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Rådmannens kommentarer 
 
I august i fjor ble Nordkapp kommune ført opp i Registeret for betinget godkjenning og 
kontroll (ROBEK). Bakgrunnen var et udekket restunderskudd fra 2006 på 2,4 mill. kr. 
Registreringen innebærer at kommunens budsjett og økonomiplan gjøres til gjenstand for 
Fylkesmannens særskilte kontroll. Fylkesmannen skal også godkjenne eventuelle 
låneopptak. I praksis betyr dette at den politiske handlefriheten innskrenkes. 
 
Omstilling 
Med omstillingsprosjektet ”Ei bedre fremtid”, som startet tidlig i 2008, var målsettingen å 
utvikle organisatoriske tiltak m.v. som i betydelig grad bidro til å forbedre kommunens 
økonomi. På grunnlag av kommunens økonomiske stilling per årsskiftet 2007-2008, fastslo 
kommunestyret omstillingsbehovet til 15 mill. kr. Budsjett og økonomiplan 2009-2012 
viser at dette målet er oppfylt.  
 
Virksomheten i 2009 bar i stor grad preg av arbeidet med implementering av de vedtatte 
omstillingstiltakene. Da året var omme var de fleste tiltakene gjennomført, eller nær 
fullførelse. Storbukt skole ble avviklet fra skolestart, og elever og lærere ble overført til 
Honningsvåg skole.  Skolen i Storbukt ble ominnredet for barnehagedrift, og tidlig 
inneværende år innstilte driften i Honningsvåg barnehage. Etter flytting startet  ny 
barnehagedrift i Storbukt. Omsorgsprosjektet – omstilling og organisasjonsendring i pleie- 
og omsorgssektoren – ble også på det nærmeste gjennomført innen årsskiftet. 
 
Regnskapet for 2009 er, bl.a. p.g.a. endring i regnskapsregler gjort opp i balanse. 
Driftsresultatet var imidlertid negativt; - 1,9 mill.kr. Lånegjelden beløper seg til formidable 
263 mill. kr, pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Gjelden, som må ansees som en stor 
trussel, gir følgelig all mulig grunn til bekymring. Å redusere gjelden til et forsvarlig og 
akseptabelt nivå må vi innse er et langsiktig prosjekt. Det betyr at kommunen i år fremover 
må innrette sine investeringsplaner slik at eventuelle nye låneopptak, holdes på et nivå 
betydelig under årlig nedbetaling. Det må sørges for reell og substansiell nedbetaling av 
lånegjelden. 
 
Sentrumsutviklingsprosjektet, som bl.a. omfatter arbeider med omlegging og fornyelse av 
avløpssystemet i Honningsvåg sentrum, har pågått gjennom hele året. Det tas sikte på at 
arbeidene blir fullført/avsluttet i år. ”Flerbrukshallen” er reist. Hallen ble tatt i bruk i februar 
2010. 
 
Rådmann 
Jakten på ny rådmann fortsatte gjennom hele 2009 – uten resultat. Ny prosess er i gang, og 
ventelig vil det foreligge avklaring i spørsmålet før sommerferien. 
 
Innbyggere 
I 2009 kan vi registrere en svak vekst i innbyggertallet; med 6 personer til i alt 3186 ved 
utgangen av året. Siden antall innbyggere per 01.01. 2009 – 3180 – var under 3200 
innbyggere,  ble småkommunetilskuddet i inntektssystemet utløst. For 2010 utgjør dette 
11,4 mill. kr., og det bidrar sterkt til forbedring av kommuneøkonomien. 
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IA-bedrift – nærværsprosjektet. 
Nordkapp kommune har inngått IA-avtale. Hensikten er å skape et inkluderende arbeidsliv 
med bl.a. sikte på reduksjon i sykefraværet. Generelt er sykefraværet i kommunen for høyt. 
Det høye sykefraværet er en av de virkelige store utfordringene i Nordkapp kommune. 
Administrasjonen vil aktivt bruke IA-avtalen til å finne løsninger, prosesser og systemer 
som kan resultere i et større nærvær. Vi vil styrke samarbeidet med de ansatte på dette feltet 
– basert på gjensidig respekt og tillit. 
 
 
Likestilling 
Likestilling og likestillingsarbeid er ikke viet spesiell oppmerksomhet i Nordkapp 
kommune. Kommunen har imidlertid fastsatt en egen arbeidsgiverpolitikk der følgende 
målsetting vedrørende rekruttering og likestilling er formulert: 
  

Arbeidsgiver skal arbeide for en mer balansert fordeling av kvinner og menn i 
ulike sektorer og innenfor alle typer stillinger, med spesiell fokus på 
lederstillinger. 
Til stillinger hvor arbeidsoppgavene i hovedsak er rettet inn mot undervisning av 
eller omsorg for barn og der menn er underrepresenteret vil kommunen aktivt ta i 
bruk forskrift om særbehandling av menn. 
 

 
Jeg takker mine medarbeidere for vel utført arbeid i 2009. Gjennomføring av mange og 
omfattende omstillingstiltak har stilt og stiller fortsatt store krav til innsats og engasjement 
fra de ansattes side. De økonomiske vanskene er ikke borte. Det gjenstår ennå mye. Vedtatt 
budsjett og økonomiplan for 2010 – 2013 viser imidlertid at vi er på rett vei, og at vi har 
klart å stanse den negative utviklingen. Oppmerksomheten kan fra nå av i større grad rettes 
mot effektivisering av driften med sikte på  å levere bedre tjenester. Arbeidet med å legge 
grunnlaget for ”Ei bedre fremtid” og å etablere tilfredsstillende økonomisk handlefrihet må 
fortsette.  Med omfattende, interessert og innsiktsfull medvirkning fra den enkelte 
medarbeider, er jeg sikker på at vi lykkes. 
 
 
Gunnar-Frank Holst 
konstituert rådmann 
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Finansieringsanalyse 
 
Denne økonomiske analysen tar sikte på å gi et bilde av utviklingen i kommunens økonomi 
de siste 5 årene, samt beskrive kommunens finansielle stilling ved utgangen av 2009. 

