
 

Nordkapp kommune  

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Rådhussalen, Honningsvåg 
Dato: 12.12.2017 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 47 85 05. 
Møtesekretær innkaller vararepresentanter. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
Innkalt:  
Geir Stian Høyen MEDL AP 
Renate K. Olsen MEDL H 
Lars Helge Jensen MEDL H 
Hugo Salamonsen MEDL V 
Gry Jørgensen MEDL AP 
Jan Olsen MEDL SV 
Werner Hansen MEDL AP 
Hilde Fagerhaug MEDL AP 
Torger Samuelsen MEDL SV 
Johnny Ingebrigtsen MEDL SV 
Idar Jensen MEDL H 
Tor Mikkola MEDL V 
Roger Hansen MEDL AP 
Tarald Nikolaisen MEDL H 
Chris-Thomas Jørgensen MEDL AP 
Kristina Hansen LEDER AP 
Kjell- Valter Sivertsen NESTL AP 

 
 
 
 
Kristina Hansen Randi Jørgensen 
leder sekretær 
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Politiske saker

PS 58/17 Godkjenning av innkalling og  protokoll fra forrige møte



Nordkapp kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/1085-1 

Saksbehandler:  Randi Jørgensen 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 4/17 14.11.2017 

Kommunestyret 59/17 12.12.2017 
 

Perleporten kulturhus AS søknad om utvidet bevilling  

Rådmannens innstilling. 
Perleporten kulturhus AS med Birgit L Johansen som bevillingshaver gis skjenkebevilling til 
serveringslokalet i kjelleren. Under forutsetning av godkjent byggesøknad gis uteservering på 
platten foran inngangspartiet. Uteserveringen må være avgrenset med stengsel gjerde.  
 
GR. 1 og GR 2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 02:00 
GR  3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til kl. 02:00 
 
Skjenkestyrer Birgit L Johansen med Tore Fosse som stedfortreder.  
 
 
Helse-og sosialstyrets behandling av sak 4/2017 i møte den 14.11.2017: 

Behandling 

 

 

Vedtak 

Saken ble vedtatt som innstilt 

 

Saksutredning: 
Perleporten kulturhus søker om å utvide eksisterende skjenkebevilling til også å omfatte lokalet i 
kjelleren. Lokalet har tidligere vært leid ut til atelier, leieforholdet er nå opphørt. 
Planen for lokalet er at det i første omgang skal benyttes til enkeltarrangementer, men det 
vurderes en mer permanent kafe/bar/pub- konsept der egenprodusert øl skal serveres. 
 
Lokalet er ca 60m2, med tilgang til toalett, og adkomst både fra Storgata og Sjøgata. 
Med forbehold om godkjent byggesøknad vil inngangspartiet i Sjøgata bygges litt ut, og det kan 
da etableres uteservering på platt utenfor inngangspartiet. 
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Perleporten kulturhus AS med Birgit L Johansen som bevillingshaver gis skjenkebevilling til 
serveringslokalet i kjelleren. Under forutsetning av godkjent byggesøknad gis uteservering på 
platten foran inngangspartiet. Uteserveringen må være avgrenset med stengsel gjerde.  
 
GR. 1 og GR 2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 02:00 
GR  3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til kl. 02:00 
 
Skjenkestyrer Birgit L Johansen med Tore Fosse som stedfortreder.   
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Nordkapp kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/1104-1 

Saksbehandler:  Vegard Juliussen 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 60/17 12.12.2017 

   
 

Grieg Seafood Finnmark AS - søknad om lokalitetsklarering Vannfjord - kommunens 
uttalelse 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret i Nordkapp anmoder Finnmark fylkeskommune om at søknad fra SalMar Nord 
AS behandles før lokaliteten i Vannfjorden tildeles..  

Saksopplysninger 

I henhold til Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter, ble søknad 
Klarering av ny lokalitet Vannfjorden, Nordkapp kommune fra Grieg Seafood AS lagt ut for 
offentlig utlysning og kommunal behandling 25.10.2017 

Grieg Seafood Finnmark AS skriver i søknaden at de har behov for ny lokalitet blant annet for å 
forbedre og rasjonalisere driften med bedre lokalitetsutnyttelse og lengre brakkleggingstid 
mellom generasjoner. Søker har også ubrukte grønne tillatelser og hevder det trengs flere 
lokaliteter for å drifte disse på en god måte i fremtiden. Finnmark fylkeskommune gjør 
oppmerksom på at Grieg Seafood Finnmark AS ikke søker om å knytte grønne tillatelser i 
forbindelse med denne søknaden. 
 
Kommunens rolle er som følger: Søknaden sendes til kommunen for offentlig utlysning og 
kommunal behandling. Kommunen gjør en rask vurdering av om søknaden er i tråd med 
arealplanen og skal deretter i samarbeid med søker utlyse søknaden og legge den ut til offentlig 
ettersyn i en måned fra kunngjøringsdato.  
 
Kommunen skal gi en skriftlig tilbakemelding på om søknaden kan godkjennes på bakgrunn av 
allerede vedtatt kommunalplan og har anledning til å gi en uttalelse til saken. Ved denne 
oversendelsen skal eventuelle innkomne innspill fra den kommunale høringen vedlegges. 
 
Kommunen gis en frist for tilbakemelding til Finnmark fylkeskommune på 12 uker etter mottak 
av søknaden, jf. Forskrift om samordning og tidsfrister i behandling av akvakultursøknader. 
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Rådmannen ønsker imidlertid at kommunestyret bør få diskutere i hvilken grad man skal slippe 
andre aktører i stedet for at én aktør blir enerådende på kommunens oppdrettslokaliteter. Etter 
søknad har Finnmark fylkeskommune har innvilget kommunen utsatt frist for uttalelse til 
12.12.2017. Dette fordi rådmannen ønsker at uttalelsen skal ha en politisk behandling i 
kommunestyret. 
 
Til grunn for politisk behandling ligger et par viktige momenter som kommunestyret bør kjenne 
til.   
 

1. Nærings- og fiskeridepartementet sendte 06.11.2017 på høring forslag til ny forskrift om 
kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og 
regnbueørret i 2017/2018. Forslaget innebærer at aktører i grønne produksjonsområder 
får tilbud om å øke kapasiteten med to prosent på sine tillatelser. Dette innebærer et 
samlet tilbud på om lag 8 000 tonn. Prisen er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir 
utvidet med. Hovedpunktene i høringen er: 
 

- Grønne områder får tilbud om totalt seks prosent vekst.  
- Etablerte aktører i grønne områder får tilbud om å vokse med to prosent per 

tillatelse. 
- Oppdrettere som er omfattet av unntaksreglene vil få tilbud om 6 prosent vekst, 

avhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. 
- Resten skal tildeles gjennom auksjon.  

 
Totalt kan det nye systemet gi en vekst i produksjonskapasiteten på nærmere 24 000 tonn 
i 2018. Forslaget kan gi millioninntekter til laksekommunene. Dersom alle takker ja til 
tilbudet, kan det gi det offentlige inntekter på rundt 1 milliard kroner. Av dette vil 80 
prosent gå til havbruksfondet. Det vil i så fall gi nesten 800 millioner til kommunene og 
fylkeskommunene. 
 

2. I utlysningsbrevet for Vannfjord gjør Finnmark fylkeskommune oppmerksom på at 
Grieg Seafood Finnmark AS ikke søker om å knytte grønne tillatelser i forbindelse med 
gjeldende søknad. På forespørsel svarer Grieg: 

 
«Dette er mer av «teknisk karakter». Generelt vil vi i lokalitetssøknader knytte til 
konsesjoner som er «ledige» da vi kun kan knytte en konsesjon til 6 lokaliteter. 
De grønne vil vi fase inn etter hvert, og det er heller ikke et krav om at vi må ha knyttet 
til en grønn konsesjon for å drive grønt.» 
 
Videre sier Grieg: 
 
«Vi, Grieg Seafood Finnmark, vil om vi får klarert nye lokaliteter i Nordkapp, ta i bruk 
en ny grønn tillatelse (dvs. nr 4 av de 4 vi fikk ved sist tildeling) i kommunen. Dvs at vi 
da kan få 2 lokaliteter som drives grønt i Nordkapp fra 2018.» 
 
Rådmannen presiserer at grønn tillatelse og grønn konsesjon er det samme. Det er ikke 
klart om grønn tillatelse/konsesjon knyttes direkte opp mot klarering av Vannfjord-
lokaliteten, eller om det forutsetter at også andre lokaliteter etterhvert må inngå.  

 

I ettertid har det vist seg at også SalMar Nord har levert søknad på Vannfjord-lokaliteten. I møte 
med SalMar Nord, Finnmark fylkeskommune og Nordkapp kommune ble søker bedt om 

9



presentere hvilke ringvirkninger en eventuell tillatelse til de vil tilføre kommunen. I 
korrespondanse ramser SalMar Nord opp følgende: 

1. Direkte arbeidsplasser knyttet til lokalitetene og ledelse: 7-9 stk.  
2. Omsetning og kjøp av varer og tjenester: Drift ved to lokaliteter vil generere et betydelig 

behov for kjøp av varer av tjenester fra lokale aktører. Tjenester som blir levert fra 
regionale aktører vil også bidra til det lokale næringslivet. Her kan nevnes leveranser av 
fôr, besøk fra tilsynsmyndigheter og sertifiseringspersonell, servicebåttjenester, 
miljøundersøkelser, dykkertjenester, avlusning mm. Fylling av bunkers til fartøy, 50-100 
overnattinger, taxi og flyreiser.   

3. Vi har ambisjoner om å bruke den lokal leverandørindustrien i størst mulig grad. 
Dersom behov, vil vi også hjelpe til med å utvikle denne. 

4. Honningsvåg videregående skole: Her ønsker vi å ha et godt og nært samarbeid med 
skolen og elever. Bidrag til undervisning og oppfølging av lærlinger blir viktig. Det skal 
legges opp skikkelige rutiner for at elevene får bruke anleggene i studiene.   

5. Lag/foreninger/kultur: Her bidrar vi med betydelig summer i hvert område vi drifter i. Vi 
ønsker å være synlig i det lokalsamfunnet og det skal vises at vi er i kommunen. 

 
På kort sikt (2-3 år) ønsker vi også å utvide tilstedeværelsen i kommunen med flere lokaliteter. 
Denne prosessen skal selvfølgelig skje i samråd med kommunen.   
 
Merknad til pkt 2: SalMar Nord omtaler Ytterværet og Innerværet i Vannfjorden som 2 
lokaliteter selv om de ligger i samme akvakultur-område.  
 

Vurdering 
Finnmark fylkeskommune presiserer at uttalelsen skal kun omfatte søknad fra Grieg Seafood 
Finnmark AS i og med at det er den som foreligger. Når rådmannen har valgt å inkludere også 
notatet fra SalMar Nord, er det for å imøtekomme ønsket om et diskusjonsgrunnlag for 
kommunestyret.  
 
Dermed kan det være på sin plass å klargjøre kommunens formelle rolle i akvakultursaker. 
Kommunen er planmyndighet og legger til rette for etablering av akvakultur gjennom 
areal/kystsoneplanen. Tilretteleggingen skjer etter plan- og bygningsloven. Tildeling av tillatelse 
ligger til fylkeskommunene, og skjer etter Akvakulturloven. Kommunen kan derfor ikke 
bestemme hvilken aktør som får tillatelse når omsøkt lokalitet er klaret i forhold til arealplanen. 
I tilfeller hvor 2 eller flere søknader er like, er det først og fremst behovet som avgjør. Her er det 
særlig miljømessige faktorer som spiller inn, behov for brakklegging, avlastning osv.  
 
Det betyr ikke at kommunen er uten påvirkningskraft i tildelingen. I akvakulturloven § 1 om 
formål heter det:  

«Loven skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor 
rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.» 

 
Grieg Seafood Finnmark AS har drevet i Nordkapp i en årrekke, og er for tiden eneste operatør 
på kommunens lokaliteter. Det er ikke til å stikke under en stol at dette ikke har vært uten 
kontroverser. Etableringen i Sarnesfjorden på tross av kommunen vedtak i arealplanen er 
kanskje det klareste eksempel. Omdisponeringen av areal i kystsonen er utfordrende, både for 
tradisjonelle brukere, men også for kommunen som forvaltningsenhet. Når kommunen har valgt 
å disponere sitt sjøareal til samfunnets beste, forventes det at begrepet verdiskaping i 
Akvakulturlovens formål har et sterkt og sentralt fokus.  
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Når det er sagt hersker det liten tvil om at Griegs aktivitet i kommunen avstedkommer en stadig 
økende verdiskapning i form av arbeidsplasser, kjøp av varer og tjenester og ikke minst i forhold 
Nordkapp maritime fagskole. I korrespondanse sier Grieg om den direkte verdiskapingen:  
 
«Direkte kjøp av varer og tjenester ligger på i underkant av 10 mill kr. 2016 tall. Vi har stort 
spillerom for å handle lokalt dersom det kan leveres lokalt. Vi savner flere bedrifter som er 
«på» og oppsøker oss for å se hvilke behov vi har. Så kan vi sikkert også bli flinkere til å 
annonsere hva er de mest vanlige løpende innkjøpene. I tillegg kommer selvsagt skatteinntekter 
fra 30 ansatte, samt den kjøpekraften de representerer samlet.» 
 
Det er ikke unaturlig å anta at økt aktivitet gjennom flere lokaliteter vil medføre økt 
verdiskaping. 
 
Der er derfor interessant å se SalMar Nords innspill i relasjon til ovennevnte: Begrepet 
verdiskaping fremstår tydeligvis som valuta for å kjøpe seg good-will hos vertskommunene. 
Rådmannen ser ingenting galt i det. Dermed kan man spisse saken ned til følgende: 
 

- Griegs virksomhet avstedkommer konkret verdiskaping; en tillatelse til drift i 
Vannfjorden vil videreføre, om ikke forsterke dette. Det vil bety at Grieg får 
forsterket sitt monopol i kommunen.  

- SalMar lover verdiskaping som kanskje kan bli realitet ved tillatelse til drift i 
Vannfjorden. Man får flere aktører inn i kommunen, monopolet vil bli brutt.  
 

Hvilket alternativ som vil ha størst effekt på samlet verdiskaping er uvisst. Rådmannen ser ikke 
bort fra at valg av alternativ kan være grunnet i andre forhold enn bare verdiskaping. Uansett er 
det ønskelig med en politisk diskusjon rundt tildeling av ledig produksjonslokalitet, og at 
kommunens uttalelse dermed får en politisk forankring. Rådmannen anbefaler derfor at tildeling 
av lokaliteten i Vannfjorden legges på is til også søknad fra SalMar Nord er behandlet.    
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Nordkapp kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/1168-1 

Saksbehandler:  Børge Grønlund 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 84/17 21.11.2017 

Kommunestyret 61/17 12.12.2017 
 

 

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 – INNSTILLING 

 

Rådmannens innstilling 
 
Fremlagt forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar og fastsetter fremlagt forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2018. 
Driftsbudsjettet balanserer med et netto mindreforbruk på kr 4 881 059 
 
1. 
Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger: 
Sentrale styringsorganer / Sentraladministrasjonen               kr 28 580 012 
Oppvekst-, velferd- og kultursektoren                                              kr 70 162 347 
Helse-, rehabilitering- og omsorgssektoren                                      kr 65 699 347 
Tekniske tjenester og fellestjenester                                                 kr 30 541 875 
 
Kommunestyret vedtar framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2018-2021 som hvert av 
årene balanserer med netto mindreforbruk på henholdsvis kr 4 881 059, kr 7 360 682  
kr 5 205 224 og kr 2 860 882 
 
2. 
I tråd med den fremlagte investeringsplan, bevilges kr 21 750 000 til nye prosjekter i 2018 til 
investeringsformål. Dette forutsettes finansiert med  
 Overføring fra drift      kr        900 000 
 Lånefinansiering       kr   20 850 000 
 Sum finansiert       kr   21 750 000    
3. 
Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 mill for 2018. 
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4. 
Alle brukerbetalinger utenom selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing øker med 2,6 
%, dette i tråd med foreslått deflator for 2018. Kommunestyret fastsetter at alle brukerbetalinger 
som er regulert av forskrift, eller sentrale bestemmelser, skal være på makssats. 
 
5.  
Brukerbetalinger for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing reguleres som følger: 

a) Vannavgift øker med 15,6 % for 2018. I tillegg et påslag på 10 % for inndekning 
av tidligere års underskudd. 

b) Avløpsavgift økes med 16,4 % for 2018. 
c) Renovasjonsavgift reduseres med 7 % for 2018. 
d) Feieravgift økes med 17 % for 2018. 

 
6.  
I medhold av Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt i 
hele Nordkapp kommune. 
 
Eiendomsskatten er 7 0/00. Eiendomsskatten betales i 3 terminer; 20. april, 20. juni og 20. 
august 2018. 
 
7. 
Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor 
konsernkontoordningen i SpareBank1 Nord-Norge med inntil kr 20 millioner, gjeldene fra 
1.1.2018. Det gis fullmakt til rådmannen innenfor denne rammen å vurdere det til enhver tid 
gjeldende behov. 
 
 
Formannskapets behandling av sak 84/2017 i møte den 21.11.2017: 

Behandling 

 

Rådmanns innstilling tas til votering i sin helhet og vedtas mot 2 stemmer (H). 

 

Vedtak 

Rådmannens innstilling 

Fremlagt forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar og fastsetter fremlagt forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2018. 
Driftsbudsjettet balanserer med et netto mindreforbruk på kr 4 881 059 

1. 
Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger: 
Sentrale styringsorganer / Sentraladministrasjonen kr 28 580 012 
Oppvekst-, velferd- og kultursektoren kr 70 162 347 
Helse-, rehabilitering- og omsorgssektoren kr 65 699 347 
Tekniske tjenester og fellestjenester kr 30 541 875 

Kommunestyret vedtar framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2018-2021 som hvert av årene 
balanserer med netto mindreforbruk på henholdsvis kr 4 881 059,  
kr 7 360 682, kr 5 205 224 og kr 2 860 882 

2. 
I tråd med den fremlagte investeringsplan, bevilges kr 21 750 000 til nye prosjekter i 2018 til 
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investeringsformål. Dette forutsettes finansiert med 
Overføring fra drift     kr 900 000 
Lånefinansiering     kr 20 850 000 
Sum finansiert     kr 21 750 000 

3. 
Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 mill for 2018. 

4. 
Alle brukerbetalinger utenom selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing øker med 2,6%, dette i 
tråd med foreslått deflator for 2018. Kommunestyret fastsetter at alle brukerbetalinger som er regulert av 
forskrift, eller sentrale bestemmelser, skal være på makssats. 

5. 
Brukerbetalinger for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing reguleres som følger: 
a) Vannavgift øker med 15,6 % for 2018. I tillegg et påslag på 10 % for inndekning av tidligere års 
underskudd. 
b) Avløpsavgift økes med 16,4 % for 2018. 
c) Renovasjonsavgift reduseres med 7 % for 2018. 
d) Feieravgift økes med 17 % for 2018. 

6. 
I medhold av Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt i hele 
Nordkapp kommune. 
Eiendomsskatten er 7 0/00. Eiendomsskatten betales i 3 terminer; 20. april, 20. juni og 20. august 2018. 

7. 
Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor konsernkontoordningen i 
SpareBank1 Nord-Norge med inntil kr 20 millioner, gjeldene fra 1.1.2018. Det gis fullmakt til 
rådmannen innenfor denne rammen å vurdere det til enhver tid gjeldende behov. 
  

 

Saksutredning 

I. Forutsetninger og utgangspunkt 
Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 fremkommer i 
hovedoversiktene nedenfor. Driftsbudsjettet for 2018 balanserer med regnskapsmessig 
mindreforbruk på om lag kr 4,9 millioner, noe som er 1,7 % av driftsbudsjettet. Dette er under 
det som anbefales av teknisk beregningsutvalg. I økonomiplanperioden balanserer 
driftsbudsjettet med et regnskapsmessig mindreforbruk på henholdsvis  

2018 2019 2020 2021 
 kr       4 900 000   kr       7 400 000   kr       5 200 000   kr   2 900 000  

 

Rådmannens innstilling til budsjett for 2018 og planperioden 2018 - 2021 er basert på 
konsekvensjusterte budsjettet for 2018. Dette viser at vi for 2018 og planperioden har et 
omstillingsbehov på om lag 8,0 millioner for å oppnå anbefalt budsjettbalanse på om lag 2 %. 

Forutsetningen for konsekvensjustert budsjett for 2018 er at rammene for 2017 videreføres og at 
justeringene av budsjettet tar høyde for faktiske utgiftsøkninger, effekter av vedtak som er fattet 
og eventuelle påviste feil fra budsjett 2017. Konsekvensjustert budsjett for 2018 balanserer med 
et underskudd på om lag kr 2,51 mill. Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon er skilt ut i 
et eget mellomnivå. Dette for å holde disse områdene utenfor ordinært driftsbudsjett. 
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Overskuddene på selvkostområdene er foreløpig beregnet til om lag 1,3 mill og avsettes på 
bundet driftsfond øremerket selvkostområdet.. 

 
 

Konsekvensjustert budsjett 2018 
 

Rammeområde Vedtatt nettobudsjett 2017 Konsekvensjustert 
nettoramme 2018 

1 Sentraladministrasjon     27 753 460     28 452 472 
2 Oppvekst- og kultursektoren     64 932 699     68 385 936 
3 Helse- og sosialsektoren     70 700 083     71 952 757 
4 Tiltak og næring          667 599          668 039 
5 og 6 Tekniske tjenester og 
fellestjenester 

    30 159 358 *     31 511 877 

8 Skatt og rammetilskudd -223 388 147 - 226 146 565 
9 Renter og avdrag / 
avsetninger 

   25 507 500     27 681 925 

SUM    -3 667 448 *      2 506 441 
(underskudd) 

*For 2017 og tidligere lå også resultatene fra selvkostområdene vann, avløp og renovasjon inne i disse størrelsene. 
For 2017 er det budsjettert med et overskudd på selvkostområdene totalt på kr 1 131 486. Fom 2018 er 
selvkostområdene holdt utenfor. 

Kommunestyret hadde et budsjettseminar i juni 2017. På dette møtet ble det diskutert flere 
tiltak, men budsjettbalansen ble ikke diskutert konkret. Fylkesmannen i Finnmark anbefaler at 
budsjettbalansen er på 3 %, og ikke bare 2 %. Dette ut i fra erfaringen man har fra driften- og 
størrelsen på Finnmarkskommunene. Svært få uventede hendelser kan bidra til at en kommune 
pådrar seg store underskudd, som er svært vanskelig å dekke inn. Eneste måten å sikre seg mot 
det er å ha reserver i budsjettbalansen. 

Med bakgrunn i det omstillingsbehovet som avspeiler seg har rådmannen utarbeidet forslag til 
tiltak for å unngå underskudd. Samtlige tiltak er gjennomgått i rådmannens ledergruppe og 
fremmes som tiltak som bør gjennomføres. 

De foreslåtte tiltak oppsummeres i tabell pr sektor hvor det tas utgangspunkt i det rådmannen 
har anbefaler kan gjennomføres med akseptable konsekvenser. Tiltakene er på bakgrunn av 
presentasjonen i Formannskapet 31. oktober nærmere synliggjort i vedlagt budsjettdokument og 
Rådmann foreslår i sitt forslag følgende endringer på budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021: 

1. SENTRALADMINISTRASJON 
Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

1.1 Avvikling av avtale med 
Finnut AS fra 1.1.19. 

 + 120 000 
 

Dette kan i fremtiden 
gjennomføres i egen regi.. 

1.3 Reduksjon i lisensutgifter  
 

+ 75 000 + 75 000 Ut fra totalgjennomgang.  

1.6 Kommunalt bidrag til 
omstilling 
 

 + 650 000 Omstillingsprosjektet 
avvikles f.o.m. 2019. 
Egenandelen frigjøres.  
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1.10 Avvikling av avtale med 
AON (forsikringsmegling) 

+  199 000 + 199 000 Denne foreslås avviklet og 
håndteres med egne 
ressurser 

1.11 Kommuneforlaget AS 
(Personalhåndboka) 

+    90 000 +    90 000 Systemet er i svært liten 
grad i bruk. 

1.12 Oppsigelse av ubrukte 
mobiltelefonabonnement 

+  100 000 +    100 000  

1.13 Færre politiske møter + 100 000 + 100 000 Som en følge av møteplan. 
1.14 Reduksjon i annonsering 
politisk 

+    25 000 +    25 000 Redusert annonsering.  

1.15 Reduksjon i overtidsbruk 
IKT-avdeling 

+    50 000    + 50 000  

1.16 Reduksjon av lisens og IT-
utgifter økonomiavdelingen 

+   50 000 +   50 000 Basert på en 
totalgjennomgang. 

1.17 HP Serviceavtale 
 

+   19 000 +   19 000  

1.18 Avvikling av serviceavtale 
Cisco fasttelefoner. 

+   20 000    +   20 000  

1.19 Avvikle avisabonnement – 
avisen «Ledelse» 

+      2 500 +       2 500  

1.20 Avslutte leasingavtale 
frankeringsmaskin 

+    10 000 +   19 000 Avtalen fornyes ikke fra 
1.6.18. 

SUM TILTAK  + 740 500 
 

+ 1 519 
500 

 

 

2. OPPVEKST OG KULTURSEKTOREN 
Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

2.1 Redusere lærerstillinger 
Honningsvåg skole.  

+ 270 000 +    920 000 
(2019) 
+ 1 300 000 
(2020) 

 

2.2 Redusere lærerstillinger 
Gjesvær skole 
 

+  62 500 150 000 Reduksjon av 
lærerressurs med 0,2 
årsverk.  

2.7. Flytting av 
ungdomstrinnet ved Gjesvær 
skole 

+ 375 000 
 

+ 900 000 
 
 

Reduksjon av 
rektorstilling på 40 % 
og 1 lærerstilling.  

2.8. Stenge 1 avdeling ved 
Nordkapp barnehage.  

+ 625 000 
 

1 500 000 Reduksjon av 50 % 
styrerassistentstilling, 
1 pedagogisk leder og 
2 assistenter/ 
fagarbeidere.  

2.9. Gjennomgang 
barnehagestruktur 

- 100 000 - Igangsetting av 
utredning 
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2.10. Tilskudd fra 
integreringstilskudd til 
Honningsvåg skole  

+ 326 500 783 600 Finansiere 1,2 
lærerårsverk med 
integreringstilskudd.  

2.12. Reduksjon av 1 
lærerstilling ved 
voksenopplæringen 

+ 270 000 650 000 Forutsatt nedgang i 
antall flyktninger. 

SUM TILTAK  + 1 829 000  
 

+ 5 283 600  

 

3.A HELSE- OG OMSORG 
Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

3.1 Redusere 
fysioterapitjenesten 

+    300 000 +    600 000 Privatpraktiserende 
avvikler fra 1.8.18. 

3.3 Avvikling av utvidet 
omsorgstilbud ved 
Elvegården 

+ 1 250 000 + 1 800 000 Vil foregå i flere trinn. 

3.4 Redusere 40 % stilling 
kjøkken – Nordkapp 
helsesenter 

+   200 000 +    200 000 Effektivisering av 
drift. 

SUM TILTAK + 1 750 000 + 2 600 000  
 
 
3 B LEGETJENESTEN OG JORDMORTJENESTEN  

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 
3.10 Reduksjon i 
driftsutgifter 

+ 257 000 + 257 000 Fordeler seg på jordmor 
og lege.  

3.12 Reduserte 
lønnsutgifter. 

+    91 000  En legestilling holdes 
vakant deler av 2018. 

3.13 Tilgang på friske 
penger 

  Avtale med 
Finnmarkssykehuset – 
må avklares nærmere.  

3.14 Reforhandling av 
legeavtalen 

  Avtalen med legene skal 
reforhandles i løpet av 
2018 og kan gi reduserte 
utgifter og forpliktelser 

SUM TILTAK  + 348 000 + 257 000  
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3 C NAV  
Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

3.20 Reduserte lønnsutgifter 
i flyktningetjenesten med 1 
årsverk f.o.m. 1.7.2018.  

+ 250 000 + 500 000 Etter all sannsynlighet vil 
Nordkapp kommune ikke 
få bosetting av 
flyktninger i 2018.  
 

