1 Rapport Skarsvåg Skole og Kamøyvær oppvekstsenter 
2 Oppsummering av gjennomførte møter og videre arbeidsplan for Kamøyvær 

oppvekstsenter. 
3 Referat Møte på Kamøyvær Oppvekstsenter 15 februar 
4 referat 9. mai 
5 Referat Møte på Rådhuset 20.9. 
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Fremtidig drift av samfunnshus / oppvekstsenter i 
Kamøyvær og Skarsvåg 
 

Innledning 
Kommunestyret vedtok på møte i desember 2017 å utsette behandlingen av den 
foreslåtte avhendingen av Skarsvåg skole og Kamøyvær Oppvekstsenter til utgangen 
av 2018. 2018 skulle brukes på et prosjekt som skulle utrede modeller for videre drift 
av samfunnshus i de nevnte fiskeværene. Ved inngangen til prosjektet er det fra 
kommuneadministrasjonens side gjort klart at kommunen står ved et veiskille. 
Bygdelagene har i en del år drevet samfunnshus i de tidligere skolebygg eiet av 
kommunen. Byggene fremstår nå med et stort vedlikeholdsetterslep og dagens 
situasjon er ikke holdbar. Dagens situasjon settes opp som 0-alternativet som andre 
modeller veies opp imot. Likevel fremstår ikke 0-alternativet som et reelt alternativ, da 
særlig byggenes tilstand og vedlikehold ikke ivaretas. Null-alternativet vil 
sannsynligvis både føre til økte utgifter for kommunen og til videre forfall av byggene. 

 

Formål 

Formålet med prosjektet er  

- Å utrede muligheter for fremtidig drift av grendehus / samfunnshus i Skarsvåg 
og Kamøyvær, herunder 

o Finansiering av  
 Rehabilitering (Kamøyvær) 
 Eventuelt nybygg (Skarsvåg) 

o Finansiering av drift 
o Konsekvenser av eierskap for drift og finansiering 

 Kommunalt 
 Bygdelagene 
 Tredjepart 
 Eventuelle kombinasjoner 

Prosjekteier er rådmannen og prosjekleder er stabssjefen. Utredningen er ført i penn 
av Rådgiver, Simon P. Jessen. 

 

Utførelse og bakgrunn 

Utredningen er utarbeidet sommeren 2018 etter til sammen syv arbeidsmøter med 
Skarsvåg- og Kamøyvær bygdelag i løpet av våren. Utredningen er redigert i 
etterkant av innspill fra bygdelagene og møte i september med skolegruppen til 
Kamøyvær bygdelag 21.09.2018 i etterkant av utsendt rapportutkast. Rådgiver har 
dessuten deltatt på kurset «søknad om spillemidler» 07.09.2018. Utredningen bygger 
på erfaringer innhentet av Sør-Odal kommune som i 2018 gjennomfører et prosjekt 
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om etterbruk av fire grendeskoler1, og har i deres utredning innhentet erfaringer fra 
flere kommuner som har stått overfor samme problemstilling. Både kommuner hvor 
etterbruk av tidligere skolebygg har gått veldig bra og andre som har mislykkedes «til 
de grader». Erfaringene fra andre kommuner gir blant andre følgende anbefalinger 
som noen av de viktigste: 

- Det aller viktigste er at det er aktiv drift og bruk av byggene. 
- Kommunen bør etter endt skoledrift ikke eie byggene, men kan gjerne tilby 

gunstige overgangsavtaler ved salg. 
- Salg bør klausuleres. 
- Private interesser bør sjekkes nøye for seriøsitet og tilgjengelig kapital 

 

Dagens situasjon 
Fiskeværet og samfunnshuset / oppvekstsenteret 

Både Skarsvåg og Kamøyvær er fiskevær som hadde sin storhetstid en god stund 
tilbake. Det sammen gjelder hele kommunen som hadde befolkningsnedgang fra sist 
på 1960’tallet til 2009. For fiskeværene har nedgangen fortsatt det seneste tiåret 
mens kommunen har opplevd vekst frem til 2016. Sentralisering skjer på alle plan, 
også innad i kommunen, og denne tendens styrkes av at det ikke er skole og 
lokalbutikk i fiskeværene bortsett fra i Gjesvær. Kamøyvær har likevel fastholdt sin 
posisjon som et levende familiesamfunn. Noe som henger sammen med at 
avstanden fra Kamøyvær til Honningsvåg er ikke mye større enn fra Nordvågen til 
Honningsvåg. Veien mellom Kamøyvær og Honningsvåg er dog noe mer værutsatt 
en veien mellom Nordvågen og Honningsvåg. 

Begge bygdelag er tydelige på at samfunnshuset / oppvekstsenteret fungerer som 
limen som holder fiskeværene og bygdelagene sammen. Samfunnshuset opplyses å 
være det siste faste holdepunktet i fiskeværet og har en viktig symbolsk verdi i tillegg 
til sine funksjoner. Samfunnshusene er viktige ikke bare for de som bor i fiskeværene 
nå, men også for de som er flyttet til Honningsvåg / Nordvågen og har rot i 
fiskeværene. Dette ses bl. a. ved at bygdelagene har vesentlig flere betalende 
medlemmer enn det er fastboende i fiskeværene. Kamøyvær bygdelag har 110 
betalende medlemmer, og Skarsvåg bygdelag ca. 90. Dette er medlemmer som i all 
hovedsak bosatt i Nordkapp kommune. Fiskeværenes offisielle folketall er til 
sammenligning omtrent 90 og 70 pr. 01.01.2018 (tall som særlig for Skarsvåg sin del 
inkluderer en del personer som ikke bor i fiskeværet hele året. Helårsbosatte er 
nærmere 50). 

Skarsvåg opplever i øyeblikket en gledelig og god vekst i overnattende turister og det 
er både utviddelse av campingplass og nyetableringer med store private 
investeringer i Skarsvåg. Begge fiskevær har en fremtredende rolle innen 
korttidsturismen. Fiskeværene brukes blant annet som «avlastning» for Nordkapp-
platået på store cruisedager. Bussgrupper sluses til fiskeværene i 30-45 minutter på 

 
1 Etterbruk av grendeskoler http://www.sor-odal.kommune.no/~/media/driftsmeldinger/etterbruk-av-
grendeskoler.ashx?la=nb-NO (dokument lastet ned 16.07.2018) 
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en typisk Nordkapp+fiskevær-pakke på 5 timer. En del av turiststrømmen til 
fiskeværene er en vesentlig logistisk utfordring, særlig cruiseturismen og private 
bussgrupper. gruppeturistene legger lite igjen i fiskeværene, men noe omsetning 
genererer de. I Skarsvåg gir de omsetning til Julehuset, i Kamøyvær til Evart via 
Galleri Østen for Solen. Julehuset i Skarsvåg har egen cafe med salg av kaffe og lett 
bakverk - særlig vafler. Et tilsvarende cafe-tilbud er ikke etablert i Kamøyvær.  

 
Byggene  
Skarsvåg gamle Skole er med sine nesten 1000 m2 et svært stort bygg i forhold til 
bruken av det. I følge en opptegnelse fra bygdelaget vil mindre enn halvparten av 
dagens bygg være tilstrekkelig, og et alternativt mindre bygg kunne fint erstatte 
skolen som grendehus. Samtidig kan men se for seg et alternativt bruk av 
skolebygget. 
 
Motsatt er Kamøyvær Oppvekstsenter med ca. 300 m2 av en passende størrelse og 
med et passende innhold i forhold til bruken.  
For Kamøyvær sin del er det vanskelig å finne et bedre bygg til formålet og et bedre 
formål til bygget. Men for Skarsvåg sin del kan både et annet bygg være bedre egnet 
til formålet og et alternativt formål være bedre til bygget. Eventuelt kunne et sambruk 
hvor en del av bygget disponeres som samfunnshus være en mulighet. 
 
 
Tilstand 
Begge bygg er preget av utsatt vedlikehold. Samtidig skal rehabilitering være mulig, 
og det er utarbeidet rapporter for nødvendig oppgradering og vedlikehold i 10-års 
perspektiv. Skarsvåg skole er et solid betongbygg. Det fremstår noe utdatert, men 
ikke forfallent og vi tåle å stå en god stund til uten store påkostninger. For Kamøyvær 
Oppvekstsenter sin del er det noen strakstiltak som vil være nødvendige i løpet av 
sommer / høst 2018 for å redusere ytterligere forfall. 
 

- Vinduer er ved å falle ut, disse må byttes 
- Fyrkjelen har opphørt med å fungere. Bygdelaget har nød-oppvarmet bygget 

med varmevifter i 2 vintre. Ny oppvarming må på plass innen vinter 2018/19, 
forslaget er smarte panelovner. 

- Vanninntrenging i bygget vår 2018 
 
Nødvendige straksutbedringer for Kamøyvær Oppvekstsenter kan estimeres til 
omkring kr 250 000. Skarsvåg bygdelag viser til lignende utfordringer for Skarsvåg 
skole. Byggets konstruksjon i betong gjør dog risikoen for raskt forfall betydelig 
mindre enn for Kamøyvær Oppvekstsenter. 
 

Dagens bruk og brukere 

Kamøyvær Oppvekstsenter 
Kamøyvær Oppvekstsenter blir brukt stort sett daglig til faste aktiviteter: 

- Trimrom brukes omtrent daglig 
- Zumba 2 ganger pr uke á 2 timer 
- Dametrim 2 ganger pr uke á 1 time 
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- Klubb Terna, Barne- og Ungdomsklubben, Fredager 18:00 – 20:30 
- Strikkecafe Hver 1. torsdag i måneden 2-3 timer pr gang 
- Lefse- brødbaking 2 ganger pr år 
- 17. mai feiring 
- St. Hansaften 
- Julebord 

 
I tillegg brukes Kamøyvær Oppvekstsenter til private arrangementer, f. eks. 

