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Nordkapp kommune 
 

 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Rådhussalen, Honningsvåg 
Dato: 11.12.2018 
Tid: 08:30 
 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kristina Hansen Leder AP 
Kjell Valter Sivertsen Nestleder AP 
Gry Jørgensen Medlem AP 
Geir Stian Høyen Medlem AP 
Ottar Hansen Medlem AP 
Werner Hansen Medlem AP 
Hilde Fagerhaug Medlem AP 
Roger Hansen Medlem AP 
Annathon Granaas Medlem AP 
Chris-Thomas Jørgensen Medlem AP 
Torger Samuelsen Medlem SV 
Johnny Ingebrigtsen Medlem SV 
Jan Olsen Medlem SV 
Lars Helge Jensen Medlem H 
Renate K. Olsen Medlem H 
Tor Mikkola Medlem SP 
Hugo Salamonsen Medlem SP 
 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Idar Jensen Medlem H 
Tarald Nikolaisen Medlem H 
 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Asbjørn Jensen Tarald Nikolaisen H 
Odd Edvard Jensen Idar Jensen H 
Merknad: 
  
Werner Hansen AP ble innvilget permisjon fra  kl. 09:30 til 10:15 
Lars Helge Jensen ble innvilget permisjon fra kl. 17:30 
Hugo Salamonsen ble innvilget permisjon fra kl.17:45 
Ottar Hansen ble innvilget permisjon fra kl.18:00 
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Raymond Robertsen Rådmann 
Børge Grønlund Assisterende rådmann 
Magda Filonowicz Sektorleder økonomi og stab 
Siv Jane Andersen Rådgiver 
Ronny Holm Sektorleder helse, rehabilitering og 

omsorg 
Vera Iversen Sektorleder teknisk 
Randi Jørgensen Konsulent 
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Nordkapp kommune  

 
Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Sakstittel  Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 57/18 Godkjenning av innkalling og protokoll fra 
forrige møte 

  

PS 58/18 Barnehagestruktur 2018 - 2028  2018/508 
PS 59/18 Forvaltningsrevisjon enkeltvedtak  2018/771 
PS 60/18 Oversendelse til kommunestyre av 

kontrollutvalgets forslag til budsjett for 
kontroll og tilsyn 2019 

 2018/1554 

PS 61/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 
2022. Innstilling til endelig budsjett 

 2018/1182 

PS 62/18 Skjenkebevilling - Nordkapp kommunale 
Kino 

 2018/914 

PS 63/18 Nordkapp sokn - håndtering av innvilget 
likviditetslån for 2016 og 2018 

 2017/1168 

PS 64/18 Rapport forstudie helsebygg  2018/1592 
PS 65/18 Midlertidig forlenging løyve på Nordkapp 

2018 
 2017/1401 

PS 66/18 Tilstandsrapport grunnskole Nordkapp 
kommune 2018 

 2018/1596 

PS 67/18 Budsjett 2019 - økning av avgift for festing 
av grav 

 2018/1182 

RS 9/18 Møteutskrift fra kontrollutvalget i Nordkapp 
kommune den 23.oktober 2018 

 2018/621 

RS 10/18 Skjenkebevilling - King Crab House 
Brasseri & Bar A/S 

 2018/1461 

RS 11/18 Etablering av et bunkers- og industrianlegg 
i Kobbhola 

 2018/634 
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PS 57/18 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Kommunestyrets behandling av sak 57/2018 i møte den 11.12.2018:  

Behandling 
 
Innkalling og saksliste godkjent. Protokoll fra forrige møte godkjent med følgende 
endringer: 
  
Jan Olsen SV frem følgende endringer: 
PS 49/18 
SV sitt forslag må fremkomme, og at det ble trukket. 
  
PS 50/18 
Både AP og Høyre sine forslag må fremkomme, og at de ble trukket (Til fordel for 
fellesforslaget deres). 
  
PS 54/18 
Rekkefølgen i forslagene er feil. AP sitt forslag om lekeplass må komme først, deretter 
SV sitt endringsforslag til AP sin måte å finansiere. 
  
For fremtiden skal alle forslag, og trukne forslag protokolleres. 
  
Forslaget vedtatt med 17 stemmer, mot 2 stemmer.  
  
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjent. Protokoll fra forrige møte godkjent med følgende 
endringer: 
PS 49/18 
SV sitt forslag må fremkomme, og at det ble trukket. 
  
PS 50/18 
Både AP og Høyre sine forslag må fremkomme, og at de ble trukket (Til fordel for 
fellesforslaget deres). 
  
PS 54/18 
Rekkefølgen i forslagene er feil. AP sitt forslag om lekeplass må komme først, deretter 
SV sitt endringsforslag til AP sin måte å finansiere. 
  
For fremtiden skal alle forslag, og trukne forslag protokolleres. 
  
  
  
  

PS 58/18 Barnehagestruktur 2018 - 2028 

Oppvekst-, velferd-,og kulturstyrets behandling av sak 9/2018 i møte den 07.12.2018:  

Behandling 
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Trudy Engen SV ba å få sin habilitet vurdert med bakgrunn i at hun i sin tidligere stilling 
har vært saksbehandler for barnehage saken.  Oppvekst-, velferd og kulturstyre  tok 
habilitetsspørsmålet til votering jf. Forvaltningsloven §6. fjerde ledd ble Trudy Engen 
erklært habil. 
  
Rådmannens innstilling: 

1. Driften i Skårunge Barnehage flyttes til Nordkapp Barnehage fra og med 1.januar 
2019. 

2. Kommunestyret ber Rådmann komme tilbake med forslag til hva som skal skje 
med bygget og eiendommen der Skårungen barnehage er i dag. 

3. Kommunestyret ber rådmann overvåke utviklingen og behovet for 
barnehageplasser i kommunen og komme tilbake dersom situasjonen endres 
betydelig 

  
Trudy Engen SV fremmet følgende forslag:  
Oppvekst-, velferd-,og kulturstyre tar rådmannens saksfremmlegg om 
barnehagestruktur til orientering. Skårungen barnehage legges ikke ned pr. 01.01.2019. 
Før en eventuell stegning av barnehager må flere sider av kommunens barnehagetilbud 
kartlegges og vurderes: 
  

 Framskriving av barnetall i aldersgruppen 1-5 år innenfor en tidshorisont på å 
f.eks 10 år. 

 Tilgjengelighet i form av kapasitet ut fra framskriving av barnetall. 
 Økonomiske konsekvenser av endring i barnehagestruktur for 

økonomiplanperioden (2019-2023) må utredes og sammenlignes med dagens 
struktur. 

 Ved eventuell endring av barnehagestruktur må brukeren (ansatte, 
foreldre,/foresatte, barnas stemme) gis anledning til å bli hørt. 

 Barnehagenes betydning for bolyst og gode næringsmiljøer 
  
Fremtidig barnehagestruktur i Nordkapp kommune besluttes ut fra prioriteringer gitt i 
overordnet planverk. 
  
Tone Pedersen AP fremmet følgende endringsforslag: 
Oppvekst-, velferd -,og kulturstyre tar rådmannens innstillig om barnehagestruktur til 
orientering. Skårungen barnehage flyttes til Nordkapp barnehage 01.08.2019. 
  
Forslagslagene settes opp mot hverandre. Forslaget fra Tone Pedersen AP ble vedtatt 
med 3 stemmer, forslaget fra Trudy Engen SV falt mot 1 stemme. 
  
 
Vedtak 
 

1. Driften i Skårunge Barnehage flyttes til Nordkapp Barnehage fra og med 
1.august 2019. 

2. Kommunestyret ber Rådmann komme tilbake med forslag til hva som skal skje 
med bygget og eiendommen der Skårungen barnehage er i dag. 

3. Kommunestyret ber rådmann overvåke utviklingen og behovet for 
barnehageplasser i kommunen og komme tilbake dersom situasjonen endres 
betydelig 
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Formannskapets behandling av sak 98/2018 i møte den 05.12.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling:. 

1. Driften i Skårunge Barnehage flyttes til Nordkapp Barnehage fra og med 1.januar 
2019. 

2. Kommunestyret ber Rådmann komme tilbake med forslag til hva som skal skje 
med bygget og eiendommen der Skårungen barnehage er i dag. 