3.21 Redusert lønnsutgifter i 
forbindelse med innvilgede 
prosjektmidler 

+ 300 000 + 300 000 (tom 
2019) 

Bruk av tilskuddsmidler 

SUM TILTAK   + 550 000 + 800 000  

 
 
4. NÆRING  

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 
4.1 Finansiering av drift Vest 
Finnmark Regionråd 

-200 000 -200 000 Full finansiering av 
utgiftene knyttet til Vest 
Finnmark. Hele området 
flyttes fra og med 2018 
til 
sentraladministrasjonen 

SUM TILTAK -200 000 -200 000  

 

5. OG 6 TEKNISKE TJENESTER / FELLESTJENESTER  
Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

5.1 Økning av gebyrer 
byggesak 

+ 20 000 + 20 000 Grunnet antall byggesaker 

5.3 Elektroniske 
kjørebøker for 20 biler  
 

 
- 100 000 
 

 
+ 50 000 

Forventet effekt – lavere 
drivstof- og 
reparasjonsutgifter   

5.4 Vakant 50 % 
vaktmesterstiling 01.06 – 
31.12.2018 

+ 110 000  En vaktmester går av med 
pensjon 01.06.2018, 
stillingen holdes vakant ut 
2018. 

5.5 Leie av svømmehall 
for brannmannskap  

+ 40 000 + 40 000 Tiltaket avvikles i kommunal 
regi. 

6.1 – 6.11 Redusere 
vedlikeholdsutgifter bygg 
og anlegg  

+ 600 000 + 600 000 Fordeles etter 
behov/vedlikeholdsplan. 

6.4 Reduksjon i bruk av 
sommervikarer  

+ 100 000 + 100 000 Det gjøres reduksjon i bruk 
av sommervikarer knyttet til 
park. 

6.12 og 6.13 Salg av 
Kamøyvær skole og 
Skarsvåg skole le 

+ 180 000 + 376 861 Forutsetter at salg av 
bygningene er gjennomført 
innen 1.07.2018 
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6.14 Reduksjon i avtalen 
knyttet til Nordkapp 
Alpindrift.  

+   20 000 +   20 000 Vi har i dag en avtale med 
Nordkapp Alpindrift om 
årlig driftstilskudd til 
alpinbakken på kr 70 000.  

SUM TILTAK  + 970 000 + 1 207 000  
 

 

Totale tallfestede tiltak 2018 Kr   5 987 500 
Årseffekt tallfestede tiltak Kr 11 467 100 

 
 
Eiendomsskatt 

Rådmannen foreslår i sitt opplegg en økning av inntektene knyttet til eiendomsskatten. Dette vil 
imidlertid inneholde flere aspekt som må vurderes. Hovedessensen ut fra det arbeidet som så 
langt er gjort, er at skattebyrden vil flytte seg fra næring til boliger og fritidseiendommer. Dette 
skyldes at boliger har fått økt sin takst, og næringseiendommer det motsatte. I 
budsjettdokumentet er dette nærmere omtalt, men konsekvensen av dette er uten tvil at 
husholdningene i Nordkapp kommune får en høyere skattebelastning. 

 
Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

8.1 Økning i 
eiendomsskatteinntekter 

+ 1 400 000 + 1 400 000 Ut fra foreløpige beregninger 
kan tiltaket gjennomføres.  

 

Oppsummert har vi da følgende status for 2018: 

Budsjettbalanse konsekvensjustert budsjett Kr -2 506 441 
Synliggjorte tiltak  Kr   5 987 500 
Budsjettbalanse med tiltak Kr   3 481 059 
Økning i eiendomsskatt Kr   1 400 000 
Budsjettbalanse med tiltak og økning i eiendomsskatt Kr   4 881 059 
Budsjettbalanse i % 1,7 % 
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Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 

Nordkapp kommunes frie inntekter for 2018 er beregnet til omlag kr 214,8 millioner. Dette er en 
vekst på omlag 0,8 % sammenlignet med anslaget for regnskapet for 2017.  Rammene for 2018 
og endringen fra 2017 til 2018 kan illustreres på følgende måte: 

2017 2018 Nominell % -vis endring Forventet ut fra deflator 2,6 % Mindreinntekt ut fra deflator Faktisk % -vis endring 
Innbyggertilskudd pr innbygger 23 313 23 726 1,77 % 23 919 -193 -0,83 %
Antall innbyggere 1.7.16 og 1.7.17 3288 3272
Innbyggertilskudd totalt 76 653 144 77 631 472 78 263 420 -631 948 -0,82 %

Gjennomsnittlig utg.behov pr innbygger 49 738 50 167 0,86 % 51 031 -864 -1,74 %
Vekting for Nordkapp kommune 1,08996 1,08169
Utgiftsutjevning pr innbygger 4 474 4 098
Innbyggere 1.7.16 og 1.7.17 3 288 3 272
Utgiftsutjevning 14 711 927 13 409 121 13 640 110 -230 989 -1,57 %
Tilleggsbehov 1 244 200 1 242 000 1 242 000
Utgiftsutjevning totalt 15 956 127 14 651 121 14 882 110 -230 989 -1,45 %

Nord-Norge tilskudd pr innbygger 8 008 8 008 0,00 % 8 216 -208 -2,60 %
Innbyggere pr 1.1 året forut (2016 og 2017) 3 276 3 291
Nord-Norge tilskudd totalt 26 234 208 26 354 328 0,46 % 27 039 541 -685 213 -2,61 %

Ordinært skjønstilskudd 2 800 000 1 800 000 -35,71 % 2 520 000 -720 000 -25,71 %

Andre poster (INGAR, andre endr.) 91 000 786 000 786 000 0 0

Oppsummert 121 734 479 121 222 921 -0,42 % 123 491 070 -2 268 149 -1,86 %

Inntektsutjevning 11 740 000 12 009 000 2,29 %
Innbyggertall 1.1. 3291 3291

Skatteinntekter 79 624 000 81 576 000 2,45 %

Totale frie inntekter 213 098 479 214 807 921 0,80 %

FORKLARING TIL RAMMER FOR 2018 OG ENDRINGER FRA 2017

 

En inntektsvekst på 0,8 % er under KPI, og det medfører at Nordkapp kommune i realiteten får 
redusert sine inntekter fra 2017 til 2018 slik tabellen over viser. 

 
II. Driftsbudsjett 2018 og planperioden 2018 – 2021 
 
Fokusområder 

1. Det er i budsjettet for 2018 lagt til grunn at den pågående prosessen innenfor Helse og 
omsorg skal fortsette i 2018. I budsjettene for 2016 og 2017 ble det lagt til grunn at 
prosjektet skulle gi budsjettmessige effekter med kr 4,3 millioner. Budsjettet for 2016 ble 
redusert med kr 1,8 mill og kr 2,5 mill i budsjettet for 2017. Så langt viser status at man 
ikke har klart å realisere dette fullt ut. Det vil dermed være viktig at arbeidet fortsetter, 
slik at vedtatte effekter kan tas ut i løpet av 2018.   

 
2. Organisering og sammensetning av rådmannens ledergruppe vil bli implementert i 2018. 

Rådmannen har i 2017 igangsatt prosjektet «NY-ledelse». De foreslåtte endringene 
iverksettes 1.1.2018.  

 
3. Rådmannen foreslår at det i 2018 igangsettes arbeid med å se på «smarte 

energiløsninger» for kommunens bygningsmasse. Det foreslås igangsatt forprosjekt hvor 
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dette utredes nærmere og hvor det også søkes støtte fra Enova. Det er satt av kr 500 000 i 
investeringsbudsjettet for 2018 til dette arbeidet. 

 
4. Rådmannen foreslår at det i 2018 startes et arbeide med å utrede fremtidig boligstruktur i 

kommunen. Da både med tanke på å kartlegge fremtidig behov for boliger generelt og 
kommunale behov, da spesielt behovet for fremtidige omsorgsboliger. Det er satt av kr 
500 000 i investeringsbudsjettet for 2018 til dette arbeidet. 

 
5. Arbeidet med kommunens IT-systemer og løsninger vil videreføres både i 2018 og i hele 

planperioden. Det er i løpet av 2017 gjennomført. Arbeidet med oppgraderingen av 
kommunens saksbehandlingssystem er igangsatt høsten 2017.  Det skal løpende 
gjennomføres nye satsninger på IKT med fokus på "fremtidsrettede" løsninger for 
tjenesteproduksjonen.  

 
6. Sykefraværsproblematikken har fortsatt høyt fokus. Prosjektet "Tett og tidlig i Nordkapp" 

er inne i sitt siste år. Det har vært gjennomført ulike aktiviteter og vi ser også effekter av 
dette i form av nedgang i sykefraværet. Rådmannen vil vurdere hvordan prosjektet i 
større grad bør få status som en faste del av driftsorganisasjonen med kontinuerlig fokus. 

 
7. Brann og beredskapstjenesten er viktig for den totale trygghet og beredskap for 

kommunen. Det er viktig at tjenesten er riktig dimensjonert, og at man får optimal 
beredskap i forhold til de ressurser man bruker. Rådmann vil derfor gjennomføre en 
kartlegging av denne tjenesten i 2018. I en slik vurdering vil antall stillinger, 
organisering, kompetanse/opplæring, samt utstyr være viktige områder som må 
kartlegges. Resultatet fra en slik kartlegging legges frem for kommunestyret i løpet av 
2018. 
 

8. Selvkostområdet påvirker ikke budsjettbalansen i Nordkapp kommune. Mange hendelser, 
og stadige budsjettoverskridelser bidrar til at Nordkapp kommune har relativt høye 
kostnader på deler av selvkostområdet. Rådmann vil i 2018 gjennomgå sektoren, med det 
mål å få ned driftskostnadene, og øke kvaliteten på tjenesten. Dette kan dreie seg om rene 
effektiviseringstiltak, bedre organisering, forebyggende tiltak, bruk av ny teknologi, og 
bedre dokumentasjon av anlegg og infrastruktur. 
 

9. Nordkapp kommune har et etterslep på sitt veivedlikehold. Rådmann foreslår i sitt 
opplegg å bruke 1 million kroner til generell veivedlikehold hvert år i 
økonomiplanperioden. Rådmann vil legge frem en veivedlikeholdsplan til kommunestyret 
i 2018, slik at man får gjort en helhetlig prioritering av dette arbeidet. 
 

10. Nordkapp kommune har i dag 10 barnehageavdelinger fordelt på tre forskjellige 
barnehager. I 2018 foreslås det å redusere dette til 9 avdelinger. To av barnehagene har 
kun to avdelinger. Byggene de er i av svært varierende kavitet, og behøvet for 
vedlikehold er antagelig stort. I tillegg er to avdelingsbarnehager dyrere å drifte enn større 
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barnehager. Rådmann foreslår derfor å gjennomføre en gjennomgang av 
banehagestrukturen i Nordkapp kommune, der totaltilbud, bygg kostnader, og ulike 
alternativer belyses. Vurderingene med anbefalinger legges frem for kommunestyret 
sommeren 2018. 

 
Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing 
 
Rådmannen vil i sitt budsjettforslag for 2018 anbefale at vedtatt ekstrapåslag med 19 % 
reduseres til 10 % for 2018. Dette har bakgrunn i at de siste selvkostberegningene viser at det er 
behov for å gjøre til dels betydelige økninger i gebyrene for vann, avløp og feiing i 2018 for å 
oppnå full kostnadsdekning for disse områdene. Selvkostberegningene viser at disse tre 
områdene må ha en økning på i snitt 16 % på brukerbetalingene for å oppnå full 
kostnadsdekning. Samtidig legger rådmannen opp til at området renovasjon settes ned med 7 %, 
dette da i samsvar med selvkostberetningen for 2018. Dette kan illustreres i tabellen under: 

 

2017 2018 Endring 2017 - 2018 %-vis endring Ekstra avgift 10 % Sum 2018 inkl. mva
Vann 4 354kr            5 034kr              680kr                            15,6 % 503kr                        5 537kr                        
Avløp 4 017kr            4 675kr              658kr                            16,4 % -kr                             4 675kr                        
Reonovasjon 5 594kr            5 204kr              -390kr                          -7,0 % -kr                             5 204kr                        
Feiing 453kr               530kr                 77kr                              17,0 % -kr                             530kr                            
Sum 14 418 15 443 1 025 7,1 % 503kr                        15 946kr                      
Ekstra påslag vann 827kr               
Sum 2017 15 245kr          

Normalgebyr inkl. mva - uten ekstra avgift vann

 
I beregningen er det lagt til grunn en gjennomsnittsbolig med et årlig forbruk på vann med 120 m3. 
 
Arbeidet med selvkostområdene har pågått gjennom 2017. Det har over tid blitt avdekket at vi 
ikke har hatt full kostnadsdekning på områdene vann og avløp. Dette er redegjort for i mer detalj 
i budsjettdokumentet.  
 
Gjeldsbelastning: 

Rådmannen legger fortsatt opp til at årlig investeringsramme og opptak av ny, langsiktig 
lånegjeld må begrenses. I det foreslåtte budsjettet for 2018 er det lagt opp til et investeringsnivå 
som er høyere enn tidligere anbefalt.  Det er imidlertid rådmannens vurdering at 
investeringsbehovet er så stort og presserende at vi må akseptere et noe høyere nivå enn hva 
som tidligere har vært anbefalt. Kommunens lånebelastning er på omlag kr 289 mill, noe som 
utgjør i overkant av kr 88 000 pr innbygger. Dette er svært høyt og selv om vi i 
Finnmarkssammenheng ikke er unike.  
 
 
III. Investeringsbudsjett 2018 og planperioden 2018 – 2021 
 
Det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2018 og planperioden 2018 - 2021 tar utgangspunkt i 
vedtatt investeringsplan for perioden 2017 - 2020. Det har imidlertid vært behov for justeringer, 
både på grunn av nye, presserende investeringsbehov og behov for å forskyve enkelte prosjekter.  

Nærmere redegjørelse om de ulike investeringstiltakene kan leses i budsjettdokumentet. 
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2018 2019 2020 2021
SELVKOST -  FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020

2 Damanlegg - sikring av vannforsyning 3 500 000 2 000 000 1 000 000
7 Utskifting kummer 1 000 000 1 000 000 1 000 000

10 Rørtrasè Øvergata 2 000 000
SELVKOST - NYE FOR PLANPERIODE 2018 - 2021

85 Ivershaugen - Nordvågen 600 000

SUM SELVKOST 4 500 000 5 600 000 2 000 000 0

2018 2019 2020 2021
ANDRE INVESTERINGER - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020

21 Rådhuset - diverse oppgraderinger 2 000 000
28 Kledning Turn 300 000
30 Kommuneplanens arealdel
31 Investeringer IKT 800 000 800 000 800 000
38 Utstyrinvesteringer Helse- og omsorg 350 000 300 000 300 000
44 Kinosal stoler, gulv, sceneteppe og kiosk - utsatt til 2018

Egenkapitalinnskudd KLP 900 000 900 000 900 000 900 000
ANDRE INVESTERINGER - NYE FOR PLANPERIODE 2018 - 2021

39 Av utstyr Honningsvåg skole 250 000 250 000
58 Supperling av bord og stoler til Turnhallen 100 000
59 Forbedringer Turnhallen 300 000
60 Nordkapp Helsesenter, ny oksygenterminal 300 000
61 Nordkapp Helsenster, tak, vinduer, kontorer 4. etg. 3 000 000
64 Nordkapp barnehage, reparasjon av tak og takrenner. Utskifting vinduer 1 700 000
66 Elvegården, drenering rundt bygget 300 000
67 Nordkapp bo- og servicesenter, reparasjon av inngangsparti 100 000
68 Honningsvåg skole, utskifting av vinduer. Tas samlet i 2019 3 000 000
69 Honningsvåg skole, parkett i aula, 190m2 300 000
71 Svømmehall, renovering av herregarderobe 1 000 000
72 Vinkelen 10, oppgradering av 1 leilighet 500 000
73 Idrettshallen, parkett 1100 m2 1 100 000
74 Utfasing av oljekjeler alle bygg 2 000 000
75 Fiskekroken utenfor museet 200 000
77 Ferdigstillelse Elvegata 3 000 000
82 IKT - kvalitetssikringssystem for hele kommunen 200 000
83 IKT - Utstyr for streaming av møter 150 000
84 Vegoppgradering - Asfalteringer 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
86 Smart Energiløsning 500 000
87 Fotballøkke Nordvågen 600 000
88 Utredning fremtidig boligstruktur 500 000

SUM ANDRE INVESTERINGER - EGENFINANSIERT 17 250 000 7 750 000 5 700 000 1 900 000

2018 2019 2020 2021
INVESTRINGSRAMME NYE PROSJEKTER (OPPSTART) 21 750 000 13 350 000 7 700 000 1 900 000
OVERFØRINGER FRA FOREGÅENDE ÅR
SUM INVESTERINGER 21 750 000 13 350 000 7 700 000 1 900 000

Sum planperioden 2018 - 2021

Foreslått investeringer planperioden 2018 - 2021

44 700 000kr                                                                                                

Tiltak

Tiltak

SUM TOTALT PR ÅR

 
 
 
 
 
 
 

 

Vedlegg: 
Budsjettdokument – rådmannens innstilling 
Beskrivelse av budsjettiltak 
Gebyrregulativ 2018 
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1. Forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 

1.1 Forutsetninger og utgangspunkt 

1.2 Hovedoversikter for drift i økonomiplanperioden 
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1. Årsbudsjett 2018  

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 fremkommer i 

hovedoversiktene nedenfor. Driftsbudsjettet for 2018 balanserer med regnskapsmessig 

mindreforbruk på om lag kr 4,9 millioner, noe som er 1,7 % av driftsbudsjettet. Dette er under det 

som anbefales av teknisk beregningsutvalg. I økonomiplanperioden balanserer driftsbudsjettet med 

et regnskapsmessig mindreforbruk på henholdsvis  

2018 2019 2020 2021 

 kr       4 900 000   kr       7 400 000   kr       5 200 000   kr   2 900 000  

 

1.1 Forutsetninger og utgangspunkt 

Budsjettet som nå presenteres er basert på de rammene som fremkommer i St. prp. 1 (gul bok) 

for 2018 som ble presentert av regjeringen torsdag 12. oktober 2017. Rammene som her ble 

foreslått er omlag kr 2,5 millioner lavere enn det som var forventet og som var basert på de 

signalene som ble fremlagt i mai i forbindelse med revidert Nasjonalbudsjett for 2017 og 

kommuneproposisjonen for 2018. 

Endelig innstilling til statsbudsjett for 2018 blir vedtatt av Stortinget i desember 2017.  

Rådmannens innstilling til budsjett for 2018 og planperioden 2018 - 2021 er basert på 

konsekvensjusterte budsjettet for 2018. Dette viser at vi for 2018 og planperioden har et 

omstillingsbehov på om lag 8,0 millioner for å oppnå anbefalt budsjettbalanse på om lag 2 %. 

Forutsetningen for konsekvensjustert budsjett for 2018 er at rammene for 2017 videreføres og 

at justeringene av budsjettet tar høyde for faktiske utgiftsøkninger, effekter av vedtak som er 

fattet og eventuelle påviste feil fra budsjett 2017. Konsekvensjustert budsjett for 2018 

balanserer med et underskudd på om lag kr 2,51 millioner. Selvkostområdene vann, avløp og 

renovasjon er skilt ut i et eget mellomnivå. Dette for å holde disse områdene utenfor ordinært 

driftsbudsjett. Overskuddene på selvkostområdene er foreløpig beregnet til om lag 1,3 

millioner og avsettes på bundet driftsfond øremerket selvkostområdet.. 

Følgende parameter er lagt til grunn i konsekvensjustert budsjett: 

a) Lønns- og prisvekst på 2,6 % 

b) Pensjonspremie på 21 % for fellesordningen i KLP (20 % for ordførerordningen) og 

14 % for lærerordningen (SPK). 

c) Netto økning i gjeldsnivået på 10, millioner. 

d) Det er avsatt rundt 3 millioner kronte til lønnsoppgjøret 2018. Denne kommer i tillegg 

til den generelle deflatoren som er lagt inn. 
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Konsekvensjustert budsjett 2018 

  

Rammeområde Vedtatt nettobudsjett 2017 Konsekvensjustert 

nettoramme 2018 

1 Sentraladministrasjon     27 753 460     28 452 472 

2 Oppvekst- og kultursektoren     64 932 699     68 385 936 

3 Helse- og sosialsektoren     70 700 083     71 952 757 

4 Tiltak og næring          667 599          668 039 

5 og 6 Tekniske tjenester og 

fellestjenester 

    30 159 358 *     31 511 877 

8 Skatt og rammetilskudd -223 388 147 - 226 146 565 

9 Renter og avdrag / 

avsetninger 

   25 507 500     27 681 925 

SUM    -3 667 448 *      2 506 441 

(underskudd) 
*For 2017 og tidligere lå også resultatene fra selvkostområdene vann, avløp og renovasjon inne i disse 

størrelsene. For 2017 er det budsjettert med et overskudd på selvkostområdene totalt på kr 1 131 486. F.o.m. 

2018 er selvkostområdene holdt utenfor. 

Kommunestyret hadde et budsjettseminar i juni 2017. På dette møtet ble det diskutert flere 

tiltak, men budsjettbalansen ble ikke diskutert konkret. Fylkesmannen i Finnmark anbefaler at 

budsjettbalansen er på 3 %, og ikke bare 2 %. Dette ut i fra erfaringen man har fra driften- og 

størrelsen på Finnmarkskommunene. Svært få uventede hendelser kan bidra til at en 

kommune pådrar seg store underskudd, som er svært vanskelig å dekke inn. Eneste måten å 

sikre seg mot det er å ha reserver i budsjettbalansen. 

Ut fra en tenkt budsjettbalanse på 2 og 3 prosent vil vi ha følgende omstillingsbehov: 

Budsjettbalanse Sum driftsinntekter 

(grunnlag for beregning av 

budsjettbalansen) 

Beregnet balanse Omstillingsbehov 
(holdt selvkostområdene 

utenfor) 
2 % 282 millioner * 5,64 millioner    8,15 millioner 

3 % 282 millioner * 8,46 millioner  10,97 millioner 
*Her inngår også driftsinntekter knyttet til vann, avløp og renovasjon. Uten disse inntektene (21 millioner) vil 

driftsinntektene ligger på om lag 261 millioner. Hvis vi tenker oss disse holdt utenfor, vil omstillingsbehovet 

være hhv kr 7,6 millioner og kr 10,1 millioner. 

Dette er det scenariet som rådmannen har jobbet ut fra – hvordan klare å synliggjøre 

budsjettiltak slik at ønsket budsjettbalanse nås? 

Med bakgrunn i det omstillingsbehovet som avspeiler seg har rådmannen utarbeidet forslag til 

tiltak for å unngå underskudd. Samtlige tiltak er gjennomgått i rådmannens ledergruppe og 

fremmes som tiltak som bør gjennomføres. 

De foreslåtte tiltak oppsummeres i tabell pr sektor hvor det tas utgangspunkt i rådmannens 

forslag. Tiltakene er på bakgrunn av presentasjonen i Formannskapet 31. oktober nærmere 

synliggjort i eget vedlegg. 
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1. SENTRALADMINISTRASJON 

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

1.1 Avvikling av avtale med Finnut 
AS fra 1.1.19. 

 + 120 000 
 

Dette kan i fremtiden 
gjennomføres i egen regi.. 

1.3 Reduksjon i lisensutgifter  
 

+ 75 000 + 75 000 Ut fra totalgjennomgang.  

1.6 Kommunalt bidrag til 
omstilling 
 

 + 650 000 Omstillingsprosjektet 
avvikles f.o.m. 2019. 
Egenandelen frigjøres.  

1.10 Avvikling av avtale med AON 
(forsikringsmegling) 

+  199 000 + 199 000 Denne foreslås avviklet og 
håndteres med egne 
ressurser 

1.11 Kommuneforlaget AS 
(Personalhåndboka) 

+    90 000 +    90 000 Systemet er i svært liten grad 
i bruk. 

1.12 Oppsigelse av ubrukte 
mobiltelefonabonnement 

+  100 000 +    100 000  

1.13 Færre politiske møter + 100 000 + 100 000 Som en følge av møteplan. 

1.14 Reduksjon i annonsering 
politisk 

+    25 000 +    25 000 Redusert annonsering.  

1.15 Reduksjon i overtidsbruk IKT-
avdeling 

+    50 000    + 50 000  

1.16 Reduksjon av lisens og IT-
utgifter økonomiavdelingen 

+   50 000 +   50 000 Basert på en 
totalgjennomgang. 

1.17 HP Serviceavtale 
 

+   19 000 +   19 000  

1.18 Avvikling av serviceavtale 
Cisco fasttelefoner. 

+   20 000    +   20 000  

1.19 Avvikle avisabonnement – 
avisen «Ledelse» 

+      2 500 +       2 500  

1.20 Avslutte leasingavtale 
frankeringsmaskin 

+    10 000 +   19 000 Avtalen fornyes ikke fra 
1.6.18. 

SUM TILTAK  + 740 500 

 

+ 1 519 500  
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2. OPPVEKST OG KULTURSEKTOREN 

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

2.1 Redusere lærerstillinger 
Honningsvåg skole.  

+ 270 000 +    920 000 (2019) 
+ 1 300 000 (2020) 

 

2.2 Redusere lærerstillinger 
Gjesvær skole 
 

+  62 500 150 000 Reduksjon av 
lærerressurs med 0,2 
årsverk.  

2.7. Flytting av ungdomstrinnet 
ved Gjesvær skole 

+ 375 000 
 

+ 900 000 
 
 

Reduksjon av 
rektorstilling på 40 % og 
1 lærerstilling.  

2.8. Stenge 1 avdeling ved 
Nordkapp barnehage.  

+ 625 000 
 

1 500 000 Reduksjon av 50 % 
styrerassistentstilling, 1 
pedagogisk leder og 2 
assistenter/ 
fagarbeidere.  

2.9. Gjennomgang 
barnehagestruktur 

- 100 000 - Igangsetting av 
utredning 
 

2.10. Tilskudd fra 
integreringstilskudd til 
Honningsvåg skole  

+ 326 500 783 600 Finansiere 1,2 
lærerårsverk med 
integreringstilskudd.  

2.12. Reduksjon av 1 lærerstilling 
ved voksenopplæringen 

+ 270 000 650 000 Forutsatt nedgang i 
antall flyktninger. 

SUM TILTAK  + 1 829 000  

 

+ 5 283 600  

 

3.A HELSE- OG OMSORG 

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

3.1 Redusere 
fysioterapitjenesten 

+    300 000 +    600 000 Privatpraktiserende 
avvikler fra 1.8.18. 

3.3 Avvikling av utvidet 
omsorgstilbud ved Elvegården 

+ 1 250 000 + 1 800 000 Vil foregå i flere trinn. 

3.4 Redusere 40 % stilling 
kjøkken – Nordkapp helsesenter 

+   200 000 +    200 000 Effektivisering av drift. 

SUM TILTAK + 1 750 000 + 2 600 000  
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3 B LEGETJENESTEN OG JORDMORTJENESTEN  

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

3.10 Reduksjon i driftsutgifter + 257 000 + 257 000 Fordeler seg på jordmor og 
lege.  

3.12 Reduserte lønnsutgifter. +    91 000  En legestilling holdes 
vakant deler av 2018. 

3.13 Tilgang på friske penger   Avtale med 
Finnmarkssykehuset – må 
avklares nærmere.  

3.14 Reforhandling av 
legeavtalen 

  Avtalen med legene skal 
reforhandles i løpet av 
2018 og kan gi reduserte 
utgifter og forpliktelser 

SUM TILTAK  + 348 000 + 257 000  

 

3 C NAV  

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

3.20 Reduserte lønnsutgifter i 
flyktningetjenesten med 1 
årsverk f.o.m. 1.7.2018.  

+ 250 000 + 500 000 Etter all sannsynlighet vil 
Nordkapp kommune ikke få 
bosetting av flyktninger i 
2018.  
 

3.21 Redusert lønnsutgifter i 
forbindelse med innvilgede 
prosjektmidler 

+ 300 000 + 300 000 (tom 
2019) 

Bruk av tilskuddsmidler 

SUM TILTAK   + 550 000 + 800 000  

 

4. NÆRING  

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

4.1 Finansiering av drift Vest 
Finnmark Regionråd 

-200 000 -200 000 Full finansiering av 
utgiftene knyttet til Vest 
Finnmark. Hele området 
flyttes fra og med 2018 til 
sentraladministrasjonen 

SUM TILTAK -200 000 -200 000  
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5. OG 6 TEKNISKE TJENESTER / FELLESTJENESTER  

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

5.1 Økning av gebyrer 
byggesak 

+ 20 000 + 20 000 Grunnet antall byggesaker 

5.3 Elektroniske kjørebøker 
for 20 biler  
 

 
- 100 000 
 

 
+ 50 000 

Forventet effekt – lavere 
drivstof- og 
reparasjonsutgifter   

5.4 Vakant 50 % 
vaktmesterstiling 01.06 – 
31.12.2018 

+ 110 000  En vaktmester går av med 
pensjon 01.06.2018, stillingen 
holdes vakant ut 2018. 

5.5 Leie av svømmehall for 
brannmannskap  

+ 40 000 + 40 000 Tiltaket avvikles i kommunal 
regi. 