- Bursdagsfeiringer 
- Bryllup 
- Konfirmasjoner 
- Barnedåp 
- Begravelser 

 
Brukerne er i hovedsak fiskeværets innbyggere samt familier med tilknytning til 
Kamøyvær. Klubb Terna besøkes også av barn fra Honningsvåg. 
Inventaret er anskaffet av bygdelaget og utgjør verdier på et sekssifret beløp. 
Bygdelaget innehar lekeapparater som er finansiert med kr 50 000 fra Sparebank1 
Nord-Norge. Disse er ikke ennå installert på grunn av usikkerhet om byggets 
eierskap. 
 

Skarsvåg skole 
Skarsvåg skole huser bygdens arrangementer. De største enkeltarrangement i 
besøkende er i tilknytting til Bryggefestivalen. Idrettshallen brukes til sport for 
fiskebrukets ansatte 1 gang ukentlig. Bygdelagets bruk av bygget oppgis som følge: 
 

- Klubbkveld for barn og voksne nesten hver fredag gjennom vinteren (utflyttet 
ungdom kommer hjem med sine barn i helgene)  

- håndarbeidskvelder på klubben hver onsdag gjennom vinteren 
- Adventslotteri i desember 
- Julebord for innbyggerne i Skarsvåg, Karneval i februar 
- Påskearrangement på skolen i forbindelse med fiskekonkurransen på 

Storvannet  
- 17.mai feiring med selskap og lek på skolen 

Lokalene brukes i tillegg til arrangement av bursdag, bryllup, møter for lag og 
foreninger m.m. Av disse utgjør store arrangement som krever idrettshallens areal ca 
2 pr kvartal.  Bygget er videre Lagerplass for bygdelaget sitt utstyr, blant annet 
festivaltelt/30 bord/30 benker/service til ca 100 personer for servering av middag ved 
større arrangement/treningsutstyr med videre. 

I tillegg til fastboende er utflyttede skarsvåginger som ennå bor i kommunen en 
vesentlig brukergruppe. Dette fremgår tydeligst for gruppen barn og ungdom. Det er 
ikke registrert fastboende barn i Skarsvåg, men likevel er det barn i helgene og i 
feriene. Dette gjelder særlig foreldrepar i 20- og 30-årene bosatt i i Honningsvåg / 
Nordvågen med sterk tilknytning til Skarsvåg. Barn utgjør en større del av livet i 
Skarsvåg enn hva som fanges opp av en demografisk statistikk. Dette understrekes 
av at Skarsvåg Bygdelag i 2017 fikk en tildeling fra Sparebank1 Nord-Norge til 
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«tilrettelegging for barn i parkområde». Dette hadde ikke bygdelaget fått til uten å 
kunne vise til en brukergruppe av en viss størrelse. 

Potensial for videre bruk 
Bruk som grendehus  
Byggene fungerer pr i dag som grendehus og vil med nødvendige strakstiltak kunne 
fortsette med denne funksjon. Det er for begge bygg mulig å se for seg en løsning 
hvor bruken som grendehus komplementeres med ytterligere bruk, dog i langt større 
grad for Skarsvåg skole enn for Kamøyvær Oppvekstsenter. 
 
Alternativt og kompletterende bruk 
Kamøyvær Oppvekstsenter 
Et alternativt bruk av bygget synes ikke helt opplagt. Meglers umiddelbare vurdering 
er at et eventuelt salg kunne tiltrekke seg interessenter i fritidsboligmarkedet. Et salg 
som fritidsbolig ville sannsynligvis føre til et betydelig redusert bruk av bygget, men 
antakelig en bedre håndtering av vedlikehold enn det som har vært gjeldende de 
seneste årene. Oppkjøp som fritidsbolig vil ikke styrke Kamøyvær som samfunn, 
snarere tvert imot. En annen og antakelig mere potensiell mulighet er dersom en 
aktør vil bygge om bygget til boliger / leiligheter. Flere boliger kan være medvirkende 
til å styrke Kamøyvær og kunne være medvirkende til å få flere av de ansatte i 
fiskeindustrien til å bosette seg permanent i Kamøyvær. 
Bygget brukes allerede flittig, men det kan likevel være rom for å komplettere 
samfunnshusfunksjonen med annet bruk. For eksempel i turistsesongen på 
sommeren. I tillegg til å være samfunnshus kunne bygget utfylle en funksjon som 
servicebygg for korttidsbesøkende. Cafe for korttidsbesøkende er ikke etablert i 
Kamøyvær. Samfunnshuset er nærmeste nabo til Galleri Østen for Solen og et 
cafetilbud med denne lokalisering kunne bidra med inntekter til bygdelaget. 
Bygdelaget kunne i tillegg ta en liten betaling for tilgang på sanitærfasiliteter, både for 
turister og fremmedfiskere. 
 
Skarsvåg skole 
Det er utarbeidet en verdivurdering på kr. 1 000 000 dersom brukt til næring. En 
eventuell ny næringsaktør kunne være et vesentlig løft for fiskeværet. 
Bygget er så stort at det kan være mulig å dele bygget med flere brukere. For 
eksempel kunne første etasje og tidligere svømmebasseng brukes til næring, lager 
og kontorer, samtidig som andreetasjen brukes som samfunnshus eller annen 
næring. En uformell undersøkelse utført av bygdelaget har gitt en positiv 
tilbakemelding fra det lokale næringslivet om potensiell leie av en del av bygget. En 
eventuell ny eier kan forventes å skulle disponere hele bygget, men utleie av deler av 
lokalene kan være en del av en forretningsmodell. 
Reiselivsnæringen er i stor vekst i Skarsvåg, og det er sannsynlig at Skarsvåg med 
sin unike plassering kan få en enda mere fremtredende rolle i forhold til 
Nordkappturismen i nær fremtid. Hele eller deler skolebygget kan – dersom regulert 
til næring – bli en base for reiselivsbedrift(er) kombinert med parkering på dagens 
fotballbane. En slik Nyetablering med nye arbeidsplasser kunne styrke fiskeværet 
betydelig, og øke behovet for et grendehus. 
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Modeller for drift av samfunnshus 

Eierskaps- og driftsmodell er i teorien uavhengig av hvilket bygg som foreslås 
brukt. I praksis vil bygget likevel ha stor betydning. Modeller veier opp imot 0-
alternativet som er dagens praksis, samme bygg og bruk som hittil.  

Bygg 
- Kamøyvær 

Modeller for eierskap og drift fokuseres på det eksisterende bygget. 
 

- Skarsvåg 
For Skarsvåg vurderes to alternativer 
1. Salg av nåværende bygg og oppførelse av et mer håndterbart bygg 
2. Sambruk av eksisterende bygg med tredjepart 

 
Eierskapsmodeller – en teoretisk gjennomgang 
Det er i utgangspunktet tre muligheter for eierskap: 

1 Kommunen eier (0-alternativet som i dag) 
2 Bygdelaget eier 
3 Bygget avhendes til tredjepart 

 
I tillegg kommer diverse kombinasjoner av 1,2 og/eller 3 f. eks. gjennom et foretak, et 
AS eller en stiftelse. Disse alternativer er i midlertid ikke vesentlig annerledes enn 
alternativ 3 og diskuteres derfor ikke særskilt. 
 
Driftsmodell av grendehus for hver eierskapsmodell 
 

1. Kommunen eier bygget og leier ut / avtaler bruk av 
a. hele 
b. deler av bygget 

i. til arrangement 
ii. periodevis 
iii. med lang tidshorisont til bygdelaget - og eventuelt andre brukere. 

 
2. Bygdelaget eier bygget og bruker dette som grendehus og eventuelt leier ut  

a. hele 
b. deler av bygget 

i. til arrangement 
ii. periodevis 
iii. med lang tidshorisont til tredjepart og/eller kommunen 

 
3. Tredjepart eier bygget og leier ut  

a. hele 
b. deler av bygget 

i. til arrangement 
ii. periodevis 
iii. med lang tidshorisont til bygdelaget - og eventuelt andre brukere. 
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Partenes foretrukne modeller ved prosjektstart 
Hverken bygdelagene eller kommuneadministrasjonen ønsker å eie byggene. Sør-
Odal kommune gjennomfører i 2018 et prosjekt om den videre bruken av fire 
grendeskoler etter en nærstående nedleggelse av skoledriften. De har innhentet 
erfaringer fra flere andre kommuner, og en klar anbefaling er at kommunen ikke bør 
eie byggene etter endt skoledrift. I henhold til de erfaringer Sør-Odal kommune har 
hentet inn er en revurdering av eierskapet langt på overtid. Det fremgår av 
innkallingsbrevet til oppstarten av dette prosjektet (sendt bygdelagene 08.02.2018) at 
«Kommunen står ved et veiskille og det er rådmannens holdning at det ikke er 
hensiktsmessig for kommunen å videreføre eierskap av skolebyggene».  
Bygdelagene er dog generelt skeptiske til å påta seg ansvaret for å eie bygg, hvorfor 
deres førsteprioritet er alternativ 1 med videre kommunalt eierskap. Et mindretall i 
Kamøyvær bygdelags skolegruppe ønsker likevel at bygdelaget skal overta bygget. 
Skarsvåg bygdelag viser til en bruksavtale de og tidligere teknisk sjef, Åsleik 
Rannestad skisserte ved inngangen til 2017 – gjerne modifisert til en avgrenset del 
av bygget.  

 
For Kamøyvær Bygdelag er hovedønsket alternativ 1.a,iii:  

Kommunen eier bygget og bygdelaget leier / bruker hele bygget med lang 
tidshorisont. 

