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Drift 2017 totalt  

 
 
Totalt sett viser driften pr. 2. tertial 2017 et merforbruk på omlag kr 0,4 mill. Til sammenligning viste 
regnskapet for samme periode i 2016 et mindreforbruk på omlag 0,6 mill. Det er m.a.o. en forverring 
av resultatet sammenlignet med samme periode i fjor på om lag kr 1,2 mill.  
 
Totalvurdering – drift  
Status pr 2.  tertial er på mange måter den mest utfordrende å få en totaloversikt over. Vi har vært 
gjennom tøffe sommermåneder som ofte er utfordrende i forhold til drift og da spesielt i forhold til de 
døgnkontinuerlige tjenestene. Dette avspeiles også i regnskapet pr 2. tertial 2017. Helse- og 
omsorgstjenesten har vært gjennom en stor omstilling gjennom det pågående OU-prosjektet 
innenfor sektoren hvor målsettingen har vært å dreie tjenestene fra institusjonsbasert drift til mer 
hjemmebasert drift. Dette ble lagt til grunn for budsjettet for 2017 ved at driftsbudsjettet for Helse- 
og omsorgstjenesten ble tatt ned kr 2,5 mill. Dette i tillegg til kuttet som ble gjennomført i 2016 med 
kr 1,8 mill. Totalt sett er driftsbudsjettet for tjenesteområdet de to siste årene tatt ned med kr 4,3 
mill. Det har vært en klar målsetting at dette skulle kunne gjennomføres. Det har imidlertid vist seg å 
by på større utfordringer å få dette til enn først antatt. Allerede ved første tertial så vi konturene av 
at dette ville kunne bli utfordrende. Dette har til fulle kommet til syne gjennom 2. tertial. Det har ikke 
vært mulig å få ønsket effekt av de tiltakene som er gjort. Noe som medfører at vi ved utgangen av 
2. tertial står med et stort merforbruk som ikke lar seg dekke inn for året som helhet. Det vises til 
nærmere omtale under. 
 
Investeringsprosjektene har hatt høyt fokus, hvor det både er gjort tiltak for kvalitetssikring av det 
faglige så vel som det økonomiske. Dette har som resultat at en del prosjekter foreslås utsatt, mens 
andre må justeres både mht gjennomføring og økonomisk ramme. 
 
Rådmannen har igangsatt organisasjonsutviklingsprosjektet «Ny ledelse», som er en oppfølging av 
formannskapets vedtak fra 2016. Arbeidet er godt i gang og ledergruppen har vært samlet to 
ganger. Det tas sikte på at resultatene av dette arbeidet legges frem i løpet av oktober/november. 
 
Ny rådmann Raymond Robertsen tiltrådte stillingen 1. mai, mens ny teknisk sjef Vera Iversen 
begynte i stillingen 1. juni 2017. Vi nå har et fulltallig topplederteam.  
 
Oppsummering 
Med bakgrunn i de økonomiske utfordringene som avspeiler seg vil rådmannen foreslå følgende 
budsjettreguleringer pr 2. tertial 2017: 

1. Rammen for sektor for Helse og sosial - institusjonsdrift økes med kr 1 300 000,  
fra kr 70 700 083 til kr 72 000 083.  

Dette finansieres ved at: 
a) Rammen for tekniske tjenester og fellestjenester reduseres med kr 500 000 fra  

kr 30 159 358 til kr 29 659 358. Rammekuttet tas under delområdet fellestjenester. 
b) Budsjettert mindreforbruk for 2017 reduseres med kr 800 000, fra kr 3 667 448 til  

kr 2 867 448. 
 

2. Rammen for investeringer økes med netto kr 1 147 900 og finansieres med nye låneopptak 
på kr 1 147 900. Innenfor investeringsbudsjettet gjøres det justeringer slik det fremkommer i 
tabellen nedenfor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Regnskap  Periodisert budsjett  Avvik budsjett-regnskap  Årsbudsjett 

Netto utgift alle rammeområder 124 948 658kr         124 200 524kr         -748 134kr                            194 213 199kr               

Frie inntekter og avkskrivnnger -155 776 708kr       -155 639 582kr        137 126kr                             -223 388 147kr              

Renter og avdrag 19 449 976kr           19 449 976kr           -kr                                         29 174 948kr                 

Netto resultat -11 378 074kr         -11 989 082kr          -611 008kr                            -kr                                  
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Likviditet  
Kommunens likviditet er fortsatt anstrengt, selv om trekket på konsernkontoordningen variere. Vi 
opplever også perioder hvor vi ikke benytter oss av trekkrettigheten, dette vil spesielt være i 
perioden rett etter at finansieringen av årets investeringsramme er gjort. Bruken av trekkrettigheten 
vil hele tiden avhenge av driftsnivået og utbetalingene.  
 
Det er en positiv utvikling i likviditetssituasjonen selv om vi fortsatt drifter med bruk av kreditt. For 
inneværende år har vi en trekkrettighet på kr 25 mill som i mer eller mindre grad utnyttes. Fra og 
med 2016 er denne trekkrettigheten blitt priset fra SNN - dette på bakgrunn av SNN egne kostnader 
ved å innhente og stille likviditet til disposisjon. Denne kostnaden har frem til 31.8.2017 vært på 0,5 
% av innvilget ramme (kr 125 000 pr år), men er nå forhandlet ned til 0,3 % av innvilget framme fom 
1.9.2017 (kr 75 000 pr år). Selv om vi har fått til en reduksjon i rammekostnaden vil det fortsatt være 
viktig å kontinuerlig vurdere behovet og justere ned kredittrammen hvis dette er tilrådelig.  
 
Det er tidligere signalisert at målsettingen på sikt må være at vi gjør oss uavhengig av 
trekkrettigheten. Trekket på konsernkontoordningen varierer avhengig av betalingsstrømmene. Etter 
rådmannens vurdering vil eneste måte å bedre totalsituasjonen på likviditetsmessig være gjennom 
positive resultater over lang tid.   
 