3. Kommunestyret ber rådmann overvåke utviklingen og behovet for 
barnehageplasser i kommunen og komme tilbake dersom situasjonen endres 
betydelig 

  
Jan Olsen SV fremmet følgende forslag: 
Barnehagestrukturen beholdes med våre 3 barnehager inntil det foreligger en plan for 
oppvekst som viser hvilke muligheter og tilbud Nordkapp kommune ønsker å gi barn, 
unge og familier. 
  
Rådmannens innstilling settes opp mot forslaget fra Jan Olsen. Rådmannens innstilling 
ble vedtatt med 4 stemmer for, forslaget fra Jan Olsen falt med 3 stemmer.  
  
 
Vedtak 
 

1. Driften i Skårunge Barnehage flyttes til Nordkapp Barnehage fra og med 1.januar 
2019. 

2. Kommunestyret ber Rådmann komme tilbake med forslag til hva som skal skje 
med bygget og eiendommen der Skårungen barnehage er i dag. 

3. Kommunestyret ber rådmann overvåke utviklingen og behovet for 
barnehageplasser i kommunen og komme tilbake dersom situasjonen endres 
betydelig 

Kommunestyrets behandling av sak 58/2018 i møte den 11.12.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Driften i Skårunge Barnehage flyttes til Nordkapp Barnehage fra og med 1.januar 
2019. 

2. Kommunestyret ber Rådmann komme tilbake med forslag til hva som skal skje 
med bygget og eiendommen der Skårungen barnehage er i dag. 

3. Kommunestyret ber rådmann overvåke utviklingen og behovet for 
barnehageplasser i kommunen og komme tilbake dersom situasjonen endres 
betydelig 

  
Chris Thomas Jørgensen Ap fremmet følgende forslag:  
Endring av ordlyd etter første punkt: 
......Nordkapp barnehage ved oppstart av nytt barnehageår (20.08.2019).. 
Nytt punkt 3. 
Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med utredning der det opplyses om 
overkapasitet og besparelser, og med utredning om det kan slås sammen 
styrerressurser. Tilbakemelding på dette gis i mai møtet.   
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Jan Olsen SV fremmet følgende forslag: 
Barnehagestrukturen beholdes med våre 3 barnehager inntil det foreligger en plan for 
oppvekst som viser hvilke muligheter og tilbud Nordkapp kommune ønsker å gi til barn, 
unge og familier. 
  
Skårungen barnehage legges ikke ned pr. 01.01.2019. Før en eventuell stenging av 
barnehager må flere sider av kommunens barnehagetilbud kartlegges og vurderes: 
  

 Framskriving av barnetall i alderen 1-5 år innenfor en tidshorisont på f.eks. 10 
år.  

 Tilgjengelighet i form av kapasitet ut fra framskriving av barnetall. 
 Økonomisk konsekvenser av endring i barnehagestruktur 

for økonomiplanperioden (2019 - 2023) må utredes og sammenlignes med 
dagens struktur. 

 Ved eventuell endring av barnehagestruktur må brukeren (ansatte, 
foreldre,/foresatte, barnas stemming) gis anledning til å bli hørt. 

 Barnehagens betydning for bolyst og gode næringsmiljøer. 
  
Framtidig barnehagestruktur i Nordkapp kommune besluttes ut fra prioriteringer gitt i 
overordnet planverk.  
  
Forslagene Fra Jan Olsen SV og Chris Thomas Jørgensen  settes opp mot hverandre. 
Forslaget fra Chris Thomas Jørgensen ble vedtatt med 10 stemmer, forslaget fra Jan 
Olsen falt mot 9 stemmer. 
  
Punkt 1 :Forslaget fra Chris Thomas Jørgense ble satt opp mot Rådmannens 
innstilling.  
  
Endringen  i punkt 1  fra Chris Thomas Jørgensen ble vedtatt med 10 stemmer. 
Rådmannens innstilling falt. 
  
Punkt 2 Rådmannens  innstilling ble  enstemmig vedtatt.  
  
Nytt punkt 3: 
Endringsforlsaget fra Chris Thomas Jørgensen ble vedtatt med 10 stemmer, 
Rådmannens innstilling falt.  
 
Vedtak 
 

1. Driften i Skårunge Barnehage flyttes til Nordkapp Barnehage fra og med nytt 
barnehageår (20.08.2019).   

2. Kommunestyret ber Rådmann komme tilbake med forslag til hva som skal skje 
med bygget og eiendommen der Skårungen barnehage er i dag. 

3. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med utredning der det 
opplyses om overkapasitet og besparelser, og med utredning om det kan slås 
sammen styrerressurser. Tilbakemelding på dette gis i mai møtet.   

PS 59/18 Forvaltningsrevisjon enkeltvedtak 
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Kommunestyrets behandling av sak 59/2018 i møte den 11.12.2018:  

Behandling 
 
Kontrollutvalgets innstilling  

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Saksbehandling av enkeltvedtak» utarbeidet 
av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.  

2. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering og 
slutter seg til anbefalingene som gis i den.  

  
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten. 
  
«Saksbehandling av enkeltvedtak» til etterretning, og slutter seg til rapportens 
anbefalinger.  
  
Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak som sikrer at forvaltningslovens 
grunnleggende krav til saksbehandling blir etterlevd, herunder:  
  

 Sender foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen én 
måned etter at den er mottatt. I disse tilfellene må forvaltningsorganet også oppgi 
årsaken til forsinkelsen.  

 Sørger for at enkeltvedtak inneholder opplysninger om hvem som har fattet 
vedtaket, hvem vedtaket gjelder, når vedtaket er fattet og hva vedtaket går ut på.  

 Sørger for at enkeltvedtak inneholder gjengivelse av innholdet i bestemmelsen(e) 
som vedtaket bygger på.  

 Sørger for at det i underretningen opplyses om partens rett til å se sakens 
dokumenter  

  
Jan Olsen SV fremme følgende tilleggsforslag: 
Rådmann rapporterer til kommunestyret om iverksatte tiltak og resultater gjennom året 
2019. Første rapportering til kommunestyrets junimøte. 
  
Forslaget falt med 9 stemmer for, mot 10 stemmer. 
  
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
  
 
Vedtak 
 

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Saksbehandling av enkeltvedtak» utarbeidet 
av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.  

2. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering og 
slutter seg til anbefalingene som gis i den.  

  
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten  
  
«Saksbehandling av enkeltvedtak» til etterretning, og slutter seg til rapportens 
anbefalinger.  
  
Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak som sikrer at forvaltningslovens 
grunnleggende krav til saksbehandling blir etterlevd, herunder:  
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 Sender foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen én 
måned etter at den er mottatt. I disse tilfellene må forvaltningsorganet også oppgi 
årsaken til forsinkelsen.  

 Sørger for at enkeltvedtak inneholder opplysninger om hvem som har fattet 
vedtaket, hvem vedtaket gjelder, når vedtaket er fattet og hva vedtaket går ut på.  

 Sørger for at enkeltvedtak inneholder gjengivelse av innholdet i bestemmelsen(e) 
som vedtaket bygger på.  

 Sørger for at det i underretningen opplyses om partens rett til å se sakens 
dokumenter  

  

PS 60/18 Oversendelse til kommunestyre av kontrollutvalgets forslag til budsjett 
for kontroll og tilsyn 2019 

Formannskapets behandling av sak 14/2018 i møte den 19.11.2018:  

Behandling 
 
 
Vedtak 

Kommunestyrets behandling av sak 60/2018 i møte den 11.12.2018:  

Behandling 
 
Formannskapets innstilling: 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak fremgår av særutskriften som følger: 
«Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 969 000 fastsettes som 
kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Nordkapp kommune for 2019. 
Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften §18 oversender kontrollutvalget 
budsjettforslaget til Nordkapp kommunestyre med kopi til formannskapet 
  
Enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak 
 
Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 969 000 fastsettes som 
kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Nordkapp kommune for 2019. 
Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften §18 oversender kontrollutvalget 
budsjettforslaget til Nordkapp kommunestyre med kopi til  
formannskapet. 
  