6.1 – 6.11 Redusere 
vedlikeholdsutgifter bygg og 
anlegg  

+ 600 000 + 600 000 Fordeles etter 
behov/vedlikeholdsplan. 

6.4 Reduksjon i bruk av 
sommervikarer  

+ 100 000 + 100 000 Det gjøres reduksjon i bruk av 
sommervikarer knyttet til 
park. 

6.12 og 6.13 Salg av 
Kamøyvær skole og 
Skarsvåg skole le 

+ 180 000 + 376 861 Forutsetter at salg av 
bygningene er gjennomført 
innen 1.07.2018 

6.14 Reduksjon i avtalen 
knyttet til Nordkapp 
Alpindrift.  

+   20 000 +   20 000 Vi har i dag en avtale med 
Nordkapp Alpindrift om årlig 
driftstilskudd til alpinbakken 
på kr 70 000.  

SUM TILTAK  + 970 000 + 1 207 000  
 

 

Oppsummert – tiltaksliste  

Totale tallfestede tiltak 2018  Kr   5 987 500 

Årseffekt tallfestede tiltak  Kr 11 467 100 

 

Eiendomsskatt 

Rådmannen foreslår i sitt opplegg en økning av inntektene knyttet til eiendomsskatten. Dette 

vil imidlertid inneholde flere aspekt som må vurderes. Hovedessensen ut fra det arbeidet som 

så langt er gjort, er at skattebyrden vil flytte seg fra næring til boliger og fritidseiendommer. 

Dette skyldes at boliger har fått økt sin takst, og næringseiendommer det motsatte. Bildet 

synes å være at boliger og fritidseiendommer kan oppleve en utgiftsøkning på mellom 50 og 

100 % ut fra dagens eiendomsskattebelastning. I dette bildet er det imidlertid viktig å ha med 

seg at boliger og fritidseiendommer har hatt en svært lav beskatning. De høyest verdsatte 

boligene har i dagens regime en eiendomsskatt på om lag kr 2 800 pr år. Ut fra de foreløpige 

takstene som foreligger vil de høyest verdsatte boligene ut fra nye takster kunne få en årlig 

beskatning på om lag kr 6 200, da er rådmannens forslag til inntektsøkning på kr 1,4 millioner 

tatt hensyn til. 
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Det endelige opplegget knyttet til retakseringen av kommunens eiendomsskatteobjekter vil bli 

fremlagt for kommunestyret 20. februar 2018. Rådmannen vil i sitt forslag til budsjettvedtak 

for 2018 legge til grunn dagens regime for utskrivning av eiendomsskatt, men med forslag til 

en inntektsøkning som skissert på kr 1,4 millioner. 

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

8.1 Økning i 
eiendomsskatteinntekter 

+ 1 400 000 + 1 400 000 Ut fra foreløpige beregninger 
kan tiltaket gjennomføres.  

 

Oppsummert status for 2018 

Budsjettbalanse konsekvensjustert budsjett Kr -2 506 441 

Synliggjorde tiltak  Kr   5 987 500 

Budsjettbalanse med tiltak Kr   3 481 059 

Økning i eiendomsskatt Kr   1 400 000 

Budsjettbalanse med tiltak og økning i eiendomsskatt Kr   4 881 059 

Budsjettbalanse i % 1,7 % 

 

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 

Nordkapp kommunes frie inntekter for 2018 er beregnet til omlag kr 214,8 millioner. Dette er 

en vekst på omlag 0,8 % sammenlignet med anslaget for regnskapet for 2017. Det er viktig å 

være klar over at anslaget på frie inntekter i forslaget til Statsbudsjett for 2018 er basert på 

innbyggertall pr 1.1.2017 og 1.7.2017. Inntektsutjevningen, som er en del av de frie 

inntektene, skal baseres på innbyggertallet pr 1.1.2018 og vil dermed først være kjent når 

disse tallene offentliggjøres i januar/februar 2018. I den grad befolkningsveksten fra 1.1.2017 

til 1.1.2018 for Nordkapp kommune er lavere enn landsgjennomsnittet, vil dette kunne slå 

negativt ut i forhold til inntektsutjevningen. Rammene for 2018 og endringen fra 2017 til 

2018 kan illustreres på følgende måte: 
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Fokusområder 2018 

1. Det er i budsjettet for 2018 lagt til grunn at den pågående prosessen innenfor Helse og 

omsorg skal fortsette i 2018. I budsjettene for 2016 og 2017 ble det lagt til grunn at 

prosjektet skulle gi budsjettmessige effekter med kr 4,3 millioner. Budsjettet for 2016 

ble redusert med kr 1,8 millioner og kr 2,5 millioner i budsjettet for 2017. Så langt 

viser status at man ikke har klart å realisere dette fullt ut. Det vil dermed være viktig at 

arbeidet fortsetter, slik at vedtatte effekter kan tas ut i løpet av 2018.   

 

2. Organisering og sammensetning av rådmannens ledergruppe vil bli implementert i 

2018. Rådmannen har i 2017 igangsatt prosjektet «NY-ledelse». De foreslåtte 

endringene iverksettes 1.1.2018, og årene 2018 og 2019 vil det pågå flere 

utviklingsprosjekter innen ledelsen av Nordkapp kommune 

 

3. Rådmannen foreslår at det i 2018 igangsettes arbeid med å se på «smarte 

energiløsninger» for kommunens bygningsmasse. Det foreslås igangsatt forprosjekt 

hvor dette utredes nærmere og hvor det også søkes støtte fra Enova. Det er satt av kr 

500 000 i investeringsbudsjettet for 2018 til dette arbeidet. 

 

4. Rådmannen foreslår at det i 2018 startes et arbeid med å utrede fremtidig boligstruktur 

tilknyttet kommunale tjenesteyting. Da både med tanke på å kartlegge fremtidig behov 

2017 2018 Nominell % -vis endring Forventet ut fra deflator 2,6 % Mindreinntekt ut fra deflator Faktisk % -vis endring 

Innbyggertilskudd pr innbygger 23 313 23 726 1,77 % 23 919 -193 -0,83 %

Antall innbyggere 1.7.16 og 1.7.17 3288 3272

Innbyggertilskudd totalt 76 653 144 77 631 472 78 263 420 -631 948 -0,82 %

Gjennomsnittlig utg.behov pr innbygger 49 738 50 167 0,86 % 51 031 -864 -1,74 %

Vekting for Nordkapp kommune 1,08996 1,08169

Utgiftsutjevning pr innbygger 4 474 4 098

Innbyggere 1.7.16 og 1.7.17 3 288 3 272

Utgiftsutjevning 14 711 927 13 409 121 13 640 110 -230 989 -1,57 %

Tilleggsbehov 1 244 200 1 242 000 1 242 000

Utgiftsutjevning totalt 15 956 127 14 651 121 14 882 110 -230 989 -1,45 %

Nord-Norge tilskudd pr innbygger 8 008 8 008 0,00 % 8 216 -208 -2,60 %

Innbyggere pr 1.1 året forut (2016 og 2017) 3 276 3 291

Nord-Norge tilskudd totalt 26 234 208 26 354 328 0,46 % 27 039 541 -685 213 -2,61 %

Ordinært skjønstilskudd 2 800 000 1 800 000 -35,71 % 2 520 000 -720 000 -25,71 %

Andre poster (INGAR, andre endr.) 91 000 786 000 786 000 0 0

Oppsummert 121 734 479 121 222 921 -0,42 % 123 491 070 -2 268 149 -1,86 %

Inntektsutjevning 11 740 000 12 009 000 2,29 %

Innbyggertall 1.1. 3291 3291

Skatteinntekter 79 624 000 81 576 000 2,45 %

Totale frie inntekter 213 098 479 214 807 921 0,80 %

FORKLARING TIL RAMMER FOR 2018 OG ENDRINGER FRA 2017

33



___________________________________________________________                 

_____________________________________________________________ 

Budsjett 2018, Økonomiplan 2018-2021 
 

12 

for boliger, da spesielt behovet for fremtidige omsorgsboliger. Det er satt av kr 500 000 

i investeringsbudsjettet for 2018 til dette arbeidet. 

 

5. Arbeidet med kommunens IT-systemer og løsninger vil videreføres både i 2018 og i 

hele planperioden. Det er i løpet av 2017 gjennomført. Arbeidet med oppgraderingen 

av kommunens saksbehandlingssystem er igangsatt høsten 2017.  Det skal løpende 

gjennomføres nye satsninger på IKT med fokus på "fremtidsrettede" løsninger for 

tjenesteproduksjonen.  

 

6. Sykefraværsproblematikken har fortsatt høyt fokus. Prosjektet "Tett og tidlig i 

Nordkapp" er inne i sitt siste år. Det har vært gjennomført ulike aktiviteter og vi ser 

også effekter av dette i form av nedgang i sykefraværet. Rådmannen vil vurdere 

hvordan prosjektet i større grad bør få status som en faste del av driftsorganisasjonen 

med kontinuerlig fokus. 

 

7. Brann og beredskapstjenesten er viktig for den totale trygghet og beredskap for 

kommunen. Det er viktig at tjenesten er riktig dimensjonert, og at man får optimal 

beredskap i forhold til de ressurser man bruker. Rådmann vil derfor gjennomføre en 

kartlegging av denne tjenesten i 2018. I en slik vurdering vil antall stillinger, 

organisering, kompetanse/opplæring, samt utstyr være viktige områder som må 

kartlegges. Resultatet fra en slik kartlegging legges frem for kommunestyret i løpet av 

2018. 

 

8. Selvkostområdet påvirker ikke budsjettbalansen i Nordkapp kommune. Mange 

hendelser, og stadige budsjettoverskridelser bidrar til at Nordkapp kommune har 

relativt høye kostnader på deler av selvkostområdet. Rådmann vil i 2018 gjennomgå 

sektoren, med det mål å få ned driftskostnadene, og øke kvaliteten på tjenesten. Dette 

kan dreie seg om rene effektiviseringstiltak, bedre organisering, forebyggende tiltak, 

bruk av ny teknologi, og bedre dokumentasjon av anlegg og infrastruktur. 

 

9. Nordkapp kommune har et etterslep på sitt veivedlikehold. Rådmann foreslår i sitt 

opplegg å bruke 1 million kroner til generelt veivedlikehold hvert år i 

økonomiplanperioden. Rådmann vil legge frem en veivedlikeholdsplan til 

kommunestyret i 2018, slik at man får gjort en helhetlig prioritering av dette arbeidet. 

 

10. Nordkapp kommune har i dag 10 barnehageavdelinger fordelt på tre forskjellige 

barnehager. I 2018 foreslås det å redusere dette til 9 avdelinger. To av barnehagene har 

kun to avdelinger. Byggene de er i av svært varierende kvalitet, og behovet for 

vedlikehold er antagelig stort. I tillegg er to avdelingsbarnehager dyrere å drifte enn 

større barnehager. Rådmann foreslår derfor å gjennomføre en gjennomgang av 

banehagestrukturen i Nordkapp kommune, der totaltilbud, bygg kostnader, og ulike 
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alternativer belyses. Vurderingene med anbefalinger legges frem for kommunestyret 

sommeren 2018. 

 

Gjeldsbelastning 
Det er etter rådmannens vurdering ytterst nødvendig at det fortsatt vises nøkternhet i forhold 

til investeringer og derigjennom opptak av ny, langsiktig gjeld.  

Rådmannen legger derfor fortsatt opp til at årlig investeringsramme og opptak av ny, 

langsiktig lånegjeld må begrenses. I det foreslåtte budsjettet for 2018 er det lagt opp til et 

investeringsnivå som er relativt høyt.  Det er imidlertid rådmannens vurdering at 

investeringsbehovet er så stort og presserende at vi må akseptere et noe høyere nivå enn hva 

som tidligere har vært anbefalt. Fortsatt vil det imidlertid være en målsetting å holde opptaket 

av ny gjeld lavest mulig, og se opptak av nye lån i sammenheng med hele 

økonomiplanperioden. 

Kommunens lånebelastning er på omlag kr 289 millioner, noe som utgjør i overkant av kr 88 

000 pr innbygger. Dette er svært høyt og selv om vi i Finnmarkssammenheng ikke er unike, er 

dette en utfordring som legger press på vårt handlingsrom. Nordkapp kommune bruker omlag 

kr 26,0 millioner i 2017 til betjening av gjeld over drift. Ut fra snittet for Finnmark er dette kr 

5,0 – kr 6,0 millioner mer enn resten av fylket. Sammenlignet med landet som helhet bruker 

vi nesten dobbelt så mye til betjening av lånegjeld. Betjeningen av den langsiktige gjelden 

utgjør om lag 9 % av brutto ramme. Når vi samtidig vet at svært mye av driftsregnskapet for 

øvrig er bundet opp i faste utgifter og lønn, i tillegg til at det er gjennomført store og 

omfattende kutt tidligere år, er spillerommet og det økonomiske handlingsrommet etter hvert 

blitt svært begrenset. Det vil dermed fortsatt være viktig at gjeldsgraden reduseres, noe som 

på sikt vil gi et bedre økonomisk handlingsrom. 

Gjennom de rentesikringene som kommunen har gjennomført er rentesårbarheten i stor grad 

eliminert bort, både på kort og middels lang sikt. Av total langsiktig lånegjeld er om lag kr 

230 millioner sikret med langsiktige avtaler. Ulempen med dette er som tidligere orientert om 

at vi i dag betaler en forholdsmessig høy rente på en stor del av gjelden, omlag 4 - 4,5 %. 

Signalene både for 2017 og også videre fremover er at vi fortsatt vil ha et lavt rentenivå. Det 

vil dermed ikke være aktuelt å foreta ytterligere sikringer basert på dette. 

Kommuneplanens samfunnsdel 
Nordkapp kommune vedtok høsten 2014 første generasjon kommuneplanens samfunnsdel. 

Planen trekker opp rammene for hvordan utvikling i et lengre perspektiv ønskes. 

Budsjettet og økonomiplanen vil være handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel hvor 

ønsket utvikling da skal gjenspeile de økonomiske prioriteringene som gjøres.  
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1.2 Hovedoversikt drift for økonomiplanperioden    

 

Økonomiplanen tilfredsstiller kommunelovens krav til balanse. Alle årene i planperioden er 

saldert med positivt resultat. I 2018 er det budsjettert med et mindreforbruk på omlag kr 4,9 

millioner. Videre utover i perioden er det budsjettert med mindreforbruk. I planperioden 2019 

- 2021 er det lagt til grunn moderate lønnsoppgjør. Det er videre lagt til grunn moderat 

prisutvikling i perioden. Totalt sett er det lagt til grunn en lønns- og prisvekst (kommunal 

deflator) på 2,5 % årlig i hele perioden. Anslaget over de frie inntektene er basert på at 

folketallet holder seg stabilt i planperioden.  

Forklarende kommentarer til noen av budsjettpostene: 

Overføring med krav til motytelse:  

Kontoserie 14. Den store posten som føres her vil være momskompensasjonen. Denne føres 

samtidig også til inntekt i kontoserie 17. I tillegg til dette inneholder posten overføringer til 

lag og foreninger, sosialhjelp og lignende. 

 

 

 

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Nordkapp

Brukerbetalinger -16 107 405 -16 510 091 -16 922 846 -17 345 916

Andre salgs- og leieinntekter -29 899 395 -30 605 365 -31 370 498 -32 154 763

Overføringer med krav til motytelse -19 600 222 -19 729 679 -19 429 679 -19 429 679

Rammetilskudd -133 231 000 -135 895 620 -138 613 532 -141 385 803

Andre statlige overføringer -11 001 977 -11 001 977 -11 001 977 -11 001 977

Skatt på inntekt og formue -81 576 000 -83 207 520 -84 871 670 -86 569 103

Eiendomsskatt -8 321 483 -8 321 483 -8 321 483 -8 321 483

Sum driftsinntekter (B) -299 737 482 -305 271 735 -310 531 685 -316 208 724

Lønnsutgifter 156 788 592 157 906 682 161 466 783 165 501 459

Sosiale utgifter 28 762 834 29 453 141 30 160 009 30 883 849

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 51 530 219 52 642 736 53 991 959 55 374 965

Kjøp av varer og tejenester som erstatter komm tjprod 12 406 099 12 318 779 12 381 875 12 445 287

Overføringer 16 449 834 15 399 834 15 399 834 15 399 834

Avskrivninger 13 884 876 13 884 876 13 884 876 13 884 876

Fordelte utgifter -67 699 -51 226 -34 341 -17 036

Sum driftsutgifter (C) 279 754 755 281 554 822 287 250 995 293 473 234

Brutto driftsresultat (D=B-C) -19 982 727 -23 716 913 -23 280 690 -22 735 490

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -735 000 -735 000 -735 000 -735 000

Sum eksterne finansinntekter (E) -735 000 -735 000 -735 000 -735 000

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 13 492 500 14 167 125 14 875 481 15 619 255

Avdragsutgifter 14 089 425 14 793 896 15 533 591 16 310 271

Sum eksterne finansutgifter (F) 27 581 925 28 961 021 30 409 072 31 929 526

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 26 846 925 28 226 021 29 674 072 31 194 526

Motpost avskrivninger -13 884 876 -13 884 876 -13 884 876 -13 884 876

Netto driftsresultat (I) -7 020 678 -9 375 768 -7 491 494 -5 425 840

Bruk av bundne fond -1 446 500 -1 903 600 -1 903 600 -1 903 600

Sum bruk av avsetninger (J) -1 446 500 -1 903 600 -1 903 600 -1 903 600

Til ubundne avsetninger 4 881 059 7 360 682 5 205 224 2 860 882

Til bundne avsetninger 3 586 119 3 918 686 4 189 870 4 468 558

Sum avsetninger (K) 8 467 178 11 279 368 9 395 094 7 329 440

Regnskapsmessig mer- mindreforbruk (L=I+J-K) 0 0 0 0
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Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon:  

Kontoserie 11 og 12, typisk ordinære driftsutgifter som husleie, kontorrekvisita, 

vedlikeholdstjenester etc. 

 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon:  

Kontoserie 13. Typisk her vil være f.eks. kjøp av renovasjonstjenester, tilskudd til private 

barnehager etc. 

 

Motpost avskrivninger:  

Avskrivninger vises kun som en kalkulatorisk utgift, slik at denne da blir utlignet ved 

saldering av resultatet. Dette skyldes at man i kommunal virksomhet utgiftsfører avdrag på 

lån. 

 

 

 Oversikt 1A viser kommunens netto inntekter etter dekning av renter og avdrag som 

kan benyttes til kommunal tjenesteproduksjon, mens oversikt 1B viser fordelingen pr 

rammeområde til produksjon av kommunale tjenester. 

1) Kommunens frie inntekter består av skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt, 

ordinært rammetilskudd og andre generelle statstilskudd. Skatteanslaget og 

beregningen av ordinært rammetilskudd er basert på forutsetningene i opplegget 

for kommuneøkonomien i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. 

DRIFTSBUDSJETT Regnskap Budsjett Budsjett Plan Plan Plan

(BUDSJETTSKJEMA 1A) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skatt på inntekt og formue 1) -77 401 035 -79 445 000 -81 576 000 -83 207 520 -84 871 670 -86 569 103

Ordinært rammetilskudd 1) -130 418 171 -132 514 000 -133 231 000 -135 895 620 -138 613 532 -141 385 803

Skatt på eiendom -6 921 970 -6 891 065 -8 321 483 -8 321 483 -8 321 483 -8 321 483

Andre generelle statstilskudd 2) -10 745 608 -10 316 518 -11 001 977 -11 001 977 -11 001 977 -11 001 977

Sum frie, disponible inntekter -225 486 784 -229 166 583 -234 130 460 -238 426 600 -242 808 662 -247 278 366

Renteinntekter og utbytte -982 651 -700 000 -735 000 -735 000 -735 000 -735 000

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 12 758 540 14 000 000 13 492 500 14 167 125 14 875 481 15 619 255

Avdrag på lån 13 417 922 12 207 500 14 089 425 14 793 896 15 533 591 16 310 271

Netto finansutgifter 25 193 811 25 507 500 26 846 925 28 226 021 29 674 072 31 194 526

Til dekning av tidligere års  

regnskapsmessige merforbruk

Til ubundne avsetninger  8 656 288

   Udisponert resultat 2 107 421 3 667 448 4 881 059 7 360 682 5 205 224 2 860 882

Til bundne avsetninger 3 868 727 1 121 745 3 586 119 3 918 686 4 189 870 4 468 558

Bruk av fri, disponibel avsetning

Bruk av tidligere års 

regnskapsmessige mindreforbruk -8 962 970

Bruk av ubundne avsetninger -2 190 000

Bruk av bundne avsetninger -2 438 419 -550 000 -1 446 500 -1 903 600 -1 903 600 -1 903 600

Netto avsetninger 1 041 047 4 239 193 7 020 678 9 375 768 7 491 494 5 425 840

Overført til investeringsbudsjettet

Til fordeling drift -199 251 926 -199 419 890 -200 262 857 -200 824 811 -205 643 096 -210 658 000

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 199 251 926 199 419 890 200 262 857 200 824 811 205 643 096 210 658 000

Merforbruk/mindreforbruk (+/-) 0 0 0 0 0 0
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2) Andre generelle statstilskudd omfatter momskompensasjon, rente og avdragsstøtte, 

mv. 

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTSBUDSJETT Regnskap Budsjett Budsjett Plan Plan Plan

(BUDSJETTSKJEMA 1B) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Til fordeling drift  (fra budsjettskjema 1A ) 199 251 926 199 419 890 200 262 857 200 824 811 205 643 096 210 658 000

Refusjoner (momskomp, premieavvik etc) -4 922 317 -5 206 691 -5 279 276 -5 423 009 -5 171 486 -4 912 930

Sum fordelt 194 329 609 194 213 199 194 983 581 195 401 802 200 471 610 205 745 070

Fordelt på rammeområdene:

1.1  Sentrale styringsorganger

25 967 346 28 247 394 29 276 556 29 094 792 29 706 396 30 332 722

-1 482 868 -497 165 -696 544 -711 282 -726 389 -741 874

       Sentraladministrasjonen 24 484 478 27 750 229 28 580 012 28 383 510 28 980 007 29 590 848

79 181 315 74 639 653 95 147 945 94 422 438 96 245 704 98 501 939

-14 421 538 -9 706 954 -24 985 598 -25 768 970 -25 670 705 -25 877 483

1.2  Oppvekst- og kultur 64 759 777 64 932 699 70 162 347 68 653 468 70 574 999 72 624 456

109 399 178 99 717 246 84 334 003 85 624 154 87 722 611 89 871 596

-36 553 575 -29 013 932 -18 634 656 -18 948 056 -19 269 293 -19 598 559

1.3  Helse og sosial 72 845 603 70 703 314 65 699 347 66 676 098 68 453 318 70 273 037

1 864 694 717 599 0 0 0 0

-989 012 -50 000 0 0 0 0

1.4  Tiltak og næring 875 682 667 599 0 0 0 0

56 236 845 55 155 225 56 333 989 58 067 763 59 485 433 60 938 066

-24 872 776 -24 995 867 -25 792 114 -26 379 037 -27 022 147 -27 681 337

1.5 / 1.6 Tekniske tjenester og fellestjenester 31 364 069 30 159 358 30 541 875 31 688 726 32 463 286 33 256 729

Sum brutto driftsutgifter 272 649 378 258 477 117 265 092 493 267 209 147 273 160 144 279 644 323

Sum brutto driftsinntekter -78 319 769 -64 263 918 -70 108 912 -71 807 345 -72 688 534 -73 899 253

Kalkulatoriske kostnader, avskrivninger -3 631 067 -3 631 065 -3 631 065 -3 631 065 -3 631 065 -3 631 065

Fordelt  nettoutgift på 1.1 - 1.6 190 698 542 190 582 134 191 352 516 191 770 737 196 840 545 202 114 005
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 Oversikten viser kommunens totale ressursbruk til investeringer og langsiktige 

avsetninger g hvordan dette finansieres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTERINGSBUDSJETT Regnskap Budsjett Budsjett Plan Plan Plan

(BUDSJETTSKJEMA 2A) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Investeringer i anleggsmidler 25 995 23 575 26 950 16 450 9 400 2 150

Utlån og forskutteringer 3 739 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Avdrag og renter 2 408 2 500 2 500 2 600 2 700 2 800

Avsetninger 537

Årets finansieringsbehov 32 679 30 075 33 450 23 050 16 100 8 950

Finansiert slik :

Bruk av lånemidler 23 865 26 725 24 850 16 450 10 800 5 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler

Tilskudd til investeringer 13

Mottatte avdrag på lån og refusjoner 7 794 2 500 7 700 5 700 4 400 3 050

Andre inntekter 3

Sum ekstern finansiering 31 675 29 225 32 550 22 150 15 200 8 050

Overført fra driftsbudsjettet

Bruk av avsetninger 1 004 850 900 900 900 900

Sum finansiering 32 679 30 075 33 450 23 050 16 100 8 950

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
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1.3 Driftsbudsjettet  

 

Årsbudsjettets inntekter 

Rammetilskudd er beregnet på grunnlag av kommuneopplegget i forslaget til statsbudsjett for 

2018. Beregningene som ligger til grunn forutsetter et folketall pr 1.7.2017 på 3272 

innbyggere. 

Budsjettforslaget bygger på følgende inntektsanslag: 

 Skatt på formue og inntekt   kr   81,6 millioner 

 Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning kr 133,2 millioner 

 Eiendomsskatt    kr     8,3 millioner 

 Andre statlige overføringer   kr   11,0 millioner 

Til sammen utgjør dette om lag kr 234 millioner. I tillegg kommer egeninntekter i 

størrelsesorden kr 65,6 millioner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drift totalt

Budsjett 2018 Budsjett 2017 Regnskap 2016

265 092 493    258 477 117     272 649 378     

(70 108 912)     (64 263 918)     (78 319 769)      

(3 631 065)       (3 631 065)       (3 631 065)        

191 352 516    190 582 134     190 698 544     

Driftsutgifter

Driftsinntekter

Kalk kostn/avskr

Netto utgift
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2. Rammeområdene  

2.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjonen  

 

Rammeområdet omfatter: 

 Økonomidrift og støtte 

 HR/personal 

 IKT 

 Beredskap 

 Plan, kommuneplan, arealplaner 

 Næringsutvikling 

 Kvalitet, styringssystem 

 HMS 

 Administrasjon 

 Innkjøp 

 Politisk sekretariat 

 Servicekontor/servicetorg 

 

F.o.m. 2018 er også budsjettet næringsarbeid lagt inn under sentraladministrasjonen. Dette 

medfører at rammen øker tilsvarende budsjettet som tidligere har ligget under næringskapitlet, 

om lag kr 670 000 netto.  

Under sentraladministrasjonen ligger budsjettert lønnsøkning for 2018 som beløper seg til 

omlag 3,0 millioner inkludert pensjon. Denne potten blir fordelt på sektorene når 

lønnsoppgjøret er klart.  

Det er budsjettert med et lønnsoppgjør som utgjør omlag 2,6 % på årsbasis.  

Rådmannen har som en del av prosjektet «Ny ledelse» lagt frem forslag om omorganisering 

av sentraladministrasjonen ved at alle enheter f.o.m. 1.1.2018 samles under en felles leder. 

Dette med begrunnelse i behovet for mer strategisk ledelse i rådmannens ledergruppe og 

behov å samordne og styre alle ressurser i Sentraladministrasjonen under en leder.  

Rådmannsfunksjonen styrkes, og én i ledergruppen går inn som fast stedfrodreder for 

rådmannen, og har stillingen som ass. rådmann. Funksjoner som styrkes er analyse, øke 

kunnskap om vår egen drift og kvaliteten på den. 
 

Sentraladministrasjon og politisk

Budsjett 2018 Budsjett 2017 Regnskap 2016

29 276 556      28 399 250      25 967 346       

(696 544)         (645 790)          (1 482 868)        

28 580 012      27 753 460      24 484 478       

Sum utgifter

Sum inntekter

Netto utgift
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Bygningsmessige tilpasninger av Rådhuset 

Rådhuset ble tegnet opp i september 2017. Dette dannet grunnlag for utarbeidelse av en 

konseptskisse der man ser på muligheten til å utvide kontorkapasiteten med ytterligere 5 til 10 

cellekontorer. Behovet for å utvide kontorkapasiteten må sees i sammenheng med prosjektet 

Ny ledelse. Rådmannens toppledergruppe er ønsket samlet på Rådhuset. Bygningsmessige 

arbeider planlegges gjennomført i løpet av 2018.  

Våren 2017 ble måling av inneklima på rådhuset gjennomført av Nordkapp kommunes 

bedriftshelsetjeneste Hemis. Målingene bekreftet dårlig inneklima. Hemis kom med 

anbefaling om bl.a. gjenåpning av tidligere lukkede lufteventiler. Arbeidet vil forsøkes 

gjennomført parallelt til utvidelse av kontorkapasiteten ila 2018.   