 
For Skarsvåg Bygdelag er hovedønsket alternativ 1.b,iii:  
Kommunen eier bygget og bygdelaget leier / bruker deler av bygget med lang 
tidshorisont. 

Nordkapp kommune har ytret ønske om å gjennomføre alternativ 2 eller 3, avhending 
av bygget. Enten til tredjepart til markedspris for så å sette av salgssummen til formål 
samfunnshus i fiskeværet, eller til bygdelaget for en symbolsk sum. Begge muligheter 
er i tråd med anbefalinger til Sør-Odal kommune. I denne modellen kan bygdelaget 
leie ut de deler av bygget som ikke brukes på langtidskontrakt og selve grendehuset 
kan leies ut til arrangement. 

 
En kombinasjon kan være å starte med at bygdelaget overtar eierskap for så å søke 
å avhende til tredjepart / stiftelse. Det vil si først:  

 Overdra bygg fra kommunen til bygdelaget for en symbolsk sum, og deretter 
kan bygdelaget 
søke å foreta et sterkt rabatert salg til tredjepart / stiftelse med 
langtidsleiekontrakt på bygget eller deler av bygget, eller alternativt selge til 
markedspris. 
 

Denne modell utredes som modell 3 
 
For modellene 2 og 3 hvor kommunen ikke står som eier av bygg kan man vurdere et 
kommunalt grendehustilskudd. Det er flere kommuner som har årlige utbetalinger fra 
et grendehusfond eller lignende modeller. Blant andre Alta kommune. For Kamøyvær 
Oppvekstsenter sin del vil strakstiltak til omtrent 250 000 kr skulle gjennomføres både 
ved videreført kommunalt eierskap og ved overdragelse til bygdelaget. 
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Konsekvenser av driftsmodell 

 
Driftsmodell 1. Kommunen eier bygget  

- og leier ut / avtaler bruk av (deler av) bygget som grendehus 
Utredningen til Sør-Odal kommune fastslår at inngåelse av leieavtaler ikke er aktuelt. 
En leieavtale i et bygg hvor man ikke selv har drift vil legge beslag på eksempelvis 
vaktmestertjenester som inn- og utvendig vedlikehold, samtidig som kommunen vil 
være nødt til å prioritere sine lovpålagte oppgaver først, og dermed vil mange andre 
bygg komme foran i kjøen når vedlikeholdsoppgaver og investeringer skal prioriteres. 

 
Kamøyvær – Hele bygget 
Rehabiliteringskostnadene er beregnet til ca 140 000 kr pr år over 10 år. Kommunen 
vil her stå med ansvaret for rehabilitering og løpende vedlikehold. Bygdelaget 
etterspør en vanlig leieavtale og kan tilby å betale en husleie og kan stå for 
rengjøring og førstelinjevedlikehold. Bygdelaget kan finansiere sin leie gjennom 
driftsmidler og videreleie til arrangementer og gjennom egne inntektsbringende tiltak, 
f. eks. lett cafedrift rettet mot korttidsturister. 
Skarsvåg  
Deler av bygget leies ut til bygdelaget. 
Rehabiliteringskostnadene er beregnet til 260 000 kr pr år i 10 år, ca 22 000 kr pr 
måned.  Kommunen vil her stå med ansvaret for rehabilitering og løpende 
vedlikehold. Bygdelaget etterspør en vanlig leieavtale og kan tilby å betale en husleie 
og kan stå for rengjøring og førstelinjevedlikehold. Kommunen kan i tillegg søke å 
leie ut den resterende delen av bygget til næring og lager. Bygdelaget har tatt på seg 
oppgaven å gå i dialog med lokale bedrifter for å kartlegge mulige lokale leietakere. 
Bygdelaget kan tilby husleie gjennom bygdelagets driftsmidler og videreleie til 
arrangement og gjennom egne inntektsbringende arrangement som 
Bryggefestivalen. 
 
Konsekvenser  
For bygdelagene: Høyere kostnader enn i dag (husleie) mot større sikkerhet for at 
bygget blir tatt hånd om.  
 
For Kommunen: Et løpende underskudd på utleie, samt administrative kostnader. 
Større forpliktelser overfor vedlikehold enn i dag.  
 
For bygg: Erfaringene fra de siste mange årene tilsier ikke at byggene blir tatt 
tilstrekkelig vare på. Vaktmestetjenester og løpende vedlikehold vil måtte prioriteres 
mot de lovpålagte oppgavene hvorfor mange bygg komme foran i kjøen når 
vedlikeholdsoppgaver og investeringer skal prioriteres i kommunens budsjett.  
For Skarsvåg skole spesielt: En leieavtale for en del av bygget kan medføre at en 
stor del av bygget står uten drift og aktivitet, i strid med den aller viktigste anbefaling i 
rapporten til Sør-Odal kommune. 
 
 

101



12 

Driftsmodell 2 Bygdelag overtar bygg 

Kamøyvær – Hele bygget brukes som Oppvekstsenter 
Bygdelaget tar over ansvar og risiko mot å få kjøpe bygget for en symbolsk sum. 
Bygdelaget mottar et oppstartsbeløp til prekært vedlikeholdsetterslepp på kr 250 000. 
 
Rehabiliteringskostnadene er beregnet til ca 1 400 000 kr. Det faller utenfor mandatet 
å detaljberegne finansieringen. Mindretallet i bygdelagets skolegruppe som ønsker å 
overta bygget påpeker at man bør ta et større prosjekt i starten for å redusere 
fremtidig vedlikehold. Og at Oppvekstsentret ved rehabilitering bør fremstå flott. Ved 
ansøgning om spillemidler til kulturbygg kan blant annet utsmykking tas med i en 
søknad. Den følgende beregning tar utgangspunkt i et prosjekt til ca 1,4 millioner og i 
parentes med kursiv skrift angis tall ved et utvidet prosjekt til kr 2 millioner. Her gis en 
oversikt over potensielle finansieringskilder: 
 

- En del av utgiftene til rehabilitering kan søkes dekket inn via spillemidler opptil 
41,25% eller ca kr 600 000 (825 000), 

- i tillegg kan det søkes midler fra SNN og Repvåg Kraftlag. Basert på andre 
samfunns- og klubbhussøknader vil disse kilder kunne forventes å bidra med 
mellom 50 000 og 150 000 kr, anslått total 200 000.  

- Egeninnsats som riving av rør, skraping av maling, riving av panel osv. 
- Oppstartsbeløp til strakstiltak kr 250 000 

 
De resterende ca kr 400 000 (ca 800 000) vil skulle finansieres gjennom låneopptak 
og/eller egeninnsats og/eller kommunalt tilskudd. Låneopptak av 400 000 (800 000) 
kr vil koste omtrent kr 2500 (5000) per måned å låne med lånefinansiering over 20 år 
beregnet som annuitetslån med rente på 3,5%. I tillegg kommer driftsutgifter og 
strøm. Hvor vidt man vil få innvilget lån vil avhenge av prosjekt og banken. 
 
Konsekvenser 
For kommunen: Redusert ansvar og reduserte kostnader i forhold til dagens 
situasjon. 
For Kamøyvær Bygdelag: Økt ansvar og høyere «husleie» enn i dag, økt realkapital i 
kraft av verdien av bygget. Tildeling av spillemidler vil legge bindinger på bruk av 
bygget i mange år fremover. 
 
Skarsvåg 

Skarsvåg 2-1. Dagens bygg 
 

Skarsvåg 2-1. Overtakelse av hele dagens bygg åpner muligheten for å leie ut deler 
av bygget. Likevel virker dette som en uhåndterbar løsning da bygdelaget i så fall vil 
stå med et meget stort vedlikeholdsansvar. En meget sannsynlig utfall vil være at 
bygdelaget må selge bygget og da er vi på modell Skarsvåg 2-2 uansett, hvorfor 
utredningen fokuserer på denne modellen. 
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Skarsvåg 2-2. Avhending av dagens bygg og ny-oppføring av et mindre bygg2. 
 
Skarsvåg 2-2. Det tas her utgangspunkt i at Skarsvåg gamle skole kan selges for 
omkring 1 million i tråd med meglers verdivurdering og signaler fra megler i etterkant. 
Det forutsettes videre at salgsoverskuddet øremerkes til et alternativt grendehus. Det 
er ikke et opplagt bygg i fiskeværet som ville kunne brukes som alternativt 
grendehus, da et nytt ville måtte oppføres for å beholde grendehusfunksjonen i 
Skarsvåg. En lokalisering kan være nordenden av fotballbanen.  
 
Beregning av de nøyaktige kostnadene for å oppføre et bygg ligger utenfor mandatet.  
 
Her gis en oversikt over potensielle finansieringskilder: 

- Spillemidler kan dekke opp til 41,25%, formentlig et sted mellom 1 og 2 
millioner alt etter prosjektstørrelse. Et prosjekt til eksempelvis 3,5 millioner gir 
et anslag omkring kr 1 500 000 

- Salgsoverskudd anslått kr 700 000 til 1 200 000  
- Tilleggsmidler3 fra SNN og kraftlaget kan anslås til omkring kr 200 000. 

 
Det vil antakelig bli behov for å finansiere et seks- eller syvsifret beløp via lånopptak, 
egenkapital, egeninnsats og eventuelle tilskudd. Bygdelaget har mulighet til å stille 
med egenkapital til å ta opp lån, men det er utfordrende å vise til tilstrekkelig med 
omløpsmidler til å betjene et lån. Bygdelaget mener å kunne dekke inn noe via egne 
arrangement. Særlig bryggefestivalen har de seneste årene gitt gode overskudd, og 
fremleie til private arrangementer kan styrke økonomien i et prosjekt. Om dette vil 
være tilstrekkelig avhenger av prosjektet, banken og oppnådd salgssum. 
 