PS 61/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022. Innstilling til endelig budsjett 

Formannskapets behandling av sak 93/2018 i møte den 19.11.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling 
Fremlagt forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019 – 2022 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende innstilling til kommunestyret: 
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Kommunestyret vedtar og fastsetter fremlagt forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019. 
Driftsbudsjettet balanserer med et netto mindreforbruk på kr 4 940 117 
  
1. 
Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger: 
Sentrale styringsorganer / Sentraladministrasjonen                                    kr 28 958 109 
Oppvekst-, velferd- og kultursektoren                                                          kr 68 366 049 
Helse-, rehabilitering- og omsorgssektoren                                                 kr 71 852 702 
Tekniske tjenester og fellestjenester                                                            kr 30 319 944 
  
Kommunestyret vedtar framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2019-2022 som hvert av 
årene balanserer med netto mindreforbruk på henholdsvis: 
  

2019 2020 2021 2022 
 kr       4 940 000   kr       5 460 000   kr       1 450 000   kr   255 000  

  
2. 
I tråd med den fremlagte investeringsplan, bevilges kr 22 100 000 til nye prosjekter i 2019 til 
investeringsformål. Dette forutsettes finansiert med  
            Overføring fra drift                                                                             kr        900 000 
            Lånefinansiering                                                                                kr   21 200 000 
            Sum finansiert                                                                                    kr   22 100 000    
  
3. 
Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 mill for 2019. 
  
4. 
Alle brukerbetalinger utenom selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing øker med 2,8 
%, dette i tråd med foreslått deflator for 2019. Kommunestyret fastsetter at alle brukerbetalinger 
som er regulert av forskrift, eller sentrale bestemmelser, skal være på makssats. 
Husleiesatser for kommunale boliger, oppmålingsforretninger og byggesaksgebyr settes til 
«gjengs» sats. 
  
5.  
Brukerbetalinger for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing reguleres som følger: 

a. Vannavgift reduseres med 15 % for 2019.  
b. Avløpsavgift holdes uendret på samme nivå som for 2018. 
c. Renovasjonsavgift økes med 7 % for 2019. 
d. Feieravgift reduseres med 13 % for 2019. 

  
6.  
I medhold av Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 videreføres i 2019 utskriving av eiendomsskatt i 
hele Nordkapp kommune. 

I. Alminnelig skattesats settes til 7 promille med følgende differensierte satser:  
o Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på 2 promille, jf esktl. § 

12a 
II. I samsvar med eiendomsskatteloven § 11 fastsettes et bunnfradrag for boliger og 

fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt beregnes. 
III. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a for 

eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger. 
IV. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b for 

bygninger som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som sendes 
eiendomsskattekontoret. 
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V. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for 
nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder fra det året boligen er ferdig og de to 
påfølgende år.  

VI. Eiendomsskatt skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20. august. 
VII. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte 

eiendomsskattevedtekter. 
  
7. 
Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor 
konsernkontoordningen i SpareBank1 Nord-Norge med inntil kr 20 millioner, gjeldene fra 
1.1.2019. Det gis fullmakt til rådmannen innenfor denne rammen å vurdere det til enhver tid 
gjeldende behov. 
  
  
Kjell Valter Sivertsen AP fremmet følgende tilleggsforslag: 
Formannskapet ønsker å: 
Videreføre pkt. 2.9: Tilskudd til Nordkappfestivalen med kr. 92.000,-. 
Videreføre pkt. 2.10: Tlskudd til Nordkapp Filmfestival A/S, kr. 75.000,-  
Reduksjon blir da tilsvarende for de synlig gjort tiltak i rådmannens framlegg. 
  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
  
 
Vedtak 
Fremlagt forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019 – 2022 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar og fastsetter fremlagt forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019. 
Driftsbudsjettet balanserer med et netto mindreforbruk på kr 4 773 982 

1. 

Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger: 

Sentrale styringsorganer / Sentraladministrasjonen                                   kr 28 958 109 

Oppvekst-, velferd- og kultursektoren                                                         kr 68 533 049 

Helse-, rehabilitering- og omsorgssektoren                                                kr 71 852 702 

Tekniske tjenester og fellestjenester                                                           kr 30 319 944 

  

Kommunestyret vedtar framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2019-2022 som hvert av 
årene balanserer med netto mindreforbruk på henholdsvis: 

  

2019 2020 2021 2022 

 kr       4 774 000   kr       5 293 000   kr       1 283 000   kr   88 000  

  

2. 

I tråd med den fremlagte investeringsplan, bevilges kr 22 100 000 til nye prosjekter i 2019 til 
investeringsformål. Dette forutsettes finansiert med  
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            Overføring fra drift                                                                             kr        900 000 

            Lånefinansiering                                                                                kr   21 200 000 

            Sum finansiert                                                                                    kr   22 100 000    

  

3. 

Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 mill for 2019. 

4. 

Alle brukerbetalinger utenom selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing øker med 2,8 
%, dette i tråd med foreslått deflator for 2019. Kommunestyret fastsetter at alle brukerbetalinger 
som er regulert av forskrift, eller sentrale bestemmelser, skal være på makssats. 

Husleiesatser for kommunale boliger, oppmålingsforretninger og byggesaksgebyr settes til 
«gjengs» sats. 

5.  

Brukerbetalinger for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing reguleres som følger: 

a. Vannavgift reduseres med 15 % for 2019.  
b. Avløpsavgift holdes uendret på samme nivå som for 2018. 
c. Renovasjonsavgift økes med 7 % for 2019. 
d. Feieravgift reduseres med 13 % for 2019. 

6.  

I medhold av Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 videreføres i 2019 utskriving av eiendomsskatt i 
hele Nordkapp kommune. 

I. Alminnelig skattesats settes til 7 promille med følgende differensierte satser:  

o Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på 2 promille, jf esktl. § 
12a 

II. I samsvar med eiendomsskatteloven § 11 fastsettes et bunnfradrag for boliger og 
fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt beregnes. 

III. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a for 
eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger. 

IV. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b for 
bygninger som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som sendes 
eiendomsskattekontoret. 

V. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for 
nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder fra det året boligen er ferdig og de to 
påfølgende år.  

VI. Eiendomsskatt skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20. august. 

VII. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte 
eiendomsskattevedtekter. 

7. 

Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor 

konsernkontoordningen i SpareBank1 Nord-Norge med inntil kr 20 millioner, gjeldene fra 
1.1.2019. Det gis fullmakt til rådmannen innenfor denne rammen å vurdere det til enhver tid 
gjeldende behov. 
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Videreføre pkt. 2.9: Tilskudd til Nordkappfestivalen med kr. 92.000,-. 

Videreføre pkt. 2.10: Tlskudd til Nordkapp Filmfestival A/S, kr. 75.000,-  

Reduksjon blir da tilsvarende for de synlig gjort tiltak i rådmannens framlegg. 

  

Oppvekst-, velferd-,og kulturstyrets behandling av sak 3/2018 i møte den 07.12.2018:  

Behandling 
 
Formannskapet  innstilling av 19.11.2018 
Fremlagt forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019 – 2022 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende innstilling til kommunestyret: 
  

Kommunestyret vedtar og fastsetter fremlagt forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019. 
Driftsbudsjettet balanserer med et netto mindreforbruk på kr 4 773 982 

  

1. 

Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger: 

Sentrale styringsorganer / Sentraladministrasjonen                                    kr 28 958 109 

Oppvekst-, velferd- og kultursektoren                                                          kr 68 533 049 

Helse-, rehabilitering- og omsorgssektoren                                                 kr 71 852 702 

Tekniske tjenester og fellestjenester                                                            kr 30 319 944 

  

Kommunestyret vedtar framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2019-2022 som hvert av 
årene balanserer med netto mindreforbruk på henholdsvis: 

2019 2020 2021 2022 

 kr       4 774 000   kr       5 293 000   kr       1 283 000   kr   88 000  

  

2. 

I tråd med den fremlagte investeringsplan, bevilges kr 22 100 000 til nye prosjekter i 2019 til 
investeringsformål. Dette forutsettes finansiert med  

            Overføring fra drift                                                                            kr        900 000 

            Lånefinansiering                                                                                kr   21 200 000 

            Sum finansiert                                                                                    kr   22 100 000    

  

3. 

Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 mill for 2019. 
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4. 

Alle brukerbetalinger utenom selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing øker med 2,8 
%, dette i tråd med foreslått deflator for 2019. Kommunestyret fastsetter at alle brukerbetalinger 
som er regulert av forskrift, eller sentrale bestemmelser, skal være på makssats. 

Husleiesatser for kommunale boliger, oppmålingsforretninger og byggesaksgebyr settes til 
«gjengs» sats. 

  

5.  

Brukerbetalinger for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing reguleres som følger: 

a. Vannavgift reduseres med 15 % for 2019.  
b. Avløpsavgift holdes uendret på samme nivå som for 2018. 
c. Renovasjonsavgift økes med 7 % for 2019. 
d. Feieravgift reduseres med 13 % for 2019. 

  

6.  

I medhold av Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 videreføres i 2019 utskriving av eiendomsskatt i 
hele Nordkapp kommune. 

I. Alminnelig skattesats settes til 7 promille med følgende differensierte satser:  
o Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på 2 promille, jf esktl. § 

12a 

II. I samsvar med eiendomsskatteloven § 11 fastsettes et bunnfradrag for boliger og 
fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt beregnes. 

III. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a for 
eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger. 

IV. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b for 
bygninger som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som sendes 
eiendomsskattekontoret. 

V. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for 
nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder fra det året boligen er ferdig og de to 
påfølgende år.  

VI. Eiendomsskatt skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20. august. 

VII. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte 
eiendomsskattevedtekter. 

  

7. 

Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor 

konsernkontoordningen i SpareBank1 Nord-Norge med inntil kr 20 millioner, gjeldene fra 
1.1.2019. Det gis fullmakt til rådmannen innenfor denne rammen å vurdere det til enhver tid 
gjeldende behov. 

  

Oppvekst-, velferd-, og kulturstyre fremmet følgende felles forslag: 
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Oppvekst-, velferd-, og kulturstyre tar formannskapets innstilling til orientering, og har følgende 
kommentar: 

2.1 - Reduksjon av 1 lærerstilling 

2.2 - Gjesvær Skole legges ikke ned 

2.3 - Se eget forslag. 

2.4 - Ingen reduksjon i lærerstilling Nordkapp kulturskole. 

2.6 - Ingen reduksjon.  

  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak 
Oppvekst-, velferd-, og kulturstyre tar formannskapets innstilling til orientering, og har følgende 
kommentar: 

2.1 - Reduksjon av 1 lærerstilling 

2.2 - Gjesvær Skole legges ikke ned 

2.3 - Se eget forslag. 

2.4 - Ingen reduksjon i lærerstilling Nordkapp kulturskole. 

2.6 - Ingen reduksjon.  

  

  

Helse-og omsorgtjenesters behandling av sak 11/2018 i møte den 30.11.2018:  

Behandling 
 
Administrasjonen informerte. 
 
Vedtak 
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 -2022 tas til orientering.  
  
  

Kommunestyrets behandling av sak 61/2018 i møte den 11.12.2018:  

Behandling 
 
Formannskapets innstilling: 

Fremlagt forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019 – 2022 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar og fastsetter fremlagt forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019. 
Driftsbudsjettet balanserer med et netto mindreforbruk på kr 4 773 982 

1. 

Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger: 
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Sentrale styringsorganer / Sentraladministrasjonen                                   kr 28 958 109 

Oppvekst-, velferd- og kultursektoren                                                         kr 68 533 049 

Helse-, rehabilitering- og omsorgssektoren                                                kr 71 852 702 

Tekniske tjenester og fellestjenester                                                           kr 30 319 944 

  

Kommunestyret vedtar framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2019-2022 som hvert av 
årene balanserer med netto mindreforbruk på henholdsvis: 

  

2019 2020 2021 2022 

 kr       4 774 000   kr       5 293 000   kr       1 283 000   kr   88 000  

  

Enstemmig vedtatt med kommunestyrets endringer. 

2. 

I tråd med den fremlagte investeringsplan, bevilges kr 22 100 000 til nye prosjekter i 2019 til 
investeringsformål. Dette forutsettes finansiert med  

            Overføring fra drift                                                                             kr        900 000 

            Lånefinansiering                                                                                kr   21 200 000 

            Sum finansiert                                                                                    kr   22 100 000    

  

Vedtatt med 10 stemmer for, mot 9 stemmer. 

  

3. 

Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 mill for 2019. 

  

Enstemmig vedtatt. 

  

4. 

Alle brukerbetalinger utenom selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing øker med 2,8 
%, dette i tråd med foreslått deflator for 2019. Kommunestyret fastsetter at alle brukerbetalinger 
som er regulert av forskrift, eller sentrale bestemmelser, skal være på makssats. 

Husleiesatser for kommunale boliger, oppmålingsforretninger og byggesaksgebyr settes til 
«gjengs» sats. 

Enstemmig vedtatt. 

  

5.  

Brukerbetalinger for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing reguleres som følger: 
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a. Vannavgift reduseres med 15 % for 2019.  
b. Avløpsavgift holdes uendret på samme nivå som for 2018. 
c. Renovasjonsavgift økes med 7 % for 2019. 
d. Feieravgift reduseres med 13 % for 2019. 

  

Vedtatt med 12 stemmer for, mot 7 stemmer. 

  

6.  

I medhold av Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 videreføres i 2019 utskriving av eiendomsskatt i 
hele Nordkapp kommune. 

I. Alminnelig skattesats settes til 7 promille med følgende differensierte satser:  

o Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på 2 promille, jf esktl. § 
12a 

II. I samsvar med eiendomsskatteloven § 11 fastsettes et bunnfradrag for boliger og 
fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt beregnes. 

III. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a for 
eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger. 

IV. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b for 
bygninger som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som sendes 
eiendomsskattekontoret. 

V. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for 
nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder fra det året boligen er ferdig og de to 
påfølgende år.  

VI. Eiendomsskatt skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20. august. 

VII. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte 
eiendomsskattevedtekter. 

Vedtak: 

Punkt 1 Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på  3 promille, jf esktl. § 12a. 

Vedtatt med 13 stemmer for, mot 6 stemmer.  

  

7. 

Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor 

konsernkontoordningen i SpareBank1 Nord-Norge med inntil kr 20 millioner, gjeldene fra 
1.1.2019. Det gis fullmakt til rådmannen innenfor denne rammen å vurdere det til enhver tid 
gjeldende behov. 

Enstemmig vedtatt 

  

Videreføre pkt. 2.9: Tilskudd til Nordkappfestivalen med kr. 92.000,-. 

Videreføre pkt. 2.10: Tlskudd til Nordkapp Filmfestival A/S, kr. 75.000,-  

Reduksjon blir da tilsvarende for de synlig gjort tiltak i rådmannens framlegg. 
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Enstemmig vedtatt.  

Gruppelederne for AP, H, SV og SP fremme følgende forslag: 

Det avsettes kr. 500.00 til et mulighetsstudie vedr. samlokalisering rundt rådhusplassen. 

  

Forlaget ble enstemmig vedtatt. 

  

Punkt 1. 

Jan Olsen SV fremmet følgende forslag: 

Endring med utgangspunkt i rådmannens forslag: 

pkt. 1.2 - Reduksjon konsulentbruk kr, 150.000,- 

pkt.. 1.4 - Effektivisering sentraladm. kr. 500.000,- 

pkt..2.1 - Reduksjon lærerstillinger kr. 600.000,- 

pkt. 2.2 - Strykes (Gjesvær Skole) 

pkt. 2,3 - Strykes (Skårungen) 

pkt. 2.4 - Strykes (Kulturskolen) 

pkt. 2.8 - Red ungdomsråd kr. 30.000,- 

pkt. 2.9 - Strykes (Nordkappfestivalen) 

pkt. 2.10- Strykes (Filmfestivalen) 

pkt. 3,2- Strykes (sammenslåing sykestue/sykehjem) 

pkt. 3.3 - Reduksjon sykehjemsplasser kr. 450.000,- 

  

Forslaget falt med 5 stemmer for, mot 14 stemmer.  