Rådhuset i Nordkapp kommune er ikke universelt utformet og er blant annet dårlig tilrettelagt 

for personer med fysisk funksjonsnedsettelse. Alle kommer seg inn i hallen og på kinoen, men 

oppover i etasjene er det ikke tilgjengelig for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede.  

Universell utforming og tilgjengelighet for alle i hele rådhuset utsettes av hensyn til behovet 

for tilpasninger av arbeidsplasser på Rådhuset. Vi vil imidlertid nyttiggjøre oss andre 

kommunale lokaler som er universelt utformet i planlagte møter som involverer personer med 

nedsatt funksjonsevne.  

Planområdet 
Nordkapp kommunes nye arealplan ble 13. oktober 2016. I vedtaket er det tatt ut noen 

enkeltelementer som skal utredes nærmere. Disse vil bli tatt inn i planen så snart utredninger 

og vedtak er fattet. 

Ny planstrategi ble vedtatt 9. november 2016 og 2018 vil gå med til oppfølging av de vedtatte 

planarbeider. Det vil i løpet av året bli ferdigstilt to planprosjekter; sentrumsplan for 

Honningsvåg og detaljregulering av Nordkapp halvøya.  

Rullering av kommunal planstrategi er planlagt iverksatt i 2018. Utover dette skal arbeidet 

med Bolig politisk plan påbegynnes ila. 2018.  

For øvrig vil planområdet løpende behandle enkeltsaker og eventuelle ”akutte” saker av 

varierende omfang.  

IKT 

Nordkapp kommune gjennomførte oppdatering av Citrix plattformen samt tok i bruk nytt 

saksbehandlingssystem Elements i 2017. Vi vil i 2018 fokusere på videre brukeropplæring i 

saksbehandlingssystemet Elements. I tillegg planlegges det oppdatering av kommunens 

hjemmeside. Det skal deretter løpende gjennomføres rullering av hardware, utbytte av 

kjerneswitch, ny lagring og utvidelse av trådløst nettverk.  

Nordkapp kommune vil melde seg inn i KS sitt kommunale digitaliseringsfond for å sikre seg 

tilgang til innovative IKT løsninger utviklet av norske kommuner. Det planlegges for øvrig 

oppstart av samarbeidsprosjektet om felles digitaliseringsstrategi i 2018.  
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Ny personvernlovgivning trer i krav 1.5.2018 og utløser en rekke krav til norske kommuner. 

Det vil kreve et kartleggingsarbeid knyttet til alle kommunens IKT systemer samt inngåelse 

av særavtaler med våre systemleverandører for å tydeliggjøre databehandlingsansvaret. 

Arbeidet vil organiseres og gjennomføres som en del av den ordinære driften i IT avdelingen.  

Servicekontoret/personal 
Servicekontoret har vært gjennom en større personalmessig utskifting i 2017. I 2018 vil det 

fremdeles være behov for opplæring av nytilsatte og kartlegging av arbeidsoppgaver og 

arbeidsprosesser med sikte på å forenkle og effektivisere tjenesteproduksjonen. Utviklingen 

må sees i sammenheng med digitaliseringsarbeidet i kommunen.  

På personalfeltet er det planlagt oppstart av arbeidet med rekrutteringsstrategi, 

kompetansekartlegging og opplæringsprogram for nytilsatte ila første kvartal 2018. Det 

etableres fast samarbeidsforum mellom arbeidsgiveren og organisasjonene med sikte på 4 

møter i året. Arbeidet med oppdatering av eksisterende rutiner videreføres i 2018.  

Prosjekt 
Det er for 2018 ikke planlagt igangsatt større prosjekter utover forenkling og effektivisering 

av arbeidsprosesser, generell kompetanseheving på IKT samt utarbeidelse av 

digitaliseringsstrategi. Det vil nå være viktig for organisasjonen å få satt seg og sikre at nye 

medarbeidere får brukt tid på å gjøre seg kjent med oppgaver og organisasjonen forøvrig. 

Det er også igangsatt arbeid knyttet til arbeidsmiljø og trivselsfremmende tiltak i 

sentraladministrasjonen og blant rådhusets tilsatte. Dette arbeidet vil bli videreført og skal 

evalueres i begynnelsen av 2018. 

Bedriftshelsetjeneste 
Det er inngått avtale med "Hemis AS" om levering av bedriftshelsetjeneste til Nordkapp 

kommune f.o.m. 2017. Det er planlagt en 40 timers kurs i HMS, hvor ledere, deltagere i AMU 

og andre deltar første kvartal av 2018.  

Kirkelig fellesråd – Nordkapp sokn 
Rammen for Kirkelig fellesråd – Nordkapp sokn er videreført på samme nivå som for 2017 

prisjustert med 2,6 % og er for 2018 på om lag 3,1 millioner. I tillegg utføres det lønns- og 

regnskapstjenester i hht inngått tjenesteavtale.  

Fiskerifondet 
I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2015 besluttet kommunestyret at kr 1,0 

millioner av overskuddet for 2015 skulle brukes til "påfyll" av det kommunale fiskerifondet. I 

tillegg skjer det et visst "påfyll" i form av innbetalinger av tidligere gitte lån fra fondet. Disse 

innbetalingene går tilbake til fondet og i takt med dette fylles fondet opp. Fondet har i løpet av 

2017 ikke blitt fylt opp med «friske» penger, slik at disponibelt beløp dermed kun har bestått 

av det som til enhver tid er kommet inn gjennom avdragsbetalinger. 

Kommunestyret vedtok i 2016 nye vedtekter for fiskerifondet. Endringene innebærer blant 

annet at fondet nå skal foreta løpende vurderinger av søknader og utdelinger fra fondet.  
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Om Kapp KF 
Nordkapp kommune fikk f.o.m. 2013 status som omstillingskommune. Dette medfører at vi 

årlig får en omstillingspott på kr 3,0 millioner fra fylkeskommunen (statlige midler som 

fordeles av fylkeskommunen) i en periode på 4 år med mulighet for ytterligere forlengelse 

(opsjon) med 2 år. Vi er med andre ord nå inne i første opsjons år. Det antas at det i løpet av 

2018 vil bli avklart hvordan omstillingsarbeidet skal avsluttes, og hvordan dette påvirker 

kommunens ordinære drift. 

Omstillingsarbeidet er organisert i et eget kommunalt foretak (KF) med eget styre. Foretaket 

tilsatte i 2014 daglig leder. Omstillingsforetaket er lokalisert sammen med Nordkapp 

Næringshage AS. Dette både av hensyn til viktigheten av nær kontakt med næringslivet, samt 

behovet for et klart skille mellom den ordinære kommunale forvaltningen og 

omstillingsarbeidet. 

Omstillingsselskapet vil foruten arbeidet med omstilling og utdeling av omstillingsmidler 

også sette av en årlig pott til et ordinært næringsfond. Årlig påfyll vil være på om lag samme 

størrelsesorden som det tidligere kommunale næringsfondet, kr 1,0 millioner. Også dette 

fondet forvaltes av omstillingsselskapet.  

Pensjonsordningen 
Nordkapp kommune har med virkning f.o.m. 1.1.2014 valgt KLP som pensjonsleverandør 

etter at DnB valgte å avvikle sitt tilbud om offentlig pensjonsordning. 

Medlemskapet/eierskapet i KLP medfører at kommunen årlig må inn med et 

egenkapitalinnskudd beregnet i forhold til kommunens pensjonsforpliktelse. Ved inntredelsen 

pr 1.1.2014 måtte kommunen inn med et engangsinnskudd som beløp seg til om lag kr 6,4 

millioner. I tillegg et årlig egenkapitalinnskudd på kr 0,83 millioner. Egenkapitalinnskuddet 

vil bli tilbakebetalt ved eventuelt skifte av pensjonsleverandør 

Årlig egenkapitalinnskudd er satt til om lag kr 0,9 millioner i planperioden 2018 – 2021 og 

belastes investeringsregnskapet og finansieres over drift. 
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2.2 Oppvekst-, velferd-  og kultursektoren 

 

Under rammeområdet ligger: 

 Skoler 

o Honningsvåg skole 

o Gjesvær skole 

 Barnehager 

o Skårunge barnehage 

o Nordkapp barnehage 

o Nordvågen barnehage 

 Forebyggende tjenester og barnevern 

 Kulturvirksomhet 

 Nordkapp kulturskole 

 Kino 

 Voksenopplæring 

 NAV og flyktningetjeneste 

 

I tillegg foreslår rådmannen som et resultat av prosjektet «Ny ledelse» at sosialtjenesten og 

flyktningetjenesten f.o.m. 2018 innlemmes i rammeområde 2 med ny betegnelse «Oppvekst-, 

velferd- og kultursektoren». Dette medfører at budsjettrammen til sektoren øker tilsvarende 

rammen for NAV. 

Administrasjon 

Budsjettrammen i 2018 for administrasjonen av oppvekst- og kultursektoren er ikke endret 

sammenlignet med 2017.  

Rådgiver ved oppvekstkontoret ble tilsatt i august 2017.  

 

FABU  

Gjennom FABU skal barnevernet, PPT og helsesøstertjenesten sammen med barnehager og 

skoler nå barn og deres familier på et tidligere tidspunkt og sette inn hensiktsmessig og 

målrettet hjelp for å unngå at problemer utvikler seg. Instansene har i tillegg sine lovpålagte 

oppgaver rettet mot enkeltbarn og deres familier. Avdelingens hovedfokus i det forebyggende 

arbeidet er å utvikle det tverrfaglige samarbeidet blant annet gjennom skolehelseteam og 

barnehageteam, samt å forsøke å implementere ICDP foreldreveiledning som en arbeidsform i 

ulike virksomheter.  

Oppvekst-, velferd- og kultursektoren

Budsjett 2018 Budsjett 2017 Regnskap 2016

95 147 945      74 639 653      79 181 315       

(24 985 598)     (9 706 954)       (14 421 538)      

70 162 347      64 932 699      64 759 777       Netto utgift

Sum utgifter

Sum inntekter
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I perioden fram mot 2019 skal også andre områder prioriteres, noe som igjen vil gi økt fokus 

på forebyggende arbeid: 

Helsesøstertjenesten innarbeider nye nasjonale retningslinjer for helsefremmende og 

forebyggende arbeid i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. 

Retningslinjen inneholder både krav til hvordan tjenesten skal eller må være, samt 

anbefalinger om hvordan innholdet i tjenesten bør være for å oppnå god praksis og dermed 

også forsvarlighet. Det er ansatt en helsesøster finansiert av integreringstilskudd i 

engasjementstilling med hovedansvar for å utvikle gode tiltak og rutiner for målgruppen 

flyktningbarn og deres familier. Økt bemanning i tjenesten har også ført til betydelig økning 

av tilbudet i skolehelsetjenesten. Denne er i dag tilgjengelig 3 dager ved Honningsvåg skole 

og ½ dag ved videregående skole.  

 

PP tjenesten har per tiden en ubesatt stilling. Stillingen planlegges bemannet medio 2018. 

Vakansen medfører at tjenesten ikke kan ivareta alle sine lovpålagte oppgaver. Det vil derfor i 

2018 være nødvendig å kjøpe ekstern bistand for å ivareta barn med behov for 

spesialpedagogiske tiltak. I samarbeid med Statped Nord og barnehagene er tjenesten inne i et 

2-årig prosjekt som har som mål å utvikle bedre kvalitet i det spesialpedagogiske arbeidet i 

barnehagen, samt ha stort fokus på tidlig innsats. Vi ser for oss at denne satsningen på sikt vil 

føre til mindre henvisninger til PPT da barn kan få nødvendig hjelp på et tidligere tidspunkt. 

 

I barneverntjenesten har hovedfokus i 2017 vært å lukke avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen. 

Arbeidet har vært svært krevende og har krevd store ressurser fra en tjeneste uten full 

bemanning. Nyansatte i tjenesten har hatt omfattende opplæringsbehov. Barneverntjenesten 

går inn i 2018 med en mere stabil situasjon både med tanke på bemanning, og oversikt og 

kontroll i saksmengden. FABUs budsjett er i stor grad knyttet opp mot vedtak i hht lov om 

barneverntjenester og det ser ut til at det vil være nødvendig å videreføre dagens 

budsjettstørrelse i hele perioden fram mot 2020. Antall barn som mottar hjelpetiltak eller 

omsorgstiltak har vært rimelig stabil de siste 3 år.  Flere av barna har store utfordringer og har 

stort behov for oppfølging og støttetiltak. I en 3 års periode vil 3 av våre omsorgsbarn nå 

myndighetsalderen. Selv om de ikke lengere er under omsorg har de krav på ettervernstiltak 

fram til fylte 23 år.  
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Nøkkeltall for barnevernet i Nordkapp 2014-2017: 

 

 2014 2015 2016 Pr.1/11  2017 

Antall meldinger  25 35 38 

Antall undersøkelsessaker  23 34 37 

Barn med hjelpetiltak 30 29 21 28 

Barn under omsorg 9 10 13 11 

Ungdom på ettervernstiltak    2 

Fristoverskridelser 40 % 50 % 91,6 % 0 % 

 

Barnehage 
Nordkapp kommune har tre kommunale barnehager. I Nordkapp barnehage er det mulig å 

justere barnehagekapasiteten ved at avdelinger kan åpnes eller stenges ved behov.  

For barnehageåret 2018/ 2019 ser det per november 2017 ut som at kommunens barnehager 

vil ha følgende antall barn:  

 

 Småbarnsavdeling Storavdeling 

Fødselsår 2017 2016 2015 2014 2013 

Antall barn 16 21 27 21 26 

 9 barn per avdeling (Totalt 37 

barn per i dag) 

18 barn per avdeling (Totalt 74 barn 

per i dag) 

 

Høsten 2018 er det 23 barn som starter på 1. trinn ved Honningsvåg skole. Det forutsettes at 

alle barn født 2017 vil søke om barnehageplass. Med utgangspunkt i dette barnetallet er det 

fornuftig å planlegge drift av totalt 9 avdelinger i kommunens barnehager. Det planlegges 

drift av 2 avdelinger i Skårungen barnehage, 2 avdelinger i Nordvågen barnehage og 5 

avdelinger i Nordkapp barnehage.  

 

Fremtidig barnehagestruktur 

Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag at det avsettes kr. 100.000 til utredning av fremtidig 

barnehagestruktur i Nordkapp kommune. Endringer i barnehagestruktur vil med stor 

sannsynlighet gi langsiktig økonomisk effekt i forhold til drift, investering og vedlikehold av 

byggene som i dag benyttes til barnehagedrift.  

 

Utviklingsarbeid i kommunens barnehager 

Nordkapp kommune inngikk samarbeidsavtale med Statped Nord i mai 2017. Prosjektet har 

varighet til mai 2019. Hovedmålsetning for prosjektet er at Nordkapp kommune skal ha et 

system for og kvalitetssikre det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagene. Prosjektet er 

teoretisk forankret i organisasjonsutvikling, lærende nettverk og sentrale nasjonale føringer 

for barnehagesektoren og spesialpedagogisk arbeid. Gjennom å arbeide med 

organisasjonsutvikling og kompetanseheving som parallelle prosesser, skal barnehageansatte 

få økt kompetanse i forhold til systemrettet arbeid og i fellesskap skape endring i 

organisasjonen.  
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Arbeidet med og fokus på tidlig innsats og implementering av ny rammeplan for barnehagene 

er innlemmet som en del av prosjektet i tillegg til at det er enkeltstående prioriterte 

satsningsområder.  

 

Grunnskole 
Utviklingsarbeid i skolen 

Siden høsten 2015 har Nordkapp kommune med begge sine skoler deltatt i den nasjonale 

skolesatsingen "Ungdomstrinn i utvikling" initiert av Utdanningsdirektoratet. Prosjektet har 

bl.a. "Vurdering for læring" og "klasseledelse" som sentrale elementer, sammen med 

erfaringsdeling og utvikling av det kollektive lærerkollegiet gjennom arbeid i lærende 

nettverk. Satsingen gjelder hele skolen og alle ansatte, ikke bare ungdomstrinnet. Satsingen er 

derfor i Nordkapp døpt "Nordkappskolen i utvikling".   

Den nasjonale skolesatsingen «Ungdomstrinn i utvikling» utfases og avsluttes i 2017. 

Nordkapp kommune vil videreføre «Nordkappskolen i utvikling» også i 2018. I samarbeid 

med RSK Vest-Finnmark vil det søkes om finansiering av ressurslærer for satsingen, samt 

finansiering av ekstern kompetanse i form av veiledning og forelesninger gjennom den nye 

nasjonale skoleutviklingsordningen «Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i 

skolen».  

 

Gjennom ulike videre - og etterutdanningstilbud viderefører kommunen satsingen på 

grunnleggende lese- og matematikkopplæring.  

Kursing og etterutdanning foregår for øvrig i regi av RSK Vest-Finnmark. Dette finansieres 

gjennom tilskuddene kommunen allerede betaler for gjennom medlemskapet.  

 

Honningsvåg skole 

Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag å redusere antall lærerårsverk ved Honningsvåg 

skole med ett årsverk fra og med skoleåret 2018-2019. I tillegg er antall lærerårsverk for 

skoleåret 2018-2019 redusert med ytterligere ett årsverk i forbindelse med konsekvensjustert 

budsjett. I tabell 1 og 2 (kilde: skoleporten.no) kommer det frem at antall elever ved skolen er 

redusert med 58 elever de siste fire årene, uten at lærerressursene er redusert. Selv om skolen 

har flere elever som krever spesialpedagogiske ressurser, mener rådmannen det er forsvarlig å 

redusere antall lærerårsverk ved skolen.  

Rådmannen foreslår også å tilføre Honningsvåg skole lønnsmidler i form av 

integreringstilskudd tilsvarende ett lærerårsverk. Dette gir til sammen en reduksjon på ett 

lærerårsverk for skoleåret 2018-2019, sammenlignet med skoleåret 2017-2018. Videre 

foreslås det en reduksjon på ytterligere ett lærerårsverk fra og med skoleåret 2019-2020.  

 

Tabell 1 

 

Indikator og nøkkeltall  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Talet på elevar  360  363  374  358  334  316 

Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon  24  24  25  25  24  23 

Talet på lærarar  32  33  34  35  35  36 
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Tabell 2 

 

Indikator og nøkkeltall  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Årsverk for undervisningspersonale  

Honningsvåg skole  27,8  30,7  32,8  31,9  34,6  

Nordkapp kommune  31,2  34,6  35,6  34,8  37,3  

Finnmark fylke  1 221,8  1 190,5  1 193,3  1 192,4  1 198,9  

Nasjonalt  57 458,4  57 614,5  57 331,4  57 611,5  58 421,0  

Antall elever per årsverk til undervisning  

Honningsvåg skole  14,0  12,5  12,0  11,9  10,5  

Nordkapp kommune  12,8  11,4  11,3  11,2  10,0  

Finnmark fylke  8,6  8,7  8,5  8,4  8,3  

Nasjonalt  12,2  12,2  12,2  12,2  12,1 

 

Tallene for 2017-18 er ikke klare ennå.  

 

Gjesvær skole 

 

I rådmannens budsjettforslag foreslås det å flytte ungdomstrinnet ved Gjesvær skole til 

Honningsvåg skole. Dette vil gi en økonomisk helårs effekt på minimum kr. 900.000 per år.  

Utgifter til daglig skoleskyss for 4 elever er da innberegnet i den økonomiske effekten av 

tiltaket.  

For Nordkapp kommune vil de årlige utgiftene til skoleskyss være på kr. 66.240,-, som 

illustrert i tabell 3: 

 

Tabell 3 

 

Daglige skyssutgifter for Nordkapp kommune 
 

4 elever x 46 kroner for 
bussbillett tur retur 

4x46x2 368,- kroner pr dag  

 
SUM utgifter til skoleskyss per skoleår 
 
Daglige skyssutgifter x 180 
skoledager 

368x180 66 240,- kroner pr år 

 

Elevtallet for skoleåret 2017-2018 ved Gjesvær skole fremkommer av tabell 4: 

 

Tabell 4 

 

Trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elever 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 

 

Ved å omgjøre Gjesvær skole til en 1.-7. skole ved flytting av ungdomstrinnet fra Gjesvær 

skole til Honningsvåg skole vil det være 2 elever igjen ved skolen. Alle elevene vil gå på 4. 

trinn i skoleåret 2018-2019. Med et slikt elevtall vil det være behov for mellom 1 og 1,5 

lærerårsverk ved skolen. Rektor ved Honningsvåg skole vil også kunne være rektor ved 

Gjesvær skole. Per november 2017 er det ingen førskolebarn i Gjesvær.  
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Elever i ungdomsskolealder bosatt i Gjesvær vil få en daglig busstur på 35,8 km x 2. 

Rådmannen vil utarbeide beredskapsplaner for stengt vei dersom elevene blir værfaste i 

Gjesvær eller i Honningsvåg. Det vil bli gitt alternativ undervisning i Gjesvær dersom elevene 

er værfaste der.  

 

Dersom kommunestyret vedtar flytting av ungdomstrinnet i Gjesvær til Honningsvåg vil 

rådmannen med det samme starte prosessen som skal sikre involvering av elever, foresatte og 

ansatte i Gjesvær på en god måte.  

 

Voksenopplæringen  

Voksenopplæringen i Nordkapp har flyttet inn i nye lokaler i 2017. Det er stor aktivitet ved 

skolen med 33 elever høsten 2017. Av disse er 19 flyktninger.  

I januar 2017 kunne skolen endelig tilby grunnskoletilbud 1-7 for voksne. Høsten 2018 vil 

skolen også kunne tilby grunnskoletilbud 8-10 for voksne.  

 

Nordkapp kommune fikk påvist avvik etter fylkesmannens tilsyn med Nordkapp kommunes 

forvaltning av introduksjonsprogram for flyktninger. For å tilfredsstille lovkrav tilknyttet 

introduksjonsprogrammet måtte voksenopplæringen styrkes med 1 lærerstilling fra og med 

1.8.2017.  

 

Forutsatt reduksjon i antall mottatte flyktninger til Nordkapp kommune, planlegger 

rådmannen å redusere voksenopplæringen i Nordkapp med 1 lærerstilling fra og med 

1.8.2018.  

  

Kultur  

Oppvekst - og kultur er en stor sektor med mange ansatte og et bredt fagfelt. Det er derfor 

viktig å ha et årvåkent blikk på kulturområdet. Kultur vil stadig ha en viktig funksjon som 

identitetsbærer og identitetsbygger i Nordkapp kommune.      

  

Kulturmidler 

Kulturmidlene blir videreført i 2018 tilsvarende 2017.  

 

Kulturskole 

Budsjettrammen til kulturskolen blir videreført i 2018 tilsvarende 2017.  

 

Ungdomsklubber og ungdomsråd 

Det har vært stabil drift på ungdomsklubbene i Honningsvåg og i Gjesvær. I 2017 gir 

kommunen også midler til drift av klubben i Kamøyvær som eies og driftes av bygdelaget der. 

Det må stadig være et mål både på kort og lang sikt å ha fokus på dette arbeidet. Det er av stor 

samfunnsmessig betydning å ha et aktivt og oppegående ungdomsmiljø som selv er med og 

bestemmer og tar ansvar.  

Dessverre drives det ikke ungdomsråd i Nordkapp kommune. Rådmannen vil i 2018 prioritere 

å etablere ungdomsråd.  
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Budsjettrammen på dette området blir videreført i 2018 tilsvarende 2017.  

 

Kino/Nordkapp filmfestival 

For 2018 videreføres budsjettrammene for kinoen. Nordkapp kino har et gjennomsnittlig 

besøk på 8 – 10 000 i året, noe som er meget gode besøkstall ut fra størrelsen på kommunen. 

Kinoen har en høy aktivitet på filmtilbud og andre arrangement. Ny driftsform for Nordkapp 

filmfestival som kommunalt aksjeselskap har nå vært i virksomhet i fire år. For Nordkapp 

filmfestival 2017 ble kulturkonsulent frikjøpt for å være daglig leder av filmfestivalen. Denne 

ordningen vil bli videreført for Nordkapp filmfestival 2018.  

Nordkapp kino- og kultursal vil i 2018 bli renovert og etter dette tilfredsstille dagens krav til 

kvalitet og komfort.  

 

Den kulturelle skolesekken/Den kulturelle spaserstokken 

Oppvekst og kulturkontoret er ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplaner, søknader, 

rapporteringer og gjennomføring av arrangement tilknyttet ”Den kulturelle skolesekken” og 

”Den kulturelle spaserstokken”. Disse ordningene delfinansieres eksternt og er med på å gi 

henholdsvis skolebarn og eldre gode kulturopplevelser.  

 

Utgifter til andre kommuner 

Nordkapp kommune har barn i barnehage - og grunnskolealder i fosterhjem i andre 

kommuner. Antall barn varierer mellom budsjettårene. Etter Opplæringsloven er vi forpliktet 

til å betale for opplæringen så lenge elevene er bostedsført i vår kommune.  

Vi er også forpliktet til å betale for elever som går på spesialskoler og som er bostedsført i vår 

kommune. På samme måte kan vi kreve refusjon for barn vi har bosatt her og som er 

bostedsført i andre kommuner. 

  

Det er knyttet usikkerhet til dette området og inntekter/ utgifter kan i stor grad variere mellom 

budsjettårene. 

 

Nav Nordkapp 

Budsjettet for 2018 er i det aller vesentlige videreført fra 2017, med unntak av Flyktning 

tjenesten, der det ikke er budsjettert med nye bosettinger i 2018, jfr. nasjonale føringer, der 

færre flyktninger i mottak, fører til mindre behov for bosettinger i kommunene.  

 

Når det gjelder økonomisk sosialhjelp, så er budsjettet tatt ned med kr 300 000 som en 

forventet effekt av prosjektet «Aktiv hverdag». 

 

NAV er i endring, og det kommende året vil økt digitalisering, endring av AAP regelverk og 

sammenslåing av NAV kontor, være aktuelle fokusområder som vil ha betydning for alle 

fagområdene i NAV og kommunens innbyggere for øvrig.   
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Saksportefølje pr. oktober 2017 

 

Sakstype Antall totalt 18-29 år 

Arbeidsledige 107 30 

Helt ledige 74 20 

Delvis ledige  33 10 

I arbeidsmarkedstiltak 21 9 

Sykemeldte 70 7 

Sykemeldte uten arbeidsgiver 16 0 

Arbeidsavklaringspenger 81 14 

Sosialhjelpsmottakere 45 20 

Sosialhjelp som eneste inntekt 22 14 

Flyktninger (innenfor 5 årsperioden) 58  

Totalt antall (de med uthevet skrift) 382  

 

 

Nasjonale Hovedprioriteringer for tjenestelinjen i NAV- Mål og disponeringsbrev 2018 
 

De langsiktige og overordnede føringene for NAV er: Flere i arbeid, Bedre brukermøter, Økt 

kompetanse.  

 Økt innsats for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet  

 Økt innsats for at flere arbeidsgivere får dekket sitt behov for tjenester  

 Myndige og løsningsdyktige NAV-kontor gir et bedre tjenestetilbud 

 Kanalstrategien bedrer tjenestetilbudet, og frigjør tid til oppfølging (utvikle de digitale 

løsningene i NAV (nav.no) 

 Innvandrere fra land utenfor EØS-området skal gis større fokus 

 Økt innsats rundt personer med nedsatt arbeidsevne 

 

Lokalt er det lagt til grunn følgende fokusområder i 2018: 

 

 Flyktninger 

Nordkapp kommune har de siste årene tatt imot et betydelig antall flyktninger og har 

derfor rigget tjenestene i henhold til dette. Høsten 2017 kom det melding fra IMDI om 

redusert behov for bosetting, der Nordkapp kommune ikke ville prioritert som 

bosettingskommune: 

 

NAV Nordkapp har som følge av IMDIS vedtak, redusert bemanningen på Flyktning 

tjenesten med 1 årsverk, med halvårseffekt i 2018, som utgjør kr 250 000. Nedenfor er 

det skissert en forventet utvikling frem mot 2022.  

 

Allerede i 2019 vil det bare være mellom 4-6 deltagere i introduksjonsprogrammet 

mens det fra 2020 ikke vil være noen. Det har vært bosatt mange barn de to siste årene 

og det vil være innenfor denne gruppen av flyktninger ressursbehovet blir størst. I så 

måte var ansettelse av helsesøster i 2017 et godt grep tross alt, men stillingen er 
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finansiert med statlig integreringstilskudd, slik at det økonomiske grunnlaget for 

stillingen etter hvert vil bortfalle jfr. oversikten i tabellen nedenfor.    