Benyttet trekkrettighet viser følgende: 
 
Dato    Netto trekk konsernkonto 
31.8.2016   kr   5,0 mill 
31.12.2016   kr 12,8 mill (kr 5,8 mill korrigert for investeringer) 
31.8.2017   kr  0,0 mill (positiv saldo med kr 9,1 mill) 
 
Det vil være nettobelastningen til enhver tid som er rentebærende. Det er også verdt å merke seg at 
skattetrekkmidlene står på egen skattetrekkskonto som ikke inngår i konsernkontoordningen.  
 
Investeringer  
Oppfølgingen av investeringsprosjektene har hatt spesielt fokus gjennom 2017. Dette har blant 
annet bakgrunn i de erfaringene vi har hatt de senere årene med at rammene og gjennomføringen 
av de ulike prosjektene ofte har vist seg å ikke holde mål. Rådmannen har dermed lagt opp til en 
gjennomgang av alle vedtatte investeringsprosjektet hvor målsettingen har vært å kvalitetssikre 
både de faglige og økonomiske sidene ved hvert enkelt prosjekt. Arbeidet så langt viser at det er 
behov for til dels betydelige justeringer av flere investeringsprosjekter.  
 

 Prosjekt Ny kirkegård er i avslutningsfasen. 

 Prosjektet Elvegata utsettes til 2018. For høyt anbud for prosjektet Elvegata ble avvist, 
grunnet økonomi. 

 Prosjekt Turngata VA er i satt gang og gjennomføres høsten 2017.  

 Tilrettelegging av Honningsvåg skole og svømmehall er utført som planlagt.  

 Prosjekt kinoombygging krever tilleggsbevilgning p inntil kr 1 582 900 (budsjettregulering er 
vedtatt av Formannskapet 13.09 i sak 59/17).  

 Prosjekt Ombygging av Nordvågen barnehage er i avslutningsfase, prognose viser 
overskridelse på kr 130 000. Overskridelse skyldes mangler ved prosjektering og bruk av 
konsulenttjenester.  

 Prosjekter for damanlegg utført innenfor vedtatte investeringsrammer.   

 Normansett vannverk er i avslutningsfasen, overskridelse på kr 100 000 skyldes uforutsette 
endringer i omfang av elektrisk arbeid og tilkoblinger av anlegget. 

 IKT har hatt stort fokus også i 2017. Det vil være behov for økt ramme slik det fremkommer 
av tabell nedenfor. 
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Oppsummering viser følgende status på vedtatte investeringsprosjekter for 2017: 

Tiltak Vedtatt 
ramme 

Prognose Endring Kommentar 

Ny kirkegård  3 200 000 3 295 000 +95 000 Kr 1,9 mill dekker opp 
merforbruk fra 2016, 
vedtatt av kommunestyret 
20.6.17. Tilbud på 
restarbeid kr 1 315 000 
for ferdigstillelse. I tillegg 
kommer utgifter for kjøp 
av konsulenttjenester med 
kr 80 000. 

Elvegata 1 180 000 2 400 000 -1 180 000 Tilbudet avvist grunnet 
økonomi. Det foreslås at 
prosjektet trekkes og 
legges frem når ny, 
endelig kostnadsramme 
er klar. Finansieringen 
omdisponeres til andre 
prosjekter. 

Turngata VA 2 000 000 2 300 000 +300 000 Endring grunnet 
asfaltering av hele 
Turngata 

Tilrettelegging Hvg 
skole 

550 000 520 000 -30 000  

Kinoombygging 2 329 000 3 911 900 +1 582 900 Ventilasjonsanlegg og 
konsulenttjenester. Denne 
budsjettøkningen er 
allerede behandlet av 
formannskapet og går 
som egen sak til 
kommunestyret. 

Svømmehall 
tilpasning/ 
ombygging 

200 000 200 000 - Prosjektet er i rute 
innenfor bevilget ramme. 

Idrettshall 
brannalarm 

300 000 220 000 -80 000 Prosjektet er i rute med et 
lite mindreforbruk. 

Flerbrukshall 3 000 000 3 000 000 - Prosjektet er i rute. 
Kommunal andel er på kr 
1,0 mill. Rest finansieres 
eksternt. 

Ombygging 
Nordvågen bhg 

600 000 730 000 +130 000 Prosjektering og 
konsulenttjenester. 
Mangler ved 
prosjektering. 

Damanlegg Nedre 
Skipsfjord 

250 000 303 000 +53 000 Konsulenttjenester 

Damanlegg SIFI 500 000 447 000 -53 000 Prosjektet er i rute med et 
lite mindreforbruk. 

Normannset 
vannverk, ny UV 

700 000 800 000 +100 000 Elektrisk arbeid og 
justeringer 

Arealplanlegging 1 354 610 1 354 610        - Arbeidet med 
sentrumsplan og 
Nordkapphalvøya er 
igangsatt. Ubrukte midler i 
2017 overføres til 
restarbeid i 2018. 
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IKT-investeringer 858 000 1 088 000   +230 000 Det forventes et samlet 
merforbruk på om lag kr 
230 000 på årsbasis. 
Bakgrunnen for dette er: 
-Høyere 
implementeringskostnad 
knyttet til nytt arkiv 
system.  
-Flere lengre perioder 
med redusert bemanning i 
IT seksjonen og vakanse i 
arkivansvarlig stillingen 
utløste behov for å sikre 
kontinuitet i 
prosjektperioden og en 
prosjektstilling på 6 
måneder måtte 
opprettes.   
-I tillegg er det planlagt 4 
heldagskurs for alle 
saksbehandlere i 
kommunen i regi av Evry 
for å sikre tilstrekkelig 
kompetanseløft. 
Kostnader knyttet til 
kursing er ikke 
medberegnet i opprinnelig 
prosjektramme.   
-Høyere 
implementeringskostnade
r knyttet til Citrix 
oppgraderingen. 
-Uforutsette tekniske 
utfordringer i 
implementeringsperioden 
deriblant gjentatte 
strømbrudd førte til at 
budsjettrammen avsatt til 
prosjektet ikke holdt.  

PC investeringer, 
H.våg skole 

250 000 250 000        - I hht plan. 

Voksenopplæring   
Nytt inventar   

100 000 100 000        - I hht plan. 