  

Punkt 2 

Jan Olsen SV fremmet følgende forslag: 

Barnetrygd holdes utenfor inntekt ved beregning av økonomisk sosialhjelp fra 01.01.2019, 
Effekt 2019 – kr 280.000,-  

Kommunestyret vedtar i tillegg at barnetrygd ved beregning av økonomisk sosialhjelp for 
desember 2018 ikke skal regnes som inntekt. Dette for å gjøre høytiden lettere for barn i 
familier med økonomiske utfordringer. Kostnaden beregnet til ca 25.000,- tas av 
disposisjonsfondet. 

  

Forslaget falt med 6 stemmer for, mot 13 stemmer. 
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Punkt 3 

Nytt tiltak – lønn framfor økonomisk sosialhjelp 

Det iverksettes tiltak for å innføre «lønn framfor økonomisk sosialhjelp» som innebærer at 
mottakere av økonomisk sosialhjelp tilbys jobb og lønn, hvilket vil bidra til at flest mulig får 
mulighet til å bli økonomisk selvhjulpen. 

Stillinger i tiltaket defineres knyttet til Lønnstilskuddsordningen som gir 30 % tilskudd fra NAV. 

Kostand 2019 kr 80.000, årskostnad kr 160.000,-. 

  

Forslaget falt med 5 stemmer for, mot 14 stemmer. 

  

Punkt 4 

Jan Olsen SV fremmet følgende forslag: 

  

Forslag endring i forhold til formannskapets innstilling  Investeringsbudsjett SV 

      

          

Tiltak 2019 2020 2021 2022 

Rådhuset -kr           2 000 000 -kr         20 000 000 -kr           5 000 000   

HC toalett, trappeheis rådhuset  kr            1 500 000       

Kledning Turn -kr           2 200 000  kr            1 800 000     

Lukking vegg Turn  kr               250 000       

IKT skole/Barnehage  kr               600 000  kr               200 000  kr               200 000  kr         200 000 

Helsebygg   -kr         14 000 000  kr         25 000 000  kr   25 000 000 

Parkett Aula  kr               300 000 -kr               300 000     

Basseng  kr         10 000 000  kr         40 000 000  kr         40 000 000   

SUM  kr            8 450 000  kr            7 700 000  kr         60 200 000  kr   25 200 000 

 
Forslaget falt med 3 stemmer for, mot 16 stemmer. 

  

Punkt 5 

Øvrige bindinger 

 Investering i nytt basseng ses i sammenheng med forbedringer på rådhuset 
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 For helsebygg skal mulighetsstudie jf. anbefalingen i VSP-rapport gjennomføres. 

 Arbeidet med kommunal planstrategi 2020-20xx igangsettes med mål om vedtak tizdlig 
2020 

 Kartlegging av behovet for IKT-investeringer i skole og barnehage legges fram for 
kommunestyret til aprilmøtet 2019 med sikte på budsjettprosessen fram mot neste 
budsjett og økonomiplan. 

 Arbeid med en helhetlig oppvekstplan igangsettes 

 Rådmann skal sikre gjennomføring av «Aktiv sommer» 

 Vannabonenter som ikke har kommunalt avløp skal ikke betale avgift for avløp inntil det 
foreligger konkrete og politisk vedtatte investeringsplaner 

 Ungdomsrådets arbeid skal gjenopptas 

 Brannsjefen utarbeider behovsanalyse for ny brannbil samt og kravspekk med leveranse 
senest hhv mars og juni slik at investering kan igangsettes 2019  

Forslaget falt med 3 stemmer for, mot 16 stemmer.  

  

  

  

  

AP  fremmet følgende endringsforslag til budsjett 2019: 

Driftsbudsjett: 
 Tiltak 2.1. Kutt Honningsvåg skole gjennomføres med 1 lærerstilling fra 1.8.2019 

og 1 lærerstilling fra 1.8.2021 
 Tiltak 2.2. Kutt Gjesvær skole gjennomføres med 1 lærerstilling fra 1.8.2019. 

Skolen nedlegges fom 2021. 
 Tiltak 2.4 Kutt Nordkapp kulturskole gjennomføres ikke. 
 Tiltak 2.6 Kutt i kulturmidler gjennomføres ikke 
 Tiltak 3.1 Rammekutt legetjenesten økes med kr 100 000 til kr 300 000 pr år. 
 Tiltak 3.2 Reduksjon i bemanning Kjelvikstua utsettes til 2020 og gjennomføres 

da med 2 årsverk fom 1.4.2020. 
 Tiltak 6.4 Reduksjon i sommervikarer uteseksjon gjennomføres ikke. 
 Nytt tiltak 8.1 Eiendomsskatt økes med 1 promille fom 2019 til 3 promille med 

årlig økt proveny på kr 1,0 mill. Fom 2022 økes eiendomsskatten med ytterligere 
1 promille til 4 promille. Årlig økt proveny kr 2,0 mill. 

 Nytt tiltak 8.2 Anslag for frie inntekter økes med kr 500 000 for årene 2021 og 
2022. 

  
Investeringsbudsjett: 

 Riving av internat Sarnes gjennomføres i 2020. Ramme på kr 2,0 mill. 
 Det etableres Frivillighetssentral i 2019. Ramme kr 0,5 mill. 
 Brannbil anskaffes i 2019. Ramme kr 4,5 mill. 
 Ikt Honningsvåg skole økes med kr 0,1 mill i 2019 til kr 0,35 mill. 
 Etablering av ladestasjon for EL-biler utsettes til 2020. Ramme kr 0,3 mill. 
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 Rehabilitering rådhus. Utsettes til 2020. Formannskapets innstilling til ramme 
forskyves tilsvarende. 

TIl investeringsplan: 

 Utredning rivning internatet 

 Brannbil sees i sammenheng med utredninger og kravspek. som utarbeides 

 IKT Honningsvåg skole økes med 100 000,-, ut over formannskapets innstilling 

 El - bil utsettes til 2020 

 Rådhus og svømmehall sees i sammenheng og det utføres et mulighetsstudie i 
209 med kr. 500 000. 

 Helsebygg sees i sammenheng og utredning går parallelt med utredning rådhus.  

  

Forslaget vedtatt med 10 stemmer, mot 9 stemmer.  

  

SP forslag til budsjett og økonomiplan for 2019 følger som vedlegg: 

  

Forslaget falt med 14 stemmer mot, for 5 stemmer.  

  

H fremmet følgende forslag til budsjett 2019: 

Formannskapets innstilling - reserve                              kr.   4.774.000 

Endring barnehgestruktur                                                kr.  -  170.000 

Ny gjennomgang organisering helse, foreløpig kutt       kr.  - 1.000.000 

Effektivisering administrative stillinger                           kr.  1.000.000 

Kommunestyret ber rådmann komme tilbake til kommunestyret i løpet av 1.tertial 2019. 

  

- kommunestyret ber rådmann utrede konsekvenser og økonomisk effekt av 
konkurranse utsetting renholdstjenester. 

- kommunestyret ber rådmann utrede konsekvenser og økonomisk effekt av    

- Konkurranse utsetting tekniske tjenester. 

  

Selvkost: Gebyr renovasjon økes iht. justering Fimil kr. 204,- pr. ab. 

  

Investeringsbudsjett 2019 

Prosjekt 18107 rådhuset utgår                                                      kr.-  2.000.000 

Prosjekt 19101 digitalisering politisk virke flyttes                          kr.-    200.000 

Av utsyr Honningsvåg skole strykes                                             kr.    200.000 
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Prosjekt bårehus ferdigstilles                                                        kr.    500.000 

Sentrumsplan - kjøp kstern kompetanse                                       kr.    500.000 

  

Kommunestyret forutsetter at didligere avsettning kr. 1.000.000 til ny svømmehall 
fortsatt står ved lag i kommunens regnskap.  

  

Forslaget falt med 15 stemmer mot, for 4 stemmer. 

  

 

Vedtak 
Kommunestyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget fra Nordkapp AP 
  
Kommunestyret vedtar og fastsetter fremlagt forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019. 
Driftsbudsjettet for 2019 balanserer med et netto mindreforbruk på kr 3 568 982. 
  
