
 

    Driftsbudsjett 2019 

 Nordkapp Senterparti endringsforslag til driftsbudsjett for 2019 balanserer med 
regnskapsmessig mindre forbruk på om lag kr 4,2 millioner, noe som blir 1,42 % av 
driftsbudsjettet. Dette er under det som har vært ønskelig i kommunebudsjettet, men 
tatt i betraktning at kommunen har hatt uforutsatte inntekter på rundt 24 mill. kroner 
i 2018 som blir regnskapsført i 2019, er det ikke alvorlig å kjøre med en litt lav 
balanse. Utfordringen i 2019 blir å gjøre utredning for fremtidig struktur innen 
helse/eldreomsorg, og lærertall på skoler samt barnehagestruktur, Slik at man i 
fremtiden kan balansere på minst 2 %. Dette skal Nordkapp kommune gjøre i 2019. 

Hovedramme 2019 

I rammene for hvert enkelt område har vi følgende endringer fra Rådmannens 
forslag: 

- Sentraladministrasjonen 0 kr 

- Oppvekst, velferd og kultur 1 253 000 kr 

- Helse rehabilitering og omsorg -30 000 kr 

- Tekniske tjenester og felles tjenester 200 000 kr 

Sum 1 423 000 kr 

Nordkapp senterparti har prioritert å bruke mer penger enn rådmannen slik at 
resultatet av innsparingstiltakene blir kr 1 423 000 mindre 

 

 
  

Rammeområde
Konsekvensjustert 
nettoramme 2018

Vedtatt 
nettobudsjett 2018 Konsekvensjustert nettoramme 2019

Ramme 2019 etter tiltak, rådmannens 
forslag

Ramme 2019 etter 
tiltak NK 
Senterpartis 
forslag

Differanse mellom 
Rådmannens og 
NK Senterpartis 
Ramme

Sentraladministrasjon  kr           28 452 472  kr            28 680 012  kr                                             29 271 009  kr                                               28 958 009  kr          28 958 009 -kr                        

Oppvekst, velferd og kultur  kr           68 385 936  kr            70 181 097  kr                                             71 234 014  kr                                               68 367 014  kr          69 620 014 1 253 000kr            

Helse rehabilitering og omsorg  kr           71 952 757  kr            65 699 347  kr                                             71 292 702  kr                                               71 852 702  kr          71 822 702 30 000-kr                  
Tiltak og næring  kr                 668 039 

Tekniske tjenester og fellestjenester  kr           31 511 877  kr            31 141 877  kr                                             31 944 944  kr                                               30 319 944  kr          30 519 944 200 000kr                
Skatt og rammetilskudd -kr         226 146 565 -kr          227 546 565 -kr                                          232 642 111 -kr                                            232 642 111 -kr       232 642 111 -kr                        

renter og avdrag/avsetninger  kr           27 681 925  kr            27 681 925  kr                                             28 204 325  kr                                               28 204 325  kr          28 204 325 -kr                        
Sum  kr              2 506 441 -kr              4 162 307 -kr                                                  695 117 -kr                                                4 940 117 4 212 117-kr            1 423 000kr            

Med balanse konsekvensjustert 
budsjett kr 695000

4 245 000kr                kr                                               4 940 000 
7 805 990kr               

Med balanse konsekvensjustert 
budsjett kr 695000

3 517 000kr                kr                                               4 212 000 
5 523 000kr               

Rådmannens forslag ny balanse
Resultat: 1.66 % 

Formel/utregning: 4940000 / 297000000 * 100 
= 1.66 %

NK Senterpari forslag ny balanse
Resultat: 1.42 % 

Formel/utregning: 4212000 / 297000000 * 100 = 
1.42 %

Rådmannens forslag

NK senterparti forslag
Total tallfestede tiltak 2019
Årseffekt tallfestede tiltak

Total tallfestede tiltak 2019
Årseffekt tallfestede tiltak
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Innenfor hver sektor fordeles forskjellene slik: 

 

Sentraladministrasjonen: 

Det har pågått en stor omstilling i sentraladministrasjonen der det kan virke som at 
rådmannen samler sine ledere nærmere seg. Omstillingen som har vært gjennomført 
har vært ressurskrevende, men vi har ikke sett noen resultater. Ingenting tyder på at 
arbeidsmiljø er blitt bedre, ingen dokumentasjon på måloppnåelse og vi ser ingen 
tegn på at det er blitt noen bedre styring med prosjekter. Vi har ingen 
dokumentasjon som viser at noen økonomisk gevinst.  
Økonomisjef stillingen er omgjort til Økonomisjef/ass rådmann. Dette er en uheldig 
blanding av stillinger. Samtidig tar dette ressurser fra økonomi og vi er ikke en så 
stor kommune at vi bør ha assisterende rådmann.  

Vi har ansatt både stabssjef og HR konsulent, i en liten kommune som Nordkapp, 
bør disse kunne samkjøres i en stilling. 

Nordkapp kommune skal i 2019 utrede lederstrukturen i sentraladministrasjonen. 
Det å ha ledere ute i avdelingene er en fordel da deres viktigste oppgave er å lede 
arbeidet der. Samtidig skal Nordkapp kommune se på behovet for assisterende 
rådmann.. 