 
Konsekvenser 
For kommunen: Redusert ansvar og reduserte kostnader i forhold til dagens 
situasjon. 
For Bygdelaget: Økt ansvar og høyere «husleie» enn i dag, men samtidig vesentlig 
økt realkapital i kraft av verdien av bygget. Tildeling av spillemidler vil legge bindinger 
på bruk av bygget i mange år fremover, dog ikke større enn at man kan måtte 
tilbakebetale spillemidlene hvis bygget senere selges til annet formål. Bygdelaget vil 
dermed ha hele salgsoverskuddet fra Skarsvåg skole som økonomisk tapsbuffer mot 
i forbindelse med et prosjekt, selv hvis et fremtidig grendehus skulle måtte avhendes. 
 
  

 
2 Alternativ til ny-oppføring kan også være å inngå leieavtale(r) i annet / andre eksisterende bygg. Dette kan 
være en mulighet, særlig for arrangementer utenfor turistsesongen, men per i dag er det vanskelig å peke på 
hvilket bygg i Skarsvåg som ville være egnet 
3 dette vurdert ut ifra disse fondenes bevilginger til lignende prosjekter de seneste årene 
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Modell 3 Salg til tredjepart og langsiktig leieavtale 
Skarsvåg 3 
Bygdelaget overtar bygget for en symbolsk sum og selger bygget videre til tredjepart 
til en rabatert pris med betingelse om inngåelse av langsiktig leiekontrakt på en del 
av bygget. 
Konsekvens 
For Kommunen. Redusert ansvar og reduserte kostnader i forhold til dagens 
situasjon. 
For Bygdelaget. Antatt høyere husleie enn i dag, men samme bruksmuligheter. 
Risiko for at en salgsprosess drøyer, men kan tillate seg å la bygget stå uten 
vesentlig vedlikehold i salgsprosessen. Må etter et salg forholde seg til tredjepart, og 
kan risikere å stå uten grendehus når de leieavtale løper ut. Men har da like lang tid 
til å finne en alternativ løsning, eller komme til enighet med ny eier, og har mulighet 
for å forhandle frem en god avtale med en vesentlig gulerot til en ny eier i kraft av en 
salgsrabatt. På grunn av byggets størrelse er det ikke umulig å få til en løsning som 
denne, men det virker ikke som den mest realistiske og sannsynlige løsningen. Både 
ny eier og bygdelaget vil stå friere om man selger bygget til høyest oppnåelige pris 
og ny eier disponerer hele bygget fritt. Skulle en interessent ha utleie av deler bygget 
som en del av sin forretningsmodell, kan bygdelaget ta opp dette alternativet i 
forhandlingene. 
 
Kamøyvær 3 
Bygdelaget overtar bygget for en symbolsk sum og selger bygget videre til tredjepart 
til en rabatert pris med betingelse om inngåelse av langsiktig leiekontrakt på bygget. 
Denne løsningen anses ikke som realistisk, og er mere en teoretisk øvelse. 
 
Konsekvens 
For Kommunen. Redusert ansvar og reduserte kostnader i forhold til dagens 
situasjon. 
For Bygdelaget. Antatt høyere husleie enn i dag, men samme bruksmuligheter. 
Risiko for at en salgsprosess drøyer og kan stå med et stort øyeblikkelig 
vedlikeholdsansvar. Må etter et salg forholde seg til tredjepart, og kan risikere å stå 
uten grendehus når en leieavtale løper ut. Men har da like lang tid til å finne en 
alternativ løsning, eller komme til enighet med ny eier, og har mulighet for å forhandle 
frem en god avtale med en vesentlig gulerot til en ny eier i kraft av en salgsrabatt. 
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Kommunen avhender bygg uten å bidra til et alternativt samfunnshus  
Dette vil være et vidtrekkende alternativ. Kommunen vil få redusert sine økonomiske 
og praktiske forpliktelser. Avhending av Skarsvåg gamle skole kan ha positive 
effekter også for Skarsvåg, dersom avhendet til en ny næringsvirksomhet som bidrar 
til arbeidsplasser i Skarsvåg. Dette vil også være tilfellet i modell 2 og 3, hvor 
videreførelse av samfunnshusdrift inngår.  
 
Avhending av Kamøyvær Oppvekstssenter kan ha flere negative sider. For det første 
vil fiskeværet miste samfunnshuset, for det andre vil kjøperen mest sannsynlig stå 
med et bygg som hele fiskeværet ønsket ble brukt til noe annet. 
Dersom et eller begge bygg skulle avhendes til tredjepart uten at det blir lagt til rette 
for fortsatt samfunnshusdrift i fiskeværet / -ene, vil det være bedre for fiskeværet / -
ene å selv stå for salg enn at salgssummen går i kommunekassen. 
 
Anbefaling 
Dagens situasjon krevende og ikke bærekraftig noe særlig tilstanden av Kamøyvær 
Oppvekstsenter viser. Rapporten til Sør-Odal kommune er tydelig på at kommunalt 
eierskap ikke er å foretrekke. Det er ikke i løpet av prosjektet skjedd noen forflytting 
av partenes ønsker til modell. Hverken bygdelagene eller Nordkapp kommune 
ønsker å eie byggene, noe som isolert sett peker mot avhending av byggene til 
tredjepart. Avhending til tredjepart virker som en god løsning for Skarsvåg skole, men 
ikke for Kamøyvær Oppvekstsenter. Skarsvåg skole er et svært stort bygg, så for 
dette bygget virker avhending til tredjepart som den mest opplagte løsning. Enten 
med eller uten leieavtale på deler av bygget. Kamøyvær Oppvekstsenter er av en 
mer håndterbar størrelse så her anbefales det at bygdelaget overtar bygget. 
 
Skarsvåg 
For Skarsvåg vil utreder foreslå to løsninger for videreføring av 
samfunnshusfuksjonen. Den ene er modell 2-2 hvor bygget avhendes til høyst mulig 
oppnåelige pris. Et salg må da klausuleres slik at salgssummen øremerkes til formål 
samfunnshus i Skarsvåg. Alt etter oppnådd salgssum kan man da videre undersøke 
om det er mest opplagt å bygge et nytt, mindre, samfunnshus eller om man skal 
bruke summen til å dekke deler av husleie i flere år. Enten i deler av skolen eller i 
andre bygg. Ved nybygg4 kan det utløses spillemidler på 1 til 2 millioner alt etter 
prosjektet, så det bør være undersøkes nøye før man velger bort en slik løsning. 
 
Den andre er modell 3 hvor bygdelaget først overtar eierskapet for en symbolsk sum, 
for så å selge bygget rabattert til tredjepart med en leiekontrakt på en del av arealet. 
Skarsvåg gamle skole er et svært stort bygg, og et bygg som krever store 
oppgraderinger. Men samtidig er skolen et bygg som vil tåle og stå en stund uten 
mye vedlikehold. Risikoen ved å overta bygget og så forsøke å selge det virker derfor 
ikke uhåndterbar. Megler er optimistisk hva angår å oppnå et salg og å oppnå en pris 
omkring verdivurderingen på kr 1 000 000 ved et fritt salg. Bygdelaget har da et stort 
handlingsrom for å gi rabatt mot en gunstig bruksavtale / leieavtale. Finner man den 
rette kjøper vurderes denne modellen være positiv for alle parter. Samtidig kan det 

 
4 Kan også være kjøp av eksisterende bygg og renovering, men det er ikke opplagt hvilket bygg som ville egne 
seg til en slik løsning 
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være lettere å selge bygget uten noen bindinger og dermed oppnå en mye høyere 
pris hvorved man er tilbake ved modell 2-2. Om man ikke har travelt kan man da 
forsøke å komme i mål med modell 3, og ha modell 2-2 som plan-B. 
 
Kamøyvær 
Utreder anbefaler som første prioritet modell 2 for Kamøyvær sin del, at bygdelaget 
overtar bygget for en symbolsk sum. En kombinasjon av spillemidler, egeninnsats og 
et oppstartsbeløp bør kunne løse de mest prekære oppgraderingsbehov og løpende 
oppgradering. Kamøyvær kan også vurdere å bruke bygget som servicebygg for 
korttidsbesøkende med sanitær- og kafetilbud. 
Om det ikke oppnås en avtale vurderes det at alternativet er et salg i det frie 
markedet. Videreføring av kommunalt eierskap kan ikke anbefales. 
Modell 3, avhending til trejdepart og inngåelse av leieavtale kan i teorien være en 
løsning for Kamøyvær. Løsningen kan overveies nærmere f. eks. ved avhending av 
bygget til en lokalt forankret stiftelse som kunne bestå av bygdelaget og lokale 
næringsaktører. 
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Nordkapp kommune  
Økonomi- og stabsavdelingen 
 

 

 
 

 

 

Notat 
 

Sak nr. Dato 
2017/1363-29 28.09.2018 

 
 

Til:  

Fra: Magda Filonowicz 

 
 

Oppsummering av gjennomførte møter og videre arbeidsplan for 
Kamøyvær oppvekstsenter. 

Nordkapp kommune har avholdt følgende møter med representanter for Kamøyvær 
bygdelag: 
  
15.02. - referat sendt til bygdelaget, se vedlegg 
 
13.04. - formelt møtereferat ikke ført, men oppfølgingspunkter fra møtet ble formidlet til 
bygdelaget på epost av samme dag, herunder: 

 Tilstandsvurdering for byggene sendt – med utheving av punkter for Kamøyvær 
 Forespørsel om at bygdelaget bidrar med følgende innspill til det videre arbeidet: 

o Oversikt over utbedringer som kan løses ved egen innstas 
o Aktivitetsoversikt, gjerne i form av årsberetning 

  
Nordkapp kommune har ikke mottatt oversikt over utbedringer som kunne løses av 
bygdelaget ved egen innsats. Årsberetningen er mottatt i april. 
  