  
1. Enstemmig 
Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger: 
Sentrale styringsorganer / Sentraladministrasjonen                                    kr 28 958 109 
Oppvekst-, velferd- og kultursektoren                                                          kr 70 243 049 
Helse-, rehabilitering- og omsorgssektoren                                                 kr 72 247 702 
Tekniske tjenester og fellestjenester                                                            kr 30 419 944 
  
Kommunestyret vedtar framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2019-2022 som hvert av 
årene balanserer med netto mindreforbruk på henholdsvis: 

2019 2020 2021 2022 
 kr       3 568 982   kr       2 199 205   kr       1 373 123   kr   310 751  

  
  
2. Vedtatt med 10 stemmer 
I tråd med den fremlagte investeringsplan, bevilges kr 25 400 000 til nye prosjekter i 2019 til 
investeringsformål. Dette forutsettes finansiert med  
            Overføring fra drift                                                                             kr        900 000 
            Lånefinansiering                                                                                kr   24 500 000 
            Sum finansiert                                                                                   kr   25 400 000    
  
  
3. Enstemmig 
Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 mill for 2019. 
  
  
4. Enstemmig 
Alle brukerbetalinger utenom selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing øker med 2,8 
%, dette i tråd med foreslått deflator for 2019. Kommunestyret fastsetter at alle brukerbetalinger 
som er regulert av forskrift, eller sentrale bestemmelser, skal være på makssats. 
Husleiesatser for kommunale boliger, oppmålingsforretninger og byggesaksgebyr settes til 
«gjengs» sats. 
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5.  Vedtatt med 15 stemmer. 
Brukerbetalinger for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing reguleres som følger: 

a. Vannavgift reduseres med 15 % for 2019.  
b. Avløpsavgift holdes uendret på samme nivå som for 2018. 
c. Renovasjonsavgift økes med 7 % for 2019. 
d. Feieravgift reduseres med 13 % for 2019. 

  
6. Vedtatt med 13 stemmer. 
I medhold av Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 videreføres i 2019 utskriving av eiendomsskatt i 
hele Nordkapp kommune. 

I. Alminnelig skattesats settes til 7 promille med følgende differensierte satser:  
o Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på 2 promille, jf esktl. § 

12a 
II. I samsvar med eiendomsskatteloven § 11 fastsettes et bunnfradrag for boliger og 

fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt beregnes. 
III. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a for 

eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger. 
IV. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b for 

bygninger som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som sendes 
eiendomsskattekontoret. 

V. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for 
nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder fra det året boligen er ferdig og de to 
påfølgende år.  

VI. Eiendomsskatt skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20. august. 
VII. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte 

eiendomsskattevedtekter. 
  
7. Enstemmig. 
Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor 
konsernkontoordningen i SpareBank1 Nord-Norge med inntil kr 20 millioner, gjeldene fra 
1.1.2019. Det gis fullmakt til rådmannen innenfor denne rammen å vurdere det til enhver tid 
gjeldende behov. 
  
.  
PS 62/18 Skjenkebevilling - Nordkapp kommunale Kino 

Helse-og omsorgtjenesters behandling av sak 10/2018 i møte den 30.11.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Nordkapp Kommunale Kino med Edelh Lena Ingebrigtsen som bevillingshaver gis 
skjenkebevilling slik: 
  
Kino og kultursal, kiosk arealet samt foajeen til kino/rådhuset. 
  
Gr.1 og gr.2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 00:00 
  
Skjenkestyret Edelh Lena Ingebrigtsen med Trond Egil Nørstad som stedfortreder. 
  
Vedtatt med 4 stemmer for, mot 1 stemme. 
 
Vedtak 



Sensitivity: Internal

Nordkapp Kommunale Kino med Edelh Lena Ingebrigtsen som bevillingshaver gis 
skjenkebevilling slik: 
  
Kino og kultursal, kiosk arealet samt foajeen til kino/rådhuset. 
  
Gr.1 og gr.2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 00:00 
  
Skjenkestyret Edelh Lena Ingebrigtsen med Trond Egil Nørstad som stedfortreder. 
  
  

Kommunestyrets behandling av sak 62/2018 i møte den 11.12.2018:  

Behandling 
 
Lars Helge Jensen H ba om å få sin habilitet vurdert med bakgrunn i at han har 
eierinteresser i skjenkebedriften "Snoy". 
Kommunestyret tok habillitetsspørsmålet til votering jf. forvaltningsloven §6 andre ledd 
ble Lars Helge Jensen erklært inhabil, og deltok derfor ikke i behandlingen av saken.  
  
Johnny Ingebrigtsen SV ba om å få sin habilitet vurdert med bakgrunn i at han er i 
familie med leder av Nordkapp Kino.  
Kommunestyret tok habillitetsspørsmålet til votering jf. forvaltningsloven §6 andre ledd 
ble Johnny Ingebrigtsen erklært inhabil, og deltok derfor ikke i behandlingen av saken.  
  
Jan Olsen SV fremme forslag om å utsette saken.  Olsen trakk forslaget.  
  
Rådmannens  innstilling: 
Nordkapp Kommunale Kino med Edelh Lena Ingebrigtsen som bevillingshaver gis 
skjenkebevilling slik: 
  
Kino og kultursal, kiosk arealet samt foajeen til kino/rådhuset. 
  
Gr.1 og gr.2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 00:00 
  
Skjenkestyret Edelh Lena Ingebrigtsen med Trond Egil Nørstad som stedfortreder. 
Jan Olsen SV fremmet  utsettelsesforslag, represntanten  trekte så forslaget. 
  
Rådmannens innstilling falt med 14 stemmer mot, for 3 stemmer.  
 
Vedtak 
Rådmannens innstilling falt med 14 stemmer mot, for 3 stemmer.  
  
  

PS 63/18 Nordkapp sokn - håndtering av innvilget likviditetslån for 2016 og 2018 

Formannskapets behandling av sak 104/2018 i møte den 05.12.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 



Sensitivity: Internal

Innvilget likviditetslån i 2016 og 2018 med totalt kr 800 000 omgjøres til ekstraordinært 
tilskudd og belastes driftsregnskapet for 2018 under ansvar 1900. Som følge av dette 
økes netto ramme for rammeområde 1 Sentraladministrasjon for 2018 med kr 800 000.  
  
Rammeøkningen finansieres med bruk av disposisjonsfond. 
  
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Innvilget likviditetslån i 2016 og 2018 med totalt kr 800 000 omgjøres til ekstraordinært 
tilskudd og belastes driftsregnskapet for 2018 under ansvar 1900. Som følge av dette 
økes netto ramme for rammeområde 1 Sentraladministrasjon for 2018 med kr 800 000.  
  
Rammeøkningen finansieres med bruk av disposisjonsfond. 
  

Kommunestyrets behandling av sak 63/2018 i møte den 11.12.2018:  

Behandling 
 
Formannskapets innstilling: 
Innvilget likviditetslån i 2016 og 2018 med totalt kr 800 000 omgjøres til ekstraordinært 
tilskudd og belastes driftsregnskapet for 2018 under ansvar 1900. Som følge av dette 
økes netto ramme for rammeområde 1 Sentraladministrasjon for 2018 med kr 800 000.  
  
Rammeøkningen finansieres med bruk av disposisjonsfond. 
  
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Innvilget likviditetslån i 2016 og 2018 med totalt kr 800 000 omgjøres til ekstraordinært 
tilskudd og belastes driftsregnskapet for 2018 under ansvar 1900. Som følge av dette 
økes netto ramme for rammeområde 1 Sentraladministrasjon for 2018 med kr 800 000.  
  
Rammeøkningen finansieres med bruk av disposisjonsfond. 
  

PS 64/18 Rapport forstudie helsebygg 

Helse-og omsorgtjenesters behandling av sak 12/2018 i møte den 30.11.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapport om kartlegging av helsebygg til etterretning. 
2. Kommunestyret ber rådmannen igangsette et forprosjekt, der mulighetsstudie for 

nytt Helse og omsorgssenter i Nordkapp kommune inngår. 
3. Forprosjektet skal belyse: 
 Lokalisering, valg av tomt med konsekvensvurderinger 
 Konseptvalg (et eller flere bygg) 
 Rom og funksjonsprogram 
 Kostnadsoverslag med finansieringsplan 
 Årskostnadsberegning 



Sensitivity: Internal

      4. Det avsettes kr 1 million på investeringsbudsjett 2019 til forprosjekt.  
      5. Avdelingsstyret for Helse fungerer som styringsgruppe i forprosjektet. 
  