Nordkapp kommune må omstille seg med minst 6 mill. kr i løpet av planperioden. 
Da må man se på lederstrukturen og sentraladministrasjonen, slik at man klarer å 
effektivisere slik at man får målbart resultat. Med dagens teknologi, burde det være 
mulighet å spare på innføring av bedre systemer. Nordkapp kommune ble pålagt i 
2010 å ta i bruk SDV systemet i samsvar med Tek 10. Dette systemet er et godt 
styringsverktøy som skal innføres i 2019 

Kirkelig fellesråd- Nordkapp menighet har en viktig funksjon i kommunen. De har 
satt fram et budsjettbehov på 6-700 000 kr ekstra. Dette hovedsakelig til drift av 
kirkegård. Nordkapp kommune har en litt presset økonomi, da vi ikke klarer å holde 
ønsket balanse. Allikevel bør kommunen prøve å imøtekomme en del av behovet 
menigheten har, slik at vi kan opprettholde et godt tilbud i kommunen. Nordkapp 
kommune imøtekommer Kirkelig fellesråd med 400 000 kr som en ekstra 
bevilgning for 2019. Nordkapp kommune skal i løpet av 2019 i samarbeid med 
Kirkelig fellesråd se på fremtidig behov og oppgaver 

 

 

 

For sektoren Sentraladministrasjonen har vi følgende endringer: 
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- 1.4 Sentraladministrasjonen gjennomfører effektivisering tilsvarende 2 årsverk 
med virkning fra 01.07.2019    kr 300 000  
Årlig - kr 1 200 000 

- 1.6 Assisterende rådmann går tilbake i stilling som økonomisjef,  
Årlig - kr 100 000 

- 2.11 Ekstra bevilgning Kirkelig fellesråd  
2019 – 400 000 kr 

Føringer i budsjett 

- Nordkapp kommune skal i 2019 utrede lederstrukturen i sentraladministrasjonen 

- Nordkapp kommune skal utrede behovet for assisterende rådmann og hvilken 
betydning det har at rådmannen er bosatt i en annen kommune. 

- Nordkapp kommune innfører SDV systemet i henhold til tek 10 

-  Nordkapp kommune skal i løpet av 2019 i samarbeid med Kirkelig fellesråd se 
på fremtidig behov og oppgaver 

 

Sum differanse fra rådmannens forslag: 

- 0 kr for 2019 

- 700 000 kr årlig 

Dette er mer enn rådmannen foreslår. 
 

 

  

Tiltak Effekt 2019 Årseffekt Beskrivelse Beskrivelse Våre prioriteringer
1.1 Rduksjon i utgiftsposter (avgifter 
lisenser etc.) 130 000kr                 130 000kr                  Opprydding og bedre oppfølging 130 000kr               130 000kr                

1.2 Reduksjon i konsulentutgifter 80 000kr                   80 000kr                    
Strammere prioritering av 
konsulentbruk 80 000kr                 80 000kr                  

1.3 Vakant ikt stilling 180 000kr                 
Stillingen holdes vakant i perioden 
1.9.19 - 31.12.19 180 000kr               

1.4 Effektivisering i SA tilsvarende 1 
årsverk 600 000kr                  

Sentraladministrasjonen 
gjennomfører effektivisering 
tilsvarende 1 årsverk med virkning fra 
1.1.2020

Sentraladministrasjonen 
gjennomfører effektivisering 
tilsvarende 2 årsverk med virkning fra 300 000kr               1 200 000kr            

1.5 Avvikling av servicefunksjonen 
for skatteetaten 77 000-kr                   77 000-kr                    

Servisefunksjon på vegne av 
skatteetaten er sagt opp fom. 1.1.19. 
Tapte inntekter for kommunen 77 000-kr                 77 000-kr                  

1.6 -kr                         -kr                          
Assisterende rådmann går tilbake i 
stilling som økonomisjef 100 000kr               100 000kr                

2.11 Ekstra drifttilskudd Nordkapp 
menighet -kr                         -kr                          

Ekstra tilskudd , drift av kirkegård, 
Kirkelig fellesråd 400 000-kr               -kr                        

Sum tiltak 313 000kr                 733 000kr                  313 000kr               1 433 000kr            
Forskjell fra rådmannens forslag = -kr                        700 000kr                

Sentraladministrasjonen
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Oppvekst, Velferd og kultursektoren 

Nordkapp kommune skal fokusere på at det skal være trygt å godt å bo i kommunen. Kommunen har 
vært sterkt preget av befolkningsnedgang i 2018. Hva dette skyldes kan ha flere grunner men det er 
viktig å vise at vi satser på tilbud til folket, slik at kommunen ikke bare legger opp til nødvendig 
tjenester, men også til tjenester som gjør at det er godt å leve i kommunen.  Befolkningen i 
kommunen skal ikke bare eksistere, men også leve. 

Det å ha tjenester nært folk er helt grunnleggende for at enkeltpersoner skal føle seg trygg og 
verdsatt. Menneskeverdet og identitet er viktige faktorer for at man som enkeltmenneske skal føle 
engasjement, føle tilhørighet til fellesskapet og til å ha interesse til å utvikle samfunnet. 

Kultur er viktig for å bygge under vår identitet, bygge under vår verdi og det å føle seg som en del av 
samfunnet. Kulturtiltak som skaper engasjement og som gir folk mulighet til å samles om noe, er 
viktig for å stoppe fraflytning.  

Det er tre hovedarenaer for å skape aktivitet og bolyst, foruten helse, skole og arbeid. Dette er idrett, 
kultur og friluftsliv. For å gjøre det attraktivt å bo i Nordkapp kommune er det viktig å satse på disse 
områdene. 