 

Flyktninger innenfor  

5 års periode med 

integreringstilskudd 

2018 2019 2020 

Barn i barnehage 13 8 7 

Barn i grunnskolen 12 18 17 

Voksne i 

introduksjonsprogrammet 

22 6 (kun 4 fra 

høsten) 

0 

 

 

Årstall Integreringstilskudd Antall personer 

2018 10.030.000 64 

2019   6.186.000 54 

2020   3.187.000 41 

2021   1.551.000 22 

2022   0 0 

 

 

 Sykefraværsprosjektet 

«Tett og tidlig i Nordkapp» startet i 2015 og avsluttes som prosjekt 31.12.17. 

Evaluering av prosjektet skal behandles i kommunestyret i februar 2018, og det vil bli 

lagt tydelige føringer for permanente langsiktige tiltak for å forebygge sykefraværet de 

kommende årene. 

 

 Aktivitetsplikt / sosialhjelp 

NAV Nordkapp har fått prosjektmidler fra Arbeids og velferdsdirektoratet til 

prosjektet «Aktiv hverdag» som i hovedsak handler om å få unge mellom 18-30 år i 

arbeidsrettet aktivitet. Praktisering av aktivitetsplikten jfr. sosialtjenesteloven inngår i 

dette prosjektet, men omfatter all ungdom som trenger et lite løft for å komme ut i 

arbeid eller utdanning. Fra januar 2018 vil dette prosjektet være aktivt, og det er 

realistisk å forvente en positiv effekt i form av færre unge på sosialhjelp. 

Prosjektmidlene blir fordelt over 2 år og det er tatt en helhetlig vurdering i forhold til å 

ivareta prosjektet internt i kontoret uten ekstern tilsetting.  

          

 Økt kontakt med arbeidsgivere 

Nav Nordkapp har jevnt over relativt god kontakt med både private og offentlige 

arbeidsgivere i kommunen, men etter en intern evaluering, er konklusjonen at det er 

rom for forbedringer. 

Dette i forhold til å øke kjennskapen til de ulike bedriftene og på den måten skaffe seg 

en større oversikt over bedriftenes behov og muligheter i forhold til økt sysselsetting. 

 

 Tettere oppfølging av sykemeldte 
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Som eneste kontor i Finnmark innkaller NAV Nordkapp til dialogmøte 2 ved 

passering av 8 ukers sykemelding. Fristen i NAV er innen 26 uker. Målet er å få 

sykemeldte raskere tilbake til jobb ved blant annet å rette fokus på gradert 

sykemelding så tidlig som mulig i sykefraværsløpet. 

Fra 2018 blir inngangsvilkårene til AAP enda strengere og det er derfor viktig å legge 

til rette for at flest mulig kan komme tilbake til sin arbeidsplass etter endt sykefravær, 

dersom helsen tillater det.  

 

 Aktiv sommer  

Det er knyttet usikkerhet til finansieringen av Aktiv sommer for 2018 da tiltaket er 

avhengig av ekstern finansiering. Til nå har kommunen engasjert eksterne turledere til 

gjennomføringen. Dersom man hadde klart å bruke kommunens egne ansatte til dette 

ville det ha vært gunstig økonomisk, samtidig som det kan være et spennende avbrekk 

fra den faste jobben. Det vil i så fall være snakk om ansatte med engasjement for 

denne typen arbeid som får permisjon med lønn fra sin ordinære jobb i 2-3 uker i juli 

med eventuell supplering av ungdom utenifra. Nordkapp Turlag er samarbeidspartner 

og bistår økonomisk gjennom midler fra «Friluftsskolen» men de har ikke kapasitet til 

å gå inn med personalmessige ressurser.    

I løpet av 2018 bør det tas en endelig avgjørelse på om det skal satses videre på Aktiv 

sommer og hvor tiltaket skal plasseres organisasjonsmessig. I dag ligger dette 

ansvarsområdet under NAV Nordkapp, pga at det lå under barneverntjenesten tidligere 

og ble ikke flyttet samtidig med at FABU ble opprettet.  
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2.3 Sektor for helse, rehabilitering og omsorg 

 

Under rammeområdet helse, rehabilitering og omsorg ligger: 

 Nordkapp legekontor 

o Legetjeneste 

o Jordmor 

 Rehabiliteringstjenesten/ Koordinerende enhet 

o Ergoterapi 

o Fysioterapi 

o Psykisk helse 

o Rus 

o Vernepleie – bistandstjenester funksjonshemmede 

o Dagtilbud Nordkapp bo- og servicesenter 

o Støttekontakter, miljøarbeider, BPA, barneavlastning 

 Hjemmebaserte helsetjenester 

o Helsetjenester i hjemmet 

o Praktisk bistand/hjemmehjelpsordning 

o Bofelleskap for funksjonshemmede 

o Korttidsplasser for rehabilitering og avlastning 

o Omsorgsleiligheter 

 Nordkapp helsesenter 

o Sykestue – kortidssenter/avdeling 

o Sykehjemsavdelinger 

o Demensavdeling 

o Sykestue korttidssenter 

 

Rådmannen foreslår som et resultat av prosjektet «Ny ledelse» at sosialtjenesten og 

flyktningetjenesten f.o.m. 2018 innlemmes i rammeområde 2 med ny betegnelse «Oppvekst-, 

velferd- og kultursektoren». Dette medfører at budsjettrammen til sektoren er redusert 

tilsvarende rammen for NAV. Sektoren foreslås endret navn til «Helse, rehabilitering og 

omsorg». 

Innbyggere fordelt i alder fra barn til eldre skal gis ulike tjenestetilbud. Oppgavene er økende 

og mer komplekse, samtidig som budsjettene reduseres. Dette bidrar til utfordringer med å 

imøtekomme økte behov. I budsjett 2018 legges det frem flere tiltak som vil redusere enheter 

og tjenesteområder.  

Helse- og sosialsektoren

Budsjett 2018 Budsjett 2017 Regnskap 2016

84 334 003      99 565 390      109 399 178     

(18 634 656)     (28 865 307)     (36 553 575)      

65 699 347      70 700 083      72 845 603       

Sum utgifter

Sum inntekter

Netto utgift
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En hovedutfordring for sektoren i 2018 vil derfor bli å avsette nødvendige ressurser til både 

implementering av mål og tiltak i ou-prosjektet «Den trygge havnen», samt iverksette nye 

omstillinger. I disse prosessene vil det være særlig viktig å holde fast ved målsetting om å 

videreutvikle forebyggende tjenester i hjemmetjenesten samt styrke rehabiliteringstjenesten.  

Helse- og omsorg 

Helse- og omsorgstjenesten har 93 årsverk samlet sett og rundt 145 ansatte. De største 

tjenesteområdene, både økonomisk, bemanningsmessig og i brukeromfang er organisert her.  

Helse- og omsorgstjenesten er inndelt i følgende virksomheter: 

 Rehabiliteringstjenesten – Koordinerende enhet har ca. 11,5 årsverk og består av 

ergoterapi, fysioterapi, psykisk helse, rus, vernepleie/bistands tjenester til 

funksjonshemmede, dagtilbud, frisklivsentral, støttekontakter/miljøarbeid/BPA. 

Rehabiliteringstjenesten er kommunens koordinerende enhet og har blant annet 

systemansvar for Individuell plan.  

  

 Hjemmetjenesten har ca. 24,5 årsverk og består av helsehjelp i hjem, praktisk 

bistand, tilsyn og oppfølging i boliger, boligtjeneste for rus og psykisk helse, 

oppfølging av beboere i omsorgsboliger. 

 

 Institusjonstjenesten har til sammen ca. 55 årsverk og består av 

korttidsenhet/sykestua som har 9 plasser + akuttplass, sykehjemsavdelinger Nordkapp 

helsesenter med 23 plasser og Vågenstua som er skjermet enhet med 9 plasser. 

 

 Hovedkjøkken Nordkapp helsesenter har 5,5 årsverk. Produserer daglig mat til ca. 

60 beboere i institusjoner, omsorgsboliger og dagtilbud. I tillegg middag til ca. 30 

hjemmeboende.   

 

STATUS BRUKEROVERSIKT -  utvalgte tall pr. oktober 2017: 

Brukere av hjemmetjenesten fordelt på vedtak 

Tjeneste Antall personer 

Praktisk bistand husvask/annen oppfølging 84 
Helsehjelp 61 
Hjelp til medisinadministrering 41 
Snømåking 21 
Matombringing 36 

 

Brukere av hjemmetjenesten med omfattende behov basert på IPLOS- score  

(individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) https://helsedirektoratet.no/iplos-registeret 

Brukere med omfattende behov  
(IPLOS 3.0) 

35 

Bruker med særlig omfattende behov   20 
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(IPLOS 4,5) 
Brukere med IPLOS 4,5 på Elvegården 6 
Brukere med IPLOS 4,5 Nordkapp bo- og 
servicesenter  

3 

Sum brukere med omfattende og særlig 
omfattende behov 

55 

 

50 personer har vedtak på Individuell plan og koordinator (brukere med behov for langvarig 

og koordinerte tjenester)  

32 personer bor i sykehjem /langtidsopphold (Nordkapp helsesenter og Vågenstua)  

5 personer venter på plass i sykehjem, 4 av disse bor pr. i dag på korttidsenhet/sykestua.  

8 plasser på langtidsopphold er avsluttet/vært i omløp. 

Boliger til helse- og omsorgsformål 

Helse- og omsorgsektoren disponerer til sammen 58 boliger og 38 av disse er tilrettelagt for 

rullestol. 37 eies av kommunen mens for 21 boliger er det inngått leieavtaler med private 

aktører.  

Helse og omsorg har gjennom organisasjonsutviklingsprosjektet «Den trygge havnen» 

arbeidet med ulike prosesser og gjennomføring av tiltak for blant annet å endre driften fra 

institusjon til mer hjemmetjenester. Fortsatt er vi en «institusjonstung» kommune hvor en for 

stor andel av det totale budsjettet går til institusjonsdriften. Målet er å tilrettelegge for mer 

bærekraftige tjenester for å kunne imøtekomme fremtidens behov. Endret praksis og drift, ny 

teknologi og reell brukermedvirkning samt bedre styring av ressursene i et mer helhetlig 

perspektiv vil kunne bidra til å utvikle og endre helse- og omsorgstjenesten i Nordkapp. 

Derfor vil sektoren i 2018 fortsette å jobbe mot målområdene som er definert i Den trygge 

havnen og hovedfokuset vil være å gjennomføre endringer i både tildeling og utøvelse av 

tjenester. 

Reduksjoner i budsjett 2016/2017 basert på forventninger i OU-prosjektet 

Sektorens budsjettramme er fra 2016 tatt ned med tilsammen 4,3 millioner. Av ulike årsaker, 

som er rapportert om i tertialrapporter, er ikke dette reduksjonene effektuert som forventet. 

Rådmann har derfor som en del av budsjettarbeidet laget et en oversikt over budsjettiltak som 

gjelder ou-prosjektet «Den trygge havnen». Tiltakene henger sammen med budsjettkuttene 

som er gjort for 2016 og 2017 og disse kommer i tillegg til tiltakene i rådmanns 

budsjettfremlegg for 2018.  

Tiltaksliste  

 Nordkapp helsesenter reduseres med 1,5 årsverk  - 900 000. 

 Vågenstua reduseres med 0,5 årsverk – 300 000 
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 Hjemmetjenesten reduseres med 1 årsverk – 600 000 

 Boligtjeneste psykisk helse og rus reduseres med 1 årsverk – 500 000 

 Prosjekt som medfører utgift for kommunen avvikles - 200 000 

 Rehabiliteringstjenesten - redusere div. driftsutgifter, medfører kutt i div. 

tjenestetilbud som miljøarbeid, støttekontakt, BPA – 770 000 

 Øke inntekter på egenbetaling korttidsplasser med 50 000 

 

Totalt om lag kr 3,3 millioner. 

 

Mål og fokusområder for 2018  

OU - prosjektet "Den trygge havnen" 

I 2018 fortsetter implementering av ou- prosjektet «Den trygge havnen».  Et viktig tiltak i 

prosjektet har vært å utarbeide veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Nordkapp. 

Veilederen som ble vedtatt i kommunestyret juni 2017 beskriver hvordan Nordkapp 

kommune tildeler sine tjenester til befolkningen og skal bidra til tydeliggjøring og felles 

forståelse for tjenestenivåene og kriterier ved tjenesteytingen. Myndighetskrav, faglige 

skjønnsvurderinger og politiske prioriteringer ligger til grunn for tildeling av tjenester.  

Elvegården- hjemmetjenestens base 

I budsjettforslaget er det lagt opp til å avvikle tjenesten på Elvegården og flytte 

hjemmetjenestens base. Dette vil blant annet bety at dobbeltrommene som ble avviklet i 2017 

på Nordkapp helsesenter, må tas i bruk igjen. Rådmann foreslår i investeringsbudsjettet tiltak 

om utredning av fremtidig boligstruktur. Hjemmetjenestens fremtidige base må avklares i 

denne utredningen. 

Hjemmetjenesten – styrking av administrasjon 

Hjemmetjenesten er den enheten som vokser mest både med hensyn til økende antall brukere, 

større kompleksitet i oppgaver og økte krav til dokumentasjon og saksbehandling. Gjennom 

omdisponering av ressurser er det fra 2018 opprettet konsulentstilling i hjemmetjenesten. 

Konsulent vil blant annet være ansvarlig for koordinering av tjenesten praktisk bistand – 

husvask, i tillegg til div. systemoppgaver og saksbehandling. Dette vil være en viktig ressurs 

for leder og vil bidra til å kvalitetssikre administrasjon og ledelse av virksomheten.  

Endret tjenesteprofil – arbeidsplan/turnus - evaluering: 

Fremtidens helse- og omsorgstjenester må i større grad utøves der brukerne er og må ha mer 

tverrfaglig tilnærming og større fleksibilitet. Det jobbes videre med å utvikle en endret 

tjenesteprofil, som også innebærer at ressurser flyttes dit hvor tjenestene skal styrkes og 

utvikles. I ny arbeidsplan fra mai 2017 er det lagt til grunn en større grad av fleksibilitet blant 

ansatte og i hele tjenestetilbudet. Arbeidsplanen skal evalueres første kvartal 2018 og 

helhetlig styring av ressurs- og kompetansefordeling samt heltidskultur i Nordkapp vil fortsatt 

være viktige målsettinger.  

Forebyggende hjemmebesøk – hjemmetjenesten og rehabiliteringstjenesten   

Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud om råd og veiledning til eldre som ikke har tjenester, 
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eller som har begrensede tjenester fra kommunen. Det er en del av det helhetlige 

forebyggende arbeidet rettet mot eldre i kommunen. Forebyggende hjemmebesøk fremmer 

helse og mestring, og gir eldre mulighet til å leve et aktivt og selvstendig liv også når helsen 

blir redusert. Tiltaket kan bidra til at flere eldre kan leve lenger i egen bolig og oppleve større 

mestring i hverdagen. Det skal i 2018 igangsettes et arbeid med forebyggende hjemmebesøk 

og det vil være aktuelt å knytte dette til eksisterende utviklingsprosjekter. 

Videreutvikle avlastningstilbud for barn/unge med funksjonsproblemer. 

I påvente av avklaringer rundt boligstruktur og base for hjemmetjeneste er det i 2017 etablert 

midlertidig avlastningstjeneste for barn/unge i en leilighet ved Nordkapp bo- og servicesenter. 

Dette tilbudet må videreutvikles i 2018 slik at vi sikrer kvalitet og kontinuitet i tjenesten for 

familier med behov for jevnlig avlastning.  

Samhandling- spesialisthelsetjenesten  

I 2016 ble det igangsatt oppgraderinger av fagprogrammet Profil, dette ble ferdigstilt i juni 

2017 i forbindelse med oppgradering av kommunens IKT- miljø. Fagprogrammet brukes både 

i kommunen og spesialisthelsetjenesten og er knyttet opp mot elektronisk pasientjournal.  

Meldingstjenesten i Profil - Visma Link krever dedikerte IKT- og fagressurser for å overvåke 

meldingstrafikk og systemet forøvrig. Det er kontinuerlig behov for kompetanseheving for 

både systemansvarlig, superbrukere og ansatte forøvrig. Etter oppdateringer av IKT er det nå 

mulig å implementere «Prosedyre og kunnskapsbasen PPS» som er et verktøy for kvalitet og 

kompetanseheving i helse- og omsorgstjenesten. 

Utrulleringsplan for nødnett og legevaktsentralen i Norge  

Dette arbeidet avsluttes i Finnmark i november 2017. Legevaktsentralen skal være bemannet 

av en sykepleier 24/7 og dette håndteres innenfor gjeldende ramme for dagens bemanning. 

Kommunene har vært pålagt å delta, med sykepleierne som bemanner det nye nødnettet, i 

ekstern opplæring.  14 av 16 sykepleiere har gjennomført kurset i løpet av september måned.  

Frisklivssentralen 

Tilbudet ved frisklivssentralen retter seg primært mot personer som har økt risiko for, eller 

allerede har, utfordringer eller sykdom som skyldes livsstil innenfor levevaneområdene 

psykisk hele, fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Fagleder fysioterapi er ansvarlig for 

utvikling av tilbudet.  De ulike tilbudene er rettet mot pasienter med muskel og 

skjelettproblematikk, Hjerte og karproblematikk, Personer med KOLS, diabetes, 

livsstilsrelaterte tilstander som: overvekt, alkoholproblem, angst, depresjon og 

livsbelastninger.  

Nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging 

Sykefraværsprosjektet "Tett og tidlig" er i avsluttende fase men det vil fortsatt være behov for 

å jobbe systematisk og strukturert med dette arbeidet. Høyt sykefravær er utfordrende i denne 

sektoren og medfører dårligere kontinuitet og kvalitet i tjenesteytingen, i tillegg til økte 

utgifter. Å få ned det samlede fraværet og få økt det graderte sykefravær er et fortsatt viktig 

mål.  
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Planarbeid helse- og omsorgssektoren 

Det er etterslep på planarbeid i sektoren. Dette skyldes i hovedsak at det har vært 

ressurskrevende å jobbe med ou-prosjektet de siste 2,5 årene. "Deltakelse, aktivitet og 

mestring" plan for helhetlige og koordinerte tjenester i Nordkapp er en viktig plan for 

sektoren men også viktig for tverrsektoriell planlegging. Målet var å sluttbehandle planen i 

februar 2017 men dette har ikke vært mulig av ovenfor nevnte årsaker. Det er et mål å ta opp 

igjen dette arbeidet i løpet av 2018.  

Prosjekter/utviklingsarbeid finansiert av eksterne midler 

Nordkappmodellen- En teambasert modell for helhetlig og koordinerte tjenester på 71º nord.  

Helse- og omsorgstjenesten skal i større grad utøve tjenester der bruker oppholder seg. Større 

treffsikkerhet, mer helhet og fleksibilitet i fordeling av ressurser og kompetanse skal bidra til 

at brukeren mottar tjenester av god kvalitet. For å få til dette har prosjektet mål om å utvikle 

og implementere en modell for forsterket team i 2018. Finansieres av Fylkesmannen 

/prosjektskjønnsmidler og Helsedirektoratet. 

Investere og implementere IKOS (elektronisk verktøy for individbasert kompetansestyring)  

I helse og omsorgstjenesten legges det vekt på at kvalitet og styring av tjenesten skal være et 

sentralt element i daglig drift. Tjenesteyting skal ta utgangspunkt i den enkelte brukers behov, 

og sikres med tjenesteansvarlig og primærkontakter. Etablering av felles grunnforståelse, 

språk og standarder skal bidra til en enhetlig helse- og omsorgstjeneste. Styring av ansattes 

kompetanse mot brukerens behov skal sørge for at brukerne møter tjenestekvalitet, motiverte 

medarbeidere og effektivitet innenfor de gitte økonomiske rammer. Prosjektet finansieres med 

tilskudd fra Fylkesmannen/ tilbakeholdte prosjektskjønnsmidler og ou-midler fra KS.  

Nordkapp bo- og servicesenter «en møteplass for alle» 

Nasjonale føringer og resultater fra analyse av kommunen samt prosesser i OU- prosjektet 

ligger til grunn for dette prosjektet som skal vektlegge forebygging gjennom tidlig innsats, 

sosial deltakelse, aktivitet og egenmestring. Nordkapp bo- og servicesenter ved Parken kafé 

skal være en felles møteplass for alle, samtidig skal det særlig legges til rette for tilpassede 

aktiviteter for sårbare grupper i befolkningen som står i risiko for ensomhet og isolasjon.  

Parken kafé skal gjennom daglig åpningstid og fast bemanning utvikle et tilbud som bidrar til 

sosial deltakelse, aktivitet og god ernæring. Prosjektet vil gå over 2 år med oppstart september 

2017.  Prosjektet finansieres med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. 

Prosjekt- kommunalt rusarbeid 

Prosjektet implementeres i ordinær drift fra høst 2017. Dette gjøres mulig gjennom 

omdisponering innenfor etablert boligtjeneste for psykisk helse og rus.  Ruskonsulenten vil 

være koordinator for hele tjenesten og flere av tiltakene som er utviklet i prosjektet vil 

implementeres inn i ordinær tjeneste. BrukerPlan kartlegging er gjennomført høst 2017 og 

kommunen har 38 brukere i systemet. Tverrfaglig oppfølging av kartleggingen ivaretas av 

ruskonsulent og fagleder psykisk helse og rus.    
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Helseavdelingen (legetjenesten og jordmor) 
 

Jordmor kapittelet tas ned med kr 75 000. Driftskontoer i legekapittelet fordelt på utstyr, 

inventar, data, kurs og vedlikehold tas ned med kr 159 900. Legetjenesten tas ned med kr 225 

000 i lønn/ pensjon ved å holde stillingen vakant i 2,5 måneder, når for første gang en lege i 

kommunen neste år blir pensjonist.  

Redusert inntjening for kommunen knyttet til dette beregnes til kr 60 000. Til sammen blir 

reduksjonen i helseavdelinga kr 399 000. Bakvakt for tre måneder, kostnad kr 64 000, går til 

fradrag på innsparingen. Dermed er netto reduksjon i konsekvensjustert budsjettet for 2018 kr 

335 000, som utgjør 3 % av budsjettet.  

Det er klare signaler på at Nordkapp kommune får en avtale med Finnmarkssykehuset om 

tilskudd til den desentraliserte cellegiftbehandlingen vi har drevet siden 2005. Avtalen bør tre 

i kraft fra 1. januar 2018. Det er uklart hva beløpet blir. Jeg vil anta at det må bli minimum kr 

200 000. Det er rimelig at halvparten inntektsføres som øremerket tilskudd til stillingen for 

kreftsykepleier i omsorgstjenesten, mens den andre halvparten føres som tilskudd til den 

kommunale legetjenesten. Videre ønsker vi å gi immunmodulerende behandling på 

tilsvarende vis og med en tilhørende godtgjørelse. Det er også framsatt krav om refusjon av 

halvparten av årlig innsparte utgifter på transportbudsjettet for foretaket knyttet til at 

behandlingen skjer desentralisert. Det bør utgjøre om lag kr 100 000. I sum kan vi ikke 

budsjettere noe beløp her før avtalen er signert. 

Nordkapp kommune vil ta initiativ til reforhandling av legeavtalen, som trådte i kraft 1. januar 

2011. Avtalen løper uforandret til en av partene krever slik forhandling med tre måneders 

varsel. Avtalen regulerer bl.a. arbeidstid, rettigheter og krav knyttet til vaktordningen, 

permisjoner og fordeling av inntektene ved legekontoret mellom kommunen og legene.  

 

2.4 Tiltak og næring  

 

Rådmannen foreslår at området f.o.m. 2018 legges inn under Sentraladministrasjonen. Dette 

med bakgrunn i at Nordkapp kommune har ansatt egen samfunns- og næringsutvikler som er 

organisert som en del av Sentraladministrasjonen. Det vil dermed være naturlig å se de totale 

ressursene knyttet til dette området i sammenheng med øvrige ressurser innenfor 

Sentraladministrasjonen. 

 

Tiltak og næring

Budsjett 2018 Budsjett 2017 Regnskap 2016

-                 717 599           1 864 694         

-                 (50 000)            (989 012)           

-                 667 599           875 682            

Sum utgifter

Sum inntekter

Netto utgift
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2.5/2.6 Tekniske sektor – rammeområde 5 og 6  

 

Sektoren omfatter: 

 Veidrift 

 Parkering 

 Vann og avløp 

 Eiendomsforvaltning 

o Vaktmestertjenesten 

o Renhold 

 Brannvesen, feiing og beredskap 

 Renovasjon  

 Byggesak, forurensing, matrikkel og oppmåling 

 

Teknisk sektor har 37 ansatte og 32 årsverk fordelt på flere fagområder. Sektoren har ansvaret 

for det meste av kommunens infrastruktur og leverer en rekke tjenester i kommunen. I tillegg 

utøves myndighet etter lovverket på flere fagområder. Viktige strategiske oppgaver er 

eiendomsforvaltning og funksjonell drift av anleggene som også omfatter beredskap. 

Teknisk sektor har et relativt høyt nivå på tjenestene sine, og har bidratt til vekst og utvikling 

av Nordkapp kommune gjennom mange og betydelige investeringer de siste årene.  

Administrasjon 

Drift av teknisk sektor forutsetter omfattende administrativ innsats på mange felt for å 

planlegge og realisere store prosjekteringsoppgaver og investeringsprosjekter. I tillegg løper 

daglig drift.  

Stikkord i denne sammenheng er Vannforsyning til Honningsvåg, store 

vedlikeholdsprosjekter i Nordkapp helsesenter og Nordkapp barnehage, ferdigstillelse av 

Elvegata/Skolegata og utskifting av vann- og avløpskummer, samt pågående rehabiliterings- 

og utbedringer av eksisterende bygg og infrastruktur. 

Byggesak og oppmåling ligger under administrasjon på teknisk sektor.  

Teknisk sektor har i dag svært begrenset med administrative ressurser. Dette påvirker 

kvaliteten og effektiviteten sektoren leverer. Rådmann vil vurdere tiltak for å bedre dette, og 

vil komme tilbake når dette er gjort. 

Tekniske tjenester, herunder fellestjenester

Budsjett 2018 Budsjett 2017 Regnskap 2016

56 333 989      55 155 225      56 236 845       

(25 792 114)     (24 995 867)     (24 872 776)      

30 541 875      30 159 358      31 364 069       

Sum utgifter

Sum inntekter

Netto utgift
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VAR-områder 

Mange av teknisk etats tjenester er basert på kostnadsmessig inndekning i form av avgifter 

eller gebyrer. VAR-tjenestene skal etter lovverket være basert på full inndekning etter 

selvkostprinsippet. VAR er et selvkostområde, og skal både regnskaps- og budsjettmessig gå i 

balanse.  

Det er kommunens hovedoppgave å sikre pålitelig drift av vann- og avløpsnettet i henhold til 

myndighetenes krav samt effektiv distribusjon av nok vann og godt vann til kommunens 

abonnenter. 

Teknisk sektor jobber med vanntapsanalyse og prioriteringer på lekkasjereduserende tiltak, 

deriblant søk etter lekkasjevann med målsetting om å redusere lekkasjer fra kommunalt 

vannforsyningsnett.  

Vann- og avløpsplanen er utdatert og skulle revideres i 2017. Dette arbeidet ble startet opp i 

2017 og vil fortsette i 2018. Her bør det tas stilling til sammenslåing av to planer under ett 

helhetlig Vann- og avløpsplan. 

Feiing 

Det er viktig å påpeke at kommunens egen feiertjeneste er nylig etablert. Vi har vært i en 

opplæringsfase med assistanse fra feier i Gamvik som er leid inn som ansvarlig for 

gjennomføring av opplæring og gjennomføring. I 2017 gjennomført 91 feiinger og 5 tilsyn. 

Feiertjenesten omfatter 1200 abonnenter på boliger. I tillegg føres tilsyn på nyetablerte 

ildstedene etter loven. Fra 1. januar 2018 skal det feies hytter og fritidsboliger (300 stk.)  

Eiendomsforvaltning 

Kommunens eiendomsmasse består av barnehager, skoler, helse og sosiale institusjoner og 

andre spesialbygg, samt boliger, kontorbygg, tomter, friarealer og veier. 

Det er økt fokus på vedlikehold av bygningsmassen i henhold til myndighetenes krav. Basert 

på resultatene fra tilstandsvurdering av bygningsmassen i 2016 er det utarbeidet 

vedlikeholdsplaner for alle kommunale bygg. Det er satt av om lag kr 2,7 millioner til 

vedlikehold av bygninger i 2018 og kr 1,0 millioner over investeringsbudsjettet til 

oppgradering av kommunalt vegnett. 

Kommunens parkområdet betjenes av én ansatt i 20 % stilling, der sommerverdlikehold 

styrkes ved bruk av vikarer.  

Plantiltak «Bygging av ny garasje til teknisk» er tatt ut fra økonomiplanperiode grunnet 

uavklart behov og fokus på store vedlikeholdsprosjekter på eksisterende kommunal 

bygningsmassen. Her kan det nevnes Helsesenter, Nordkapp barnehage, Honningsvåg skole, 

Rådhuset og Svømmehall. 