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
 

1. Kommunestyret tar rapport om kartlegging av helsebygg til etterretning. 
2. Kommunestyret ber rådmannen igangsette et forprosjekt, der mulighetsstudie for 

nytt Helse og omsorgssenter i Nordkapp kommune inngår. 
3. Forprosjektet skal belyse: 
 Lokalisering, valg av tomt med konsekvensvurderinger 
 Konseptvalg (et eller flere bygg) 
 Rom og funksjonsprogram 
 Kostnadsoverslag med finansieringsplan 
 Årskostnadsberegning 

      4. Det avsettes kr 1 million på investeringsbudsjett 2019 til forprosjekt.  
      5. Avdelingsstyret for Helse fungerer som styringsgruppe i forprosjektet. 
  
  

Formannskapets behandling av sak 100/2018 i møte den 05.12.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapport om kartlegging av helsebygg til etterretning. 
2. Kommunestyret ber rådmannen igangsette et forprosjekt, der mulighetsstudie for 

nytt Helse og omsorgssenter i Nordkapp kommune inngår. 
3. Forprosjektet skal belyse: 
 Lokalisering, valg av tomt med konsekvensvurderinger 
 Konseptvalg (et eller flere bygg) 
 Rom og funksjonsprogram 
 Kostnadsoverslag med finansieringsplan 
 Årskostnadsberegning 

      4. Det avsettes kr 1 million på investeringsbudsjett 2019 til forprosjekt.  
      5. Avdelingsstyret for Helse fungerer som styringsgruppe i forprosjektet. 
  
Jan Olsen SV fremmet følgende endringsforslag: 
Nytt Pkt 2: Kommunestyret ber rådmannen sette i gang et 
mulighetsstudie/konseptvalgutredning for fremtidig helsebygg i kommunen. 
  
Forslaget ble satt opp mot rådmannes innstilling. Rådmannens innstilling ble vedtatt 
med 4 stemmer. forslaget fra Jan Olsen falt mot 3 stemmer.  
  
Endring pkt 3: "Forprosjekt" erstattes med "Mulighetsstudie". 
  
Forslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling ble vedtatt 
med 4 stemmer. forslaget fra Jan Olsen falt mot 3 stemmer.  
  
Nytt punkt: De ansatte og befolkningen forøvrig må med sin førstehåndskunnskap til 
helsetjenestene i størst mulig grad involveres i utredningen. 



Sensitivity: Internal

  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
Lars Helge Jensen H fremmet følgende forslag: 
Tilleggspunkt: Organisering/Eierstruktur. 
  
Forslaget falt med 4 stemmer for, mot 3 stemmer. 
  
 
Vedtak 
 

1. Kommunestyret tar rapport om kartlegging av helsebygg til etterretning. 
2. Kommunestyret ber rådmannen igangsette et forprosjekt, der mulighetsstudie for 

nytt Helse og omsorgssenter i Nordkapp kommune inngår. 
3. Forprosjektet skal belyse: 
 Lokalisering, valg av tomt med konsekvensvurderinger 
 Konseptvalg (et eller flere bygg) 
 Rom og funksjonsprogram 
 Kostnadsoverslag med finansieringsplan 
 Årskostnadsberegning 

      4. Det avsettes kr 1 million på investeringsbudsjett 2019 til forprosjekt.  
      5. Avdelingsstyret for Helse fungerer som styringsgruppe i forprosjektet. 
      6.De ansatte og befolkningen forøvrig må med sin førstehåndskunnskap til 
         helsetjenestene i størst mulig grad involveres i utredningen. 
. 

Kommunestyrets behandling av sak 64/2018 i møte den 11.12.2018:  

Behandling 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapport om kartlegging av helsebygg til etterretning. 
2. Kommunestyret ber rådmannen igangsette et forprosjekt, der mulighetsstudie for 

nytt Helse og omsorgssenter i Nordkapp kommune inngår. 
3. Forprosjektet skal belyse: 
 Lokalisering, valg av tomt med konsekvensvurderinger 
 Konseptvalg (et eller flere bygg) 
 Rom og funksjonsprogram 
 Kostnadsoverslag med finansieringsplan 
 Årskostnadsberegning 

      4. Det avsettes kr 1 million på investeringsbudsjett 2019 til forprosjekt.  
      5. Avdelingsstyret for Helse fungerer som styringsgruppe i forprosjektet. 
      6.De ansatte og befolkningen forøvrig må med sin førstehåndskunnskap til 
         helsetjenestene i størst mulig grad involveres i utredningen. 
. 
      

Jan Olsen SV fremmet følgende forslag: 
I henhold til anbefaling i WSP- rapporten igangsettes et mulighetsstudie som skal 
avklare ulike behov for de ulike brukergrupper, fremtidig plassering av de ulike tjenester 
med fokus på samlokalisering, tverrfaglig samarbeid og arealeffektivitet. 
  



Sensitivity: Internal

Studiet skal foreslå løsninger på bakgrunn av klager målsetninger, tverrfaglig 
kompetanse, samarbeid og en planlagt planprosess. 
  
Alle brukergrupper, ansatte og befolkning for øvrig må involveres i prosessen slik at 
samfunnet kunnskaper kan benyttes og gi hele befolkninga eierskap til prosjekt og 
resultat.  
Olsen  trakk forslaget. 
  
Geir Stian Høyen AP fremmet følgende endringsforslag: 
Punkt 1: Siste ord i setningen endres  fra etterretning til orientering. 
  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Lars Helge Jensen H fremmet følgende forslag: 
Tillegspunkt under punkt 3: Forprosjekt skal belyse organisering/ eierstruktur 
  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
Tor Mikkola SP fremmet følgende forslag: 
Nytt Punkt: 
  
7. Dette gjøres i samarbeid med forstudie felles lokalisering. 
  
Forslaget ble enstemig vedtatt. 
  
Formannskapets innstilling til punkt 2, punkt 4, punkt 5 og punkt 6 ble enstemmig 
vedtatt.   
 
Vedtak 

 
1. Kommunestyret tar rapport om kartlegging av helsebygg til etterretning. 
2. Kommunestyret ber rådmannen igangsette et forprosjekt, der mulighetsstudie for 

nytt Helse og omsorgssenter i Nordkapp kommune inngår. 
3. Forprosjektet skal belyse: 
 Organisering/Eierstruktur 
 Lokalisering, valg av tomt med konsekvensvurderinger 
 Konseptvalg (et eller flere bygg) 
 Rom og funksjonsprogram 
 Kostnadsoverslag med finansieringsplan 
 Årskostnadsberegning    

4. Det avsettes kr 1 million på investeringsbudsjett 2019 til forprosjekt.  
5. Avdelingsstyret for Helse fungerer som styringsgruppe i forprosjektet. 
6.De ansatte og befolkningen forøvrig må med sin førstehåndskunnskap til 
     helsetjenestene i størst mulig grad involveres i utredningen. 
7. Dette gjøres i samarbeid med forstudie felles lokalisering 

      

  
PS 65/18 Midlertidig forlenging løyve på Nordkapp 2018 

Formannskapets behandling av sak 103/2018 i møte den 05.12.2018:  

Behandling 
 



Sensitivity: Internal

Rådmannens innstilling: 
  
Løyve for innkreving av adkomstavgift gitt av kommunestyret i sak 12/14 forlenges 
midlertidig fra og med 1.01.19 til og med 31.12.2019, med Scandic Hotels AS som 
løyvehaver. 
  
Kommunestyret forutsetter at prosessene omkring et eventuelt nytt permanent løyve 
kommer i gang mellom rettighetshaver på Nordkapplatået og Nordkapp kommune 
senest sommeren 2019. 
  
  
Jan Olsen fremmet følgende forslag: 
Løyve for innkreving av adkomstavgift i henhold til søknad forlenges ikke. 
  
Rådmannens innstilling settes opp mot forslaget fra Jan Olsen. Rådmannes innstilling 
ble vedtatt med 6 stemmer for, forslaget fra Jan Olsen falt mot 1 stemme. 
  