Fiskeværene er viktig for Nordkapp kommune. Det er store verdier som forvaltes der og fiskeri 
tilfører samfunnet mye kapital som kan sirkulere i det lokale næringslivet. Derfor er det viktig å skape 
trygge rammer for bosetning våre fiskevær. Kommunen må strekke seg langt for at det skal være 
samlingsteder som samfunnshus i alle fiskevær. I kommunen har vi bare et fiskevær der det er skole. 
I Gjesvær er det en skole som har store utfordringer, da det er få elever på skolen. Allikevel er det 
ikke annen alternativ til denne skole, da det er for lang og tøff vei til Honningsvåg. Nordkapp 
kommune skal drive skole i Gjesvær så lenge der er barn som ønsker å gå på skole der. 

I dette forslaget legger vi ikke opp til kutt i barnehager. En sentrumsbarnehage er viktig fordi det skal 
være mulig å bu i sentrum uten å eie bil. Det er også et miljøtiltak å ha barnehage nært sentrum, da 
det gjør det mulig å bo i Honningsvåg uten å eie bil. Det er også et poeng at vi ikke fjerner 
overkapasitet i barnehagene. Nordkapp kommune står ovenfor store muligheter innen fiske, turisme, 
olje og gass. Dette gjør at det i fremtiden vil være attraktivt for unge mennesker å bosette seg i 
Nordkapp. 

For sektoren oppvekst, velferd og kultursektoren har vi følgende endringer: 
- 2.2 Gjesvær skole beholdes med 2 lærere:  2019 

2019 – 576 000 kr 
Årlig -1 404 000 kr 

-  2.3 Endring av barnehagestruktur, lederressurser består slik som i dag 
2019 – 170 000 kr 
Årlig – 342 000 kr 

- 2.4 Kulturskolen, lærerstilling består som i dag 
2019 – 250 000 kr 
Årlig – 600 000 kr 

- 2.6 Ingen reduksjon i pott for kulturmidler 
Årlig – 40 000 kr 
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- 2.8 Ungdomsråd består med reduserte midler 
2019 – 10 000 kr 
Årlig – 30 000 kr 

- 2.9 Nordkappfestivalen består 
Årlig – 92 000 kr 

- 2.10 Nordkapp filmfestival består 
Årlig – 75 000 kr 

Differanse fra rådmannens tiltak blir da : 

- 2019 – -1 213 000 kr 
- Årlig – -2 582 990 kr 

Føringer i budsjett: 

- Kommunen må strekke seg langt for at det skal være samlingsteder som samfunnshus i 
alle fiskevær 

- Nordkapp kommune skal drive skole i Gjesvær så lenge der er barn som ønsker å gå på 
skole der. 

 

Dette er mindre enn det rådmannen foreslår 

 

  

Tiltak Effekt 2019 Årseffekt Beskrivelse Beskrivelse Våre prioriteringer
2.1 Reduksjon i lærerstllinger 
Honningsvåg skole 1 084 000kr              2 600 000kr               

Reduksjon med 4 lærerstillinger fom 
1.8.2019 1 084 000kr            2 600 000kr            

2.2 Nedlegging av Gjesvær skole 876 000kr                 2 103 990kr               
Nedleggelse av Gjesvær fom. 
1,8,2019 Gjesvær skole beholdes med 2 stilling 300 000kr               700 000kr                

2.3 Endring i barnehagestruktur 170 000kr                 342 000kr                  

50 % reduksjon i
styrerressurs

Lederessursene består slik som i dag, 
da det ikke er utredet konsekvens for 
ansatte i barnehage -kr                        -kr                        

2.4 Reduksjon i lærerstllinger 
Nordkapp kulturskole 250 000kr                 600 000kr                  

Reduksjon med 1
lærerstilling fom.1.8.2019.

Kulturskolen skal bestå som i dag -kr                        -kr                        
2.5 Redusert åpningstd Nordkapp 
bibliotek 120 000kr                 285 000kr                  Redusert pningstid fom. 1.8.2019. 120 000kr               285 000kr                

2.6 Reduksjon i pot for kulturmidler 40 000kr                   40 000kr                    

Potten reduseres fra
kr 100 000 til kr 60 000 pr r.

Kulturmidler består som i dag -kr                        -kr                        
2.7 Reduksjon i netoramme 
Nordkapp kino 100 000kr                 100 000kr                  Forventing om økte inntekter. 100 000kr               100 000kr                

2.8 Reduksjon i ramme tl kulturtltak 
og – aktviteter 60 000kr                   60 000kr                    

Budsjetpost til ungdomsr d tas ut. 
Løses i politisk
sekretariat  Ungdomsrådet skal opp å gå i løpet 

av høsten 2019 10 000kr                 30 000kr                  

2.9 Tilskudd Nordkappfestvalen 92 000kr                   92 000kr                    
Kommunalt tilskudd tas ut av 
budsjetet. Tilskuddet skal bestå -kr                        -kr                        

2.10 Tilskudd Nordkapp Filmfestval 
AS 75 000kr                   75 000kr                    

Kommunalt tilskudd tas ut av 
budsjetet. Tilskuddet skal bestå -kr                        -kr                        

-kr                         -kr                          -kr                        -kr                        

Sum tiltak 2 867 000kr              6 297 990kr               1 614 000kr            3 715 000kr            
Forskjell fra rådmannens forslag = 1 253 000-kr            2 582 990-kr            

Oppvekst, velferd og kultursektoren



Budsjett 2019 

Side 5 av 14 
 

 

Helse, rehabilitering og omsorgssektoren 

Denne sektoren har viktige tjenester der det er vanskelig å gjøre innsparinger uten å ramme 
brukerne. Allikevel og gjør man tiltak for å effektivisere, slik at man får mest mulig og best mulig 
tjenester innenfor rammene.  
Nordkapp kommune står ovenfor utfordringer med mange bygg og stort etterslep på bygg innen 
helse. Vi har også hyere andel av pleietrengende på institusjon enn gjennomsnitt i lignende 
kommuner. Beboere som kan bo hjemme og få hjelp, har det som oftest bedre enn de som bor på 
institusjon. Det er også dyrere å ha folk boende på institusjon enn hvis de får hjelp hjemme. 
Nordkapp vil i 2019 legge planer for fremtidig bosetning av hjelpetrengende, derfor velger man å ikke 
forhaste seg med å legge ned institusjonsplasser, selv om at man jobber for å gi flere eldre hjelp i 
hjemmet. 