HOVEDTALL FRA REGNSKAPET 
 
DRIFTSREGNSKAP (1000 kr)

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
2005 2006 2007 2008 2009

Statlig rammeoverføring 63 954 72 100 76 513 81 315 80 821
Skatter m.v. Netto 50 089 52 898 53 942 53 141 61 037
Andre driftsinntekter 75 649 79 009 80 374 85 910 85 939
SUM driftsinntekter 189 692 203 513 210 829 217 054 227 797
SUM driftsutgifter 179 373 192 645 196 998 197 886 208 411

Brutto driftsresultat 10 319 10 868 13 831 19 168 19 386

Renteutgifter 6 230 7 528 9 219 12 559 11 710
Renteinntekter 1 206 979 1 799 3 049 1 276
Netto renteutgifter 5 024 6 549 7 420 9 510 10 434
Avdrag på lån 8 821 10 383 10 290 11 173 10 066
Sosial- og næringslån 1 559 505 676 34 1 249
Mottatte avdrag på utlån 784 610 467 273 430
Netto gjeldsavdrag 9 596 10 278 10 499 10 934 10 885

Netto driftsresultat -4 301 -5 959 -4 088 -1 276 -1 933

Tekst

 
 
Tabellen viser hovedtallene fra driftsregnskapet for 2009 sammenlignet med tilsvarende tall 
fra de 4 foregående år. I oversikten er regnskapsmessige disposisjoner knyttet til 
regnskapsføringen av pensjonsutgiftene, eliminert. I det fremlagte, offisielle regnskapet, er 
pensjonsutgiftene bokført i tråd med bestemmelsene i § 13 i regnskapsforskriften. Beregnet, 
netto premieavvik 2009 utgjør kr 6 044’, og er i medhold av forskriften og prinsippvedtak 
fattet av Kommunestyret i 2003, utgiftsført i driftsregnskapet og ført i balansen under 
kortsiktige fordringer. Årsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 1932’ .  
Totalt utgjør brutto driftsinntekter 227 mill. kr.  Dette er ca 10 mill.kr mer enn året før.  
 
Økningen i inntektene kan først og fremst tilskrives økte skatteinntekter.  
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Driftsinntekter og driftsutgifter
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Utflatingen av driftsutgifter har stoppet, men på den positive siden gjør også 
driftsinntektene et hopp i riktig retning. 
 

Inntekter, fordelt på rammetilskudd, 
skatt og andre innt.

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2005 2006 2007 2008 2009

10
00

 k
r

Rammetilsk. Skatt Andre innt.

 
 
 
Det er relativt liten endring mellom rammetilskudd og andre inntekter, men skatteinntektene 
øker en del. Det gjenspeiles i rammetilskuddet som holder seg på samme nivå. 
Rammetilskuddet inneholder som kjent inntektsutjevningen som påvirkes av 
skatteinngangen. 
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Fordeling av driftsutgifter 2009
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Overføringer

 
Sammenlignet med 2008 er det en klar nedgang på andelen utgifter som brukes til lønn. I 
2008 var prosenten på 69, den er nå gått ned til 65. Dette er et klart resultat av tidligere 
vedtatte innsparinger.   
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INVESTERINGSREGNSKAP (1000 kr)

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
2005 2006 2007 2008 2009

Brutto investeringsutgifter 26 602 20 477 34 017 41 877 24 850
Avdrag på lån 2 689 1 199 1 244 1 371 1 438
Utlån, aksjekjøp 3 140 2 738 2 540 1 289 4 124
Diverse utgifter
Avsetninger 307 1 933 0 0 845
Merforbruk 1 038 56 0

Sum finansieringsbehov 32 738 26 347 36 763 44 481 31 257

Bruk av eksterne lån 28 952 22 758 30 331 40 857 18 933
Tilskudd og refusjoner 2 354 0 1 396 2 310 9 227
Salg av eiendom/tomter m.v. 74 1 901 51 0 240
Statlig rammeoverføring 0 1 760
Mottatte avdrag på utlån av egne midler, 
samt aksjesalg 1 358 1 316 3 359 1 314 1 443
Bruk av tidligere avsetninger 307 1 626 0 0
Overskudd -346
Overført fra drift 65

Sum finansiering 32 738 26 347 36 763 44 481 31 257

Tekst

 
 
I bygninger og anlegg ble det investert i alt nesten  25 mill.kr i 2009. I vann/avløp er det 
investert i overkant av 10 mill, flerbrukshall og kunstgress ca 8,5 mill kr. I tillegg kommer 
en del mindre tiltak som følge av tiltakspakken 
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Den langsiktige gjelden når stadig nye høyder men veksten flater likevel litt ut i 2009. Det 
har i hver årsberetning og i hvert budsjett de seneste 4-5 år vært advart mot utviklingen. 
Forhåpentligvis er likevel denne trenden i ferd med å snu, investeringer bør i overskuelig 
fremtid holdes på et minimum. 
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FINANSIELL STILLING OG UTVIKLING 
 

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
2005 2006 2007 2008 2009

Eiendeler

Omløpsmidler inkl. premieavvik) 44 334 45 974 38 587 36 445 29 066
Herav Kortsiktige fordringer 14 099 18 143 14 464 13 161 18 368

Anleggsmidler (ekskl. pensjonsmidler) 251 749 260 971 278 875 302 406 314 374
Herav Utlån 13 595 14 847 14 217 13 954 17 482

Sum eiendeler 296 083 306 945 317 462 338 851 343 440

Gjeld og egenkapital

Kassakredittlån 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23 548 25 343 32 542 27 016 23 181
SUM kortsiktig gjeld 23 548 25 343 32 542 27 016 23 181

SUM langsiktig gjeld, ekskl. pensjonsforpliktelser 203 200 218 618 229 584 259 230 263 924

SUM bokført egenkapital 39 972 40 503 32 464 31 846 40 415

Herav:
Fond 14 030 16 168 9 689 8 636 14 720
Regnskapsmessig underskudd 0 -6 866 -5 514 -2 480 -2 424
Regnskapsmessig overskudd 1 295 1 626 0 0 346
Prinsippendringer 0 0 0 0 7 227

Sum gjeld og egenkapital 266 720 284 464 294 590 318 092 327 520

Tekst

 
 
Balanseregnskapet viser oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital per 
31.12. hvert år. Regnskapet er ført og avsluttet i overensstemmelse med de kommunale 
budsjett- og regnskapsforskriftene, fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 
 
Tallene for beregnede pensjonsforpliktelser og oppspart pensjonskapital er eliminert i 
balansene per 31.12 f.o.m. 2003. (Jfr noteopplysningene og balansen i 
årsregnskapsdokumentet. Forskriftsendringen, som påla kommunene å beregne og bokføre 
pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler, trådte i kraft med virkning fra regnskapsåret 
2002). 
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NØKKELTALL