Bibliotek, innkjøp 
diverse utstyr 

  50 000    50 000        - I hht plan. 

Utstilling, 
Nordkappmuseet 

3 045 000 3 045 000        - Det legges til grunn at vi 
holder oss innenfor 
rammen. Status er ikke 
klar, men så langt ser det 
ut til at vi holder oss 
innenfor vedtatt ramme. 

Utstyrsinvestering 
Nk Helsesenter 

300 000 300 000       - I hht plan. 

Vaktsentral og 
overvåkn.sentral 
(nødnett) 

200 000 200 000       - I hht plan. 

Bo- og servicesenter, 
avlastningsleilighet 

100 000 100 000        - I hht plan. 
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Bredbånd Sarnes 430 000 430 000        - Finansiert med eksterne 
midler. I rute. 

Fiskerihavn, Bullvika.  200 000 200 000        - I hht plan. 

Rådhuset, 
prosjektering  

500 000 500 000        - Startet arbeidet med 
plantegninger for 
rådhuset.  

Bunkersanlegg, 
Kobbhullet 

10 000 000 10 000 000        - Det vises til egen 
orientering om dette. 

SUM 32 196 610 35 744 510 1 147 900  

 
Rådmannen fremmer forslag om budsjettreguleringer på de enkelte prosjekter i eget saksfremlegg.  
Så langt det er mulig legges det opp til at det gjøres omdisponeringer mellom prosjekter slik at det 
dermed ikke vil være behov for ytterligere lånefinansiering til vedtatte prosjekter utover 
kinoombyggingen som er lagt frem som egen sak for formannskapet og går videre til 
kommunestyret. Også kinoombyggingen vil kunne delfinansieres som følge av omrokkeringer og 
omprioriteringer av prosjekter.  
 
Som tabellen viser er det behov for totalt å justere investeringsrammen med netto kr 1 147 900 pr 2. 
tertial. I dette ligger det da at prosjekt «Elvegata» utsettes og at finansieringen som er avsatt til dette 
prosjektet nå brukes til å finansiere økninger på øvrige prosjekter slik som tabellen da viser. Behov 
for ytterligere lånefinansiering, inkludert økningen i rammen til «Kino», vil ut fra dette være på  
kr 1 147 900 som vil bli foreslått gjennomført. 
 
Revidert nasjonalbudsjett 2017 og Kommuneproposisjonen for 2018  
Revidert nasjonalbudsjett for 2017 og Kommuneproposisjonen for 2018 ble lagt frem 11.5.2017. 
Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 blir lagt frem 12. oktober 2017 
 
Hovedkonklusjonen i revidert Nasjonalbudsjett for 2017 er følgende: 

- Kostnadsdeflatoren (forventet lønns- og prisvekst) er netto nedjustert med 0,2 %, fra 2,5 % 

til 2,3 %.  

- Skatteanslaget som ble lagt til grunn i budsjettvedtaket for 2017 er nedjustert med 850 

millioner. 160 mill av denne nedjusteringen vil bli kompensert gjennom økt rammetilskudd. 

Dette vil for Nordkapp kommunes del kunne medføre en inntektssvikt på om lag 0,35 mill. I 

og med at skatteinntektene er et anslag anbefales foreløpig ikke noe budsjettreguleringer 

som følge av denne nedjusteringen.  

- Økning i investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser med 108 millioner 

- Det blir på generelt grunnlag varslet om at den høye veksten som man hadde i frie inntekter 

i 2016 ikke vil fortsette i 2017, det er dermed grunn til å vise nøkternhet i forhold til 

potensiell inntektsøkning også i 2017. 

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

I regjeringens opplegg for 2018 kan følgende hovedpunkter trekkes frem:  
- Økning i kommunenes frie inntekter med mellom 3,8 – 4,3 milliarder. Dette er omtrent på 

samme nivå som for 2017 (endring fra 2016), 1,1 – 1,2 %. 

- Kostnadsdeflatoren for 2018 antas å ligge på om lag samme nivå som for 2017, ca 2,5 %. 

- Det vil bli etablert ordning for å finansiere IKT-prosjekter som sette i gang og styres av 

kommunen selv. Departementet har satt av til sammen kr 125 millioner til dette i år og til 

neste år.  

- Varsler støtte til digitaliseringsprosjekter i kommunesektoren. 

- Det legges til grunn en høyere amortiseringskostnad knyttet til pensjonsordningen og at 

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

har sett konturene av i 2015 og 2016 -regnskapet. Det legges til grunn økte forventede 

pensjonskostnader i 2018. 
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POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER 
Sentraladministrasjonen   
 

 
 
Politiske styrings- og kontrollorganer og Sentraladministrasjonen viser ved utgangen av 2. tertial 
2017 et regnskap i balanse sammenlignet med periodisert budsjett. 
 
Det er innenfor rammen dekket utgifter som ikke er budsjettert, blant annet utgiftene knyttet til 
organisasjonsutviklingsarbeidet «Ny ledelse» igangsatt av rådmannen i juni. Det vises her også til 
orientering i Formannskapet. Dette har det vært rom for som følge av vakante stillinger i løpet av 
året 

 
Planområdet 
Perioden har vært preget av arbeidet med: 

- Områderegulering Nordkapp-halvøya. 
Det ble avholdt et dagsseminar om områderegulering av Nordkapp platået den 29. august 
med om lag 80 deltakere. Planforslag vil legges frem for offentlig høring innen utgangen av 
året. Forventet ferdigstillelse av arbeidet er juni 2018.  
 

- Områderegulering Honningsvåg sentrum. 
Arbeidet relatert til sentrumsplan legges ut på anbud innen medio oktober og vi forventer 
oppstart av arbeidet innen januar 2018. Estimert kostnad for reguleringsarbeidet er ennå 
ikke klar. 
 

- Rullering av næringsstrategier er satt på vent som følge av intensivering av arbeidet med 
områderegulering av Nordkapp halvøya og Honningsvåg sentrum. Det jobbes parallelt med 
oppfølging av enkeltprosjekter påbegynt på bakgrunn av innspill fra arbeidsgruppemøter 
med næringslivsaktører våren 2017. Prosjektene omhandler utredning av turist trasé/Alley 
Walk i HVG sentrum, forebygging og håndtering av forsøplingsproblematikk i NK, 
tilrettelegging for vinterturisme.  
 