Det har tidligere pågått en omstillingsprosess innen denne sektoren som gjorde at man budsjetterte 
for mindre forbruk i 2018 på 3,7 mill. I 2018 nådde man ikke dette målet og det ligger an til et 
overforbruk på denne sektoren. Nordkapp kommune har brukt mye ressurser på denne omstillingen 
og forventer resultat. Vi har fått en del resultat og ser at sammenlignet med andre kommuner, øker 
ikke kostnadene så mye. Allikevel vil vi ennå ikke gi opp å nå nærmere målene. Det er bedre at man 
følger planen som OU-prosjektet hadde, enn at kommunen gjør vedtak om kutt i enkelte avdelinger.  
Samtidig skal kommunen utrede hvorfor man ikke klarer måloppnåelse. Nordkapp kommune legger 
vi opp til et mindre kutt enn tidligere, men allikevel et mål om å fortsette omstillingen for å 
effektivisere. Vi øker rammen forsiktig fra 2018 budsjett utover lønns og prisvekst og lovpålagte 
tjenester.  

For sektoren helse, rehabilitering og omsorgssektoren har vi følgende 
endringer: 

 

- 3.2 Reduksjon i bemanning, Kjelvikstua, utgår 
2019 – 495 000 kr 
Årlig – 550 000 kr 

- 3.3 Reduksjon i antall sengeplasser, sykehjemsavdelingen utgår 
2019 – 975 000 kr 
Årlig – 1 300 000 kr 

- Innsparing fra tidligere OU prosjekt 
Årlig – 1 500 000 kr 

 

Differanse fra rådmannens tiltak blir da: 

- 2019 – 30 000 kr 
- Årlig - -350 000 kr 

Føringer i budsjett: 

- Nordkapp kommune skal utrede hvorfor man ikke klarer måloppnåelse i ou-prosjektet 
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I 2019 sparer vi 30 000 kr mer enn rådmannens forslag. Årlig sparer vi 350 000 kr mindre enn 
rådmannens forslag 

 

 

Tekniske tjenester / Fellestjenester 

 
Kommunen skal vurdere å omorganisere brannvesenet i egen avdeling under rådmannen. Det er 
viktig at leder av Brann og redning har myndighet til å ta avgjørelser i tilfelle ulykker. Da er det viktig 
at denne avdelingen er egen avdeling. Det er vanlig i andre kommuner at brannvesenet er skilt ut fra 
Teknisk sektor på grunn av dette. Nordkapp kommune har stort ansvarsområde innenfor brann og 
redning på grunn av stort antall fiskebåter og andre skip, mange bunkersanlegg, stor turisme, mange 
tuneller og aktivitet med omlasting av olje og gass. Brann og redning må ha fokus slik at vi rett 
beredskap til enhver tid. 

Vi foreslår ingen kutt i vedlikehold da det fremdeles er stort etterslep på vedlikehold.  

Differanse fra rådmannens tiltak blir da: 

- 2019 – 200 000 kr 
- Årlig - -50 000 kr 

Føringer i budsjett: 

- Det innarbeides et SDV system slik at man får tilfredsstillende forvaltning av drift og 
vedlikehold. 

  

Tiltak Effekt 2019 Årseffekt Beskrivelse Beskrivelse Våre prioriteringer
3.1 Reduksjon i ramme lege og 
jordmortjenesten 200 000kr                 200 000kr                  

Tilpasning til tidligere
 års regnskapstall 200 000kr               200 000kr                

3.2 reduksjon i bemanning 
kjelvikstua og kortidsenheten 495 000kr                 550 000kr                  

Samordning av
bemanning ved de to enhetene.

Reduksjon i bemanning utgår til 
fremtidig struktur er avgjort -kr                        -kr                        

3.3 Reduksjon i antall plasser ved 
sykehjemsavdelingen 975 000kr                 1 300 000kr               

Reduksjon med 4
sengeposter til 11.
Antat ressursbesparelse tilsvarende 
255  rsverk.

Reduksjon i antall plasser utgår inntil 
fremtidig struktur er avgjort -kr                        -kr                        

3.4 kutt i lisenser, kontorutstyr etc. 100 000kr                 100 000kr                  
Kut i ulike mindre
utgifsposter. 100 000kr               100 000kr                

3.1.1 Ressurskrevende brukere-økt 
behov 2 000 000-kr              2 000 000-kr               

Behovet er synliggjort.
Lovp lagt. 2 000 000-kr            2 000 000-kr            

3.1.2 Styring av tiltak til avlasting for 
barn med sammensatte behov 50 000-kr                   50 000-kr                    

Økende behov knytet til 
vedtaksfestet/lovp lagt
e tiltak. 50 000-kr                 50 000-kr                  

3.1.3 Kommunal psykolog -kr                         500 000-kr                  

Fom 2020 er det lovp lagt med
kommunalt tilbud. For 2020 vil 
tilskudd git av fylkesmannen p kr 410 
000 g til del finansiering av
stillingen. -kr                        500 000-kr                