Nordkapp brannvesen 

Nordkapp brannvesen er dimensjonert etter dimensjoneringsforskriften jfr. brann og 
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eksplosjonsvernloven med utgangspunkt i innbyggertall.  Nordkapp brannvesen består av 18 

konstabler inkl. 4 som brannbefal. 

Det er slik at Brannvesenet i de siste årene har fått enda større og utvidede ansvarsområder og 

derav oppdragsmengder.  Her nevnes PLIVO (pågående livstruende vold) og IUA relaterte 

oppgaver og innsats i forbindelse med akutt forurensning. 

Nordkapp Brann og redning har ca. 55 til 65 utrykninger pr. år. Hovedmengde av utrykninger 

skyldes brannalarm tilknyttet 110 sentralen, brannvesen rykker ut også ved trafikkulykker, 

ekstremvær, mm.   

Anskaffelse av ny brannbil er tatt ut av økonomiplanperioden. Grunnet endringer i lovverket 

og omorganiseringsprosesser i brann- og redningstjeneste på landets basis, er det behov for 

utredninger om hvordan Nordkapp brannvesen skal være i fremtiden.  

 

Renhold 

Kommunal renhold omfatter alle bygg med kommunal tjenesteproduksjon. Innkjøp av 

forbruksmateriell samordnet under eget ansvarsområde i budsjettet.  

 

Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing 

 
Ekstraordinært påslag for vannavgiften 

Selvkostområdene gikk i 2016 med et underskudd på kr 1 581 708. Det er vann som står for 

underskudd, mens feiing og renovasjon og avløp (enkelte år) går med overskudd. Dette 

innebærer at driftsbudsjettet i Nordkapp kommune har finansiert selvkostområdene i 

varierende grad over flere år. Dette er områder som i utgangspunktet skal betales gjennom 

brukerbetalinger fra husstander og næringsliv.  

Selvkostområdet har gått med underskudd også i 2015, og i 2010 og 2011. Samlet underskudd 

siden 2010 for selvkostområdet er kr 3 840 884. Det er vann som alene som står for 

underskuddet i perioden fra 2010 og frem til 2016, og underskuddet for vann alene er på kr 

7 881 757. Årsaken til dette er gammelt og sårbart nett, og at balansen mellom budsjettet 

mellom vann og avløp har vært noe skjev. 

I retningslinjene for beregning av selvkost (H-3-14) heter det i kapittel 3: «Retningslinjene 

(…) bygger på prinsippet om at brukerne av dagens tjenester skal betale det disse tjenestene 

koster, også omtalt som generasjonsprinsippet eller det finansielle ansvarsprinsipp. Dette 

innebærer at en generasjon brukere ikke skal subsidiere neste generasjon, eller omvendt, men 

at kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av 

tjenesten». 

Et annet prinsipp i retningslinjene er at over- eller underskudd skal benyttes innen fem år. 

Denne delen av forskriften regulerer i de vanligste tilfellene at kommunene ikke kan bygge 

opp overskudd på selvkostområdet ut over fem år. Det bidrar til at kommunene kan- og må 
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tenke langsiktig mht. å justere gebyrene etter de behov og planer kommunen har. Man kan da 

forhindre at gebyrene øker for raskt dersom store investeringer foretas, gjennom en planlagt 

sparing. 

I tilfellet Nordkapp kommune, har det motsatte skjedd, og innbyggerne er ennå skyldig 

gebyrer til kommunen. Som nevnt er det en femårsregel som gjelder, og således kan 

Nordkapp kommune ikke gå lengre tilbake enn til 2012. Det betyr at kommunen selv må 

dekke et underskudd på selvkostområde i 2010 og 2011 på til sammen på kr 2 335 071. 

Oversikten viser samlet resultat for de ulike selvkostområdene de siste fem årene. Dersom 

vann og avløp sees i sammenheng, får man følgende oversikt: 

Selkostområde Akkumulert 

2012-2016 

Vann og avløp Kr - 3 785 796 

Renovasjon Kr 1 403 516  

Feiing Kr 880 488 

 

Rådmann mener at selvkostområdet ikke skal påføre det ordinære kommunebudsjettet 

utgifter, og kommunestyret vedtok derfor i juni 2017 og etterfakturere dette underskuddet til 

abonnentene. Vannavgiften ble derfor økt med 19 % fra 1.juli 2017. Man la derfor opp til en 

tilbakebetaling av underskuddet for selvkostområdet med følgende nedbetaling: 

2017 2018 2019 

 kr         750 000   kr         1 535 396   kr         1 500 000  

 

Dette er en inndekning av tidligere år underskudd, som ikke inngår i den ordinære 

beregningen for 2018, og videre i økonomiplanperioden. Når underskuddet er nedbetalt, faller 

den ekstra avgiften som beskrevet bort. 

Budsjett 2018 

Rådmannen vil i sitt budsjettforslag for 2018 anbefale at vedtatt ekstrapåslag med 19 % 

reduseres til 10 % for 2018. Dette har bakgrunn i at de siste selvkostberegningene viser at det 

er behov for å gjøre til dels betydelige økninger i gebyrene for vann, avløp og feiing i 2018 

for å oppnå full kostnadsdekning for disse områdene. Selvkostberegningene viser at disse tre 

områdene må ha en økning på i snitt 16 % på brukerbetalingene for å oppnå full 

kostnadsdekning. Samtidig legger rådmannen opp til at området renovasjon settes ned med 7 

%, dette da i samsvar med selvkostberetningen for 2018.  For en gjennomsnittsbolig vil dette 

medføre en gebyrøkning på om lag kr 1 025,- pr år. I tillegg kommer ekstrapåslaget for vann 

som foreslås satt til 10 % for 2018, slik at total gebyrøkning for de brukerfinansierte 

tjenestene vil bli på om lag kr 700,- pr år. Dette kan illustreres i tabellen under: 
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I beregningen er det lagt til grunn en gjennomsnittsbolig med et årlig forbruk på vann med 120 m3. 

 

Arbeidet med selvkostområdene har pågått gjennom 2017. Det har over tid blitt avdekket at vi 

ikke har hatt full kostnadsdekning på områdene vann og avløp, dette har delvis sammenheng 

med for høyt kostnadsnivå og delvis sammenheng med at vi ikke har belastet alle utgifter. Det 

har over mange år ikke i tilstrekkelig grad vært beregnet og belastet indirekte kostnader og 

kalkulatoriske renter i selvkostregnskapene. Dette har medført at den indirekte ressursbruken 

(ledelse, lønn, regnskap, øvrig merkantil støtte osv.) ikke har blitt henført til 

selvkostområdene. På samme måte har det ikke i tilstrekkelig grad vært belastet 

kalkulatoriske renter. Dette er den renteutgiften som beregnes ut fra investert kapital som kan 

henføres til selvkostområdene. Dette har da medført at selvkostområdene ikke har tatt 

belastningen knyttet til låneopptak som er gjort i forbindelse med investeringer på områdene 

(gjelder i hovedsak vann og avløp).  

 

For alle selvkostområdene har Nordkapp kommune inngått avtale med «Momentum Selvkost 

AS» som bistår Nordkapp kommune med kalkulering av selvkostområdene basert på 

kommende års budsjetter og etterkalkyle basert på endelige regnskapstall. Vi er nå i ferd med 

å få kontroll over områdene slik at bildet etter hvert nå blir tydeligere. Etter at det nå er 

gjennomført selvkostberegninger for hvert av områdene vann, avløp, renovasjon og feiing 

fremkommer det et behov for ytterligere justeringer av brukerbetalinger i form av økte 

gebyrer. Gebyr økningene som foreslås er i tråd med nylig gjennomførte selvkostberegninger 

for hvert av områdene. 

 

1. For selvkostområdet vann er det i budsjettforslaget for 2018 foreslått en 

utgiftsreduksjon på om lag 3 %, dette er i samsvar med hva øvrige områder har lagt 

frem som utgifts reduserende tiltak. Primært tas utgiftsreduksjonen ved redusert 

overtid og vedlikehold. Essensen i dette ligger da i at de planlagte vedlikeholdene må 

ses i sammenheng med hendelser for øvrig. Dette vil da medføre at ved mange 

hendelser, må øvrig vedlikehold reduseres. Det legges opp til en generell 

avgiftsøkning av vanngebyrene på 15,6 %. Nedbetaling av tidligere års overforbruk 

som det er redegjort over for kommer i tillegg, da med foreslått nivå for 2018 med 10 

%. 

 

2. For selvkostområdet avløp er det i budsjettforslaget for 2018 foreslått en 

utgiftsreduksjon på knappe 1 %. Bakgrunnen for at rådmannen her foreslår en noe 

lavere utgiftsreduksjon enn på vann er at området allerede har et vesentlig lavere 

utgiftsnivå enn på vann og at det dermed ikke er grunnlag for kostnadskutt utover det 

2017 2018 Endring 2017 - 2018 %-vis endring Ekstra avgift 10 % Sum 2018 inkl. mva

Vann 4 354kr             5 034kr               680kr                             15,6 % 503kr                         5 537kr                         

Avløp 4 017kr             4 675kr               658kr                             16,4 % -kr                              4 675kr                         

Reonovasjon 5 594kr             5 204kr               -390kr                           -7,0 % -kr                              5 204kr                         

Feiing 453kr                530kr                  77kr                               17,0 % -kr                              530kr                             

Sum 14 418 15 443 1 025 7,1 % 503kr                         15 946kr                       

Ekstra påslag vann 827kr                

Sum 2017 15 245kr           

Normalgebyr inkl. mva - uten ekstra avgift vann
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som er foreslått. Det legges opp til en generell avgiftsøkning av avløpsgebyrene på 

16,4 % 

 

3. For selvkostområdet renovasjon er det ikke lagt opp til noen utgiftsreduksjon. Dette 

har bakgrunn i at tjenesten kjøpes fra Finnmark Miljøtjeneste AS og hvor eneste 

direkte utgift er kvartalsvis faktura fra dem for utført tjeneste. Det legges opp til en 

generell avgiftsreduksjon av renovasjonsgebyrene på 7 %. 

 

4. For selvkostområdet feiing er det ikke lagt opp til noen utgiftsreduksjon. Nordkapp 

kommune har f.o.m. mai 2017 tilsatt egen feier i 50 % stilling. Feiertjenesten har 

tidligere vært ivaretatt gjennom et samarbeid med nabokommunene, først Porsanger 

kommune og sist Gamvik kommune. Etter at også fritidseiendommer nå har fått 

innført lovpålagt feiing ble det besluttet at kommunen skulle lære opp egen ansatt og 

ivareta denne tjenesten med egne ressurser. Selvkostkalkylen for 2018 viser at det vil 

være nødvendig med en økning av feiegebyret med 17 % for å oppnå full 

kostnadsdekning for tjenesten med dagens ressursbruk.  
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3. Investeringer  

3.1 Investeringsplan 2018 - 2021 

 

Det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2018 tar utgangspunkt i vedtatt investeringsplan for 

perioden 2017 - 2020. Det har imidlertid vært behov for justeringer, både på grunn av nye 

presserende investeringsbehov og behov for å forskyve enkelte prosjekter.  

2018 2019 2020 2021

SELVKOST -  FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020

2 Damanlegg - sikring av vannforsyning 3 500 000 2 000 000 1 000 000

7 Utskifting kummer 1 000 000 1 000 000 1 000 000

10 Rørtrasè Øvergata 2 000 000

SELVKOST - NYE FOR PLANPERIODE 2018 - 2021

85 Ivershaugen - Nordvågen 600 000

SUM SELVKOST 4 500 000 5 600 000 2 000 000 0

2018 2019 2020 2021

ANDRE INVESTERINGER - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020

21 Rådhuset - diverse oppgraderinger 2 000 000

28 Kledning Turn 300 000

30 Kommuneplanens arealdel

31 Investeringer IKT 800 000 800 000 800 000

38 Utstyrinvesteringer Helse- og omsorg 350 000 300 000 300 000

44 Kinosal stoler, gulv, sceneteppe og kiosk - utsatt til 2018

Egenkapitalinnskudd KLP 900 000 900 000 900 000 900 000

ANDRE INVESTERINGER - NYE FOR PLANPERIODE 2018 - 2021

39 Av utstyr Honningsvåg skole 250 000 250 000

58 Supperling av bord og stoler til Turnhallen 100 000

59 Forbedringer Turnhallen 300 000

60 Nordkapp Helsesenter, ny oksygenterminal 300 000

61 Nordkapp Helsenster, tak, vinduer, kontorer 4. etg. 3 000 000

64 Nordkapp barnehage, reparasjon av tak og takrenner. Utskifting vinduer 1 700 000

66 Elvegården, drenering rundt bygget 300 000

67 Nordkapp bo- og servicesenter, reparasjon av inngangsparti 100 000

68 Honningsvåg skole, utskifting av vinduer. Tas samlet i 2019 3 000 000

69 Honningsvåg skole, parkett i aula, 190m2 300 000

71 Svømmehall, renovering av herregarderobe 1 000 000

72 Vinkelen 10, oppgradering av 1 leilighet 500 000

73 Idrettshallen, parkett 1100 m2 1 100 000

74 Utfasing av oljekjeler alle bygg 2 000 000

75 Fiskekroken utenfor museet 200 000

77 Ferdigstillelse Elvegata 3 000 000

82 IKT - kvalitetssikringssystem for hele kommunen 200 000

83 IKT - Utstyr for streaming av møter 150 000

84 Vegoppgradering - Asfalteringer 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

86 Smart Energiløsning 500 000

87 Fotballøkke Nordvågen 600 000

88 Utredning fremtidig boligstruktur 500 000

SUM ANDRE INVESTERINGER - EGENFINANSIERT 17 250 000 7 750 000 5 700 000 1 900 000

2018 2019 2020 2021

INVESTRINGSRAMME NYE PROSJEKTER (OPPSTART) 21 750 000 13 350 000 7 700 000 1 900 000

OVERFØRINGER FRA FOREGÅENDE ÅR

SUM INVESTERINGER 21 750 000 13 350 000 7 700 000 1 900 000

Sum planperioden 2018 - 2021

Foreslått investeringer planperioden 2018 - 2021

44 700 000kr                                                                                                 

Tiltak

Tiltak

SUM TOTALT PR ÅR
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Forslaget til investeringsbudsjett for planperioden 2018 - 2021 omfatter følgende: 

Selvkostområdene 

Tiltak 2: Damanlegg – sikring av vannforsyning 

Tiltaket omfatter sikre vannforsyning til Honningsvåg, samt rehabilitering av SIFI 

damanleggene. Utredninger og forprosjektering ble gjennomført i vår 2017 av Norconsult på 

oppdrag fra Nordkapp kommune. Dette tiltaket var opprinnelig planlagt gjennomført i 2015, 

men ble i investeringsplanen for 2014 – 2017 utsatt til 2017 og senere forskjøvet til 2018 

(planperioden 2015 - 2018).  

 

Utgiftsramme:  6,0 millioner 

Gjennomføring:  2018 – 3,5 millioner 

   2019 – 2,0 millioner 

   2020 – 1,0 millioner 

Tiltak 7: Utskifting av kummer.  

Utskifting av gamle/skadete vann- og avløpskummer i sentrale områder i Honningsvåg og de 

mest kritiske kummer i kommunen.  

 

Flere av våre kummer er av eldre steinsatte kummer fra tidlig 1900 tallet som er i meget 

dårlig forfatning og det er forbundet med risiko å gå ned i disse. Det er av HMS hensyn 

påkrevd utskiftning hvor arbeidet og investeringen fordeles over år. Opprinnelig var dette 

planlagt gjennomført i 2014 og 2015, men er senere forskjøvet både til 2015 og 2016. I 

investeringsplanen for 2015 - 2018 ble prosjektet ytterligere utsatt til 2016 og 2017. Senere er 

dette også forskjøvet til 2017 og 2018.  Det foreslås nå gjennomført i åren 2018 til 2020. 

Utgiftsramme: 3,0 millioner 

Gjennomføring: Fordelt over årene 2018, 2019 og 2020 
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Tiltak 10: Rør trasé Øvergata 

Rør trasé i Øvergata er av de eldste traseene vi har og er en forlengelse av traseen i Elvegata. 

Deler av avløpet her består av trerenner. Her er også store mangler på brannkummer på 

strekningen. Utskifting her med nye stengeventiler vil også medføre at en kan foreta 

omkjøring / ”bypass” av vann ved avstenginger og dermed berøre et langt mindre abonnenter 

ved hendelser. Prosjektet var i inneværende planperioden planlagte gjennomført i 2017, men 

er senere flyttet til siste del av planperioden. 

Utgiftsramme: 2,0 millioner 

Gjennomføring: 2019 

 

Tiltak 85: "Ivershaugen" - Nordvågen 

Vannledning her er defekt og består av svake plastrør som er delvis kollapset. Det utgjør en 

strekning på 85 m. Det er store problemer med å tilføre tilstrekkelig vannmengde og 

slukkevann til området. Tiltaket var opprinnelig planlagt gjennomført i 2015 i hht 

investeringsplan for perioden 2014-2017 men er i formannskapet 3.7.2015 vedtatt utsatt til 

2016. Tiltaket er heller ikke i 2016 gjennomført og vil bli foreslått overført til 2017 da det 

ikke anses som kritisk. 

Utgiftsramme: 0,6 millioner 

Gjennomføring: 2019 

 

Veier 

Tiltak 77: Ferdigstillelse Elvegata / Skolegata 

Prosjektet er knyttet til sluttføringen av vann og avløp, samt forstøtningsmurer i Elvegata som 

ble gjennomført sommer og høst 2015. I tillegg vil det bli anlagt mur på ny parkeringsplass i 

Skårungen park. 

Prosjektet er vedtatt gjennomført i kommunestyret 9.11.2016, PS 96/16, men ble av 

budsjettmessig årsaker tatt ut av investeringsplanen for 2017. Tiltaket gjennomføres i 2018 ut 

fra ny kostnadsberegning. 

Utgiftsramme: kr 3,0 millioner 

Gjennomføring: 2018 
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Tiltak 84: Vegoppgradering - asfaltering 

For å oppgradere kommunale veier der forfallet har kommet langt, foreslås det en årlig 

bevilgning på kr 1,0 millioner i nyinvesteringer. Prioriteringer fremgår av vedlikeholdsplan 

for vei som rulleres årlig. 

Utgiftsramme: kr 4,0 millioner – kr 1 millioner pr år. 

Gjennomføring: Gjennomføres årlig i hele planperioden 2018 – 2021 

 

Andre investeringer 

Tiltak 31: IKT – økt kapasitet og lagringsplass servere, infrastrukturoppgradering 

Nordkapp kommune blir stadig mer avhengig av IKT for å løse sine oppgaver og levere sine 

tjenester. IKT må være tilgjengelig for interne og eksterne brukere 24 timer i døgnet året 

rundt. Det stilles høye krav til garantier om levering, tilgjengelighet og sikkerhet mot tap og 

misbruk av data. Nordkapp kommune har ikke foretatt alle nødvendige oppgraderinger av 

infrastruktur og software, dette er noe som er tvingende nødvendig å prioritere fremover. Med 

dette som bakteppe ble det for planperioden 2015 - 2018 vedtatt oppgraderinger av 

eksisterende IKT - plattform hvor fokus skulle være plattformutvidelse, 

klienthandteringssystem/miljø, overvåkingssystem, softwareoppgraderinger og 

databasekonsolidering. Investeringsbehovet ble da beregnet til kr 1,0 millioner fordelt over 

2015 og 2016. 

Nye vurderinger i forkant av investeringsbudsjettet for 2016 viste at det vil være behov for 

ytterligere investeringer knyttet til IKT, dette for å sikre grunnlaget for daglig forsvarlig drift, 

samt imøtekomme krav til kommuner om digitalisering av tjenester. Nye gjennomganger viste 

at det for 2015 og 2016 totalt ville være et investeringsbehov på omlag kr 1,9 millioner. Dette 

medførte da et behov utover det som lå i planperioden 2015 - 2018 på kr 0,9 millioner. I dette 

ligger da en omfattende oppgradering / nyinstallering av saksbehandlingssystem. Dagens 

system har nå nådd et kritisk teknisk nivå. 

Det er også fra politisk nivå gitt tydelige signaler om at IKT må prioriteres i årene fremover. 

Dette både for å få på plass moderne og fremtidsrettede løsninger både ut mot innbyggere og 

internt i forhold til saksbehandling og politisk arbeid. Rådmannen vil derfor legge opp til at 

det må settes av tilstrekkelige midler innenfor investeringsbudsjettet til å ruste opp IKT i 

årene fremover. Foreløpige nøkterne behov for 2018 til 2020 stipuleres til omlag kr 0,8 

millioner hver av årene og vil da blant annet inneholde følgende investeringer: 

- Ny brannmur 

- Ny switch for VMWare og lagringsmiljø 

- Ny ESXI host 

- Ny lagring for virtuelle server 
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- Wireless Controller samt AP 

- Innføring av servicedesk 

- Ny kjerneswitch 

- Ekstern backup 

- Fornying av infrastruktur 

- System for overvåking  

- System for automatisk oppsett av utstyr 

 

Noen av disse tiltakene vil henge sammen og må dermed gjennomføres samtidig. 

 

Utgiftsramme: kr 0,8 millioner årlig i planperioden 

Gjennomføring: 2018 tom 2020 

 

Tiltak 38: Utstyrsinvesteringer Helse- og omsorg 

Det vil årlig være behov for en del investeringer/anskaffelser av utstyr og inventar i sektoren. 

Behovet er knyttet til diverse oppgraderinger i det fysiske miljøet, senger, diverse 

elektromedisinske hjelpemidler, stuemøbler og andre større investeringer. Det vil også bli 

behov for investeringer knyttet til velferdsteknologi o.l. Det foreslås dermed at det i årlig 

investeringsramme settes av et beløp for denne typen oppgraderinger og investeringer. Ut fra 

gjennomsnittlige beregninger anslås dette å være omlag kr 0,3 millioner pr år. 

Utgiftsramme: kr 0,95 millioner 

Gjennomføring: 2018 – kr 0,35 millioner 

2019 – kr 0,30 millioner 

2020 – kr 0,30 millioner 
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Tiltak 39: Oppbygging av Datamaskinpark Honningsvåg skole 

Honningsvåg skole har i driftsbudsjettet for 2018 avsatt kr 170.000,- til investering i AV-

utstyr. Disse midlene brukes til vedlikehold og oppgradering av eksisterende utstyr for elever 

og ansatte.  

Behovet for forbedring av dataparken er stort. Dataparken må fornyes og det bør investeres i 

nytt utstyr slik at tilgjengelighet til PCer for elevene blir betydelig bedre.  

Utgiftsramme: kr 0,5 millioner 

Gjennomføring: 2018 – kr 0,25 millioner 

   2019 – kr 0,25 millioner 

 

Tiltak 58: Supplering av bord og stoler til Turnhallen 

Det er behov for supplering av bord og stoler ved Turnhallen. Ved opptelling høsten 2017 er 

det talt opp 280 stoler og 40 bord av god kvalitet ved Turnhallen. For å gjennomføre store 

arrangementer i Turnhallen medfører dette at det må suppleres med bord og stoler fra lager 

ved Honningsvåg idrettshall. Tiltaket planlegges gjennomført i 2019.  

 

Utgiftsramme: kr 0,1 millioner 

Gjennomføring: 2019 

 

Tiltak 59: Forbedringer Turnhallen 

Etter befaring i Turnhallen er det påvist behov for akustiske forbedringstiltak. Kartleggingen 

av teknisk- lyd- og lys anlegg i Turnhallen påviser et betydelig forbedrings- og 

investeringsbehov. Tiltaket planlegges gjennomført i 2020.  

Utgiftsramme: kr 0,3 millioner 

Gjennomføring: 2020 
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Tiltak 60: Ny oksygenterminal, Nordkapp helsesenter 

Utskifting av eksisterende oksygenterminal på sykestua. Eksisterende terminal er utdatert og 

ikke kan vedlikeholdes lenger. Tiltaket sikrer tilstrekkelig tilgang på oksygen for pasienter 

med akutt medisinsk behov og sikrer at sykestua har nødvendig og sikkert utstyr for akutt 

medisinsk behandling. 

 

Utgiftsramme: kr 0,3 millioner 

Gjennomføring: 2018 

 

Tiltak 75: Fiskekroken  

Plassering av statue Fiskekroken på dens plass ved Nordkapp museet. Statue ble tatt ned fra 

nedslitt betongkloss, fundamentet må støpes, samt at inngjerding må etableres. Medfører 

bedre helhetsinntrykk i sentrum. 

 

Utgiftsramme: 0,2 millioner 

Gjennomføring: 2018 

 

Tiltak 82: IKT – kvalitetssikringssystem for hele kommunen 

Nordkapp kommune har ikke et helhetlig kvalitetssystem. I dag føres avvik i skjemaer, som 

lagres avdelingsvis. Kommunen har ikke et digitalt kvalitetssystem, der man også kan foreta 

en risikoanalyse. Anskaffelse et slikt system vil bedre og effektivisere ledelsen i kommunen, 

og gi de ansatte en bedre mulighet til å registrere avvik. 

Utgiftsramme: kr 0,2 millioner 

Gjennomføring: 2018 

 

Tiltak 83: IKT – utstyr for streaming av møter 

Nordkapp kommune streamer ikke sine politiske møter på internett. Radio Nordkapp sender 

kommunestyret direkte, med det sendes ikke bilder, og sendingene er ikke linket opp mot de 

ulike skakene som er til behandling. Det legges opp til at Nordkapp kommune anskaffer et 

system som løser dette, og at dette gjøres i samarbeid med Radio Nordkapp. På den måten kan 

lokalradioen fortsatt være en viktig formidler av politisk aktivitet i kommunen. 
 

Utgiftsramme: kr 0,15 millioner 

Gjennomføring: 2018 
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Tiltak 87: Fotballøkke Nordvågen 

I 2015 ble fotballøkken på lekeplassen tilhørende Nordvågen barnehage fjernet. Fotballøkken 

var planlagt gjenetablert på tomt rett ved barnehagen, på andre siden av hovedveien i 

Nordvågen. Fotballøkken som ble fjernet er tildelt kr. 120.000 i spillemidler i 2000 og 

Nordkapp kommune har derfor driftsplikt til og med 2020. Gjenetablering av fotballøkken på 

ny tomt er således ikke spillemiddelberettiget, og Nordkapp kommune må derfor dekke hele 

investeringen av eget budsjett.  

 

Utgiftsramme: kr 0,6 millioner 

Gjennomføring: 2018 

 

Bygg 

Tiltak 21: Rådhuset, tilbygg/heis/toaletter/garderober  

Rådhuset ble tegnet opp i september 2017. Dette dannet grunnlag for utarbeidelse av en 

konseptskisse der man ser på muligheten til å utvide kontorkapasiteten med ytterligere 5 til 10 

cellekontorer. Behovet for å utvide kontorkapasiteten må sees i sammenheng med prosjektet 

Ny ledelse. Rådmannens toppledergruppa er ønsket samlet på Rådhuset. Bygningsmessige 

arbeider planlegges gjennomført ila 2018.  

Våren 2017 ble måling av inneklima på rådhuset gjennomført av Nordkapp kommunes 

bedriftshelsetjeneste Hemis. Målingene bekreftet dårlig inneklima. Hemis kom med 

anbefaling om bl.a. gjenåpning av tidligere lukkede lufteventiler. Arbeidet vil forsøkes 

gjennomført parallelt til utvidelse av kontorkapasiteten ila 2018.   

Rådhuset i Nordkapp kommune er ikke universelt utformet og er blant annet dårlig tilrettelagt 

for personer med fysisk funksjonsnedsettelse. Alle kommer seg inn i hallen og på kinoen, men 

oppover i etasjene er det ikke tilgjengelig for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede.  

Universell utforming og tilgjengelighet for alle i hele rådhuset utsettes av hensyn til behovet 

for tilpasninger av arbeidsplasser på Rådhuset. Vi vil imidlertid nyttiggjøre oss andre 

kommunale lokaler som er universelt utformet i planlagte møter som involverer personer med 

nedsatt funksjonsevne.  

På bakgrunn av ovennevnte foreslår rådmannen at det i 2018 gjennomføres arbeider knyttet til 

ovennevnte tiltak med en kostnadsramme på kr 2,0 millioner. Det tas da også sikte på å få 

utarbeidet et helhetlig konsept / skisse for en total renovering av rådhuset. Dette arbeidet må 

imidlertid også ses i sammenheng med pågående arbeider rundt muligheten for bygging av 

nytt basseng. Rådmannen vil dermed i løpet av 2018 legge frem en sak for kommunestyret 

hvor alle elementer rundt rådhuset er vurdert. 