- Arbeidet med trafikksikkerhetsplan er ikke påbegynt og blir forsinket.  
 
Det forventes ikke budsjettmessige avvik på årsbasis men det er risiko for forsinkelser på enkelte 
planoppgaver som følge av begrensede personellressurser.  
 
IKT 
IKT seksjonen er i gang med oppgradering av arkivsystemet ePhorte. Det er gjennomført opplæring 
av om lag 10 superbrukere som deltar i testing av systemet. Samtlige ansatte ved servicekontoret 
har fått arkivansvarlig opplæring i systemet hvilket er et betydelig kompetanseløft. Opplæring av de 
øvrige saksbehandlere vil gjennomføres i uke 41-42. Implementering i hele organisasjonen er 
planlagt til medio oktober. Ny arkivansvarlig tiltrer først 3. oktober og for å sikre kontinuiteten i 
implementeringsfasen er det opprettet en midlertidig prosjektstilling. Dette medfører økte 
investeringskostnader.   
 
IKT teamet har parallelt til prosjektarbeid ivaretatt ordinær drift og behandlet om lag 600 
brukerhenvendelser i perioden mai-august. Dette er en fordobling i antall henvendelser 
sammenliknet med forrige tertial.  
 
Det er blitt montert overspenningsvern på kritisk elektronisk utstyr etter at NK tapte en 
frankeringsmaskin som følge av overspenning i tilknytning til strømbrudd før sommeren. 
Telefonsentralen på skolen er blitt oppgradert med nye batteripakker for å øke robustheten ved 
eventuelle strømutfall.  
 
 
 
 
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

17 961 883kr        17 987 918kr              26 035kr                              27 750 229kr                     
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Statistikk - hjelpdesk IT 2. tertial 

Nye 602 

Løste  584 

Backlog 48 

Registrert via brukerweb 197 

Registrert via e-post 323 

Registrert manuelt 82 

Løsningstid (angitt i timer:minutt:sekund) 28:29:00 

 
Servicekontoret / personal 
Det er blitt avholdt valg med forhåndsstemming på Rådhuset, Coop og Rema 1000. Ansatte ved 
servicekontoret var sterkt involvert i valgavviklingen og tok imot til sammen 600 forhåndsstemmer.  
 
Stillingen til arkivansvarlig har vært vakant i perioden fra midten av juli og vil stå ledig til ny 
medarbeider titrer første uken i oktober. Dette i kombinasjon med ferieavvikling samt valget har 
medført en ekstra arbeidsbelastning på de øvrige ansatte ved servicekontoret. Det er nå engasjert 
en 50% ekstrahjelp i perioden 15.9.-15.10. for å avlaste servicekontoret med forfallende oppgaver. 
Dette medfører ingen budsjettoverskridelser.  
 
Arbeidet med oppfølging av politiske møter er blitt omorganisert og vil ivaretas fremover av 
utvalgssekretær. Funksjonen er tillagt konsulent Randi Jørgensen.  
 
Ny personalrådgiver tiltrådte i stillingen i mai. I tillegg til ordinære driftsoppgaver på personalfeltet 
jobbes det med årshjul og strategi for fremtidig HR arbeid i Nordkapp kommune.  

 
Økonomiavdelingen 
Etter en lang periode med utfordringer knyttet til kapasitetsutfordringer og sykefravær er avdelingen 
nå fult bemannet. Hovedfokus har, foruten daglige leveranser av økonomitjenester og 
skatteinnkreving, vært arbeidet med re-taksering av kommunens eiendomsskatteobjekter.  
 
Selve takseringsarbeidet er lagt til ekstern leverandør, Eskan AS. Takseringsarbeidet er foretatt 
gjennom hele sommeren og er blitt gjennomført uten store utfordringer. Selve takseringsarbeidet er i 
skrivende stund i avslutningsfasen. I løpet av oktober vil det foreligge forslag til nye takser som 
deretter skal gjennomarbeides og fastsettes av kommunens sakkyndige eiendomsskattenemnd. Det 
tas sikte på at eiendomsskatten for 2018 skal skrives ut basert på nye takster. Arbeidet er organisert 
som eget prosjekt med sakkyndig nemnd som styringsgruppe. Prosjektgruppen består av personer 
både fra eiendomsskattekontoret (økonomiavdelingen) og fra teknisk etat i tillegg til representanter 
fra ekstern leverandør Eskan AS (taksator). Skatteoppkrever er prosjektleder fra kommunens side.  
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OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN  
 

Regnskap   Periodisert budsjett   Avvik per. budsjett-regns   Opprinnelig årsbudsjett  

 kr       41 550 242   kr             41 208 586   kr                          -341 656   kr                    64 932 699  
 
Regnskapet pr 2. tertial 2017for Oppvekst og kultur viser samlet sett et merforbruk på om lag  
kr 0,34 mill. 
 
Det kan ikke utelukkes at sektoren kommer i budsjettmessig ubalanse ved årsslutt. Kostnader 
knyttet til tiltak innenfor barnevern er i så måte det største usikkerhetsmomentet. Videre er 
merforbruket totalt sett innenfor barnehageområdet den største merkostnadsbæreren og 
forklaringen til merforbruket i sektoren pr. 2. tertial. Vurderingen pr 2. tertial 2017 er at det totalt sett 
er sannsynlig at budsjettbalansen vil kunne holdes innenfor sektoren ved årsslutt.  
 
FABU 
FABU-enheten styres pr 2. tertial 2017 mot balanse. Likevel er det usikkerhet knyttet til økonomien 
særlig innenfor barnevern. Dette skyldes i all hovedsak tiltak det eventuelt ikke kjennes til per 2. 
tertial.  
Bemanningssituasjonen innenfor FABU har i 2017 vært mer stabil enn de siste årene. Unntaket 
gjelder innenfor PPT der stillingen som fagansvarlig står vakant. Dette gir et mindreforbruk på 
fastlønn. Imidlertid medfører dette økte kostnader til konsulenttjenester for å løse primæroppgaver 
innenfor tjenesten.  
 