3.1.4 Lærlinger i helsefag 280 000-kr                 350 000-kr                  
Gjelder 2 lærlinger som
er tat inn. 280 000-kr               350 000-kr                

3.1.5 innsparing fra tiligere OU-
prosjekt -kr                         -kr                          

Mål for tidligere OU- prosjekt, 
forsøkes delvis gjennomført 1 500 000kr            1 500 000kr            

-kr                        -kr                        
Sum tiltak 560 000-kr                 750 000-kr                  530 000-kr               1 100 000-kr            

Forskjell fra rådmannens forslag = 30 000kr                 350 000-kr                

3 Helse, rehabilitering og omsorgssektoren
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Økonomiplan 2019-2022 

Selvkostområdet 

På selvkostområdet har rådmannen foreslått en del utbedring, og man legger opp til en helhetlig VA 
plan. Dette forenkler planlegging i fremtiden. Det er også startet opp et arbeid med å planlegge 
fremtidens løsninger på damanlegg, og vi vil derfor ikke foreslå noe utover det rådmannen har 
foreslått. Målet med plan for damanlegg bør imidlertid ikke handle om kun får damanlegg som er 
billigst mulig å vedlikeholde, men man bør vektlegge sikkerhet, trygg vannforsyning, kvalitet på vann 
og driftskostnader.  I 2019 skal Nordkapp kommune utrede nødvannforsyning, slik at man ser på om 
SIFI damanlegg fortsatt skal være damanlegg for nød forsyning eller om det finnes andre alternativ. 
Vannforsyningen for Nordvågen kan være et annet alternativ, da man får Vannforsyning inn fra 
begge sider av Honningsvåg/Storbukt. Ved feil på rør mellom Honningsvåg og Storbukt vil man i dag 
miste vann til sentrum, skole, tannhelse, sykestue, legevakt og eldre omsorg. 

Føringer selvkost: 

- I 2019 skal Nordkapp kommune utrede nødvannforsyning, slik at man ser på om SIFI 
damanlegg fortsatt skal være damanlegg for nød forsyning eller om det finnes andre 
alternativ. 

  

Tiltak Effekt 2019 Årseffekt Beskrivelse Beskrivelse Våre prioriteringer
3.1 Reduksjon i ramme lege og 
jordmortjenesten 200 000kr                 200 000kr                  

Tilpasning til tidligere
 års regnskapstall 200 000kr               200 000kr                

3.2 reduksjon i bemanning 
kjelvikstua og kortidsenheten 495 000kr                 550 000kr                  

Samordning av
bemanning ved de to enhetene.

Reduksjon i bemanning utgår til 
fremtidig struktur er avgjort -kr                        -kr                        

3.3 Reduksjon i antall plasser ved 
sykehjemsavdelingen 975 000kr                 1 300 000kr               

Reduksjon med 4
sengeposter til 11.
Antat ressursbesparelse tilsvarende 
255  rsverk.

Reduksjon i antall plasser utgår inntil 
fremtidig struktur er avgjort -kr                        -kr                        

3.4 kutt i lisenser, kontorutstyr etc. 100 000kr                 100 000kr                  
Kut i ulike mindre
utgifsposter. 100 000kr               100 000kr                

3.1.1 Ressurskrevende brukere-økt 
behov 2 000 000-kr              2 000 000-kr               

Behovet er synliggjort.
Lovp lagt. 2 000 000-kr            2 000 000-kr            

3.1.2 Styring av tiltak til avlasting for 
barn med sammensatte behov 50 000-kr                   50 000-kr                    

Økende behov knytet til 
vedtaksfestet/lovp lagt
e tiltak. 50 000-kr                 50 000-kr                  

3.1.3 Kommunal psykolog -kr                         500 000-kr                  

Fom 2020 er det lovp lagt med
kommunalt tilbud. For 2020 vil 
tilskudd git av fylkesmannen p kr 410 
000 g til del finansiering av
stillingen. -kr                        500 000-kr                

3.1.4 Lærlinger i helsefag 280 000-kr                 350 000-kr                  
Gjelder 2 lærlinger som
er tat inn. 280 000-kr               350 000-kr                

3.1.5 innsparing fra tiligere OU-
prosjekt -kr                         -kr                          

Mål for tidligere OU- prosjekt, 
forsøkes delvis gjennomført 1 500 000kr            1 500 000kr            

-kr                        -kr                        
Sum tiltak 560 000-kr                 750 000-kr                  530 000-kr               1 100 000-kr            

Forskjell fra rådmannens forslag = 30 000kr                 350 000-kr                

3 Helse, rehabilitering og omsorgssektoren



Budsjett 2019 

Side 8 av 14 
 

 

Økonomiplan utenom selvkost 

Nordkapp kommune har et etterslep på vedlikehold som gjør at man må ta til dels store prosjekter 
på renovering. I 2019 vil Nordkapp kommune ta en del mindre prosjekter for å få unna etterslep.  