 
Vedtak 
Løyve for innkreving av adkomstavgift gitt av kommunestyret i sak 12/14 forlenges 
midlertidig fra og med 1.01.19 til og med 31.12.2019, med Scandic Hotels AS som 
løyvehaver. 
  
Kommunestyret forutsetter at prosessene omkring et eventuelt nytt permanent løyve 
kommer i gang mellom rettighetshaver på Nordkapplatået og Nordkapp kommune 
senest sommeren 2019. 

Kommunestyrets behandling av sak 65/2018 i møte den 11.12.2018:  

Behandling 
 
Formannskapets innstilling: 
Løyve for innkreving av adkomstavgift gitt av kommunestyret i sak 12/14 forlenges 
midlertidig fra og med 1.01.19 til og med 31.12.2019, med Scandic Hotels AS som 
løyvehaver. 
  
Kommunestyret forutsetter at prosessene omkring et eventuelt nytt permanent løyve 
kommer i gang mellom rettighetshaver på Nordkapplatået og Nordkapp kommune 
senest sommeren 2019. 
  
Torger Samuelsen fremmet følgende forslag: 
Løyve for innkreving av adkomstavgift i henhold til søknad forlenges ikke. 

Avgiften som innkreves er ikke i tråd med friluftsloven §14 og står ikke i forhold til de 
tiltak som er gjort på området til fordel for friluftsfolket. 

Sivilombudsmannen og departementet har i 1992 konkludert med at det ikke er 
anledning å kreve avgift for anlegg av kommersiell karakter i medhold av lovens § 14. 

I grunnlaget for beregning av avgift er det tatt med kostnader for tiltak som ikke er til 
fordel for friluftsfolket. Dette er dokumentert av løyvehaver i brev til kommunen datert 
25.10.2012. 

  



Sensitivity: Internal

Forslaget fra Torger Samuelsen og innstillingen fra Formannskapet settes opp mot 
hverandre, Innstillingen fra Formannskapet ble vedtatt med 14 stemmer, forslaget fra 
Torger Samuelsen falt med 5 stemmer. 

 
Vedtak 
Løyve for innkreving av adkomstavgift gitt av kommunestyret i sak 12/14 forlenges 
midlertidig fra og med 1.01.19 til og med 31.12.2019, med Scandic Hotels AS som 
løyvehaver. 
  
Kommunestyret forutsetter at prosessene omkring et eventuelt nytt permanent løyve 
kommer i gang mellom rettighetshaver på Nordkapplatået og Nordkapp kommune 
senest sommeren 2019. 

PS 66/18 Tilstandsrapport grunnskole Nordkapp kommune 2018 

Oppvekst-, velferd-,og kulturstyrets behandling av sak 8/2018 i møte den 07.12.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapport grunnskolen Nordkapp kommune 2018 til 
orientering. 
  
Trudy Engen SV fremmet følgende forslag: 
Oppvekst, velferd-, og kulturstyre anmoder kommunestyret om å gjøre vedtak som 
sikrer at overordnede planverk for oppvekstsektoren utarbeides. Med utgangspunkt i en 
overordnenet plan kan delplaner for ulike områder utarbeides. Dette vil gjøre det mulig å 
utvikle tilstandsrapport/kvalitetsrapport til å peke framover med hensyn til langsiktig, 
målformulering og prioriteringer. Med et langsiktig perspektiv kan det utvikles strategier 
og tiltak for å jobbe systematisk med prioriterte områder som kan forbedres. 
  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak 
Oppvekst, velferd-, og kulturstyre anmoder kommunestyret om å gjøre vedtak som 
sikrer at overordnede planverk for oppvekstsektoren utarbeides. Med utgangspunkt i en 
overordnenet plan kan delplaner for ulike områder utarbeides. Dette vil gjøre det mulig å 
utvikle tilstandsrapport/kvalitetsrapport til å peke framover med hensyn til langsiktig, 
målformulering og prioriteringer. Med et langsiktig perspektiv kan det utvikles strategier 
og tiltak for å jobbe systematisk med prioriterte områder som kan forbedres. 

Kommunestyrets behandling av sak 66/2018 i møte den 11.12.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapport grunnskolen Nordkapp kommune 2018 til 
orientering.  
  
Jan Olsen SV fremmet følgende forslag: 



Sensitivity: Internal

Rådmann kommer tilbake til kommunestyret, senest til aprilmøte 2019 med forslag som 
sikrer igangsetting av utarbeidelse av overordnet planverk for oppvekstsektoren. 
Med utgangspunkt i en overordnet plan kan delplaner for ulike områder utarbeides. 
Dette vil gjøre det mulig å utvikle tilstandsrapport/kvalitetsrapport til å peke fremover 
med hensyn til langsiktig, målformulering og prioriteringer. Med et langsiktig perspektiv 
kan det utvikles strategier og tiltak for å jobbe systematisk med prioriterte områder som 
kan forbedres.  
  
Forslaget falt med 7 stemmer for, mot 10 stemmer.  
  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Kommunestyret tar tilstandsrapport grunnskolen Nordkapp kommune 2018 til 
orientering.  

PS 67/18 Budsjett 2019 - økning av avgift for festing av grav 

Kommunestyrets behandling av sak 67/2018 i møte den 11.12.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstiling: 
Festeavgiften for gravlunder i Nordkapp kommune økes fra kr 150,- til kr 300,- pr år fra 
og med 2019.  
  
Asbjørn Jensen H fremmet følgende forslag: 
Ny sats for kiste og urnenedsettelse for utenbysbeboende. fra kr. 1500 til 5000,-. 
Kirkebegravelse fra kr. 2500 til 8000. 
  
Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret/formannskapet med 
endelig oversikt og konsekvenser for Nordkapp Menighet innen 1. april 2019.  
  
Jensen trakk forslaget. 
  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
  
 
Vedtak 
Festeavgiften for gravlunder i Nordkapp kommune økes fra kr 150,- til kr 300,- pr år fra 
og med 2019. 
  

RS 9/18 Møteutskrift fra kontrollutvalget i Nordkapp kommune den 23.oktober 
2018 

Kommunestyrets behandling av sak 9/2018 i møte den 11.12.2018:  

Behandling 
 
Saken ble referert i møte. 
 
Vedtak 



Sensitivity: Internal

RS 10/18 Skjenkebevilling - King Crab House Brasseri & Bar A/S 

Formannskapets behandling av sak 96/2018 i møte den 15.11.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
  
Iht. Kommunelovens § 13 vedtar Formannskapet å gi King Crab House Brasseri & Bar 
As med Raymond Andre Bjerkan som bevillingshaver gis skjenkebevilling slik: 
  
Kafe, bar og uteservering på terrassen tilknyttet kafe og bar: 
  
Gr. 1, og gr.2 i tidsrommet : kl.12:00 til 02:00. 
Gr. 3 i tidsrommet: kl.13:00 til 02:00. 
  
Uteservering skal være avgrense med stengsel/gjerde. 
  
Skjenkestyrer Raymond Andre Bjerkan med Herdis Elvine Hansen som stedfortreder. 
  
Enstemmig vedtak. 
 
Vedtak 
  
Iht. Kommunelovens § 13 vedtar Formannskapet å gi King Crab House Brasseri & Bar 
As med Raymond Andre Bjerkan som bevillingshaver gis skjenkebevilling slik: 
  
Kafe, bar og uteservering på terrassen tilknyttet kafe og bar: 
  
Gr. 1, og gr.2 i tidsrommet : kl.12:00 til 02:00. 
Gr. 3 i tidsrommet: kl.13:00 til 02:00. 
  
Uteservering skal være avgrense med stengsel/gjerde. 
  
Skjenkestyrer Raymond Andre Bjerkan med Herdis Elvine Hansen som stedfortreder. 

Kommunestyrets behandling av sak 10/2018 i møte den 11.12.2018:  

Behandling 
 
Saken ble referert i møte. 
 
Vedtak 

RS 11/18 Etablering av et bunkers- og industrianlegg i Kobbhola 

Kommunestyrets behandling av sak 11/2018 i møte den 11.12.2018:  

Behandling 
 
Saken ble referert i møte. 
 
Vedtak 



Sensitivity: Internal