Grunnskole og SFO 
Samlet sett viser grunnskoleområdet et mindreforbruk pr 2. tertial 2017. Mindreforbruket skyldes 
høyere refusjoner enn det er budsjettert for innenfor sykelønn og fra staten.  
 
Barnehager 
Barnehageområdet som helhet viser et merforbruk pr 2. tertial 2017 på omlag kr 1,45 mill. 
Hovedårsaken til dette er knyttet til større lønnsutgifter enn budsjettert i Nordkapp barnehage. 
Nordkapp barnehage driftes med 6 avdelinger, noe det ikke er budsjettert for.  
Merforbruket til lønn i Skårungen barnehage skyldes enkeltvedtak tilknyttet barn med ekstra ressurs 
som ikke er budsjettert for.  
 
Voksenopplæringen 
Voksenopplæring har pr 2. tertial 2017 et lite mindreforbruk. Det er imidlertid verdt å merke seg at 
det er usikkerhet knyttet til antall flyktninger som ankommer Nordkapp, noe som kan få innvirkning 
på størrelsen av tilskuddene Nordkapp kommune mottar for å drive voksenopplæringen.  
 
Allmenne kulturformål, kultur og idrett 
Området styres per 2. tertial 2017 mot et lite mindreforbruk. Det er usikkerhet knyttet til en del 
mindre inntekter og utgifter som kan påvirke resultatet innenfor området ved årsslutt.  
 
Konklusjon 
Sektorledelsen har stort fokus på den økonomiske situasjonen og vil følge opp enhetene tett i 
arbeidet med å overholde vedtatte budsjettrammer.  
Vurderingen pr 2. tertial er at det er gode muligheter for at oppvekst- og kultursektoren vil driftes 
innenfor vedtatt budsjettramme for 2017. 
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HELSE- OG SOSIALSEKTOREN  
 

 
 
Helse- og sosial sektorens regnskap pr 2. tertial 2017 viser samlet sett et merforbruk på omlag  
kr 1,88 mill. På samme tidspunkt i 2016 viste regnskapet et merforbruk på omlag kr 0,8 mill. 
 
Som omtalt innledningsvis har det vært utfordrende å drifte sektoren innenfor de vedtatte rammene. 
Utfordringene ligger innenfor de døgnbaserte tjenestene hvor vi ikke har klart å oppnå ønsket effekt 
av det pågående OU-arbeidet i tide og i tilstrekkelig monn. Dette er bakgrunnen for at rådmannen 
foreslår en styrking av sektorens ramme med kr 1,3 mill.  
 
Helse, rehabilitering og omsorg  
 

 
 
Helse- og omsorgstjenestens regnskap viser pr 2. tertial et merforbruk på omlag kr 2,35 mill. 
Etter første tertial var det et lite merforbruk og rådmann varslet da en viss bekymring på bakgrunn 
av statusen.  
 
Avviket pr. 2. tertial skyldes i hovedsak at vi ikke har klart å effektuere nedtaket i budsjettet som 
forventet etter omstillingsprosessen i OU- prosjektet «Den trygge havnen». Budsjettet er i 2017 tatt 
ned med kr 2,5 mill, periodisert utgjør dette kr 1,7 mill pr. 2. tertial. I tillegg har vi et større 
merforbruk i døgntjenestene (institusjon og hjemmetjenesten) sammenlignet med samme periode i 
fjor. Andre enheter i sektoren har hatt en del vakante stillinger og har et mindre forbruk. 
Hovedfokuset i 2017 har vært å implementere ulike tiltak som følge av OU-prosjektet og det er 
iverksatt endringer som vil ha betydning for både tildeling og utøvelse av tjenester. Dette vil vi få 
effekter av på sikt, men på grunn av at det har tatt lenger tid enn planlagt å gjennomføre prosesser 
har vi ikke oppnådd den forutsatte økonomiske effekten  
 
Sykefravær: Sykefraværet i 2017 har vært svært høyt på enkelte enheter og dette har medført økt 
bruk av overtid, ekstrahjelp og i perioder har vi måtte kjøpe tjenester fra vikarbyrå. Noe av årsaken 
til det høye sykefraværet kan muligens relateres til omstillingsprosessene. Tjenester driftes hele 
døgnet gjennom året og dette gjør helse- og omsorgssektoren særlig sårbar for sykefravær. 
 
Helgebemanningen er fortsatt en utfordring og kan tilskrives en stor del av avviket i de 
døgnbaserte tjenestene. Å forbedre dette og finne nye løsninger har vært et av hovedområdene i 
OU- prosjektet. Ny arbeidsplan ble iverksatt med virkning fra ca. 1.juni 2017 og i de nye 
arbeidsplanene fordeles ressursene mer i tråd med de behov som foreligger hos brukerne og på 
tvers av enheter. Å finne gode løsninger på problematikken knyttet til helgebemanning vil fortsatt 
være tema inn i 2018 når evalueringsprosesser igangsettes.   
 
Ferieavviklingen har i hovedsak vært avviklet som planlagt, men det er økende utfordringer med å 
skaffe nok vikarer på siste del av ferien som strekker seg ut august og til medio september. Dette 
har medført økt overtidsbruk.  
 
Rehabiliteringstjenesten: 
Enheten er godt innenfor budsjettrammen, men har utfordringer med å levere tjenester innenfor 
enkelte fagområder på grunn av vakanser og sykefravær. Rehabiliteringstjenesten er ikke 
døgnbasert, men har faglig ansvar for flere fagområder med krevende tjenester som også skal 
ivaretas ettermiddag, kveld og helger. Blant annet har enheten et særlig ansvar for barn/unge med 
nedsatt funksjonsevne- som har behov for avlastningstiltak/helgeavlastning samt andre 
oppfølgingsbehov. Avdelingen drifter en del prosjekter og ivaretar utviklingsarbeid som kommunen 
får en god del eksterne tilskudd til. Rehabiliteringstjenesten har pr. i dag konstituert avdelingsleder.   
 