 

Nybygg-Fellesbygg 

I løpet av 2019 skal Nordkapp kommune legge fram en helhetlig plan over behov og prioriteringer for 
de større byggeplanene. Derfor har vi i vårt tilleggsforslag valgt å stryke noen poster som gjelder bygg 
som kan være aktuell for planer om nybygg. Så har vi satt opp en egen post vi kaller «Felles bygg- 
Rådhus /Festsal/Svømmehall/Helsebygg». Nybygget er satt inn i økonomiplan for å vise en et 
investeringsbehov, med en antatt bygge kostnad. Det må utredes om vi bør bygge nytt og slå flere av 
disse byggene sammen. Mange av byggene vi har er gamle og krever store renoveringer. Samtidig er 
disse byggene ikke planlagt for dagens drift og byggene er dyr å drive. Med så gamle bygg vil man få 
store kostnader på renovering og vedlikehold med jevne mellomrom. Med å bygge nytt og i et felles 
bygg, vil man spare på utgifter til flere ting. Varme og fellesarealer er noen av tingene. Også at det 
blir bygg med bedre struktur og man vil kunne jobbe mer effektivt. Med et slikt fellesbygg vil man 
også få et større arbeidsmiljø, noe som vil være positivt for ansatte. Bygging av et slikt bygg vil kunne 
medføre at vi må rive noen av byggene vi har i dag. Har laget skisse som viser en mulighet, men dette 
må utredes (se vedlegg). Her er det mange mulige løsninger. 

Føringer ny bygg: 

- I løpet av 2019 skal Nordkapp kommune legge fram en helhetlig plan over behov og 
prioriteringer for de større byggeplanene 

- Det må utredes om vi bør bygge nytt og slå flere av disse byggene sammen. 

 

Rådhuset 

Da vi planlegger nybygg, er det for tidlig å renovere rådhuset. Allikevel er det et stort problem at det 
ikke finnes HC toalett i forbindelse med Kino. Derfor skal Nordkapp kommune bygge HC toalett ved 
hovedinngangen til kino/rådhus. Videre skal kostnader til trappeheis/rampe utredes, slik at 
rullestolbrukere kan komme seg inn til servicekontoret 

Føringer rådhus: 
- Nordkapp kommune skal utrede kostnader til trappeheis/rampe , slik at rullestolbrukere kan 
komme seg inn til servicekontoret 
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Turnhallen 

Ved bygging av nytt felles bygg, kan det hende at Turnhallen må rives. Det er derfor ikke ønskelig å 
bruke for mye penger på dette bygget i 2019. Allikevel bør røstvegg mot sør dekkes, slik at man ikke 
får følgeskade pga vanninntrengning. 

 

Renovering helsebygg 

På helsebygg legges det ikke opp til store renoveringer, men det må allikevel gjøres noe ekstra 
vedlikehold, slik som skiftning av vinduer osv. 

Hjullaster 

Hjullaster som var tatt inn i økonomiplanen har vi valgt å ta bort. Dagens hjullaster fungerer 
tilfredsstillende. Det skal utredes å sette dette arbeidet ut på anbud. 

Føringer hjullaster: 

- Nordkapp kommune skal utrede å sette brøyting med minihjullaster ut på anbud. 
 

Lekeplasser 

Kommunen har flere lekeplasser som har et stort vedlikeholdsetterslep. Lekeplassen ved rådhuset 
skal gjøres til lekeplass/tuftepark. Dette må allikevel ses i sammenheng med eventuelt nybygg av 
fellesbygg. Slik at dette arbeidet kanskje ikke kan starte før etter bygget er reist. Det er fullt mulig å 
bygge lekeplass og tuftepark i lag. Det vil være positivt at foreldre kan ta med barn på lekeplassen og 
samtidig kan trene selv. Tuftepark er et positivt tiltak for folkehelsen. Samtidig som det er viktig at 
barn har en lekeplass de kan utfolde seg i. Det må også legges vekt på at det skal være mulighet å 
islegge en del av plassen for skøytebane. Har skissert en mulighet i forbindelse med skissen på 
nybygget (se vedlegg). Der lekeplassen er i midten, gangsti/skøytebane rundt og tuftepark ytterst. 
Ellers må det vektlegges å ha lekeplass på skole og i alle større boligområder. 

Føringer Lekeplasser: 

- Lekeplassen ved rådhuset skal gjøres til lekeplass/tuftepark med mulighet å islegge en del 
av plassen for skøytebane 

- Nordkapp kommune skal vektlegge å ha lekeplass på skole og i alle større boligområder. 

 

I tillegg til et felles bygg har vi tatt inn flere nye prosjekter i økonomiplanen som bør prioriteres.  

 

Renovering av barnehager.  

Skårungen barnehage er en viktig sentrumsbarnehage som gjør at folk som bor i sentrum har 
mulighet å bo i Honningsvåg uten å ha bil. Dette er viktig da ikke alle har mulighet til å eie egen bil. 
Samtidig er det ut fra et miljøperspektiv bra om man kan bo i Honningsvåg uten å måtte bruke bil 
daglig, og det er viktig for befolkningen å ha slikt tilbud i sentrum. Derfor har vi lagt inn en ny post 
der Nordkapp kommune skal renovere Skårungen barnehage. 
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Føringer barnehager: 

- Nordkapp kommune skal ha en sentrumsbarnehage 

 

Nye boligtomter 

Nordkapp kommune skal legge til rette for bygging av 40 nye boliger i løpet av planperioden. Det 
opprettes en arbeidsgruppe som finner nye boligtomter og legger til rette for at disse kan utbygges. 
Det må også utredes hvilke kostnader det er med å legge til rette for nye boliger. Prisene på boliger i 
Honningsvåg området er steget mye den siste tiden. Dette gjør at stadig flere ønsker å bygge nytt. 
Dette må kommunen legge til trette for. 

Føringer boligtomter: 

- Nordkapp kommune skal legge til rette for bygging av 40 nye boliger i løpet av planperioden. 