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
2005 2006 2007 2008 2009

DRIFTSREGNSKAPET

Brutto driftsres. i % av driftsinntektene 5,4 % 5,3 % 6,6 % 8,8 % 8,5 %
Netto renter/avdrag i % av driftsinntektene 7,7 % 8,3 % 8,5 % 9,4 % 9,4 %
Netto driftsres. i % av driftsinntektene -2,3 % -2,9 % -1,9 % -0,6 % -0,8 %

Frie inntekter i % av driftsinntektene 60,1 % 61,4 % 61,9 % 61,9 % 62,3 %
Skatteinnt. i % av driftsinntektene 26,4 % 26,0 % 25,6 % 24,5 % 26,8 %

KAPITALREGNSKAPET

Brutto inv.utg. i % av driftsinntektene 14,0 % 10,1 % 16,1 % 19,3 % 10,9 %

BALANSEREGNSKAPET

Lånegjeld:

Brutto lånegjeld 203 200 218 618 229 584 259 230 263 924
 -  utlån husbank 11 803 11 803 16 314 18 312 19 312
 = Netto lånegjeld 191 397 206 815 213 270 240 918 244 612

Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 100,9 % 101,6 % 101,2 % 111,0 % 107,4 %

Arbeidskapitalens driftsdel:

Sum omløpsmidler 44 334 45 974 38 587 36 445 29 066
  - premieavvik 13 239 12 744 13 027 16 340 22 384
  - ubrukte lånemidler 5 461 9 702 1 870 3 273 470
  - bundne fondsmidler 5 563 7 394 7 764 8 462 8 359
 = Netto omløpsmidler drift 20 071 16 134 15 926 8 370 -2 147
  - kortsiktig gjeld 23 548 25 343 32 542 27 016 23 181
 = Arbeidskapitalens driftsdel -3 477 -9 209 -16 616 -18 646 -25 328

AK's driftsdel i % av driftsinntektene -1,8 % -4,5 % -7,9 % -8,6 % -11,1 %

Fond:

Disposisjonsfond 7 637 7 637 691 76 6 262
Bundne driftsfond 2 740 4 618 5 085 5 685 4 795
Ubundne investeringsfond 830 1 136 1 136 98 98
Bundne investeringsfond 2 776 2 776 2 776 2 776 3 564
SUM fond 13 983 16 167 9 688 8 635 14 719

Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 4,0 % 3,8 % 0,3 % 0,0 % 2,7 %

Regnskapsresultat:

Akkumulert netto regnskapsresultat 1 035 -6 866 -4 475 -2 424 -2 424

Akk. Netto regnskapsres. i % av driftsinnt. 0,5 % -3,4 % -2,1 % -1,1 % -1,1 %

Tekst

 
I beregningen av arbeidskapitalens driftsdel (den delen av kommunens arbeidskapital som 
ikke er bundet til bestemte formål) er omløpsmidlene (kortsiktige fordringer) redusert med 
det akkumulerte pensjonspremieavviket. (Premieavviket står oppført i balansen som 
kortsiktig fordring, men medfører ingen fremtidig kontant innbetaling, og har følgelig ingen 
likviditetsmessig virkning.) Nøkkeltallene, brutto driftsresultat i % av driftsinntektene og 
netto driftsresultat i % av driftsinntektene er korrigert tilsvarende. 
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Arbeidskapitalens driftsdel svekket seg i 2009, fra – 8,6 til – 11,1 i % av driftsinntektene. 
Deler av kommunens løpende driftsutgifter finansieres m.a.o. med lån! Likviditeten er med 
andre ord ekstremt dårlig. Dette skyldes blant annet forskutteringer på ca 8 mill. 
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ÅRSRAPPORTER OG AVVIKSANALYSER 
SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
Politiske styrings- og kontrollorganer
Sentraladministrasjonen

R-2008 Oppr-B-09 Rev-B-2009 R-2009 Avvik
Utgift 16 115 19 806 17 487 17 833 -346
Inntekt -1 196 -539 -639 -860 221
Netto utgift 14 919 19 267 16 848 16 973 -125  
 
Sentraladministrasjonen greide ikke å holde seg innenfor vedtatt budsjettramme i 2009. Det 
ble likevel kun et mindre avvik ved årets slutt. Det er ellers forholdsvis små avvik innad i 
sektoren.  
 
I store deler av 2009 var en ansatt ved økonomiavdelinga ute i permisjon, uten at det ble tatt 
inn vikar.  
Arbeidsbelastningen på sentraladministrasjonen har ikke blitt mindre med årene og de siste 
årene er det redusert med flere stillinger ved naturlig avgang. Det må vurderes om 
tålegrensen er nådd og at man bør gå motsatt vei og heller tilføre ressurser.  
 
Et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp og Porsanger Havn IKS og Nordkapp kommune 
resulterte i avdukningen av statuen Bamse i juni 2009.  
 
På grunn av knappe ressurser er det ikke gjennomført sårt tiltrengt opplæring på 
tilgjengelige fagsystemer innenfor økonomi i særlig stor grad.  
 

NÆRINGSAVDELINGEN 
Tiltak og næring

R-2008 Oppr-B-09 Rev-B-2009 R-2009 Avvik
Utgift 2 849 1 365 1 365 4 047 -2 682
Inntekt -2 047 -1 015 -1 015 -3 689 2 674
Netto utgift 802 350 350 358 -8  
 
Tjenestene kjøpes i all hovedsak fra Nordkapp næringshage. Det legges fram egen 
årsberetning for kommunens næringsarbeid i 2009. 
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OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN 
Oppvekst- og kultur

R-2008 Oppr-B-09 Rev-B-2009 R-2009 Avvik
Utgift 63 185 57 760 61 524 64 701 -3 177
Inntekt -22 714 -18 172 -20 720 -24 944 4 224
Netto utgift 40 471 39 588 40 804 39 757 1 047  
 
1.2 Oppvekst- og kultur 
 
Under programområdet ligger barnehager, grunnskole og kommunens kulturtilbud. 
Totalt sett holdt sektoren seg godt innenfor rammene som ble gitt i 2009. Det er et 
mindreforbruk på kr. 1 048 000 for 2009. 
Det virker som de tidligere vedtatte innsparingstiltak har gitt effekt for sektoren som helhet. 
 