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

46 877 593kr          44 993 863kr              -1 883 730kr                        70 703 314kr                     

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

38 784 999kr          36 439 971kr              -2 345 028kr                        57 149 871kr                     
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Hjemmetjenesten har et større merforbruk som dreier seg om driften av døgnplassene ved 
Elvegården, oppfølging av ressurskrevende brukere og tidvis høyt sykefravær. Behovene ute er 
økende og det blir derfor et stort press på denne tjenesten. Enheten har gjennom hele året hatt en 
økning av brukere med særlig omfattende omsorgsbehov. Dette er brukere med omsorgsleiligheter 
tilknyttet Elvegården, Nordkapp bo- og servicesenter og Sjøgata, og brukere i eget hjem. For å sikre 
forsvarlige tjenester har det vært behov for innleie av ekstravakter. Det har også vært behov for 
ekstra innleie på grunn av økende belastning generelt, og behov hos enkeltbrukere. Det er i år flere 
brukere som har hatt behov for døgnkontinuerlig sykepleie. Hjemmetjenesten har ikke 
sykepleiebemanning på natt, noe som betyr at det i perioder har vært behov får å etablere 
bakvakttjeneste for sykepleie.  
 
Sykefravær og oppsigelse i administrative stillinger kombinert med ferieavviklingen har medført en 
del overtid i juli og august på grunn av at personell har måtte forskyves fra ordinær turnus til 
dagarbeid og administrative oppgaver i perioder der konstituert leder og fagsykepleier har avviklet 
ferie. Vi har pr. i dag konstituert avdelingsleder i hjemmetjenesten. 
 
Nordkapp helsesenter har et større merforbruk som i hovedsak handler om at vi ikke har klart å ta 
ned stillingsressurser og utgifter knyttet til nedtaket i institusjonsdriften før 1. juni 2017. 
Institusjonsdriften er redusert med 5 senger fra januar, men på grunn av at prosessene med ny 
turnus ikke var på plass før medio mai får vi ikke effekter av reduksjonen på to årsverk som planlagt 
i budsjettet. På grunn av høyt sykefravær i sykehjemsenhetene er det store avvik i bruk av overtid. 
Det er lite buffere i turnusen og fortsatt en god del utfordringer med å dekke opp 
helgebemanningen.  Fraværet har vært høyt helt siden desember 2016 og det har ført til store 
utfordringer i bemannings situasjonen. Korttidsfravær mot helgene har ofte ført til innleie på overtid.  
 
Vågenstua har også merforbruk pr. 2. tertial og dette kan i hovedsak knyttes til ressurskrevende 
brukere som har påkrevd forsterket bemanning hele året.  Enheten har hatt noe langtidsfravær, og 
flere vakante stillinger gjennom året. I tillegg har det vært behov for oppbemanning i forhold til 
enkeltbeboere. Dette har ført til økt innleie og med få tilkallingsvikarer og buffere i turnus har det blitt 
brukt en del overtid.  
 
Kjøkkenet: denne enheten er forholdsvis enklere og mer forutsigbar å administrere og styre rent 
økonomisk. Pr. 2. tertial er enheten godt innenfor budsjettrammen. 
 
Oppsummert  
Nordkapp helsesenter (sykehjemmet) og hjemmetjenesten har betydelig merforbruk pr. 2. tertial og 
det ligger an til et samlet merforbruk for helse- og omsorgssektoren ved årets slutt på rundt 1,8 
millioner. Dette er beregnet med utgangspunkt i at sektoren resten av 2017 driftes innenfor budsjett 
og med samme utvikling som vi hadde for de 4 siste månedene i 2016. Det er da lagt til grunn at vi 
skal kunne se større effekter av de gjennomførte tiltakene. 

 
 
Helseavdelingen (jordmortjenesten og legetjenesten)  
 

 
 
I sum anses regnskapet for jordmortjenesten og legetjenesten å være i balanse pr 2. tertial 2017. 
 
Betalt vaktordning for turnuslege ligger an til å overskride budsjettert totalsum med i størrelsesorden 
kr 120 000. For inneværende år har kommunen etter søknad mottatt kr 140 000 fra 
Helsedirektoratet til dette formålet, slik at vi likevel går i balanse. De brukes opp i år, slik at disse 
utgiftene må finansieres innenfor egen ramme fom 2018. Ut fra hvordan rammen for området er vil 
dette være mulig. 
 
Inntjeningen i praksis har som vanlig et etterslep pga utbetalingene fra HELFO. Samlet synes vi å 
være i rute.  
 
Driften for øvrig ligger innenfor rammene og det ligger også an til at vi for året som helhet vil holde 
oss innenfor rammen. 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

5 736 513kr       5 777 236kr                40 723kr                              9 188 599kr                       
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NAV Nordkapp / Sosialtjenesten  
 

 
 
2. tertial 2017 viser totalt sett et mindreforbruk på omlag kr 0,42 mill i forhold til periodisert budsjett.  
Dette skyldes i hovedsak et mindreforbruk innenfor Flyktning tjenesten i forbindelse med færre enn 
forventet på introduksjonsstønad. Dette har sammenheng med at kommunen har bosatt flere barn 
enn antatt. Selv om det i likhet med 1. tertial 2017 er et merforbruk innenfor økonomisk sosialhjelp, 
har ikke dette økt, og det forventes totalt et årsoppgjør i tråd med budsjettet. 
 
Økonomisk sosialhjelp 
 

Mottakere av sosialhjelp 1.tertial 2017  2.tertial 2017  

Alle som mottok sosialhjelp 40 34 

Sosialhjelp som eneste inntekt  22 19 

unge mellom 18-30 24 18 

Sosialhjelp som eneste inntekt 14 13 

 
I 2013 og 2014 økte sosialhjelpsutgiftene, for så å gå betydelig ned i 2015 og store deler av 2016. 
Dessverre viste tall fra 1. tertial 2017 at den positive trenden var i ferd med å snu. Pr.2. tertial er det 
en svak nedgang, noe som er naturlig, da det erfaringsmessig brukes mindre midler til sosialhjelp i 
sommermånedene. Likevel er det for mange unge som har sosialhjelp som eneste inntekt. I juli fikk 
Nordkapp kommune positivt svar fra Arbeids og velferdsdirektoratet, og NAV Nordkapp fikk  
kr 610 000 i tilskuddsmidler til tiltaket «Aktiv hverdag» for aldersgruppen 18-30 år. Vi har stor tro på 
at dette tiltaket både på kort og lang sikt vil bidra til at flere unge kommer i jobb og utdanning. Det 
planlegges ansettelse av en 100 % stilling til dette arbeidet i løpet av oktober 2017.  
 