 

Bårehus 

Bårehuset som brukes i forbindelse med begravelser er meget dårlig. Dårlig kjølerom, dårlig isolering, 
ingen toalett og dårlig adkomst, gjør at det er uverdige forhold for de nærmeste som skal ta farvel 
med sin avdøde. Nordkapp kommune skal bygge nytt bårehus. 

Føringer bårehus 

- Nordkapp kommune skal bygge nytt bårehus 

 

 

 

Scooterløype Gjesvær 

Gjesvær har store muligheter innen vinterturisme. Det er viktig for utvikling av vinterturismen at man 
kan ferdes med snøscooter til og fra Nordkapp platået. I tillegg er det viktig for trivselen og for bolyst, 
at befolkningen har mulighet til å komme seg ut på en enkel måte. Nordkapp kommune skal utrede 
og legge til rette for snøscooterløype mellom Gjesvær og Nordkapp platået. 

Føringer Scooterløype 
- Nordkapp kommune skal utrede og legge til rette for snøscooterløype mellom Gjesvær og 
Nordkapp platået. 
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Brannbil 

Nordkapp kommune har mange smale og bratte veier. Vi har også flere boligområder som ligger 
langt utfor sentrum og vi har mange tuneller på våre veier. Vi bor på en øy langt ute i havet, som 
ytterste nes ut mot barentshavet. Dette gjør at vi har til tider store utfordringer med vær og føre. Vi 
har mange fiskebåter ved kai i perioder og vi har stor aktivitet med turisme. Vi har også 
gassomlasting og mange bunkersanlegg. I tilegg har vi en bebyggelse i sentrum der mange trehus står 
tett i tett.  

Vår brannbil er gammel, den har liten vannkapasitet og har dårlig fremkommelighet. Derfor har vi 
behov for ny brann bil. En bil med mer vannkapasitet, 4 hjuls drift, trykk kabin og varmefølende 
kamere.  

Kommunestyret har for lenge siden vedtatt å kjøpe brannbil, men saken har blitt utsatt. Sist høsten 
2018, skulle rådmannen ha utredet kravspekk for kjøp av ny bil, men ingenting ble gjort uten at det 
er begrunnet. 

I vårt forslag skal Nordkapp kommune kjøpe ny brannbil i 2019. 

Føringer ny brannbil: 

- Nordkapp kommune skal kjøpe ny brannbil i 2019. 

 

Våre endringer i Økonomiplanen: 

- 18107 Rådhuset 
Kun HC toalett – 2019 – 500 000 kr, resten tatt ut 

- 18601 Kledning turn, dekking av åpen vegg 
2019 – 250 000 kr, resten tatt ut 

- 18101/18102 Innvestering IKT 
Tatt ut pga plan nybygg 

- 18302 Helsebygg 
2019 - 1 000 000 kr, resten tatt ut 

- 20201 Turn 
Tatt ut pga plan nybygg 

- 19601 Elvegården, drenering 
Flyttet fra 2020 til 2019 

- 20602 Honningsvåg skole, parkett 
Flyttet fra 2020 til 2019 

- 20605 Idrettshallen Parkett 
Flyttet fra 2020 til 2019 

- 19602 Minihjullaster 
Tas ut av planen 

- 19201 Lekeplasser + Tuftepark 
Stor innsats 2019 – 1 000 000 kr mer enn rådmannens forslag 

- NY- Renovering barnehage Skårungen 
2019 – 2 000 000 kr 
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- NY -  Nye boligtomter 
2019 – 500 000 kr, 2020 – 500 000 kr, 2021 – 500 000 kr, 2022 – 500 000 kr 

- NY – Bårehus 
2019 – 2 500 000 kr 

- NY – Scooterløype Gjesvær 
2019 – 200 000 kr 

- NY – Fellesbygg, forprosjekt 
2019 – 1000 000 kr, 2020 – 250 000 000 kr, 2020 – 50 000 000 kr 

 

 

 

 

 

Samlet legger dette forslaget opp til mer investering enn rådmannens forslag, men det vil lønne seg 
over tid, og det vil skape større bolyst. Samlet differanse fra rådmannens forslag: 

- 2019 - -3 450 000 kr 
- 2020 - -212 500 000 kr 
- 2021 - -29 700 000 kr 
- 2022 – 50 400 000 kr 
- Samlet differanse – 195 250 000 kr 
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Prosjektnr Tiltak 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
selvkost- fra opprinnelig planperiode 2017-2020

18501 Damanlegg- sikring av vannforsyning  kr    2 000 000  kr      2 000 000  kr     2 500 000  kr      2 000 000  kr        2 000 000  kr     2 500 000 
18502 Utskifting av kummer  kr    1 000 000  kr      1 000 000  kr      1 000 000  kr        1 000 000 
19501 Rørtrase øvergata  kr    3 000 000  kr      3 000 000 

Fra planperioden 2018-2021
19502 Ivershaugen Nordvågen  kr       600 000  kr         600 000 

Selvkost ny planperiode 2019-2022
19503 Ny va-plan  kr       500 000  kr         500 000 
19504 Ny rørtrase utsikten seppoladalen  kr       800 000  kr         800 000 

Sum Selvkost  kr    7 900 000  kr      3 000 000  kr     2 500 000  kr      7 900 000  kr        3 000 000  kr     2 500 000  kr                 -   
Tiltak innvesteringsbudsjett

Andre innvesteringer fra planperiode 2017-2020

18107 Rådhuset diverse innvesteringer  kr    2 000 000  kr    20 000 000  kr     5 000 000  kr         500 000  kr                      -    kr                    -    kr                 -   
Det legges opp til kun ny HC toalett ved 
inngang/kino