 

Utgiftsramme: kr 2,0 millioner 

Gjennomføring: 2018 
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Tiltak 28: Kledning Samfunnshuset ”Turn”  

I vedlikeholdsplan for bygg har Samfunnshuset ”Turn” stått oppført med ny kledning i 

planperioden 2017 til 2019.  Fasadekledning mot nord vest er i en slik forfatning at denne er i 

ferd med å løsne. Plater løsnet ved bassengsiden i storm i oktober 2015 og veggen ble da 

midlertidig sikret. Det ble i forbindelse med investeringsbudsjettet for 2016 - 2019 vurdert om 

prosjektet skulle gjennomføres i sin helhet i 2018 med total ramme på kr 3,0 millioner mot 

opprinnelig plan som var over en 3 års periode (2016 - 2018). 

Det oppstod i løpet av høsten 2016 nye utfordringer med fasaden mot sør og hele veggen 

måtte derfor plukkes ned i september 2016 og det ble gjennomført midlertidige tiltak her. 

Etter planen skulle dette utbedres permanent i 2017 – imidlertid er ikke dette arbeidet 

ferdigstilt og rådmannen foreslår dermed at hele kledningen av sørvendt vegg ferdigstilles i 

2018. Rådmannen foreslår at ytterligere utbedringer av fasaden avventes inntil det er gjort 

nærmere vurderinger av behovet og totalkostnadene ved et eventuelt totalprosjekt. 

Utgiftsramme: kr 0,3 millioner 

Gjennomføring: 2018 

 

Tiltak 44 Nytt gulvteppe Kinosal, nytt sceneteppe Kinosal og Kinosal 

Prosjektet er behandlet som et felles prosjekt og kommunestyret gjorde vedtak om dette i sitt 

møte 9.6.2016, sak PS 58/16. Her ble det vedtatt å se hele renoveringen av Kinosalen under 

ett. Dette blant annet som følge av at prosjektet er spillemiddelberettiget i sin helhet og at det 

dermed kunne søkes spillemidler med inntil 1/3 av hele prosjektrammen. I prosjektet som ble 

vedtatt lå følgende elementer inne: 

 Legge nytt gulv 

 Installere nye stoler 

 Nytt sceneteppe 

 Etablere lydanlegg/PA 

 Etablere lysrigg 

 

Total kostnadsramme for prosjektet ble i 2016 satt til kr 1 875 000. Av dette lå det da allerede 

inne finansiering knyttet til sceneteppe og gulv (finansiert gjennom investeringsbudsjettet for 

2016). I tillegg har kommunen fått innvilget spillemidler med kr 625 000. Netto behov for 

ytterligere finansiering var ut fra dette kr 970 000. 

Utgiftsramme:  kr 1,875 millioner. Netto finansieringsbehov kr 0,97 millioner. 

 

Gjennomføring: 2017  
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Prosjektet er vedtatt utsatt med gjennomføring i 2018 med en ny kostnadsramme på                        

kr 3 911 900. Prosjektet fremgår ikke av investeringsbudsjettet for 2018 siden dette allerede er 

vedtatt og inngår i investeringsbudsjettet for 2017. 

Tiltak 61: Nordkapp Helsesenter, tak, vinduer, kontorer 4. etg. 
 

Utskifting av deler av taktekke og skråtakvinduer, lydisolering av 6 kontorer.  

Bygget av Nordkapp helsesenter har ca. 40 skråtak vinduer med lekkasjer og varmetap, i 

tillegg vinduer og dører på 2 dagstuer må skiftes. Lekkasje i taktekke på gammel del og over 

fødestua. 6 kontorer i toppetasje må lydisoleres for å sikre taushetsplikt i 

pasientopplysningene. 

 

Utgiftsramme: kr 3,0 millioner 

Gjennomføring: 2018 

 

Tiltak 62: Nordkapp barnehage, reparasjon av tak og takrenner. Utskifting vinduer 

Nordkapp barnehage har flere års gamle lekkasjer i taktekking over tekniske rom, vognskur 

og ved takoverganger. Ca. 40 vinduer må skiftes pga. varmetap. 

 

Utgiftsramme: kr 1,7 millioner 

Gjennomføring: 2018 

 

Tiltak 66: Elvegården, drenering rundt bygget 

Stoppe ytterligere fuktgjennomtrengning i byggets underetasje. Dette tiltaket vurderes i 

sammenheng med fremtidig bruk av Elvegården. 

Utgiftsramme: kr 0,3 millioner 

Gjennomføring: 2019 

 

Tiltak 67: Nordkapp bo- og servicesenter, reparasjon inngangsparti 

Utbedre og stoppe vannlekkasjer i inngangsparti. Dette prosjektet vurderer i sammenheng 

med fremtidig bruk av bygget. 

Utgiftsramme: kr 0,1 millioner 

Gjennomføring: 2020 
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Tiltak 68: Honningsvåg skole, utskifting av vinduer 

Honningsvåg skole ble rehabilitert i 2008. Utskifting av vinduer var på det tidspunktet ikke 

ansett som nødvendig. I dag registreres det kaldt trekk fra de gamle to-lags vinduer som 

medfører stort varmetap. Det foreslås å skifte ut alle vinduer på skolen for å effektivisere 

oppvarmingskostnader og oppnå bedre kvalitet på bygningen. 

Utgiftsramme: kr 3,0 millioner 

Gjennomføring: 2019 

Tiltak 69: Honningsvåg skole, parkett i aula 

Parketten i aula har fått flere skader grunnet tidligere vannlekkasje fra taket. Vannlekkasjen er 

lokalisert og utbedret.  Øverste lag på parketten er skadet og løsnet, store områder er 

oppsprukken og løsnede fliser kan føre til skader på brukere av bygget. Parketten må da 

erstattes. 

 

Utgiftsramme: kr 0,3 millioner 

Gjennomføring: 2020 

 

Tiltak 71: Svømmehall, renovering av herregarderobe 

Nordkapp svømmehall var i 2017 blitt undersøkt i forhold til hygieniske forhold i 

herregarderoben og bæreevne ti betongkonstruksjoner. For å fortsette å bruke svømmehall på 

en trygg og forsvarlig måte må herregarderoben renoveres, samt bærende konstruksjoner i det 

tekniske rommet forsterkes.  

 

Utgiftsramme: kr 1,0 millioner 

Gjennomføring: 2018 

 

Tiltak 72: Vinkelen 10, oppgradering av 1 leilighet 

Renovering av leilighet for vanskeligstilte brukere.  
 

Utgiftsramme: kr 0,5 millioner 

Gjennomføring: 2018 
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Tiltak 73: Idrettshallen, parkett 1100m2 

Parkett er gammelt og oppsprukket. Brukere kan bli skadet dersom de ikke bruker skotøy. 

Midlertidige reparasjoner har lite og kortsiktig effekt.  

 

Utgiftsramme: kr 1,1 millioner 

Gjennomføring: 2019 

 

Tiltak 74: Utfasing av oljekjeler alle bygg 

 

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger 

fra 2020. Forbudet innebærer at bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger blir forbudt 

fra 2020, både til hovedoppvarming og til tilleggsoppvarming. Målet er å få ned 

klimautslippene.  

Kommunen kan søke støtte til utfasing av oljekjel i kommunale bygninger. For å kunne 

benytte seg av støtteordningen, må dette tiltaket forankres i kommunen.  

Utgiftsramme: kr 2,0 millioner 

Gjennomføring: 2020 

 

Tiltak 86: Smart Energiløsning 

Utredning av alternative varmekilder for kommunale bygg i sentrumsnær område. 

Kommunen bør utrede bruk av geo-energi, eller sjøvarme grunnet nærhet til sjø. 

Konseptutredningsstøtte kan søkes med bakgrunn i politisk vedtak og egen andel. Nordkapp 

kommune som byggeier, utbygger og planlegger bør ha slike konseptutredninger før endelig 

investeringsbeslutning. 

 

Utgiftsramme: kr 0,5 millioner 

Gjennomføring: 2018 
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Tiltak 88: Utredning fremtidig boligstruktur 

Helse- og omsorg drifter i dag tjenester i flere bygg. Institusjonsdrift ved Nordkapp 

helsesenter/ Vågenstua og Elvegården med tilnærmet heldøgns omsorg.  

På Nordkapp bo- og servicesenter driftes dagtilbud, avlastningstjeneste for barn/unge samt 

tilsyn/oppfølging i leiligheter. I tillegg har hjemmetjenesten ansvar for boligtjeneste psykisk 

helse og rus samt div. oppfølging av brukere i flere andre bygg. Det betyr at vi drifter tunge 

tjenester fordelt på mange bygg.  

Flere av byggene er tungdrevne og preget av dårlig vedlikehold og har en utforming som gjør 

at det også rent bemanningsmessig krever mye ressurser.  I 2008 ble hjemmetjenesten 

lokalisert på Elvegården og bygget ut for å sikre mellomnivået mellom hjemmetjeneste og 

institusjon som Nordkapp da manglet. Det har vist seg å bli en vanskelig og kostnadskrevende 

tjeneste. Mye skyldes at det driftes i et uegnet bygg som er på tre etasjer med uoversiktlige 

korridorer, gammeldagse løsninger og trangt i fellesarealene.  

I ou-prosjektet «Den trygge havnen» er balansert boligutbygging en av milepælene og en 

viktig forutsetning for å kunne utvikle ny tjenesteprofil og dreie ressurser mer mot 

hjemmetjenesten.  Det anses som nødvendig å avklare status på eksisterende bygg og 

kartlegge behov og muligheter for fremtidig omsorgsboliger /omsorgssenter. I dette ligger 

også å avklare hvor hjemmetjenestens base skal være.  

Det er pr. i dag verken kompetanse eller kapasitet innenfor egen organisasjon til å gjøre 

utredning av fremtidig boligstruktur og rådmann fremmer derfor forslag om å avsette kr 0,5 

millioner. til kjøp av ekstern bistand.   

Utgiftsramme: kr 0,5 millioner 

Gjennomføring: 2018 

Husbankmidler for videre utlån 

Det foreslås låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 millioner for 2018. 

Dette er samme nivå som for 2015, 2016 og 2017. Forslaget er basert på utviklingen i 

utlånene de siste årene. Det vil være mulig for kommunen å foreta ytterligere opplåning i 

løpet av året, hvis behovet for dette er til stede og det finnes tilgjengelige midler hos 

Husbanken. 
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4. Vedlegg 

Vedlegg 1: Kommunestyrets budsjettvedtak  

Saksprotokoll i Kommunestyret – 12.12.2017  

 

Her vil kommunestyrets budsjettvedtak av 12. desember 2017 komme inn. 

 

Vedlegg 2: Kommunelovens krav til kommunens budsjett og økonomiplan 

Kommuneloven krever at kommunens årsbudsjett og økonomiplan skal omfatte hele 

kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 

utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det skal for hvert enkelt år økonomiplanen 

omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Driftsresultatet hvert år 

skal være tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Dersom årsbudsjett 

og/eller økonomiplan er satt opp i ubalanse, utløses statlig kontroll og oppføring i 

kontrollregisteret (ROBEK) etter reglene om betinget kontroll. Nordkapp kommune ble i august 

2009 oppført i ROBEK og budsjettet ble etter dette underlagt statlig kontroll tom 

budsjettbehandlingen for 2011. Årsregnskapet for 2010 ble avlagt med et beskjedent overskudd, 

men tilstrekkelig til at man da klarte å dekke inn akkumulerte underskudd fra tidligere år. På 

bakgrunn av dette ble Nordkapp kommune i august 2011 meldt ut av ROBEK. I løpet av 2011 

ble det på nytt avdekket et stort omstillingsbehov gjennom store budsjettoverskridelser og det 

ble på bakgrunn av dette gjennomført nedskjæringer med omlag kr 13,2 millioner i budsjettet 

for 2012. Samtidig viste regnskapet for 2011 et underskudd på omlag kr 4,6 millioner. Dette 

ble dekket inn gjennom overskudd for 2012, som ble på om lag kr 6,1 millioner.  

For årene 2013 tom 2016 har regnskapene vist overskudd. 2015 ble et svært godt år med et 

regnskapsmessig overskudd på omlag 9,0 millioner. For 2017 er det budsjettert med et 

regnskapsmessig mindreforbruk på omlag kr 2,9 millioner. 

Kravet til realisme i økonomiplanen er ment å styre når ny behandling (justering) er nødvendig. 

Loven stiller ingen formelle krav til fornyet behandling. Kommunestyret avgjør m.a.o. selv når 

behovet for justering er til stede. 

Hensikten med økonomiplanleggingen er først og fremst å få kartlagt den økonomiske 

handlefriheten.  Budsjett og økonomiplan skal vise de økonomiske rammer som de kommunale 

virksomheter skal/må forholde seg til. En stabil utvikling i de økonomiske rammene vil bidra 

til rasjonell og effektiv kommunal forvaltning og produksjon. I denne forbindelse er det av stor 

betydning at kommunen opparbeider seg økonomiske reserver i gode år, som kan benyttes i år 

hvor de økonomiske betingelsene er mindre gunstige. Det er videre særdeles viktig, at det i 
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forkant er fastlagt hva slags tiltak som kan, eller skal settes i verk, dersom plan- og 

budsjettforutsetningene svikter. 

Budsjettarbeidet de senere årene har vært preget av stadige omstillinger. Dette er en situasjon 

som sliter på hele organisasjonen, både innenfor administrativt nivå og på politisk nivå. Mange 

år med nedskjæringer av det kommunale tjenestetilbudet har resultert i at 

omstillingsmulighetene nå er begrenset. Som følge av dette ble det satt i gang et arbeid i januar 

2015 med sikte på å kartlegge hele den kommunale organisasjonen og da med tanke på å få til 

endringer som frigjør ressurser og synliggjøre mulighetsbildet. Dette arbeidet har fortsatt i 2016 

og 2017 gjennom omtalte OU prosjekt innenfor Helse og omsorg og gjennomgangen av 

oppgaveorganiseringen innenfor Oppvekst og kultursektorene. Både arbeidet i Helse- og 

omsorg og i den øvrige organisasjonen fortsetter i 2018.  

I tråd med økonomireglementet er budsjett og økonomiplan fremstilt som ett dokument. Første 

året i økonomiplanen er årsbudsjettet for 2018. 
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Vedlegg 3: Utviklingen i kommuneøkonomien 2012 – 2016   

Folketallsutvikling 

 

 

Nedgangen i folketallet har stoppet opp. Den lille økningen som kom i 2009 fortsatte i 2010 

og innbyggertallet var ved inngangen til 2011 på 3224. Samme tendens vistes også i 2011, 

selv om det flatet noe ut. Ved utgangen av 2011 var folketallet 3228. I løpet av 2012 opplevde 

vi en negativ utvikling i folketallet og pr 31.12.2012 var innbyggertallet på 3205. 

I årene f.o.m. 2013 har vi igjen opplevd positiv utvikling. Pr 1. januar 2017 var 

innbyggertallet på 3291. 

Innbyggertallet per 1. juli i året før budsjettåret er utgangspunktet for beregning av 

rammeoverføringen fra staten. I budsjettet for 2018 er et innbyggertall på 3272 per 1. juli 

2017 lagt til grunn.  

 

            

År 1.1. 1.7.

2013 3205 3219

2014 3213 3254

2015 3278 3273

2016 3276 3288

2017 3291 3272

Befolkningsutvikling 2013 - 2017

Status pr 
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Forholdet mellom driftsutgifter og –inntekter har stabilisert seg på en positiv måte. 

Utviklingen har de tre siste årene vært positiv og vi har kunnet skilte med overskudd f.o.m. 

driftsåret 2012.  

 

Siden 2007 har fordelingen mellom rammetilskudd, skatt og andre inntekter vært relativt lik. 

F.o.m. 2010 viste det en klar forskyvning mellom inntektstypene. Mens andre inntekter 

tidligere har hatt den største andelen, så er det nå rammetilskudd som er størst. Kommunens 

andel av skatteinngangen er også økt og følger trenden fra 2010. For 2018 antas 

rammetilskuddet inkludert inntektsutjevning å beløpe seg til om lag kr 133 millioner. 

 
Både den langsiktige - og kortsiktige gjelden har økt hvert år tom 2013. For 2014 så vi en 

utflating for så å øke igjen i 2015. Vi har en gjeldsbelastning som er betydelig høyere enn 

landsgjennomsnittet, selv om vi ligger på nivå med både finnmarkskommunene og KOSTRA 
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gruppe 3. Ut fra foreslått investeringsramme for 2018 vil vi få en økning i den langsiktige 

gjelden. Med den vedtatte investeringsrammen i hele planperioden vil vi få en økning i 

gjeldsnivået de neste årene, dette er noe vi må følge nøye opp og om nødvendig bremse hvis 

situasjonen tilsier dette.  

Nordkapp kommune har en relativt høy sikringsgrad av sin langsiktige gjeld, om lag kr 230 

millioner. Det gjennomsnittlige rentenivået av disse sikringene er på om lag 4,5 %. Dette 

medfører at vi er mindre sårbare for renteøkninger, samtidig som vi i dag betaler en høyere 

rente av en stor del av gjelden enn dagens rentenivå tilsier. Strukturen på sikringene jobbes 

det kontinuerlig med og da med tanke på lavere sikringsrente. 
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Vedlegg 4: Nasjonal rapportering (Kostra)  

Finansielle nøkkeltall 

I det følgende gjengis en del nøkkeltall, presentert som grafer, for årene 2011-2015. Grafene 

viser utviklingen for og forholdet mellom egen kommune, kommunegruppe 3 (som er SSB sin 

inndeling av sammenlignbare kommuner) og fylkes- og landsgjennomsnittet utenom Oslo. 

Brutto resultatgrad   

 

Grafen viser utviklingen i brutto 

resultatgrad. (Brutto driftsresultat i 

% av driftsinntektene). I hele 

perioden ligger vi over våre 

sammenligningsgrupper, selv om 

vi har hatt en negativ utvikling 

f.o.m. 2012. Det at vi ligger relativt 

godt an når det gjelder brutto 

resultatgrad og vi samtidig vet at vi 

har lavere netto resultater enn de vi 

sammenligner oss med indikerer 

høye finansutgifter (renter og 

avdrag). 
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Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 

  

Det som er svært bekymringsfullt 

er at Nordkapp fortsatt bruker 

mellom 60 - 90 % mer av brutto 

driftsinntekter til å dekke renter 

og avdrag som våre 

sammenlignbare kommuner og 

fylkes- og landsgjennomsnittet. 

Dette er kommunens 

hovedutfordring i forhold til å 

skaffe seg økonomisk spillerom. 

Målsettingen bør være å 

stabilisere dagens nivå. Det vil 

dermed være viktig i årene 

fremover å ha fokus på 

investeringsnivået, da dette vil 

være avgjørende for 

gjeldsutviklingen og derigjennom 

også betjening av gjeld over 

driftsbudsjettet. 
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Netto resultatgrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafen viser netto driftsresultat i % 

av driftsinntektene. Utfordringen 

ligger i å stabilisere driften slik at vi 

over tid genererer positive 

driftsresultat. Etter mange år med 

negativt netto driftsresultat, har vi 

siden 2012 klart å generere positive 

resultater - dog noe varierende i 

grad. For 2014 klarte vi for første 

gang på svært lang tid å oppnå et 

netto driftsresultat på over 3 %. 

Utforingen fremover blir nå å 

stabilisere driften og på sikt også 

øke resultatgraden. Noe av 

utfordringen ligger i den store 

andelen finansutgifter som dekkes 

over driftsbudsjettet. 
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Hovedprioriteringer  

De følgende grafene sier noe om kommunens prioriteringer, målt som andel av netto 

driftsutgifter, innenfor noen vesentlige tjenesteområder, sammenlignet med KOSTRA gruppe 

3, fylkes- og landsgjennomsnitt. 

 

Andel netto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter. 

 

 

Analyser av tallene viser at 

våre høye utgifter tidligere år 

er basert på en noe unøyaktig 

bruk av funksjon 120, dette 

er noe som er rettet opp 

f.o.m. 2014. Økningen i 2013 

har også sammenheng med 

e.o poster. 

Basert på ny kunnskap og 

bruk av funksjon 120 ligger vi 

på omtrent samme nivå som 

referansegruppene. 
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Andel netto driftsutgifter barnehage av netto driftsutgifter totalt 

 

 

 

 
 
 
 

Utviklingen har variert noe de siste 

årene. Imidlertid har vi ligget 

innenfor det som har vært 

sammenlignbare kommuner. 

Økningen fra 2010 til 2011 skyldes 

bortfall av barnehagetilskuddet 

f.o.m. 2011, da dette ble innlemmet 

i rammetilskuddet. Utviklingen de 

siste årene viser at vi ligger helt på 

nivå med ref. gruppene. Økningen i 

2013 skyldes overkapasitet, noe som 

ble tatt ned i 2014, derav utflatingen 

/ nedgangen i 2014 og 2015. 
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Andel netto driftsutgifter grunnskoleopplæring av netto driftsutgifter totalt 

 

 

 

Nordkapp har hatt en relativt større 

ressursreduksjon tom 2013 

sammenlignet med 

referansegruppene. Dette har 

sammenheng med de strukturelle 

grepene som er gjort innenfor 

skolesektoren i Nordkapp over flere 

år. F.o.m. 2013 så vi en økning i 

ressursbruken for så å stabilisere seg 

f.o.m. 2014. Vi har nå stabilisert 

ressursene omlag på samme nivå 

som våre referansegrupper.  
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Andel netto driftsutgifter pleie og omsorg av netto driftsutgifter totalt 

 

 

 

Nordkapp har ligget lavere enn både 

landssnittet og KOSTRA gruppe 3 

når det gjelder andelen driftsutgifter 

totalt brukt på pleie og omsorg.  

Etter at tendensen har vært økende 

tom 2009, har det vært nedgang i 

ressursbruken, dog med en utflating 

og økning f.o.m. 2012. Vi ligger 

fortsatt under KOSTRA gruppe 3, og 

nå også under landsgjennomsnittet, 

men på nivå med 

fylkesgjennomsnittet. 
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Andel netto driftsutgifter sosialtjenesten og barnevern av netto driftsutgifter totalt 

 

 

 

 

Nordkapp kommune hadde en klar 

nedgang i utgiftene til sosial og 

barnevern fra 2006 til 2009. Fra 

2009 til 2013 ble det imidlertid stor 

økning før det igjen gikk ned. Her 

vil tiltak innen barnevern ha stor 

påvirkning pga kommunens 

størrelse. I tillegg vil refusjoner 

virke inn i og med at dette er måling 

av nettoutgifter. Fra 2012 til 2013 

skjedde det en markant økning, dette 

har sammenheng med stor økning i 

sosialhjelpsutbetalingene, en tendens 

som man også så på landsbasis. Vi 

ser nå en utflating og nedgang som 

har direkte sammenheng med 

nedgang i sosialhjelpsutbetalingene. 

Også utgiftene til barnevern isolert 

sett har nå stabilisert seg. 
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Andel netto driftsutgifter kultur av netto driftsutgifter totalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nordkapp kommune har tradisjonelt 

sett brukt en relativt stor andel til 

kultur. T.o.m. 2013 var det imidlertid 

en markant nedgang. F.o.m. 2014 er 

det igjen økning sammenlignet med 

referansegruppene selv om det gikk 

noe ned igjen i 2015. Vi er nå på nivå 

med referansegruppene. 
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Vedlegg 5: Mål og verdier for 2018  

Det er et selvsagt mål for alle deler av organisasjonen å holde seg innenfor de budsjettrammer 

som blir gitt. Det ble i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 angitt spesifikke mål 

og verdier som kommunen som organisasjon skulle strekke seg mot. Disse mål og verdier 

anses fortsatt å gjelde og er har en såpass sterk forankring og aktualitet at disse også legges til 

grunn for 2018. 

 

Hovedmål for hele organisasjonen: Holde seg innenfor de gitte budsjettrammer. 

Innenfor de enkelte områder er det angitt i hovedsak kvalitative mål som organisasjonen skal 

bestrebe seg på å oppnå.  

1.  Skole  

Det skal opprettholdes og videreutvikles et kvalitativt godt skoletilbud for alle i skolepliktig 

alder. 

2. Barnehager   

Det skal for de som søker, sikres barnehageplass og et trygt og godt barnehagetilbud. 

3. Kultur  

Kommunen skal på tross av knappe midler motivere og hjelpe det frivillige kulturliv til en 

positiv utvikling og en ny giv.  

4. Helse- og omsorgstjenesten 

Det skal tilstrebes innenfor budsjettrammen å gi kommunens innbyggere med behov for 

helse- og omsorgstjenester et verdig tilbud gjennom faglig forsvarlige tjenester. Overordnede 

prinsipper er individuelle behov, aktivitet og deltakelse. 

5. Samhandlingsreformen 

Kommunen skal ikke ha utskrivningsklare pasienter liggende på sykehus. 

Legetjenesten/sykestue skal innenfor det som er medisinskfaglig forsvarlig, sikre at pasienter 

ikke sendes unødig til sykehus.  

6. Rehabilitering   

Kommunen skal ha fokus på forebygging og rehabilitering.  Gjennom tverrfaglig samarbeid 

og samhandling, på tvers av avdelinger og sektorer, skal det jobbes for et tjenestetilbud som 

er basert på kompetanse og kunnskap om den enkeltes rehabiliteringsprosess. En viktig 

tilnærming i dette vil være læring - og mestringsstrategier.  
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7. Teknisk infrastruktur (Vei, vann, avløp) 

Det skal sikres tilfredsstillende framkommelighet med effektiv snøbrøyting. Vannforsyningen 

skal opprettholdes uten avbrudd og uten forurensing over grenseverdiene. Avløpssystemet 

skal sikres drift uten avbrudd. 

8. Brannvesen  

Brann og branntilløp skal unngås ved forebyggende tilsyn og nødvendige tiltak. 

9. Tekniske fellestjenester  

Det skal på tross av stramme økonomiske rammer sørges for full oversikt samt god service og 

oppfølging av alt byggvedlikehold. 

10. Sykefravær  

Det skal arbeides for at sykefraværet på årsbasis ikke overstiger 5 %. 

Det er ikke tilstrekkelig å oppnå målene, arbeidet og tjenesteutførelsen skal gjennomføres i 

samsvar med de verdier som skal prege organisasjonen. Disse verdiene måles vi hver dag på - 

både i forhold til hverandre og i forhold til politikere og i forhold til innbyggerne. 

Verdier for organisasjonen   
Dette er verdier som skal prege hele organisasjonen og ha konsekvenser for vårt møte med 

innbyggerne. Innbyggerne er gjennom de politiske organ i realiteten våre arbeidsgivere. 

Innbyggerne er også vår kunder og oppdragsgivere. Verdiene karakteriseres ved 5 

nøkkelbegrep. Disse begrepene med sitt innhold må integreres i organisasjonen. 

Oppgaveutførelsen måles mot disse verdiene. 

 
a) Profesjonell 

 Alltid prøve å finne de beste løsninger og dele erfaringer 

 Utvikle god arbeidspraksis og være kostnadsbevisst 

 Ha et innbygger - og kundefokus 

 

b) Omtanke 

 Null skader og ulykker med konsekvenser for liv, helse og miljø 

 Respektere hverandre og våre brukere (kunder) og arbeide for et godt arbeidsmiljø 

 

c) Samarbeid 

 Utveksle erfaringer innad i virksomhetene og på tvers av organisasjonsgrenser 

 Tilstrebe gode samarbeidsløsninger på tvers av organisasjonsgrenser og samtidig 

ivareta klare ansvarsforhold.  
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d) Serviceholdning 

 Innbyggernes skal møtes med kundeperspektiv 

 Myndighetsutøvelse skal preges av respekt for innbyggerne 

 

e) Lojalitet 

 Delta aktivt i diskusjoner i organisasjonen om aktuelle problemstillinger og fritt 

framføre motforestillinger 

 Følge opp aktivt og positivt de konklusjoner som trekkes og beslutninger som fattes 

 Bidra utad til et godt renommé for kommunens organisasjon 
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Beskrivelse av budsjettiltak 
 

   
 

 

 

SENTRALADMINISTRASJON 

 
1.1 Avvikling av avtale med Finnut AS 

Iverksettelse 

Fom 1.1.2019 

 

Økonomi 

Kr 0,12 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltak 

Vi har i dag avtale med Finnut AS vedrørende utarbeidelse av kravspesifikasjoner og 

konkurransegrunnlag, samt gjennomgang av tilbud knyttet til rammeavtaler og større 

innkjøpsavtaler. Dette kan i fremtiden gjennomføres i egen regi med bistand fra og/eller i 

samarbeid med nabokommuner. 

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen vesentlige konsekvenser for brukere 

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen store konsekvenser for ansatte. 

 

Tilrådning 

Tiltaket kan gjennomføres. 