09.05. - referat delt ut i papirform på møtet den 09.07. og sendt elektronisk 28.9., se 
vedlegg  
  
09.07. – formelt møtereferat ikke ført, men kommunen noterte følgende hovedmomenter 
fra møte: 

 Formålet med møtet var å gå gjennom de tre ulike modellene for 
oppvekstsenteret og vi utfordret dere ift rammebetingelser for en overtakelse. 
Modellene ble delt ut i papirform og forsøkt presentert av NK.  

 Bygdelaget var opptatt av at de ikke hadde mandat til å diskutere overtakelse. 
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Side 2 av 2 

 Det kom videre frem at dugnadsviljen ift. egeninnsats til vedlikehold av bygg ville 
være større dersom bygdelaget leide og ikke eide bygget. 

 Bygdelaget ønsket at kommunen gjennomførte asbestprøver og utredet nærmere 
forhold knyttet til vann nett. 

 Bygdelaget tok opp manglende vedlikehold av bygget og ba om fortgang i saken 
av hensyn til kommende vintersesong og oppvarmingsbehov. 

 Utover det har bygdelaget gått gjennom historikk i saken på samme måte som i 
forrige møter. Det ble dermed ikke notert nye momenter.  

 Vi avtalte å jobbe videre med en rapport og NK forpliktet seg til å sende en 
rapportutkast innen medio august.  

  
20.09. – referat sendt bygdelaget, se vedlegg 
  
Slik det fremkommer av referatet av 20.9. avtalte vi at bygdelaget kontaktet kommunen 
innen en ukes tid for ytterligere innspill til saken.  
 
Den 27.9. henvendte seg bygdelaget til Nordkapp kommune med forespørsel om å 
avtale nytt møte i påfølgende uke. I siste møte konkluderte vi umiddelbart ikke med å 
fortsette med møtevirksomhet. Dette i påvente av en vurdering av hva som er en 
hensiktsmessig saksgang fremover. Administrasjonen vurderer aktuelt om saken er 
moden for politisk behandling og vil derfor komme tilbake til bygdelagets forespørsel om 
nytt møte ila. neste uke.  
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Nordkapp kommune  Børge Grønlund 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 70/18 16.10.2018 
Kommunestyret 54/18 25.10.2018 

  

Budsjettregulering 2018 - Investeringsbudsjett  

  

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor investeringsbudsjettets 
rammer for 2018 slik det fremkommer av tabell under.  
 

Prosjektnr Prosjektnavn
Opprinnelig 

budsjett 2018

Ramme etter 
regulert budsjett 

19.6.18
Regulering

NY RAMME PR 
25.10.18

18101 Ny områdeplan Nordkapphalvøya 349 792,00 349 792,00 700 000,00 1 049 792,00
10102 Ny sentrumsplan 700 000,00 700 000,00 -700 000,00 0,00
1810x Forprosjekt rådhusplass 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00
18201 Kinosal, ombygging 2 283 652,00 2 283 652,00 650 000,00 2 933 652,00
18302 Utredning fremtidig boligstruktur 500 000,00 500 000,00 -100 000,00 400 000,00
18501 Damanlegg 3 500 000,00 3 500 000,00 -1 101 000,00 2 399 000,00
18503 Elvegata, ferdigstillelse 3 000 000,00 3 000 000,00 -900 000,00 2 100 000,00
18504 Vegoppgradering - asfaltering 1 000 000,00 1 000 000,00 700 000,00 1 700 000,00
18505 Turngata - prosjektering/planlegging VA anlegg 666 100,00 1 196 100,00 -443 000,00 753 100,00
18507 Fjellveien, utbedring etter jordras 0,00 500 000,00 800 000,00 1 300 000,00
18602 Nordkapp Helsesenter- ny oksygenterminal 300 000,00 300 000,00 -83 000,00 217 000,00
18605 Svømmehall, renovering herregarderobe 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00
18606 Vinkelen 10, oppgradering 1 leilighet 400 000,00 400 000,00 -153 000,00 247 000,00
18607 Smart Energiløsning 500 000,00 70 000,00 -70 000,00 0,00

0,00

Budsjettregulering pr 25.10.18

 
 
Ny total investeringsramme for 2018 forblir uendret og utgjør totalt kr 30 409 222,- 
  
 
Formannskapets behandling av sak 70/2018 i møte den 16.10.2018:  

Behandling 
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Rådmannens innstilling 
  
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor investeringsbudsjettets 
rammer for 2018 slik det fremkommer av tabell under. 
  
  

FORSLAG TIL BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETT 2018 
            

        
        

Budsjettregulering pr 25.10.18 

Prosjektnr Prosjektnavn Opprinnelig 
budsjett 2018 

Ramme etter 
regulert budsjett 

19.6.18 
Regulering NY RAMME PR 

25.10.18 

18101 Ny områdeplan Nordkapphalvøya 349.792,00  349.792,00  700.000,00 1.049.792,00  
10102 Ny sentrumsplan 700.000,00  700.000,00  -700.000,00 0,00  
1810x Forprosjekt rådhusplass 0,00  0,00  200.000,00  200.000,00  
18201 Kinosal, ombygging 2.283.652,00  2.283.652,00  650.000,00  2.933.652,00  
18302 Utredning fremtidig boligstruktur 500.000,00 500.000,00 -100.000,00  400.000,00  
18501 Damanlegg 3.500.000,00 3.500.000,00 -1.101.000,00  2.399.000,00  
18503 Elvegata, ferdigstillelse 3.000.000,00  3.000.000,00  -900.000,00  2.100.000,00  
18504 Vegoppgradering - asfaltering 1.000.000,00  1.000.000,00  700.000,00  1.700.000,00  

18505 
Turngata - 
prosjektering/planlegging VA 
anlegg 666.100,00  1.196.100,00  -443.000,00  753.100,00  

18507 Fjellveien, utbedring etter jordras 0,00  500.000,00  800.000,00  1.300.000,00  

18602 
Nordkapp Helsesenter- ny 
oksygenterminal 300.000,00  300.000,00  -83.000,00  217.000,00  

18605 
Svømmehall, renovering 
herregarderobe 1.000.000,00  1.000.000,00  500.000,00  1.500.000,00  

18606 
Vinkelen 10, oppgradering 1 
leilighet 400.000,00  400.000,00  -153.000,00  247.000,00  

18607 Smart Energiløsning 500.000,00  70.000,00  -70.000,00  0,00  
        0,00    

  
Ny total investeringsramme for 2018 forblir uendret og utgjør totalt kr 30 409 222,-. 
 
Vedtak 
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor investeringsbudsjettets 
rammer for 2018 slik det fremkommer av tabell under. 
  
  

FORSLAG TIL BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETT 2018 
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Budsjettregulering pr 25.10.18 

Prosjektnr Prosjektnavn Opprinnelig 
budsjett 2018 

Ramme etter 
regulert budsjett 

19.6.18 
Regulering NY RAMME PR 

25.10.18 

18101 Ny områdeplan Nordkapphalvøya 349.792,00  349.792,00  700.000,00 1.049.792,00  
10102 Ny sentrumsplan 700.000,00  700.000,00  -700.000,00 0,00  
1810x Forprosjekt rådhusplass 0,00  0,00  200.000,00  200.000,00  
18201 Kinosal, ombygging 2.283.652,00  2.283.652,00  650.000,00  2.933.652,00  
18302 Utredning fremtidig boligstruktur 500.000,00 500.000,00 -100.000,00  400.000,00  
18501 Damanlegg 3.500.000,00 3.500.000,00 -1.101.000,00  2.399.000,00  
18503 Elvegata, ferdigstillelse 3.000.000,00  3.000.000,00  -900.000,00  2.100.000,00  
18504 Vegoppgradering - asfaltering 1.000.000,00  1.000.000,00  700.000,00  1.700.000,00  

18505 
Turngata - 
prosjektering/planlegging VA 
anlegg 666.100,00  1.196.100,00  -443.000,00  753.100,00  

18507 Fjellveien, utbedring etter jordras 0,00  500.000,00  800.000,00  1.300.000,00  

18602 
Nordkapp Helsesenter- ny 
oksygenterminal 300.000,00  300.000,00  -83.000,00  217.000,00  

18605 
Svømmehall, renovering 
herregarderobe 1.000.000,00  1.000.000,00  500.000,00  1.500.000,00  

18606 
Vinkelen 10, oppgradering 1 
leilighet 400.000,00  400.000,00  -153.000,00  247.000,00  

18607 Smart Energiløsning 500.000,00  70.000,00  -70.000,00  0,00  
        0,00    

  
Ny total investeringsramme for 2018 forblir uendret og utgjør totalt kr 30 409 222,-. 
 
 
 
 
Saksutredning  

På bakgrunn av gjennomgang av investeringsprosjektene pr 2. tertial finner rådmannen 
det nødvendig å fremme forslag til reguleringer av en del investeringsprosjekter. 
Grunnlaget for forslaget er begrunnet gjennom behov for økte bevilgninger på 
enkeltprosjekter, at noen prosjekter ikke vil kunne bli igangsatt i 2018, og på grunn av 
mindreforbruk i flere prosjekter. 
Investeringsbudsjettet må ved avslutning av regnskapsåret skal være mest mulig i 
samsvar med framdriften i de ulike prosjektene. Det er derfor behov for å regulere 
investeringsbudsjettet i samsvar med reelle kostnader for prosjekter. 
 