Det siste året er det flere barnefamilier enn tidligere som har tatt kontakt med NAV pga av 
økonomiske problemer og som har behov for supplerende sosialhjelp over tid. 
Nordkapp kommune har de siste årene bosatt et betydelig antall flyktninger, og man ser nå 
konturene av at det er stadig flere som ikke kommer i lønnet arbeid etter endt introduksjonsprogram. 
Dette er det tatt høyde for både budsjettmessig og faglig i vurderingen av antall nye bosettinger. Alle 
kommuner som bosetter flyktninger vil måtte regne med en viss økning av sosialhjelpsutgiftene. 
I tillegg vil det alltid være samfunnsmessige svingninger som også vil ha innvirkning på folks 
hjelpebehov, der sosialhjelp er det siste sikkerhetsnettet i forhold til velferdstjenester og 
inntektssikring. 
 
Bosetting av flyktninger 
Nordkapp kommune har siden 2000 bosatt nærmere 157 flyktninger fra land som Somalia, Irak, 
Palestina, Etiopia, Syria og Afghanistan. Mange av dem blir boende i Nordkapp, og per august 2017 
bor det rundt 105 flyktninger i kommunen.  
 
Flyktning tjenesten har 51 personer med ulike grad av oppfølging. Dette gjelder innenfor 5 
årsperioden der kommunen mottar integreringstilskudd. Disse er fordelt på 33 voksne og 18 barn. 
Før sommeren deltok det 28 personer i introduksjonsprogrammet. Fra høsten 2017 er det 10 færre 
deltagere, da flere har gått ut av programmet i henhold til plan. De fleste av disse har på eget 
initiativ klart å skaffe seg ordinært arbeid, noe som er svært positivt.  
 
Det er hittil i år bosatt 8 flyktninger, og i løpet av høsten vil det bli bosatt ytterligere 9 flyktninger. Det 
bosettes færre flyktninger enn tidligere på landsbasis, og kommunene har fått beskjed om at de må 
nedjustere tallene for planlagte bosettinger fremover. 
 
Aktiv sommer 
Aktiv sommer ble gjennomført som planlagt. Det er utfordrende å finansiere tiltaket, da det ikke er 
budsjettert midler til dette. Kommunen er avhengig av at eksterne aktører bidrar med 
tilskuddsmidler. Innen årsskiftet 2017/2018 vil det bli lagt frem forslag til alternativ organisering og 
finansiering av «Aktiv sommer»  
 
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

2 356 080kr        2 776 656kr                420 576kr                            4 364 844kr                       
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Sykefraværsprosjektet «Tett og tidlig i Nordkapp»   
Sykefraværsprosjektet er inne i sin siste fase jfr. prosjektperioden 2015-2017. Siden oppstart har 
sykefraværstallene gått ned, men siden oktober 2016 og frem til april 2017, har fraværet økt noe. 
Tallene fra NAV pr. 1.kvartal 2017 viser et sykefravær på 8,1 %, der Helse og omsorg og oppvekst 
og kultur står for hovedvekten. Planlagte tiltak i årets første halvår er i hovedsak gjennomført. 
Forebyggende sykefraværsarbeid er en kontinuerlig prosess som ikke må stoppes etter 
prosjektperioder. Prosjektgruppa jobber derfor med å videreføre/ opprette hensiktsmessige 
ordninger som permanente tiltak. I januar 2018 vil det bli gitt en sluttrapport på 
sykefraværsprosjektet «Tett og tidlig i Nordkapp» med forslag til ulike grep i det forebyggende 
sykefraværsarbeidet.      
 
Tall fra NAV sentralt – legemeldt fravær Nordkapp kommune 

Kvartal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.kvartal  8,4 9,6 8,5 6,7 8,1 

2.kvartal  7,9 9,5 6,8 6,2  

3.kvartal 7,5 7,1 11,4 7,2 7,0  

4.kvartal 6,9 8,4 10,8 7,7 6,6  

 
 
TILTAK OG NÆRING 
 

 
 
Rammeområdet omfatter i hovedsak fiskerifond og næringsfond. I tillegg belastes kommunens 
engasjement i Vest-Finnmark regionråd her. Denne utgiften har tidligere vært dekket delvis gjennom 
bruk av kommunal næringsfond. Denne dekningen har vi ikke lengre og det er dermed en 
underdekning her som må løses gjennom fremtidig budsjettbehandling. Det antas at for 2017 vil 
dette kunne dekkes gjennom mindreforbruk på andre områder 
 
Som følge av Nordkapp kommunes status som omstillingskommune og derigjennom organisering 
av Omstillingsarbeidet i Om Kapp KF er det lagt til grunn at også mye av kommunens 
næringsarbeid og næringsutvikling i de kommende årene vil skje i regi av omstillingsarbeidet. Til 
omstillingsarbeidet er kommunens egenandel årlig kr 650 000.  
 
Utover dette vil det kun være minimal aktivitet innenfor området, hvor det meste vil være knyttet til 
utdeling fra Fiskerifondet innenfor til enhver tid disponible rammen. Fiskerifondets faste påfyll er 
gjennom innbetalinger av lån gitt fra fondet. I tillegg vedtok kommunestyret i 2016 å disponere  
kr 1,0 millioner fra regnskapsmessig overskudd i 2015. Ved inngangen til 2017 hadde fondet til 
disposisjon om lag kr 0,76 millioner. Det har ikke vært gjennomført påfyll av fondet i 2017.  
 
Kommunestyret besluttet i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016 å opprette en ny stilling 
som nærings- og samfunnsutvikler. Stillingen skal blant annet ivareta det kommunale 
næringsarbeidet. Organisatorisk og finansielt er stillingen lagt under sentraladministrasjonen. 
 