1.200 Sektoradministrasjonen  
Sektoradministrasjonen har holdt seg innenfor det budsjetterte for 2009. 
 
Stillingen som pedagogisk konsulent har stått vakant fra vinteren 2008. Reduksjonen i 
stillinger merkes godt på den måten at det stort sett bare er tid til å drive med rapporteringer 
og andre lovpålagte oppgaver. Det blir ingen tid til å være driver av utviklingsarbeid innen 
sektoren. Dette vil som beskrevet også i 2009, gi mellomlederne større utfordringer. Det er 
ikke reduksjon i oppgavene totalt sett i sektoren. Oppvekst- og kultursjefen ønsker å 
signalisere at det ikke kan anbefales at det blir færre personer i sektoradministrasjonen.  
 
1.210 Grunnskolen 
Totalt sett noe overforbruk i 2009. 
I kommunestyret 23.10.08, ble det vedtatt å avvikle Storbukt skole og flytte elevene til 
Honningsvåg skole fra skolestart 2009. Da ble 49 elever overført fra Storbukt til 
Honningsvåg. Det økte elevtallet medførte at lokalene i SFO-delen måtte tilpasses til 
klasserom. Lærere og assistenter fikk tilbud om overføring til Honningsvåg skole. 
 
I grunnskolen har vi hatt en økning i ressurser til spesialundervisning og til 
norskundervisning for fremmedspråklige elever.  
 
Nordkapp kommune er medlem i RSK Vest-Finnmark (regionalt samarbeidskontor). Det er 
et samarbeidsfora for kompetanseutvikling innen barnehage og grunnskole i 7 kommuner i 
Vest-Finnmark.  Kontorlederen sluttet andre halvdel av 2009. Det ble da ”stillstand” i en del 
kursvirksomhet i regi av RSK. Høsten 2009 bar preg av lite kompetanseutvikling i form av 
ekstern kursing. Grunnskolen har hatt fokus på leseopplæring og de nye forskriftene om 
vurdering i 2009. Honningsvåg skole har jobbet aktivt med klassemiljøet i 2009. 
Etterutdanningen av lærere innen lesing som startet i 2008, ble avsluttet våren 2009. 10 
lærere fulgte et opplegg via universitetet i Tromsø. Eksterne midler ble tildelt. 
 
Nasjonale prøver som ble gjennomført høsten 2009, viser at elevene i Nordkapp kommune 
har hatt en fin framgang sammenlignet med resultatene for 2008. 
Hensikten med nasjonale prøver er å gi informasjon om elevenes ferdigheter for å kunne 
bruke dette i arbeidet med å utvikle opplæringen.  
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Det ble vedtatt i statsbudsjettet for 2009 å forsterke opplæringen i lesing og regning på 1. – 
4. trinnet. Dette fikk halvårseffekt for grunnskolen og utgjorde i overkant av 300 000 kr. for 
kommunen. Det ble også kjøpt inn skolebøker etter innføringen av L06. 
Styrking med 2 timer fysisk aktivitet på mellomtrinnet fikk halvårseffekt for 2009. 
 
Tiltakene som er iverksatt i forhold til SFO (skolefritidsordningen) har vist seg å gi god 
effekt. Det har vært økte inntekter etter det nye betalingsreglementet ble innført. Overføring 
av elevene fra Storbukt skole til Honningsvåg skole, har gitt en innsparing. 
 
1.230 Voksenopplæringen 
 
Vår/sommer 2009 kom det 10 nye flyktninger som startet på introduksjonsprogrammet med 
opplæring i norsk og samfunnsfag. Det resulterte i flytting av lokaler fra Fiskargaten 22 til 
Nordvågveien 14-16. Det medførte en del ekstra utgifter med hensyn til tilrettelegging. På 
den andre siden ga 10 nye flyktninger merinntekter. Det ble utvidet med en stilling i 
voksenopplæringen fra skolestart 2009.  
Slik situasjonen var ved årsskiftet med hensyn til antall deltakere i 
introduksjonsprogrammet og lokaliteter, var det akkurat plass til de 3 gruppene som deltar i 
programmet.  
  
1.270 Barnehagene 
Barnehagene samlet sett , har et mindreforbruk i 2009 som skyldes skjønnsmidler. I alle 
barnehagene er det svikt i inntektene når det gjelder foreldrebetalingen. Hovedårsaken til 
dette er økningen i antall små barn (1 – 3 år) i barnehagene. Ett lite barn, tar to plasser i 
barnehagen. Statstilskuddet for ett lite barn tilsvarer omtrent det vi får for to store. Men vi 
mister en foreldrebetaling for hver liten plass vi tildeler. 
 
Høsten 2007 ble Kamøyvær familiebarnehage opprettet. Den ble avviklet sommeren 2009 
da det ikke var grunnlag (nok barn) for å drive videre. 
Familiebarnehagen hadde veiledning av styrer i Storbukt barnehage. 
 
I kommunestyret 16.12.08 ble det vedtatt å etablere ny barnehage i Storbukt skole og 
grendehus. Honningsvåg barnehage avvikles. Dette fra januar 2010. Denne prosessen har 
det vært jobbet med hele høsten 2009.  
 
Det kom i 2008 en lov som gir barn rett til barnehageplass. Man har rett til plass dersom 
barnet fyller 1 år i løpet av august det året man søker på hovedopptaket. Blir barnet 1 år 
etter august, har man ikke rett til barnehageplass før ved neste hovedopptak. Kommunene 
står fritt til å tildele plass tidligere dersom man har ledig kapasitet.  
Nordkapp kommune har hatt noe ledig kapasitet i 2009.  
 
På barnehagesiden har det i RSK Vest (regionalt samarbeidskontor for kompetanseutvikling 
i barnehage og grunnskole) også i 2009 vært hovedfokus på overgangen mellom barnehage 
og skole. Det er viktig å skape samhandlingsarenaer for å gjøre overgangen mest mulig 
smidig både når det gjelder det praktiske og det faglige. Det har vært en satsing på emner 
innenfor språk og regning. Det er utarbeidet kartleggingsmateriell innen områdene for å 
sikre en best mulig overgang. Det er viktig å ha fokus på enkeltbarnet og legge best mulig 
til rette for læring. Selv om leken fortsatt skal prege hverdagen i barnehagene. Det er viktig 
å være tydelig på at barnehagene spiller en viktig rolle i å forberede barna til 
skolehverdagen. Føringene for disse satsingene ligger blant annet i Lov om barnehager, 
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Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, St.meld.nr. 16 (2006-2007) ”…..og 
ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring” og i St.meld. nr. 31 (2007-2008) 
”Kvalitet i skolen”. 
Som nevnt under grunnskolen, er Nordkapp kommune medlem av RSK Vest- Finnmark. Da 
kontorleder sa opp og sluttet i 2009, ble det lite kursvirksomhet i regi av RSK. Høsten 2009 
bar preg av lite kompetanseutvikling i form av ekstern kursing rettet mot barnehageansatte. 
 