Prosjekt 18101 «Ny områdeplan Nordkapphalvøya» og prosjekt 10102 «Ny 
sentrumsplan» 
Bevilgningen knyttet til «Ny områdeplan Nordkapphalvøya» og «Ny sentrumsplan» ble 
gitt i 2016 og videreført til 2017 og 2018 som en samlepost til «Kommuneplanens 
arealdel». På bakgrunn av inngåtte avtaler på begge områdeplaner ble bevilgningen 
splittet administrativt med Kr 349 792 til Nordkapphalvøya og kr 700 000 til Ny 
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sentrumsplan i 2018. I tillegg har kommunen mottatt kr 200 000 i tilskuddsmidler fra 
Fefo til områdeplan Nordkapphalvøya.  
 
Arbeidet med ny sentrumsplan er utsatt pga av utvidelse av prosessen knyttet til 
områderegulering av Nordkapphalvøya. Sistnevnte utvidelse har ført til merforbruk på 
om lag kr 500 000 iht opprinnelig budsjett ved utgangen av 2. tertial. Arbeidet er fortsatt 
ikke avsluttet og endelige kostnader er på nåværende tidspunkt ukjent. Rådmannen vil 
dermed varsle om at hele budsjettet til «Kommuneplanens arealdel» vil slik det fremstår 
nå vil medgå til arbeidet med «Ny områdeplan Nordkapphalvøya».  
 
I forbindelse med fremleggelse av forslag til investeringsbudsjett for 2019 vil 
rådmannen synliggjøre behovet knyttet til «Ny sentrumsplan» som skal igangsettes i 
løpet av 2019.  
 
Oppsummert: 
Bevilgning knyttet til «Kommuneplanens arealdel» overført fra 2017 med kr 1 049 792 
og midler mottatt fra FEFO kr 200 000 vil i sin helhet medgå til «Ny områdeplan 
Nordkapphalvøya». Medfører ingen budsjettregulering på nåværende tidspunkt. 
 
Prosjekt 1810x Forprosjekt rådhusplassen 
Formannskapet vedtok 11.september forslag om regulering av rammen for investering 
knyttet til «Forprosjekt rådhusplassen». Bakgrunnen er at det etter avslag på søknad 
om etablering av Tuftepark samt sanering av kommunal lekeplass er kommet et politisk 
vedtak om snarlig planlegging av fremtidig bruk av Rådhusplassen.  
 
Til dette arbeidet foreslår rådmannen at det engasjeres ekstern konsulent. Anslått 
kostnad kr 200 000. 
 
Prosjekt 18201 Kinosal ombygging 
Prosjekt renovering av Honningsvåg kino omfatter ombygging, interiør, kiosk 
m/innredning, tekniske installasjoner, universell utforming sluttføres i 2018.  
Merforbruk i prosjektet ligger på kr 650 000. Endelig ramme for prosjektet var på kr 3,9 
millioner. Sluttsum ligger nå an til å bli kr 4,55 millioner. 
 
Merforbruket skyldes først og fremst utfordringer ved ombygging av eksisterende bygg, 
uklare avtaler og mangelfull prosjektdokumentasjon. Mange problemstillinger måtte 
løses underveis. Prosjektet startet opp i allerede i 2016 med prosjektering og 
anskaffelser. Underveis ble det gjennomført mange ulike vurderinger. Blant annet er 
det besluttet at det skal bygges amfi og kiosk. Senere ble tiltak på kino vurdert som 
søknadspliktige. Byggemelding ble sendt kommunen i høst 2017, da det viste seg at de 
planlagte tiltak kom i kollisjon med eksisterende ventilering av kinosalen. Det ble 
besluttet at anskaffelse av nytt ventilasjonsanlegg var nødvendig og lovpålagt. 
Prosjektet ble i 2017 lagt på is i påvente av anskaffelse av ventilasjon. Budsjettramme 
var oppjustert i forhold til anslått verdi på ventilasjonsanlegg. I tillegg måtte lydutstyret 
oppgraderes og kostnadene ble høyere, enn planlagt. 
Ved gjenoppstart har prosjektdokumentasjon fortsatt vært mangelfull. Det var 
uoverensstemmelser mellom utført mengde av arbeid i 2017 og resterende arbeid som 
skulle utføres i 2018. Oppdaterte tilbud stemte ikke med de opprinnelige tilbudene. 
Total kostnad for konsulenttjenester var uklar. Det ble gjort mye endringer i arbeidet 
underveis: ekstra lyskilder, ekstra utstyr til mobile stoler i hht. krav til universell 
utforming, diverse ekstra arbeidet med interiør om ombygging, noe som gjorde at 
uforutsette kostnadene ble høyere enn planlagt. 
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Rådmannen foreslår at investeringsrammen økes med kr 650 000 til dekning av 
merforbruk. 
 
Prosjekt 18302 Utredning fremtidig boligstruktur 
Prosjektet er igangsatt. Det er engasjert ekstern konsulent som nå er i gang med 
kartlegging av all bygningsmasse tilknyttet Helse, rehabilitering og omsorg. Etter 
planen vil rådmannen legge frem en sak for kommunestyret før i desember, hvor 
foreløpige konklusjoner og veivalg skisseres. Bevilget investeringsramme er på kr 0,5 
mill. Det ligger an til at rammen kan reduseres med kr 0,1 mill og rådmannen foreslår at 
rammen reduseres tilsvarende og brukes som inndekning på andre prosjekter. 
 
18501 Damanlegg – sikring av vannforsyning 
Vedtatt investeringsramme på kr 3,5 mill. 
 
I 2018 vurderes flere mulige alternativer og bærekraftige løsninger for fremtidig 
vannforsyning i Nordkapp kommune. Det jobbes med mulighetsstudiet, forslag til plan 
for rehabilitering av dammer og etablering av nødvendig infrastruktur.  
Estimert kostnad for bruk av konsulenter i 2018 er på kr 0,1 mil 
 
Vannledning i Seppoladalen (hovedvannledning for Honningsvåg) ligger i utvasket grøft 
etter vårflom. Problemet er av akutt karakter. Det er utarbeidet et notat som skisserer 
mulige løsninger. Ny grøft for vannledning anbefales som mer langsiktig løsning, enn 
utbedring av eksisterende grøft. Grad av risiko vurderes som høy, da ny vanngrøft mest 
sannsynlig forutsetter sprenging av fjell. Kostnadsrammen for dette anslås til kr 1,7 mill. 
Rådmannen anbefaler at tiltaket gjennomføres i 2018 før snø og tele inntreffer. 
 
Rådmann foreslår finansiering av prosjektet fra investeringspost Damanlegg - sikring av 
vannforsyning som har en ramme på kr 3,5 mill. 
 
Det foreslås videre at netto endring i foreslåtte budsjettreguleringer på kr 1 101 000 av 
andre prosjekter finansieres med bruk av rammen for Damanlegg. Dettes skyldes at 
man er inne i en planlegging av dette tiltaket, og det vil ikke være aktuelt å gjøres 
fysiske investeringer før utgangen av 2018.Dette vil medføre at restramme for 
Damanlegg for 2018 vil være kr 699 000. Denne rammen anbefales at blir stående for 
2018. 
 
18503 Ferdigstillelse av Elvegata 
Prosjektet omfatter oppføring av ny støttemur, asfaltering av Elvegata/Skolegata. 
Prosjekter er planlagt ferdigstilt oktober 2018.  
 
Opprinnelig kostnadsramme var estimert til kr 3,0 millioner Prosjektet var revidert i 
2018. Etter kontrollmålinger ble oppdraget kontrahert til kr 2,0 mil. 
Prosjekteringskostnad er på kr 63 600. 
Endelig sluttsum vil ut fra dette ligge an til å bli kr 2,1 millioner. Rådmannen foreslår at 
investeringsrammen reduseres med kr 0,9 millioner og at dette går til inndekning av 
andre prosjekter. 
 
18504 Vegoppgradering - asfaltering 
Prosjektet omfatter reasfaltering av Elvebakken (som planlagt), 1000 m2, Klubbveien 
(planlagt 2020), 1000 m2, Kirkegata gammel del (planlagt 2018, justeringer i arealet), 
900 m2, Prestebakken (planlagt 2021), 1200 m2. 
 

113



Sensitivity: Internal

Det er vedtatt av formannskapet at restmidler i prosjektet Turngata, kr 443 884, som 
opprinnelig var tiltenkt til asfaltering av siste del av Turngata, omdisponeres til 
asfaltering av Laksefjordgata, 720 m2. Bakgrunnen for at rådmannen foreslår dette er 
kraftig forverring av tilstand på deler av Laksefjordgata etter siste vintersesongen. 
Kostnad for dette er beregnet til kr 0,5 mill. 
 
Det er videre vedtatt av formannskapet at Tokleveien (mellom Prix og Nordkapp bo- og 
servicesenter) også asfalteres i 2018. Rammen for veivedlikehold må da økes 
ytterligere med kr 0,2 mill for asfaltering av Tokleveien.  
 
Fremdrift:    Utføres av Nord Veg og Anlegg AS, ferdig 15.10.2018 
Investeringsramme:  kr 1,0 mill. 
Kostnad/prognose:   kr 1,7 mill 
Behov for regulering:  + kr 0,7 mill 
 
18505 Turngata – prosjektering/planlegging VA anlegg 
Prosjektet er utført i 2017 i forhold til utskifting av VA-infrastruktur. 
Gjenstående arbeid knyttet til dette og som gjaldt asfaltering ble gjennomført på 
forsommeren 2018.  
 
Det ble i forbindelse med budsjettregulering i juni 2018 vedtatt at prosjektet skulle 
utvides til også omfatte asfaltering av resterende del av gaten. Det ble dermed gjort en 
ekstra bevilgning til dette. Imidlertid hadde ikke entreprenør anledning til å gjennomføre 
dette, slik at denne delen dermed ikke er utført. Rest bevilgning på prosjektet foreslås 
overført til andre prosjekter. 
 