Pr 2. tertial er det til disposisjon kr 248 000 i fondet. Det er i løpet av 2017 behandlet 6 søknader til 
fondet, hvorav 4 søknader er innvilget med totalt kr 515 000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

644 248kr       445 072kr                   -199 176kr                           667 599kr                          
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TEKNISKE TJENESTER  
 

 
 
Kommunaltekniske tjenester omfatter vann- og avløpstjenester, vinter og sommervedlikehold av 
veier, drift av anleggsmaskiner, oppmåling, byggesaksbehandling, reguleringsavdeling, parkering, 
renovasjon, brannvesen, feievesen og oljevernberedskap. 
 
Regnskapet pr 2. tertial viser et mer forbruk på om lag kr 0,6 mill. Merforbruket er hovedsakelig 
knyttet til driften av anleggsmaskiner der leasingavtaler er underbudsjettert.  De administrative 
tjenestene har et merforbruk som skyldes nyansettelse og bruk av konsulenter. 
 
Selvkostområdet vann viser pr 2. tertial et merforbruk i forhold til budsjett med om lag kr 180 000 
og kan i hovedsak knyttes til flere hendelser i løpet av året. Blant utfordringer på rammeområde 5 er 
også flere regresskrav som er et resultat av flere akutthendelser på vannverket (brudd på 
kommunale vannledninger) og store mengder av smeltevann/overflatevann våren 2017. 
Akutthendelser utløser mye overtid, som igjen gir økte lønnskostnader. De grep som ble gjort i 
forhold til gebyrregulativet for vann ser så langt ut til å ha gitt ønsket effekt. Regnskapet viser en 
merinntekt i forhold til budsjett for vann på om lag kr 260 000 pr 2. tertial, dette er i tråd med 
forventet inntektsøkning for området. 
 
Selvkostområdet avløp viser pr 2. tertial regnskap i balanse.  
 
Asfaltering etter fjorårets reparasjoner på vann- og avløp er en annen kostnad som ikke er 
budsjettert.  
 
 
FELLESTJENESTER  

 

 
 
Fellestjenester omfatter vedlikeholdskorps, vaktmesterkorps, skoler, barnehager, rådhus, 
kulturbygg, bassenger, utleieboliger, tilfluktsrom og parker. 
 
Regnskapet viser pr 2.tertial 2017 viser et mindre forbruk på omlag kr 2,2 mill. 
 
For en del av byggene er en god del av vedlikeholdet utført. Nordkapp helsesenter har blitt prioritert 
også i år pga. pålegg fra Mattilsynet, hendelse med gulvet på hovedkjøkken og andre prekære 
vedlikeholdsetterslep. Flere akutte problemer skal utbedres i løpet av høsten, her kan det spesielt 
nevnes taklekkasje på vaktrommet på helsesenteret. Det skal foretas utbedringer av tak og 
takrenner i Nordvågen barnehage. En har valgt en nøktern linje for øvrige bygg og det vil ikke bli 
utført større vedlikehold de siste måneder av året, kun akutt vedlikehold. Prioriteringer foretas ut fra 
sikkerhet, offentlige pålegg og vedlikeholdsmessig nødvendighet for å unngå følgeskader. 
 
Prosjekt «Ombygging av Nordvågen barnehage» skal delvis finansieres fra driftsbudsjett. Feil og 
mangler ved prosjektering utløste overskridelse på omlag kr 150 000.  
 
Det legges til grunn at rammeområde 5 og 6 samlet sett vil holde seg innenfor rammene for 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

6 533 290kr         5 945 917kr                -587 373kr                           9 309 729kr                       

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

11 381 403kr       13 619 168kr              2 237 765kr                         20 849 629kr                     
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SKATT OG RAMMETILSKUDD  
 

 
 
Siste prognose for skatteinngang og rammetilskudd (7.8.2017) for 2017 er på kr 211,1 millioner. 
Vedtatt budsjett for 2017 er basert på en inntektsramme for frie inntekter på kr 211,9 millioner. Pr 2. 
tertial 2017 er inntektsrammen for frie inntekter basert på, og periodisert i hht vedtatt budsjett. Dette 
er gjort til tross for at skatteinngangen i 2017 er nedjustert i forhold til det som ble lagt til grunn for 
statsbudsjettet («Grønt hefte») og dermed også rammen i vårt budsjett for 2017. 
 
Foreløpige tall for skatteinngangen viser at denne ligger høyere enn siste prognose viser. Det 
legges dermed til grunn at budsjetterte frie inntekter for året som helhet nås. 
 
Eiendomsskatteinntektene er i henhold til budsjett pr 2. tertial 2017 og for årets som helhet. 
 
 
RENTER OG AVDRAG  
 

 
 
Renter og avdrag betales både kvartalsvis og halvårlig. Pr 2. tertial 2017 er det gjort periodiseringer 
med utgangspunkt i at vi er innenfor rammen. Området følges kontinuerlig opp både mht budsjett og 
strukturelle grep.  
 
Nordkapp kommune har en relativt stor andel rentesikringer på låneporteføljen, disse stammer 
tilbake til midten av 2000-tallet. Ut fra dagens rentenivå betaler vi en høy rente på disse sikringene (i 
gjennomsnitt ca 5 %). Det har derfor de siste tre - fire årene vært gjort relativt omfattende 
omstruktureringer av de lengste sikringsavtalene. Målet er å redusere den totale rentebelastningen 
ved at disse avtalene er blitt forlenget noe i forhold til opprinnelig løpetid. Resultatet av 
omstruktureringene ser vi nå konturene av gjennom mer stabil og forutsigbare renteutgifter. 
Området er gjenstand for kontinuerlig oppfølging og overvåking med sikte på å redusere 
belastningen.  
 
Til tross for at Nordkapp kommune har en relativt stor andel av lånegjelden sikret i langsiktige 
avtaler med fast rente ser vi effekten av det lave rentenivået og de grep som er gjort i forhold til 
sikringsavtalene.  

 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

-155 776 708kr       -155 639 582kr           137 126kr                            -223 388 147kr                 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

19 449 976kr       19 449 976kr              -kr                                        29 174 948kr                     