1.235 PP – tjenesten 
 
Her kan nevnes at avtalen Nordkapp kommune har med Midt- Finnmark PPD er sagt opp 
med virkning fra 1.1.2010. Det vil bli opprettet en kommunal PP-tjeneste fra 1.1.2010. Det 
har vært jobbet med overføringen av ansatte til Nordkapp kommune i hele 2009 
 
 
1.280 Allmenne kulturformål 
 
Nordkapp kino 
 
Året 2009 var et år med mange store filmer som har gitt Nordkapp kino et godt besøk, som 
igjen har gitt gode billettinntekter. Besøkstallet til kinoen var 8817, i tillegg kommer filmer 
som er vist på Nordkapp Filmfestival og skolefilmfestivalen ”Honnywood”. Samlet besøk 
som inkluderer Nordkapp kino og begge festivalene er 13 626. 
Kinoen har hatt mange prosjekt hvor det er hentet inn rundt 300 000 i eksterne midler. Det 
er investert i nytt lerret som er postert på kinoen. Alle disse momentene medfører til den 
store omsetningen som det er i kinoens regnskap. 
 
Nordkapp Filmfestival 
Nordkapp Filmfestival har, siden oppstarten i 2004 vært organisert som et frivillig 
lag/forening, med et eget styre hvor arbeidet er idealistisk motivert, og med deltidsansatt 
produsent. Produsenten har vært arbeidstaker hos Nordkapp kommune, og filmfestivalen 
har refundert lønnsutgiftene. Pr. i dag utgjør dette en halv stilling. Man frikjøper også 
enkelte personer, bl.a. til programarbeid. I tillegg drives Filmfestivalen i stor grad av 
frivillige, som i sum utgjør et halvt årsverk. Totalt kan man si at pr i dag utgjør 
arbeidsinnsatsen knyttet til Nordkapp Filmfestival ca ett årsverk. 
Nordkapp Filmfestival er nært knyttet til Nordkapp Kommunale Kino, og regnskapet føres 
som en prosjektpost i det kommunale regnskapssystemet, som dog ikke skal påvirke det 
kommunale regnskapet. I 2009 bidro Filmfestivalen til innkjøp av nytt lerret på kinoen, og i 
de tidligere år har festivalen bidratt til flere investeringer på utstyrssiden til kinoen. 
Nordkapp Filmfestival hadde i 2009 et overskudd på 13 000,-, som avsettes i bundet fond. 
 
UKM 
Nordkapp kommune fikk av Finnmark Fylkeskommune tildelt ansvaret for fylkes-
mønstringen av Ungdommens kulturmønstring (UKM) fra 2007 – 2009. Mønstringen for 
2009 ble gjennomført i april og hadde ca 350 tilreisende fra hele Finnmark. Dette er en stor 
og viktig kulturell begivenhet i fylkessammenheng. UKM Nordkapp er et kompakt 
arrangement og gjennomføringen av den tredje mønstringen ble som de to foregående svært 
vellykket, noe tilbakemeldingene fra alle kommunene var entydig på. At 200 deltagere ble 
værfast et ekstra døgn på Magerøya, ble løst på meget godt vis ved at folk og organisasjoner 
stilte opp og gjorde dette til en flott opplevelse for deltagerne. Å være arrangør for 
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fylkesmønstringen har tilført både ungdom og kulturadministrasjonen i Nordkapp verdifull 
kompetanse  
 
Ungdomsklubbene 
Budsjettkuttene som medførte en halvering av midlene til drift av ungdomsklubb-tilbud i 
Honningsvåg medførte kraftig redusert drift av klubbtilbudet. Det var drift fra januar fram 
til sommeren. Videre var det drift på høsten i forbindelse med barne- og 
ungdomsfilmfestivalen. Ut over det var det ikke midler igjen til å ha ungdomsklubben åpen. 
 
Idrett/fysisk aktivitet 
Kommunen har et meget aktivt idrettsliv, spesielt for barn og unge. 
”Aktiv sommer” er et dugnadsprosjekt, organisert tverretatlig. Slike tiltak bidrar til å gi 
kommunen et positivt omdømme. 
 
Teater: 
 
Oppvekst og kultursektoren er arrangør for Hålogaland teater og Riksteateret. Det har vært 
5 ulike teater oppsetninger i 2009. Riksteateret hadde en forestilling i forbindelse med 
jubileet 
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HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 
 
Helse- og sosial

R-2008 Oppr-B-09 Rev-B-2009 R-2009 Avvik
Utgift 76 220 71 913 76 669 84 562 -7 893
Inntekt -24 093 -18 326 -20 203 -26 453 6 250
Netto utgift 52 127 53 587 56 466 58 109 -1 643  
 
Helse- og sosialsektoren kom ut med et negativt avvik i forhold til budsjett på netto  
1,6 millioner kroner. Det ble i tertialrapportene påpekt at selv med en ekstrabevilgning på 
1,819 millioner ville sektoren komme ut med et forholdsvis stort avvik. Avviket skyldes 
personalutgifter/ lønnsutgifter samt en del uforutsette større utgifter i forhold til vedlikehold 
og innkjøp av nødvendig utstyr.  
 