18507 Fjellveien, utbedring etter jordras 
Skade på Fjellveien er en konsekvens av jordras og utbedring av skaden er av akutt 
karakter. Det foreligger en sterk anbefaling om å skifte ut VA-infrastruktur i området 
omfattet av skaden. Kommunen har mottatt anbud på kr 1,25 mil på dette oppdraget. 
Frist for ferdigstillelse er 1.november 2018. Prosjektet har høy grad av usikkerhet. 
Årsaken til det er ukjent stand på massene og VA-ledningene som skal skiftes ut.  
 
Det ble i juni 2018 bevilget kr 0,5 mill til prosjektet. På bakgrunn av mottatt anbud 
anbefaler rådmannen at det bevilges ytterligere kr 0,8 mill til prosjektet, slik at total 
ramme dermed blir kr 1,3 mill. 
 
18602 Nordkapp Helsesenter – ny oksygenterminal 
Prosjektet er avsluttet. Investeringsramme kr 0,3. Endelig kostnad kr 217 000. 
Restbevilgning kr 87 000 foreslås overført til andre investeringsprosjekter. 
 
18605 Svømmehall, renovering herregarderobe 
Prosjektet har vært på anbud med forlenget frist. Det er mottatt 2 anbud, begge lå langt 
høyere enn vedtatte rammen. Etter gjennomførte forhandlinger er omfang av arbeidet 
kvalitetssikret. Kostnad for kun oppussing av garderoben er prognosert til kr 0,9 mil. 
Prosjektering/byggeledelse estimer til kr 0,1 mil. Sikringstiltak i teknisk rom estimert til 
kr 0,5 mil.  
 
Formannskapet har vedtatt en økning av rammen med kr 0,5 mil, for å kunne 
gjennomføre sikringstiltak som er anbefalt i Norconsults rapport fra 2017. Det 
foreslås at total rammen oppjusteres til kr 1,5 mil. 
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18606 Vinkelen 10, oppgradering 1 leilighet 
Prosjektet er sluttført, med mindre forbruk på kr 153 000. I det opprinnelige prosjektet 
skulle bare en leilighet oppgraderes. Lav prosjektkostnad skyldes at store deler av 
oppdraget ble utført i egen regi av personal på teknisk. Dette har på den andre siden 
slukt interne ressurser, og andre oppgaver løpende oppgaver har blitt nedprioritert. 
 
Mindreforbruket på kr 153 000 foreslås overført til andre prosjekter. 
 
18607 Smart energiløsning 
Prosjektet er ikke påbegynt og bør utgå i 2018. Investeringsrammen på kr 70 000 
foreslås overført til andre prosjekter. 
 
Andre prosjekter som ikke foreslås budsjettregulert, men som bør omtales: 
 
Utskifting av VA kummer  
Utskifting av 4 VA kummer er en planlagt investering på kr 1,0 mil. Ved årets start var 
utskifting av 4 VA kummer i Øvergata vurdert som mest prekære. Gjennom 
prosjekteringsarbeid ble det påpekt at det foreligger anbefaling om at hele rørtraseen 
bør fornyes. Det er viktig å presisere at ny rørtrase i Øvergata er en vedtatt investering 
for 2019. Utskifting av 4 VA kummer i Øvergata bør sees i sammenheng med vedtatt 
investering på kr 2,0 mil i økonomiplan for 2018-2021. Det foreslås gjennomføre 
utskifting av 4 VA kummer i Øvergata samtidig med utskifting av VA-ledninger i 
Øvergata i 2019. Prosjektet overføres derfor til 2019. 
 
Bårehus 
Tilstandsrapport på bygget er utført. Anbefaling er at bygget kan bevares under 
forutsetning med omfattende renoveringer. Man har hatt samtaler med Nordkapp 
Menighet om at ombyggingen kan gjennomføres i regi av dem. Behovet for ombygging 
ble presentert for kommunen i et møte i april 2018, der de Nordkapp Menighet 
beregnet totalkostnadene i prosjektet til ca 1 million. Detaljprosjektering er imidlertid 
ikke foretatt.  
 
For å synligjøre behovet foreslås det et å videreføre investeringsmidler til neste 
årsbudsjett. 
 
Nordkapp barnehage, diverse bygningsmessige arbeider 
Nordkapp barnehage er et bygg som har lekkasjer i takkonstruksjon, samt vinduer. 
Prosjekt er i gjennomføringsfase. 
 
Prosjektet har vært på anbud i 2018. Mottatt anbud er på kr 1,8 mil. Grunnet stor 
usikkerhet vedtok kommunestyret i juni 2018 å utvide rammene for prosjektet, med 
totalramme på kr 2,3 mil. Prosjektet skal gjennomføres i 2018 og 2019. 
Grad av usikkerhet er fortsatt høy og begrunnes i at uforutsette kostnader kan oppstå 
ved blant annet omgjøring av eksisterende ventilasjonskanaler. Disse er 
ventilasjonsavtrekk med uttak på taket og per i dag er en av årsakene til taklekkasje på 
teknisk rom med el. skap.  
 
På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å tallfeste denne type usikkerheten. 
Rådmann vil da foreløpig ikke foreslå budsjettregulering for dette prosjektet. 
 
Nordkapp Helsesenter, tak, vindu, kontorer 
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Prosjekt gjennomføres i 2018 og 2019. Nordkapp helsesenter er et bygg som har 
mange lekkasjer i takkonstruksjon, samt vinduer. Prosjektet har vært på anbud i 2018. 
Mottatt anbud er på kr 2,85 mil. Det er forventet byggestart rundt årsskiftet. Prosjektet 
har høy grad av usikkerhet. Nye, ukjente problemer kan oppstå når man begynner å 
rive eksisterende konstruksjoner som kan medføre uforutsette kostnader som ikke er 
tatt høyde til ved prosjektering og kontrollmåling av arbeidsmengde. På nåværende 
tidspunkt er det ikke mulig å tallfeste denne type usikkerheten. Rådmann vil da 
foreløpig ikke foreslå budsjettregulering for dette prosjektet. 
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Nordkapp kommune  Raymond Robertsen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 55/18 25.10.2018 

  

"To Russia with love" - 2019  

Formannskapets innstilling 
 

1. Prosjekt «To Russia with love» - 2019 gjennomføres i tråd med planer framlagt i 
formannskap sak 64/18, og revidert forslag sendt inn i etterkant av vedtak.  
 

2. Det avsettes kr 200.000,- til formålet. Utgiftene belastes disposisjonsfondet og 
regnskap føres i 2018.  

 
  
Bakgrunn  
 
Denne saken har vært til behandling formannskapet 11.september og 16.oktober. 
Rådmanns innstilling til formannskapet 11.september var: 
 
Formannskapet tar saken og presentasjonen av prosjekt «To Russia with love – 2019» 
til orientering.  
 
Vedtak i Formannskapet 11.september var: 
 
Formannskapet ber rådmannen se på om det er mulig å ta ned budsjettet og komme 
tilbake til formannskapet, eventuelt at prosjektet sees mot budsjett for 2019 eventuelt 
2020. 
 
Formannskapet satt saken opp til behandling igjen den 16.oktober. Dette ble gjort med 
bakgrunn i justering av budsjettet for prosjektet etter følgende modell: 
 
Utgifter Kostnad Kommentar 
Reise 30 pers (alt 1) 265 000  
Opphold (30 pers) 115 000  
Reise/opphold S-A/Honningsvåg 100 000  
Kunstnerisk ledelse (Nordkapp Kulturskole) 70 000  
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Administrasjon/organisering (Perleporten 
Kulturhus?) 

100 000  

Eksterne musikere (honorar) 60 000  
Arrangement/komponering 40 000  
Visum/ev andre utgifter 50 000  
SUM 800 000  

   
Finansiering   
Nordkapp Kommune 300 000 Herav 100 000 egeninnsats 
Barentssekretariatet 400 000  
Andre 100 000  
SUM 800 000  
 
Nordkapp kommune inngikk i mars 2002 en erklæring om vennskap og samarbeid med 
Kargopol kommune i Russland. Som del av avtalen har Nordkapp kommune ved flere 
anledninger mottatt besøk fra Kargopol kommune, sist gang i januar 2018. Rådmannen 
maner at tiden er inne for å vurdere et besøk fra Nordkapp kommune i Kargopol, 
dersom intensjonen er å videreføre avtalen fra 2002.  
  
Nordkapp kommune ved kulturskolen har siden oktober 2017 planlagt gjennomføring 
av besøk til Kargopol i mai 2019. Nordkapp kulturskole har i samarbeid med 
Perleporten Kulturhus planlagt og forberedt et program for vennskaps- og 
samarbeidskonsert i Arkangelsk og Kargopol.  
 
Som det fremkommer av erklæringen om vennskap og samarbeid mellom kommunene 
så er kulturprosjekter som «To Russia with love» med på å utvikle gode relasjoner 
mellom ulike land og kulturer. Rådmannen vurderer at det er gode muligheter for å 
oppnå eksterne samarbeidspartnere og finansiering til prosjektet.  
 
Vedlegg 
1 Erklæring om vennskap og samarbeid 2002 
2 Prosjektskisse "To Russia with love" - 2019 

Videre fremdrift  
 
Nordkapp kulturskole planlegger tur til Russland i mai 2019 der det skal være med 
omkring 20 kulturskoleelever, i tillegg til reiseledere (foresatte) og lærere. 
 
I utgangspunktet planlegges det å ha med barnekoret BALUBA som «plattform» for det 
som kulturskolen skal bidra med. Videre planlegges det å ha med noen 
instrumentalelever og lærere som «komp» til koret, samt å ha med noen elever fra 
visuelle kunstfag.  
 