18601 Kledning turn  kr    2 200 000  kr         250 000 

I påvente av total investeringsplan på bygg, 
legges det kun opp til kledning av røst mot 
sør

18101/18102 Kommuneplanens arealdel  kr       800 000  kr         200 000  kr         800 000  kr           200 000 

18103/18104 Innvestering IKT  kr       800 000  kr         800 000  kr        800 000  kr           800 000  kr                    -    kr                      -    kr                    -    kr                 -   

I påvente av total innvesteringsplan bygg, 
legges det ikke opp til innkjøp av teknisk 
utstyr

18301 Utstyrsinnvestering helse og omsorg  kr       500 000  kr         350 000  kr        350 000  kr           350 000  kr         500 000  kr           350 000  kr         350 000  kr      350 000 
Egenkapitalinnskudd klp  kr       900 000  kr         900 000  kr        900 000  kr        1 000 000  kr         900 000  kr           900 000  kr         900 000  kr      900 000 

Andre innvesteringer fra planperiode 2018-2021

18302 Helsebygg- renovering eller nybygg  kr    1 000 000  kr    15 000 000  kr   15 000 000  kr      50 000 000  kr      1 000 000  kr                      -    kr                    -    kr                 -   
I påvente av total innvesteringsplan bygg, 
legges det opp til moderat renovering

18202 AV utstyr Honningsvåg skole  kr       250 000  kr         250 000 

20201 Forbedringer turnhallen  kr         300 000  kr                    -    kr                      -    kr                    -    kr                 -   
I påvente av total innvesteringsplan bygg, 
legges det ikke opp til renovering

19601 Elvegården, drenering rundt bygget  kr         300 000  kr         300 000  kr                      -   Flyttes til 2019
20604 Honningsvåg skole, utskifting av vindu  kr      3 000 000  kr        3 000 000 
20602 Honningsvåg skole, parkett i aula  kr         300 000  kr         300 000  kr                      -   Flyttes til 2019
20605 Idrettshallen parkett 100 m2  kr      1 100 000  kr      1 100 000  kr                      -   Flyttes til 2019
20603 Utfasing oljekjeler, alle bygg  kr      2 000 000  kr        2 000 000 
18504 Vegoppgradering-asfaltering  kr    1 000 000  kr      1 000 000  kr     1 000 000  kr        1 000 000  kr      1 000 000  kr        1 000 000  kr     1 000 000  kr   1 000 000 

Andre investeringer Ny planperiode 2019-2022

19301 hjemmetjenesten og rehab tjenesten-mobil fagløsning  kr       300 000  kr         300 000 
19602 Brannsikring kommunale bygg  kr       250 000  kr         250 000  kr         250 000  kr           250 000 

19603 Minihjullaster-alternativ egen anskaffelse  kr    1 200 000  kr                    -   
Hjullaster de allerede har fungerer etter 
behov

19505 Etablering av ladestasjon elbiler  kr       300 000  kr         300 000  kr                      -   

19201 Lekeplasser/utstyr uteområder  kr       500 000  kr         500 000  kr        200 000  kr           200 000  kr      1 500 000  kr           500 000  kr         200 000  kr      200 000 
Rådhusplassen -lkombinert 
lekeplass/tuftepark

19101 Digitalisering politisk virksomhet  kr       200 000  kr                    -   Dagens system fungerer etter behov

20606 Honningsvåg skole-blendingsgardiner  kr         200 000  kr         200 000  kr                      -   Flyttes til 2019

19506 rassikring- sikring av kritisk utsatte områder  kr    2 000 000  kr      2 000 000 

Renovering barnehage Skårungen  kr      2 000 000  kr                      -   SP ny

Nye boligtomter  kr         500 000  kr           500 000  kr         500 000  kr      500 000 

Det legges opp til å tilrettelegg for 20 nye 
boliger i denne planperioden. Tilrettelegg vei 
osv

Bårehus  kr      2 500 000 Nytt bårehus 2019

Scooterløype gjessvær  kr         200 000 Det igangsettes arbeid med lype til Nordkapp
Brannbil  kr      4 500 000 Ny brannbil

Felles bygg- Rådhus/svømmehall/helsebygg  kr      1 000 000  kr   250 000 000  kr   50 000 000  kr                 -   

Det utredes nytt bygg - felles bygg 
svømmehall, rådhus, helsebygg-hva og 
prioritert rekkefølge

Sum andre innvesteringer  kr 14 200 000  kr    46 200 000  kr   23 250 000  kr      53 350 000  kr    22 150 000  kr   258 700 000  kr   52 950 000  kr   2 950 000 
 Differanse -kr      7 950 000 -kr   212 500 000 -kr   29 700 000  kr 50 400 000 -kr                                                         199 750 000 

Råmannens forslag 2019-2022 NK Senterparti forslag 2019-2022

 Sum 
2019 2020 2021 2022

 kr    7 900 000  kr      3 000 000  kr     2 500 000  kr                      -    kr    13 400 000 
 kr 17 650 000  kr  258 700 000  kr   52 950 000  kr        2 950 000  kr  332 250 000 
 kr       900 000  kr         900 000  kr        900 000  kr        1 000 000 
 kr 25 550 000  kr  261 700 000  kr   55 450 000  kr        2 950 000  kr  345 650 000 

 kr   345 650 000 

Innvesteringsramme selvkost nye prosjekter (oppstart)
Innvesteringsramme ordinært nye prosjekter (oppstart)

Innvesteringer som ikke lånefinansieres
Sum innvesteringer for lånefinansiering

Sum lånefinansieringer eks selvkost, for hele planperioden 2019-2022

 Sum total pr år 