NAV Nordkapp – Sosialtjenesten 
 
Årsregnskapet viser et positivt avvik på kr. 570.000. dette til tross for merforbruk på 
barnevern med 337.000 og sosialhjelp med kr. 750.000. 
Overskuddet skyldes integreringstilskudd for flyktninger, samt kr. 800.000 mer 
trygderefusjoner innenfor økonomisk sosialhjelp enn forventet. 
NAV har kontinuerlig vært under omstilling siden de første NAV kontorene ble etablert i 
2006. Dette har stilt store krav både til medarbeidere og brukere. Krav til produksjon og 
fagkompetanse både innefor kommune og stat fører til kontinuerlig press på alle 
medarbeiderne i NAV Nordkapp. Sammenlignet med de øvrige kommunene i Finnmark, 
ligger Nordkapp på topp når det gjelder saksinngang pr. 1000 innbyggere på statlig side. 
Legger man til økningen på barnevernssiden, det relativt høye tallet på 
sosialhjelpsmottagere i kommunen, og sykefravær, er det ikke å vente at arbeidspresset til 
tider oppleves som stort. 
Til tross for dette viser NAV reformen at man får til en mer helhetlig oppfølging av 
brukerne. 
Sammenlignet med tidligere år er det f. eks nå flere personer mellom 18-24 år som er i 
aktive tiltak, og tendensen er den samme innenfor øvrige aldersgrupper. Pr. 31.12.09 var det 
70 personer på aktive tiltak i regi av NAV. Alternativet for flere av disse ville sannsynligvis 
vært sosialhjelp og lediggang. Høsten 2009 var oppstarten for en intensiv opplæringsprosess 
i forbindelse med innføring av AAP (arbeidsavklaringspenger) der attføring, 
rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførepensjon er slått sammen til en ytelse., og NAV 
lovens § 14.a som gir brukerne lovfestet rett til behovsvurdering for å beholde eller skaffe 
arbeid. Dette sammenfattes av et oppfølgingsvedtak som forteller hva brukernes 
individuelle behov for innsats fra NAV er. Dette innebærer store omveltninger for 
medarbeiderne både i forhold til den datatekniske siden og  selve fagutøvelsen. Selv om 
denne reformen medfører mye arbeid i startfasen, vil dette på sikt føre til en vesentlig bedre 
oppfølging av brukere med behov for tilrettelegging.  
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1.310-.319. Barnevern 
 
Resultatet viser et negativt avvik på k.337.000. merforbruket skyldes en markant økning av 
barnevernssaker i 2009,som tidligere beskrevet i 1. og 2. tertialrapport 09. 
Det er vanskelig å gi noen eksakt årsak til denne økningen, men trenden er den samme over 
hele landet. Lokalt ser vi imidlertid en økende tendens til problematikk knyttet opp mot 
psykiatri og samlivsbrudd der foreldre er uenig om barnefordeling og samværsordninger. 
 
Antall  2008 2009 
Barn totalt 64 84 
Barn pr. 31.12. 34 51 
meldinger 39 55 
 
 
 
1.350-.359 Sosiale tjenester 
Resultatet viser et positivt avvik på kr. 13.000. Pr. 1. tertial lå det an til et merforbruk på kr. 
300.000 pga av finanskrisen og påfølgende økning av sosialhjelpssøknader i starten av 
2009. Denne situasjonen flatet etter noe ut, og sammen med økte trygderefusjoner ble 
årsresultatet bedre enn forventet. Med tanke på at det ble budsjettert med kr. 400.000 
mindre til sosialhjelp i 2009 enn i 2008, må man totalt sett kunne si seg fornøyd med 
resultatet selv om volumet på økonomisk sosialhjelp fortsatt er for høyt. Det har vært en 
nedgang i sosialhjelpsmottakere i 2009 sammenlignet med 2008 til tross for finanskrisa. 
Årsaken til dette har delvis sammenheng med at man har fått sosialhjelpsmottakere raskere i 
tiltak enn tidligere. 
Når det gjelder kvalifiseringsprogrammet og utfordringer rundt rusproblematikk, ble det på 
slutten av året tilsatt en proskjektmedarbeider i forbindelse med opptrappingsplanen for 
rusmiddelfeltet. Stillingen er statlig finansiert og har en varighet på tre år. 
Denne ressursen vil kunne bidra til at enda flere mottakere av sosialhjelp kommer ut i 
arbeidsrettede tiltak og at det generelle systemet rundt rusmiddelmisbrukere i kommunen 
blir oppgradert.  
 
Antall brukere 2008 2009 
sosialhjelp 135 121 
Kvalifiseringsstønad 8 25 
 
 
1.390 Bosetting av flyktninger 
 
Resultatet viser et positivt avvik på kr. 862.000. dette skyldes tilskudd av 11 nye flyktninger 
i 2009, samt gunstigere refusjonsordninger enn tidligere. Pr. 31.12.09 var det bosatt 40 ( 26 
voksne og 14 barn) Siste halvår av 2009 har det blitt avdekket betydelige større utfordringer 
med integrering av flyktninger enn tidligere. Dette både i forhold til voksenopplæringa, 
skole, barnehage og flyktningtjenesten for øvrig. Utfordringene er sammensatte, men 
handler blant annet om at det på relativt kort tid er bosatt flere flyktninger enn det som har 
vært realiteten de senere årene, bosetting direkte fra flyktningleir, og flere flyktninger med 
psykiske og fysiske heleproblemer. Dette har vært krevende for alle involverte parter, og 
det er tatt et tverrsektorielt grep for å håndtere dette på en mest mulig hensiktsmessig måte.   
Det må også tilføyes at majoriteten av unge menn som blir bosatt i Nordkapp og flere av de 
øvrige flyktningene ikke ønsker å bli værende i kommunen. Dette gjør integreringsarbeidet 
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ekstra utfordrende, og det er grunn til å stille seg spørsmål om hvilket nivå kommunen skal 
legge seg på når det gjelder det totale antallet bosatte flyktninger og alderssammensetningen 
av disse.    
 
 
Helsetjenesten  
 
Helseavdelinga sett under ett er i balanse. Resultatet med kommentarer er som følger for de 
ulike seksjonene: 
 
1.3210 Helsestasjonstjenesten er i balanse med + kr 56 000. 
 
1.3220 Jordmortjenesten har etter regnskapstallene et overforbruk på kr 130 000. Dette kan 
ses i sammenheng med legekontoret og mindreforbruk der. Det skyldes fordeling av 
vaktlister. 
 
1.3230 Legetjenester er i balanse både når det gjelder driftsutgifter og inntekter. Selv om vi 
ikke fikk turnuskandidat i vårhalvåret, har vi mottatt refusjon kr 108 000, slik avtalen er. 
Tilskudd fra Helse Finnmark til drift av lysbehandlingsenheten, kr 100 000 (indeksregulert), 
er mottatt. Når vi vurderer situasjonen mot at alle legene forsøker å bli mer ajour med 
avvikling av permisjonsrettigheter og derfor har fravær fra praksis,har produksjonen likevel 
vært rimelig god. Mye permisjonsavvikling gjenstår imidlertid, slik at vi må forsøke å 
effektivisere denne ytterligere. Det er heller ikke i 2009 engasjert vikar under 
ferieavviklingen sommerstid.  
 