Arbeidet med å planlegge, øve inn og forberede programmet til turen vil strekke seg 
over hele skoleåret med ukentlige øvelser og møter. 
 
Arbeidsinnsatsen fra kulturskolelærerne vil være på 5 t/u i 38 uker, 190 timer fordelt 
over hele skoleåret i form av ukentlige øvelser og øvingshelger. Dersom en legger til 
grunn timepris på kr. 750 tilsvarer dette en kommunal egenandel på kr. 142.500,- som 
allerede er finansiert gjennom budsjetterte lønnsutgifter ved Nordkapp kulturskole.  
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I budsjettutkastet i prosjektskissen er det budsjettert med finansiering fra Nordkapp 
kommune på kr. 420.000. Dette medfører at prosjektet per nå har behov for bevilgning 
på kr. 280.000 for å kunne realiseres. Videre er det budsjettert med finansiering på kr. 
350.000 fra Barentssekretariatet og kr. 100.000 fra andre bidragsytere. Dersom en 
oppnår mer ekstern finansiering til prosjektet, vil behovet for bevilgning fra Nordkapp 
kommune reduseres tilsvarende.  
 
Perleporten Kulturhus har de siste to årene gjennomført samarbeidsprosjekter mot 
Russland og er planlagt å levere prosjektledelse i prosjektet «To Russia with love». 
Prosjektskissen er utarbeidet av Perleporten Kulturhus i samarbeid med Nordkapp 
kulturskole. Rådmannen vurderer at det ikke er ressurser i kulturadministrasjonen eller 
ved Nordkapp kulturskole til å utføre prosjektledelse. 
 
 
Vedlegg  
 

- Prosjektskisse «To Russia with love – 2019»  
- Erklæring om vennskap og samarbeid mellom Nordkapp kommune, Norge og Kargopol 

kommune, Russland 
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Prosjektskisse 
 
Tre nasjoner; Norge, Russland og Sør Afrika skal møtes og være sammen over en uke for 
å jobbe frem og lage en vennskapskonsert mellom barn og unge og voksne. Konserten 
skal utvikle nye musikkuttrykk og farges av de tre respektives kultur og tradisjoner 
gjennom denne musikken. 
 
 
 
Visjon: 
 

 ”Music breaking boarders”; 
Musikalsk vennskapsamarbeid over landegrensene i dag og i fremtiden. 
Kunnskap og kulturforståelse. Fredsarbeid mellom nasjoner for fremtiden. 
Kulturnæringsutvikling. 

 
 
Målsetting: 
 

 Bevare og utvikle vennskap og samarbeid. 
 Bruke musikken som en felles uttrykksform på tvers av kulturskiller. 
 Avmystifisere og utvikle gjensidig forståelse gjennom kunnskapsformidling 

knyttet tett opp til konkret samhandling. 
 Styrke opplevelsen av fellesskap. 
 Mestring og økt selvbevissthet. 
 Etablere varige nettverk og initiere fremtidige utviklingsprosjekt. 
 Aktivisere media for å styrke prosjektideen innad og vise utad hvordan ulike 

kulturer kan møtes i tillitsfull nærhet. 
 
Deltakere: 
Barnekor, kulturskoleelever, kulturskolelærere, musikere fra Honningsvåg. 
Brassbandmedlemmer fra Johannesburg, Sør Afrika 
Proffesjonelle musikere / Fargespillskapere - Ole Hamre og Gabriel Fliflet 
Politisk og administrativ ledelse fra Nordkapp kommune 
Perleporten Kulturhus 
 
 
 
Hvorfor Kargopol/Arkangelsk? 

 Overordnet vennskaps- og samarbeidsavtale mellom Nordkapp kommune og 
Kargopol i Russland - underskrevet mars 2002. 

 I flere år har kulturskoleelever  og kulturskolelærere/musikere fra Nordkapp 
kommunes vennskapskommune Kargopol , besøkt oss. Tiden er inne og kanskje 
overmoden for gjenvisitt. 

 Vi planlegger gjenvisitt i Russland, Arkangelsk /Kargopol mai 2019.  
 Vi vil bringe alle involverte deltakere beskrevet ovenfor, samt administrativ og 

politisk ledelse med til Russland med disse planene 
 

123



 
Hvorfor Alexandra, Johannesburg – Sør Afrika? 

 Honningsvåg Skolekorps store internasjonale prosjekt ”Bryt grenser” som startet 
i 1994, viser lenken til Sør Afrika. Denne forbindelsen er fremdeles sterk i vårt 
lokalsamfunn. Siden 1998 da Nordkapp kommune hadde besøk fra Sør-Afrika, 
har vi snakket om å jobbe med videreføringen. Nå er tiden kommet da 
motivasjonen, engasjementet og mulighetene er til stede – dog i en enda større 
form og med flere deltakere. Lille internasjonale Nordkapp kommune kan gjøre 
de virkelig store prosjektene!  

 
 

 
 
 

Hvorfor Honningsvåg/Nordkapp? 
 

Vi er en internasjonal kommune! 
Vi har kompetansen! 
Vi har motivasjonen! 

Vi har stå-på-viljen, idealismen og et snev av galskap! 
Vi har mulighetene! 
Vi har nettverket! 

Vi har gleden! 
Vi har musikken! 
Vi har kulturen! 

 
 
 
 
 
Beskrivelse 
 
Nordkapp Kulturskole (Nordkapp kommune) i samarbeid med Perleporten Kulturhus 
planlegger og forbereder program for stor vennskap- og samarbeidskonsert i 
Arkangelsk/ Kargopol mai 2019.  
Arbeidet og planleggingen er i gang allerede fra forsommeren/mai, og fra høsten 2018 
legges dette inn i planene for skoleåret 2018/2019 i kulturskolen i Nordkapp. 
 
Parallelt jobbes det i Sør Afrika, Bergen og Russland med samme formål – vennskap og 
kontakt over landegrenser og en gjenvisitt fra vennskapskommunen Nordkapp skal 
endelig skje i Kargopol, Russland i 2019! 
 
 
 
 
 
 
 
 

124



 
 

 
Kort foreløpig programskisse og innhold for dagene: 
 
1. 
Faglig/ musikalsk/sosialt: 

 Konsert  - innøving over flere dager ( 3-4 øvingsdager) og konserter i 
Arkangelsk og Kargopol i mai 2019. 

 Musikalske og sosiale vennskapsbånd mellom alle aldersgruppene knyttes. 
 Videreutvikle det musikalske aspektet. Nye kontakter. 

 
2. 
Besøk og utflukter: 

 Utvikle nettverk – både musikalsk, sosialt, administrativt og næringsmessig. 
 Utvikle næringsideer og samarbeidsmuligheter. 

 
3.  
Relevante treffpunkt og møter for administrativ og politisk ledelse. 
 
4. 
Ordfører vil være kommunens øverste representant. 
 
5.  
Grande finale og stor konsert i Kargopol og Arkangelsk!  
 

 
Budsjettutkast 
Det er vurdert både busstransport hele veien, og fly fra Alta-Arkangelsk. I 
budsjettutkastet tas det utgangspunkt i flyreise. Bussreise vil bli noe billigere, men vil gå 
over 3 dager hver vei. 
 

Utgifter  
Reise 30 pers 265 000 
Opphold (30 pers) 115 000 
Reise/opphold S-A/Honningsvåg 100 000 
Kunstnerisk ledelse (Nordkapp Kulturskole) 140 000 
Prosjektledelse/ administrasjon/organisering (Perleporten 
Kulturhus) 100 000 
Eksterne musikere (honorar) 60 000 
Arrangement/komponering 40 000 
Visum/ev andre utgifter 50 000 
SUM 870 000 
  
Finansiering  
Nordkapp Kommune 420 000 
Barentssekretariatet 350 000 
Andre 100 000 
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SUM 870 000 
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Sensitivity: Internal

Nordkapp kommune  Raymond Robertsen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 6/18 25.10.2018 

  

Utvasket vannledning Seppoladalen  
 
Formannskapet har i møte 16.oktober behandlet sak etter § 13, og gjorde følgende 
vedtak: 
 
«Med bakgrunn i kommunelovens § 13, vedtar formannskapet å igangsette prosjekt 
utbedring av vanntrase i Seppoladalen i 2018, etter Alternativ 2, innenfor ramme på kr 1,3 
mil. I tillegg avsettes en reserve på kr 400 000,-.  
 
Tiltaket finansieres over gjennom regulering av investeringsbudsjett 2018.» 
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Sensitivity: Internal

Nordkapp kommune  Randi Jørgensen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 7/18 25.10.2018 

  

Reparasjon av Fjellveien etter jordskred  

 Bakgrunn 

 
Formannskapets behandling av sak 61/2018 i møte den 11.09.2018. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Med bakgrunn i kommunelovens § 13 økes rammen for prosjekt «utbedring av skader 
på Fjellveien», med kr 800 000,- til kr 1,3 millioner, og gjennomføres etter alt. 1. 
 
Reguleringen finansieres gjennom regulering av investeringsbudsjettet 
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Sensitivity: Internal

Nordkapp kommune  Randi Jørgensen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 8/18 25.10.2018 

  

Nordkapp svømmehall - vedlikehold 2018, regulering budsjett  
 
Bakgrunn  
 
Formannskapets behandling av sak 62/2018 i møte den 11.09.2018. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Formannskapet vedtar etter kommunelovens § 13 å utvide rammen for prosjektet 
vedlikehold av svømmehallen fra kr 1 million, til kr 1,5 millioner. Utvidelsen av rammen 
skal bidra til at sikringstiltak i pumperom også kan gjennomføres som en del av 
prosjektet. 
 
Finansiering av budsjettreguleringen gjøres i forbindelse med regulering av 
investeringsbudsjettet.  
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