 
Pleie og omsorgssektoren har også for 2009 hatt en noe nøktern budsjettering til tross for 
at vi mener det har vært mer realisme enn tidligere. Sektoren har imidlertid fått en del større 
uforutsette utgifter som ikke var budsjettert. Dette gjelder spesielt vedlikehold av utstyr på 
hovedkjøkkenet og innkjøp av nødvendig utstyr. I tillegg fikk man ikke den effekten som 
var beregnet ut av vedtaket om stenging av en bogruppe. Årsaken har vært at nødvendige 
ombygginger på Nordkapp helsesenter ikke ble igangsatt / fullført som planlagt med det 
som resultat at vi blant annet måtte oppbemanne en bogruppe. Det har ikke minst vært en 
stor økning i brukere med sykehjemsbehov, i tillegg til brukere som har behov for lengre 
opphold på sykestua før de har kommet videre til omsorgsbolig eller hjem. Oppgavene 
innenfor rehabilitering er sterkt økende i årene fremover og også behovet for 
sykehjemsplass, noe vi ser fortløpende gjennom den daglige driften.  
 
I tillegg har det vært merforbruk på overtid for å dekke opp nødvendige vakter på sykestue, 
årsaken her er periodevis ubesatte sykepleierstillinger/ svangerskapsvikariat og sykefravær. 
Ferieavviklingen er ekstra sårbar og sommeren 2009 fikk vi uventet langtidssykefravær på 
flere sykepleiere som har resultert i høyere lønnsutgifter. Det har også vært nødvendig i 
perioder å kjøpe sykepleiertjenester fra vikarbyrå. Vi registreres ellers at utgiftene til 
ferieavviklingen øker da vi må dekke reiser / bolig i større grad enn før for i det hele tatt å 
få ansatt ferievikarer. Dette gjelder også vikarbruk for sykepleiere gjennom hele året.   
 
Andre faktorer som har hatt betydning for resultatet: 

• Utgifter til sykestuedriften er økende og høyere en det som gis av statlige tilskudd. 
Det er imidlertid igangsatt et prosjekt hvor man prøver ut en annen modell for 
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finansiering og 2009 er første året hvor kommunene både får et fast tilskudd pr. seng 
og et aktivitetsbasert tilskudd. Vi får ca. 490 000 som fast tilskudd pr. sykestueseng 
i året. I tillegg utgjorde aktivitetstilskuddet  627 000 kr.  

• Økte utgifter i forhold til avansert sykdom/lindrende behandling for hjemmeboende. 
Dette er oppgaver som er uforutsigbare og vanskelig å budsjettere. I hovedsak 
brukes overtid og ekstrahjelp for å dekke opp for disse tjenestene. 

 
• Ikke budsjetterte tjenester/ utstyr: I forbindelse med avvikling av leiebilavtalen fikk 

vi en ekstra utgift på ca. 300 000 som gjaldt overkjørte kilometer mer enn avtalt. I 
tillegg har vi hatt store utgifter på vedlikehold av utstyr på kjøkkenet og på 
sykestue/sykehjem. Videre har vi måtte gjøre større investeringer enn budsjettert på 
innkjøp av nødvendige utstyr som senger og hjelpemidler. Pleietyngden er økende 
og vi må sikre at ansatte har det nødvendige utstyret for å utføre oppgavene. I 2009 
har det vært stor økning i medisinsk forbruksmatriell på 300.000 mer enn 
budsjettert,  som skyldes brukere med spesiell behov. 

 
 
Rehabiliteringstjenesten har i 2009 disponert et brutto budsjett på knapt 7 mill kr.. Av 
dette er ca. 3, 4 mill. midler til tjenestetilbudet innen psykisk helse. Regnskapstallene totalt 
for hele avdelingen viser et negativt avvik på 320.000 kr. noe som i hovedsak forklares med 
økte utgifter under ansvarsområdet 1.3750 tiltak funksjonshemmede. Det har vært økte 
utgifter knyttet til miljøarbeid, støttekontakter og brukerstyrt personlig assistanse for 
brukere med sammensatte behov. Dette er oppgaver som er vanskelig å forutse og 
budsjettere.    
 
 
MÅLOPPNÅELSE: 

 
Vedtaksoppfølging – budsjett 09: 
 
Stenge en bogruppe – Nordkapp helsesenter. Reduksjon 1,9 millioner på årsbasis. . 
Bemanningsmessig har vi redusert og avviklet en bogruppe men på grunn av at 
ombyggingene ikke ble igangsatt /fullført som planlagt har det vært umulig å komme i mål 
med dette. Den ene bogruppen har vært fordelt over på 2 etasjer, noe som har medført 
behov for ekstra bemanning. Det har vært et år med dårligere tilbud for beboerne og økt 
belastning på ansatte. Innleie av ekstra vakter for å dekke opp behovet har vært nødvendig 
for å sikre faglig forsvarlighet. Målet er å avslutte ombyggingene innen 1. april 2010. Etter 
dette kan vi fordele beboere og ansatte på de ulike bogruppene.   
 

 
Omorganisere/samorganisere dagtilbudene i kommunen og etablere skjermet enhet 
for hjemmeboende personer med demens: reduksjon 200.000 (årsbasis) 
Tiltaket er gjennom ført med oppnådde besparelser. Det er ikke etablert eget dagtilbud for 
demente men personer med demens gis tilbud i det ordinære dagtilbudet. Det jobbes med å 
få på plass et mer tilpasset tilbud for personer med demens.  
 
Omsorgsprosjektet: 
Hjemmetjenesten og Elvegården er i full drift og fungerer så langt etter intensjonen. Til 
tross for en noe forsinket start har etableringen av hjemmetjenestens base på Elvegården 
gått etter planen og vi kan allerede nå se et effektivt og godt omsorgstilbud ta form. 
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Elvegården rommer hjemmetjenestens base, 9 omsorgsleiligheter, inntil 6 
kortidsplasser/avlastningsplasser samt dagaktivitetstilbud. Det nye tilbudet avlaster 
institusjon (Nordkapp helsesenter) og er sannsynligvis et mer kostnadseffektivt tilbud.  
 

 
Sykefravær: 
Det har vært jobbet med Nærværsprosjektet gjennom hele året og ulike tiltak er 
gjennomført. Vi kan vise til gode resultater når vi ser isolert på utvikingen fra 2007 – 2009 
blant ansatte i døgnbaserte tjenester. Her har det vært en klar prosentvis nedgang. Vi har 
også en netto mindre utgift på sykefraværet med ca. 1 mill. sammenlignet med 2007- 2009. 
Dette betyr imidlertid ikke at vi på alle avdelinger har nedgang, eksempelvis hadde 
Vågenstua et sykefravær på 15,8 % i 2009. I tillegg vet vi at ethvert sykefravær på enkelte 
faggrupper (spes. sykepleiere) i stor grad utløser overtidsutgifter etc. Nærværsprosjektet 
videreføres ut 2011. Det vil igangsettes et utvikingsprosjekt på Vågenstua våren 2010. 
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TEKNISK SEKTOR - KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER 
OG FELLESTJENESTER 
 
1.5 Tekniske tjenester 
Tekniske tjenester

R-2008 Oppr-B-09 Rev-B-2009 R-2009 Avvik
Utgift 21 913 23 486 23 197 24 518 -1 321
Inntekt -15 151 -17 123 -17 203 -15 870 -1 333
Netto utgift 6 762 6 363 5 994 8 648 -2 654  
 
Det ble forventet ved siste tertialrapport at regnskapet ikke ville kunne balanseres ved årets 
slutt.  En stor del av årsakene til merforbruket er etterslep på gebyrer på avløp  samt stor 
utgift på utskifting av en stenge/fordelingssluse på hovedvannforsyningen til Honningsvåg.    
 
En annen årsak skyldes dobbel utgift på vakt/befalsordningen på brann pga sykemelding på 
en befalsstilling over store deler av året. Videre var det ikke budsjettert med 
oppmålingsstilling da denne de siste årene har ligget vakant.  Fra 1 februar 2009 har en 
foretatt intern utdanning og besatt stillingen ved interne omdisponeringer. I den 
sammenheng ansees avviket i forhold til budsjett som tilfredsstillende.  
 
Alle forhold tatt i betraktning, er budsjett -forsiktig vurdert - ikke dimensjonert i forhold til 
de reelle kostnadene for denne delen av kommunens infrastruktur. Hendelser, slitasje og 
skader har i for stort omfang en slik karakter at utbedringer ikke kan utsettes. Dette vil 
følgelig måtte belastes budsjettene fortløpende. Konsekvensene vil over tid føre til 
opparbeidelse av ”vedlikeholdsgjeld” som vil akkumuleres. 
 
1.6 Fellestjenester 
Fellestjenester

R-2008 Oppr-B-09 Rev-B-2009 R-2009 Avvik
Utgift 19 258 18 836 19 297 20 493 -1 196
Inntekt -2 730 -1 464 -1 913 -2 828 915
Netto utgift 16 528 17 372 17 384 17 665 -281  
 
Et avvik på -281.00,- ansees også som tilfredsstillende.  
 
Også for fellestjenester er det slik at energikostnader, vedlikehold, byggskader, sykefravær 
og lav bemanning innen særlig vaktmestertjenesten fører til at budsjettstyring er vanskelig 
sett i sammenheng med budsjettrammene. Selv om kommunen generelt har nedgang i 
folketall og stadig trangere økonomiske rammer, vil infrastrukturen være konstant og ha et 
kontinuerlig økende behov for vedlikehold, strakstiltak osv. Sektoren er i dag i en situasjon 
hvor kostnadene i mindre grad styres etter budsjettene. Kostnadene styres (overstyres) av 
infrastrukturen og bruk av denne.  
Det er derfor viktig å påpeke at kommunal eiendomsmasse bør reduseres videre ned. Bygg 
som ikke lengre tjener kommunale formål, eller ikke lengre er i aktiv kommunal drift bør 
vurderes avhendet. 
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Nordkapp kommune 
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På tross av budsjettsituasjonen, er sektorens ansatte meget lojale og konstruktive i forhold 
til å begrense forbruk for å bistå og nå kommunestyrets økonomiske målsetninger. For 
teknisk sektor har det vært avgjørende for årets resultat. 
Imidlertid bør det, av hensyn til kostnaden ved fremtidige drift og vedlikehold av 
eiendomsportefølje og øvrige infrastruktur, vurderes å øke sektorens økonomiske rammer 
betydelig for å unngå å forskyve og akkumulere ”vedlikeholdsgjeld”. 
 
Kommunens betydelige satsing innenfor VA-sektoren, gjennom Hovedplan Avløp, vil over 
tid bidra sterkt innenfor sitt område og økonomisk har dette vært sett i sammenheng med 
sektorens drift for øvrig. 
 
For også 2009 var budsjettet, som beskrevet ovenfor, for sektoren meget utfordrende. Men 
med ca 30 000 kvm bygningsmasse, ca 34 km veier og gater, 10 demninger, ledningsnett, 
pumpestasjoner osv, er det innlysende at uforutsigbarheten for kostnader er meget stor. Ca 
60 % av budsjettet går til kjøp av varer og tjenester; kraft, forsikring, vedlikehold og faste 
serviceavtaler; IUA, 110-brann, brannvarslingsanlegg, heiser, krankontroll osv. For å 
imøtekomme gapet mellom et lite robust budsjett og frykt for plutselige og uforutsette 
kostnader, ble det innført innkjøpsstopp allerede i februar 2009. Konsekvensene er følgelig 
at forebyggende vedlikehold og oppgraderinger ikke gjennomføres i nødvendig omfang.  
 
 



Nordkapp kommune 
 
 

SKATTER OG RAMMETILSKUDD – RENTER OG AVDRAG 
 
Skatt og rammetilskudd

R-2008 Oppr-B-09 Rev-B-2009 R-2009 Avvik
Utgift 13 882 4 712 4 712 15 754 -11 042
Inntekt -165 075 -157 250 -157 969 -170 678 12 709
Netto utgift -151 193 -152 538 -153 257 -154 924 1 667  
 
Nordkapp kommunes andel av skatteinngangen for 2009 ble på 1,7 mill mer enn budsjettert. 
Dette justeres i all hovedsak mot inntektsutjevningen, men gir likevel en høyere inntekt 
samlet sett. Det er også en økning i øvrige generelle statstilskudd, mens eiendomsskatten ga 
lavere inntekter enn budsjettert. 
 
Renter og avdrag

R-2008 Oppr-B-09 Rev-B-2009 R-2009 Avvik
Utgift 25 780 20 611 20 011 28 099 -8 088
Inntekt -9 199 -4 600 -4 600 -14 685 10 085
Netto utgift 16 581 16 011 15 411 13 414 1 997  
 
Regnskapsmessig bidrar ansvaret renter og avdrag positivt. Det skyldes i hovedsak et 
betydelig positivt premieavvik. Selv om dette bidrar positiv regnskapsmessig, bidrar det 
ikke positivt til likviditeten. Inntektsføringen er kun en regnskapsmessig størrelse. 
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