 
1.3 Reduksjon i lisensutgifter 

Iverksettelse 

Fom 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt 0,075 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltak 

Det tas sikte på en total gjennomgang av kommunens ulike lisensutgifter innenfor IKT-

området. Antas å kunne ha en effekt på sikt på om lag kr 150 000 på årsbasis. 

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen  

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 
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Beskrivelse av budsjettiltak 
 

   
 

 

1.6 Kommunalt bidrag til omstilling  

Iverksettelse 

Fom 1.1.2019 

 

Økonomi 

Årseffekt 0,65 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltak 

Status som omstillingskommune avsluttes i 2018. Kommunal egenandel i til 

omstillingsprosjektet vil fom 2019 opphøre. 

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen 

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 

 

 

1.10 Avvikling av avtale med AON (forsikringsmegling)  

Iverksettelse 

I løpet av 2018 

 

Økonomi 

Årseffekt 0,199 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltak 

Nordkapp kommune vil si opp sin avtale med forsikringsmegler.  

  

Konsekvenser for brukere 

Ingen. 

 

Konsekvenser for ansatte 

Det etableres en rutine for innmelding av skadetilfeller direkte til kommunens respektive 

forsikringsselskap. 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 
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Beskrivelse av budsjettiltak 
 

   
 

 

1.11 Avvikling av abonnement Kommuneforlaget (personalhåndboka)  

Iverksettelse 

Fom 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt 0,09 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltak 

Vi vil si opp abonnement på den elektroniske personalhåndboken.  

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen. 

 

Konsekvenser for ansatte 

Informasjon i den elektroniske personalhåndboken er lett tilgjengelig bl.a. på lovdata.no. 

Ingen konsekvenser for ansatte.  

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 

 

 
1.12 Oppsigelse utbrukte mobilabonnement  

Iverksettelse 

Fom 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt 0,1 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltak 

Samtlige mobiltelefonabonnementer gjennomgås og kontrolleres mht forbruksmønster. 

Abonnementer som ikke brukes vil sies opp, abonnementer uten datapakke vil enten sperres 

for databruk eller det vil legges til en datapakke. Det gis opplæring til ledere i oppfølging av 

ansattes forbruk av mobiltelefonitjenester.  

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen. 

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen. 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 
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Beskrivelse av budsjettiltak 
 

   
 

 

 

1.13 Reduksjon møtegodtgjørelse politiske møter  

Iverksettelse 

Fom 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt 0,1 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltak 

Det er planlagt færre politiske møter sammenliknet med 2016-2017. Det vil gi reduksjon i 

møtegodtgjørelsesutgifter.  

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen. 

 

Konsekvenser for ansatte 

Saksutredning må planlegges god tid i forveien. Eventuelle forsinkelser i saksutredningen og 

fristoverskridelser vil kunne medføre lengre ventetid før politisk behandling av aktuelle saker.  

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 

 

 
1.14 Reduksjon i annonsering politisk  

Iverksettelse 

Fom 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt 0,025 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltak 

Reklamebudsjettet reduseres til et nivå tilsvarende påløpte utgifter i 2017.  

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen. 

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen. 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 
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1.15 Reduksjon i overtidsbruk IKT 

Iverksettelse 

Fom 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt 0,05 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltak 

Overtidsarbeid utløses i all hovedsak av planlagt vedlikehold. Dette vil fremover 

gjennomføres innenfor forskjøvet arbeidstid istedenfor.  

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen. 

 

Konsekvenser for ansatte 

Forskjøvet arbeidstid en dag i måneden.  

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 

 

 
1.16 Reduksjon i lisenser og IT-utgifter Økonomiavdelingen 

Iverksettelse 

Fom 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt 0,05 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltak 

Gjennomgang av budsjettet viser at det vil være rom for å ta ned totalbudsjettet knyttet til 

lisenser med kr 50 000. 

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen 

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 
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1.17 Avvikling av serviceavtale HP 

Iverksettelse 

Fom 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt 0,019 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltak 

Avtalen er ikke i bruk og sies opp.  

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen 

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 

 

 

1.18 Avvikling av serviceavtale fasttelefoner Cisco 

Iverksettelse 

Fom 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt 0,02 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltak 

Fasttelefoner er eldre enn 3 år og serviceavtalen anses som unødvendig.  

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen 

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 
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1.19 Avvikling av avisabonnement – avisen «Ledelse» 

Iverksettelse 

Fom 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt 0,0025 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltak 

Abonnementet sies opp. 

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen 

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 

 

 
1.20 Avvikling leasingavtale frankeringsmaskin 

Iverksettelse 

I løpet av 2018 

 

Økonomi 

Årseffekt 0,019 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltak 

Avslutning av leasingavtale på frankeringsmaskinen på rådhuset. Mesteparten av posten skal 

fremover sendes fra vårt nye saksbehandlingssystem Elements og direkte til Altinn (Svar Ut) 

alternativt via sentral print tjeneste.  

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen 

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 
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4.1 Finansiering av drift VFR, og felles innkjøp IKT i Vest-Finnmark 

Iverksettelse 

Fom 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt -0,2 mill i utgiftsøkning 

 

Beskrivelse av tiltak 

Vi mangler full finansiering av området ved at vår andel av utgiftene knyttet til VFR ikke er 

dekket. Dette har tidligere vært dekket delvis gjennom bruk av det kommunale næringsfondet, 

noe ikke lenger er mulig. Underdekning om lag kr 200 000. Selve kontingenten er på kr 

140 000, mens felles innkjøp IKT (kart og selvbetjeningsportal) utgjør om lag kr 60 000. 

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen 

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 

 

 

OPPVEKST OG KULTURSEKTOREN 

 
2.1 Reduserte lærerstillinger 

Iverksettelse  

1.8.2018 og 1.8.2019 

 

Økonomi 

For 2018 kr 0,27mill i besparelse 

For 2019 kr 0,92 mill i besparelse 

Årseffekt (fom 2020) kr 1,3 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

Antall lærerårsverk ved Honningsvåg skole reduseres med 1 årsverk fra 1.8.2018 og 1 årsverk 

1.8.2019.  

 

Konsekvenser for brukere 

Elevene ved Honningsvåg skole vil ha færre lærere per elev. Kontaktlærerne vil få flere elever 

og foresatte å forholde seg til. Tiltaket kan også medføre færre delingstimer i enkelte fag.  

 

Konsekvenser for ansatte 

Reduksjon av stillinger vil gjennomføres uten at ansatte sies opp. Gjennomføres ved 

hovedtilsetting av lærere våren 2018.   

 

Tilrådning 

105



Vedlegg til budsjett 2018, Økonomiplan 2018 – 2021 
 

Beskrivelse av budsjettiltak 
 

   
 

Tiltaket gjennomføres 

 

2.2 Redusere lærerstillinger ved Gjesvær skole 

Iverksettelse  

1.8.2018 

 

Økonomi 

For 2018 kr 0,0625 mill i besparelse 

Årseffekt kr 0,15 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

Tildeling av lærerressurs til Gjesvær skole reduseres tilsvarende 0,2 lærerårsverk uavhengig 

av om ungdomstrinnet flyttes til Honningsvåg skole eller ikke.  

 

Konsekvenser for brukere 

Elevene ved Gjesvær skole vil ha færre lærere per elev. Tiltaket kan også medføre færre 

delingstimer i enkelte fag. 

 

Konsekvenser for ansatte 

Reduksjon av stillingen vil gjennomføres uten at ansatte sies opp. Gjennomføres ved 

hovedtilsetting av lærere våren 2018.   

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres 

 

 

2.7 Flytting av ungdomstrinnet ved Gjesvær skole til Honningsvåg skole 

Iverksettelse  

1.8.2018 

 

Økonomi 

For 2018 kr 0,375 mill i besparelse 

Årseffekt kr 0,9 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

Ungdomstrinnet ved Gjesvær skole flyttes til Honningsvåg skole. Tiltaket medfører at rektor 

ved Honningsvåg også er rektor ved Gjesvær skole.  

 

Konsekvenser for brukere 

Elever i ungdomstrinnalder bosatt i Gjesvær må daglig skysses til og fra Honningsvåg. Ved 

stengt vei vil elevene få tilbud om alternativ undervisning i Gjesvær.  

 

Konsekvenser for ansatte 

Reduksjon av stillinger vil gjennomføres uten at ansatte sies opp. Gjennomføres ved 

hovedtilsetting av lærere våren 2018.  

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres 
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2.8 Stenge 1 avdeling ved Nordkapp barnehage 

Iverksettelse  

1.8.2018 

 

Økonomi 

For 2018 kr 0,625 mill i besparelse 

Årseffekt kr 1,5 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

Prognosen for antall barn i barnehagealder tilsvarer at det vil være tilstrekkelig med drift av 9 

barnehageavdelinger i kommunen for å sikre full barnehagedekning. Nordkapp barnehage kan 

dermed drives med 5 avdelinger.  

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen konsekvenser.  

 

Konsekvenser for ansatte 

Eventuell reduksjon av stillinger vil gjennomføres uten at ansatte sies opp. Gjennomføres ved 

hovedtilsetting av ansatte i barnehagene våren 2018.  

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 

 

 

2.9 Gjennomgang barnehagestruktur  

Iverksettelse  

1.1.2018 

 

Økonomi 

Utgiftsøkning kr 0,1 mill i 2018.  

 

Beskrivelse av tiltak 

Rådmannen vil utrede fremtidig barnehagestruktur i Nordkapp kommune. Endringer i 

barnehagestruktur vil med stor sannsynlighet gi langsiktig økonomisk effekt i forhold til drift, 

investering og vedlikehold av byggene som i dag benyttes til barnehagedrift.  

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen umiddelbare konsekvenser. Utredningen vil gi anbefalinger som kan få konsekvenser 

for brukerne.  

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen umiddelbare konsekvenser. Utredningen vil gi anbefalinger som kan få konsekvenser 

for brukerne. 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 
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2.10 Tilskudd fra integreringstilskudd til Honningsvåg skole 

Iverksettelse  

1.1.2018 

 

Økonomi 

For 2018 kr 0,3265 mill i besparelse 

Årseffekt kr 0,7836 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

Honningsvåg skole tilføres tilskudd fra integreringstilskudd til flyktninger på kr. 326.500 i 

2018 og kr. 783.600 i 2019 for styrking av undervisningen for flyktninger ved Honningsvåg 

skole.  

 

Konsekvenser for brukere 

Styrking av lærertettheten ved Honningsvåg skole og forsterket tilbud til flyktninger ved 

skolen.  

 

Konsekvenser for ansatte 

Tilskuddet tilsvarer styrking av Honningsvåg skole med 1,2 lærerårsverk med helårseffekt.  

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 

 

 

2.12 Reduksjon av 1 lærerstilling ved Nordkapp voksenopplæring 

Iverksettelse  

1.8.2018 

 

Økonomi 

For 2018 kr 0,27 mill i besparelse 

Årseffekt kr 0,65 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

Forutsatt reduksjon i antall mottatte flyktninger til Nordkapp kommune planlegges reduksjon 

av 1 lærerstilling ved Nordkapp voksenopplæring.  

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen store konsekvenser forutsatt færre mottatte flyktninger.  

 

Konsekvenser for ansatte 

Reduksjon av stillinger vil gjennomføres uten at ansatte sies opp. Gjennomføres ved 

hovedtilsetting av lærere våren 2018.  

 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 
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HELSE OG OMSORG 

 
3.1 Redusere fysioterapitjenesten 

Iverksettelse  

Fra 1.7.2018  

 

Økonomi 

For 2018 kr 0,3 mill i besparelse 

Årseffekt kr 0,6 mill i besparelse 

Driftstilskudd utgjør ca. 600 000 på årsbasis.  

For de kommunale årsverkene mottar vi fastlønnstilskudd og netto utgift pr. årsverk er ca.  

350 000 – 400 000.  

 

Beskrivelse av tiltak 

Honningsvåg fysikalske institutt avvikler driften 1. juli 2018. I den forbindelse skal det gjøres 

en gjennomgang av totaltjenesten innenfor fagområdet fysioterapi. Nordkapp kommune 

topper ikke statistikken på antall årsverk fysioterapeuter pr. innbygger men det vil likevel 

være nødvendig å vurdere en annen og mer effektiv drift av den totale fysioterapitjenesten. Pr. 

i dag har vi to årsverk kommunalt ansatte hvorav den ene er senior. Videre har vi driftsavtale 

med Honningsvåg fysikalske institutt på 1 ½ årsverk.  

 

Konsekvenser for brukere 

Tilgjengeligheten til fysioterapi vil sannsynligvis reduseres og det vil bli lengre ventetid. 

Noen vil muligens benytte seg av tilbud i andre kommuner og dette vil medføre økte 

refusjonskrav for Nordkapp. Hvor mye dette kan beløpe seg til er vanskelig å anslå.   

 

Konsekvenser for ansatte 

Det vil bli nok bli et økt press på etterspørsel av tjenesten og prioriteringsnøkkel for 

fysioterapi i Nordkapp må revideres. Samordning og styring av totaltjenesten blir særlig 

viktig. Det vil være nødvendig med gode systemer for ventelister og prioriteringer.  

   

Tilrådning 

Tiltaket kan gjennomføres. 
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3.3. Avvikle utvidet omsorgstilbud ved Elvegården, herunder utrede fremtidig 

lokalisering av hjemmetjenesten   

Iverksettelse 

Fra 1. april 2018 

 

Økonomiske konsekvenser 

For 2018 kr 1,25 mill i besparelse 

Årseffekt kr 1,8 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

Da Hjemmetjenesten ble etablert på Elvegården i 2008 var det en forutsetning at bygget skulle 

tilrettelegges noe for den nye driften. På grunn av flere omstillingsprosesser og økonomiske 

utfordringer har det ikke vært kapasitet til å gjennomføre disse tiltakene.  Tjenesten har de 

senere årene blitt mer krevende pga. økte behov hos beboerne og de som er på 

korttidsopphold, og dagens drift er mer tilnærmet lik sykehjem. På grunn av lite tilrettelagte 

lokaler og manglende utstyr brukes det forholdsvis mye ressurser for å sikre forsvarlig drift. 

Det er f. eks ikke plass til alle brukerne i fellesarealet, det er ikke lagt til rette med nødvendige 

hjelpemidler verken ift. forflytning og nødvendig medisinsk teknisk utstyr og personalet har 

dårlig fasiliteter når det gjelder møterom og kontorer.   

I 2017 var det planlagt å foreta ombygginger som skulle sikre en bedre situasjon for både 

beboere og ansatte. Tekniske befaringer viser nå at det ikke er mulig å gjøre dette uten 

betydelige kostnader.  Dette er en hovedårsak til at det nå foreslås å avvikle heldøgns tjeneste 

på Elvegården. I tiltaket ligger også behovet for å utrede hvor hjemmetjenesten skal 

lokaliseres i fremtiden og hvilken struktur helse- og omsorgssektoren totalt sett skal ha. Dette 

ligger også inne i milepælsplanen for ou- prosjektet «Den trygge havnen».    

Pr. i dag drifter helse- og omsorg tunge tjenester i 3 bygg og dette er ressurskrevende. Vi må 

derfor i fremtiden prøve å samlokalisere mer og få ned også driftsutgiftene.  

Konsekvenser for brukere 

Beboere på Elvegården med behov som krever tilnærmet heldøgns omsorg må flyttes til 

Nordkapp helsesenter og Vågenstua. To leiligheter ved Elvegården vil frigjøres og kunne 

tildeles hjemmeboende med behov for tilrettelagt bolig. Det vil være nødvendig å ta i bruk 

dobbeltrom igjen ved Nordkapp helsesenter, dvs. de 5 sengene vi har redusert i ou-prosjektet 

må tas i bruk. I tillegg bør det vurderes at et rom på Vågenstua gjøres om til 2 senger og 

brukes til korttidsplass/avlastning.  

   

Konsekvenser for ansatte 

Ansatte utøver helsehjelp, praktisk bistand og annen oppfølging i ordinær hjemmetjeneste. 

Felles måltid og andre aktiviteter som utløser økt bemanning vil ikke gjennomføres. 

Korttidsopphold og avlastningsopphold tilbys i ordinær institusjon, fortrinnsvis  
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kortidsenheten ved Nordkapp helsesenter. Det vil kunne bli aktuelt med 

nedbemanningsprosesser etter gjeldende omstillingsavtale.   

Tilrådning 

Tiltaket kan gjennomføres 

 

 

3.4 Redusere 40% stilling på kjøkkenet 

Iverksettelse:  

Fra og med januar 2018  

 

Økonomi 

For 2018 kr 0,2 mill i besparelse 

Årseffekt kr 0,2 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

En ansatt har sagt opp sin stilling og det er mulig å effektivisere driften 

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen  

 

Konsekvenser for ansatte 

Ny arbeidsplan må utarbeides 

 

Tilrådning 

Tiltaket kan gjennomføres 
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LEGETJENESTEN OG JORDMORTJENESTEN 

 

3.10 Reduksjon i driftsutgifter 

Iverksettelse 

Fra 1.1.2018 

 

Økonomi 

For 2018 kr 0,257 mill i besparelse 

Årseffekt kr 0,257 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

Det gjennomføres generelle utgiftsreduksjoner innenfor tjenesten knyttet til utstyr, inventar, 

kurs og vedlikehold. 

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen 

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen 

 

Tilrådning 

Tiltaket kan gjennomføres 

 

 

3.12 Reduserte lønnsutgifter, engangstiltak 2018 

Iverksettelse  

Fra og med 1.7.2018  

 

Økonomi 

For 2018 kr 0,091 mill i besparelse 

Årseffekt kr 0,35 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

I forbindelse med at en av legene pensjoneres fom. 1. juli 2018 holdes stillingen vakant deler 

av 2018. 

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen. 

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen 

 

Tilrådning 

Tiltaket kan gjennomføres. 
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3.13 Tilgang på friske penger 

Iverksettelse 

2018 

 

Økonomi: 

Foreløpig ingen tallfestet størrelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

Det er klare signaler på at Nordkapp kommune får en avtale med Finnmarkssykehuset om 

tilskudd til den desentraliserte cellegiftbehandlingen vi har drevet siden 2005. Avtalen bør tre 

i kraft fra 1. januar 2018. Det er uklart hva beløpet blir. Jeg vil anta at det må bli minimum kr 

200 000. Det er rimelig at halvparten føres som øremerket tilskudd til stillingen for 

kreftsykepleier i omsorgstjenesten, mens den andre halvparten føres som tilskudd til den 

kommunale legetjenesten. Videre ønsker vi å gi immunmodulerende behandling på 

tilsvarende vis og med en tilhørende godtgjørelse. Det er også framsatt krav om refusjon av 

halvparten av årlig innsparte utgifter på transportbudsjettet for foretaket knyttet til at 

behandlingen skjer desentralisert. Det bør utgjøre om lag kr 100 000.  

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen 

 

Konsekvenser for ansatte/kommunen 

Ingen 

 

Tilrådning 

Tiltaket kan gjennomføres. 

 

3.14. Reforhandling legeavtalene 

Iverksettelse  

Fra 1. januar 2020 

 

Økonomi 

Foreløpig ingen tallfestet størrelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

Kommunen igangsetter reforhandling av legeavtalen, som trådte i kraft 1. januar 2011. 

Avtalen løper uforandret til en av partene krever slik forhandling med tre måneders varsel. 

Avtalen regulerer bl.a. arbeidstid, rettigheter og krav knyttet til vaktordningen, permisjoner og 

fordeling av inntektene ved legekontoret mellom kommunen og legene.  

 

Konsekvenser for brukere 

Ingen 

 

Konsekvenser for ansatte 

Ingen 

 

Tilrådning 

Tiltaket kan gjennomføres   
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NAV 

 
3.20 Reduserte lønnsutgifter flyktningetjenesten med 1 årsverk 

Iverksettelse  

Fra 1.7.2018 

 

Økonomi 

For 2018 kr 0,25 mill i besparelse 

Årseffekt kr 0,5 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

IMDI har gitt klare føringer for at færre kommuner blir forespurt om å bosette flyktninger de 

kommende årene. 

De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, 

inkludert 150 enslige mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker 

asyl i Norge. 

Det betyr at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene, 

er bedt om å bosette flyktninger i 2018. Kommunene som får anmodning om bosetting er 

spurt om å bosette langt færre enn tidligere.   

 

Nordkapp kommune har fått bekreftet fra IMDI at kommunen ikke vil bli forespurt om 

bosetting for 2018. Flyktningetjenesten vil derfor få redusert behov for bemanning både på 

kort og lang sikt.  

 

I tillegg til Fagleder og en miljøarbeider, er det midlertidig tilsatt en flyktningkonsulent i 100 

% stilling. Denne stillingen faller da bort.  

 

Konsekvenser for brukere  

Brukerne vil nok i en overgangsperiode merke at det ikke vil være samme kapasitet fra 

Flyktning tjenesten, og de som er på introduksjonsprogrammet vil nok ikke få optimal 

oppfølging deler av året. Samtidig vil det bli færre og færre på introduksjonsprogrammet slik 

at det etter hvert ikke vil få merkbare konsekvenser.   

 

Konsekvenser for ansatte  
Selv om det ikke blir bosetting i 2018, er det over 20 deltagere i introduksjonsprogrammet. 

Det ble bosatt flere familier høsten 2017 som krever tett oppfølging det kommende året. I 

tillegg er det totalt 51 flyktninger som inngår i 5 årsperioden med tilskudd fra IMDI som 

kommunen har et særskilt ansvar for. Det blir et krevende år for de to som skal ivareta 

flyktning tjenesten, men det er likevel vurdert som gjennomførbart.  

 

Tilrådning 

Tiltaket kan gjennomføres   
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3.21 Reduserte lønnsutgifter i forbindelse med innvilgede prosjektmidler 

Iverksettelse  

Fra 1.1.2018 

 

Økonomi 

For 2018 kr 0,3mill i besparelse 

Årseffekt kr 0,3 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

NAV Nordkapp har fått kr. 610.000,- fra Arbeid og Velferdsdirektoratet til gjennomføringen 

av prosjektet «Aktiv hverdag» Der det skal jobbes målrettet for å få unge ut i jobb eller 

utdanning. Stillingen ble lyst ut, men vedkommende som fikk tilbud om jobben takket nei. 

Etter en helhetlig vurdering vil det være gjennomførbart å håndtere prosjektet over 2 år med 

de eksisterende ressursene som er i kontoret. Prosjektet blir nøye fulgt opp og vil være klar til 

oppstart 1.12.17         

 

Konsekvenser for brukere 

Det optimale hadde sannsynligvis vært å ha en dedikert person som bare jobber med dette 

prosjektet, og brukerne hadde nok fått en tettere oppfølging dersom man hadde rekruttert 

eksternt. På den annen side så har kontoret dyktige folk som har god kunnskap om feltet, som 

kan de ulike tekniske oppfølgingssystemene som kreves og som samarbeider godt.» Aktiv 

hverdag» vil likevel være et særskilt prosjekt i kontoret, slik at de personene som deltar i dette 

vil få tettere oppfølging enn ellers.   

 

Konsekvenser for ansatte 

De ansatte får en ny utfordring som blir arbeidskrevende men interessant. De må jobbe på en 

annen måte og alle må hjelpe hverandre slik at de som skal jobbe med prosjektet får 

nødvendig handlingsrom. Hele kontoret er innstilt på å få til dette.  

 

Tilrådning 

Tiltaket kan gjennomføres   
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TEKNISKE TJENESTER / FELLESTJENESTER 

 
5.1 Økning i gebyrinntekter knyttet til byggesak  

Iverksettelse  

Fra 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt kr 0,02 mill i inntektsøkning 

 

Beskrivelse av tiltak 

Antall byggesaker i 2017 og overskudd på gebyrinntekter gir et grunnlag til økning i 

gebyrinntekter for byggesaksbehandling. 

  

 

Konsekvenser for brukere  

Tiltaket hat ingen konsekvenser for brukere. 

 

Konsekvenser for ansatte  
Økt arbeidsmengde, gjennomførbar grunnet overgang til nytt saksbehandlingssystem 

Elements (elektronisk utsendelse av brev, mm). 

  

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres   

 
 

5.3 Innføring av elektronisk kjørebok 

Iverksettelse  

Fra 1.1.2018 

 

Økonomi 

For 2018 kr -0,1mill i utgiftsøkning 

Årseffekt kr 0,05mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

Kommunens bilpark består av ca 20 biler: 10 biler leases for tekniske tjenester og 10 biler i 

hjemmetjeneste. Kommunen har ingen firmabil ordning.  

En elektronisk kjørebok er en smart løsning for alle som bruker bil i arbeid. Kjøreboken 

dokumenterer alle turer automatisk via GPS, slik at hverken bedrifter eller ansatte risikerer 

skattesmell. 

Elektronisk kjørerbok en godkjent logg som forteller hvilke strekninger man har kjørt, når, og 

hvilke utgifter det har medført. 

 

Konsekvenser for brukere  

Ingen konsekvenser for brukere. 

 

Konsekvenser for ansatte  
Bevissthet i bilbruk. 
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Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres   

 
 

5.4 Vakant vaktmesterstilling 50 % 

Iverksettelse  

Fra 1.7.2018 

 

Økonomi 

For 2018 kr 0,11mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

En vaktmester som er ansatt i 50 % stilling ønsker å gå av med pensjon fra 1.07.2018. 

Stillingen vil da holdes vakant ut året, evt. behov vil bli evaluert ved utgang av 2018. 

 

Konsekvenser for brukere  

Vaktmestere skal rulleres, brukere får ikke forholde seg til en «fast» vaktmester, oppgaver 

skal utføres i prioriteringsrekkefølge. 

 

Konsekvenser for ansatte  
Mer arbeidsbelastning for vaktmesterkorpset, kan avvikles med god planlegging av oppgaver.  

 

Tilrådning 

Tiltaket kan gjennomføres  

 

 

5.5 Avvikling svømmetilbud for brannmannskap 

Iverksettelse  

Fra 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt kr 0,04 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltak 

Dette er en utgiftspost for brann, men har ikke vært benyttet. Ansatte i Nordkapp kommune 

har gratis tilgang til svømming 3 ganger i uka.  

 

Konsekvenser for brukere  

Ingen konsekvenser 

 

Konsekvenser for ansatte  
Ingen konsekvenser 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres. 
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5.6 Dam og sikkerhetskurs I og II 

Iverksettelse  

Fra 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt kr -0,06 mill i utgiftsøkning 

 

Beskrivelse av tiltak 

Kommunens Vannvassdrag teknisk ansvarlig (VTA) har sagt opp sin stilling fra 1.01.2018. 

Kommunen har ønske om å styrke egen kompetanse på dette området. Tiltaket omfatter 

kursavgift og reiseutgifter fra og til kurssted for obligatoriske kurs Damsikkerhet I og 

Damsikkerhet II.  

 

Konsekvenser for brukere  

Ingen konsekvenser. 

 

Konsekvenser for ansatte  
Ingen konsekvenser. 

 

Tilrådning 

Tiltaket gjennomføres   

 

 

6.1 – 6.11 Reduksjon i vedlikeholdsbudsjetter på bygg og anlegg 

Iverksettelse:  

1.1.2018 

 

Økonomi:  
Kr 0,6 mill i besparelse i 2018 

 

Beskrivelse av tiltaket: 

Dette er et tiltak som foreslås å gjennomføre i 2018 som midlertidig tiltak. Grunnet til det at 

det foreslås å utføre store vedlikeholdstiltak på investeringsbudsjettet i 2018. Begrenset 

kapasitet hos forvalter avgrenser antall prosjekter som kan gjennomføres med tilstrekkelig 

kvalitet og oppfølging.  

 

Konsekvenser for brukere: 

Brukere av bygg vil oppleve at det gjennomføres færre vedlikeholdstiltak på bygg. Samtidig 

vil brukere av de bygg som står på investeringsbudsjettet få «komplette bygg» med relativt 

lav framtidige vedlikeholdsbehov. 

 

Konsekvenser for ansatte: 

Bedre bygg, forutsigbarhet. 

 

Tilrådning: 

Tiltaket kan gjennomføres. 
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6.4 Reduksjon i bruk av sommervikarer 

Iverksettelse: 

1.1.2018 

 

Økonomi:  

Kr 0,1 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltaket:  

Det ansettes 7-8 sommervikarer på teknisk uteseksjonen område Park hvert år. Dette er et bra 

tilbud til ungdommer som har mulighet å prøve seg ute i arbeidslivet.  

Tiltaket går ut på 50% reduksjon i sommervikaransettelse. Det er mulighet å søke vikarjobber 

i renhold og helseinstitusjonene som kan være med å kompensere for den reduserte 

kapasiteten knyttet til Park. 

 

Konsekvenser for brukere: 

Ingen konsekvenser. 

 

Konsekvenser for ansatte: 

Ingen konsekvenser. Lav bemanning i sommerferien kan avvikles med evt. samarbeid med 

NAV ved å utprøve tjenesteytere som går under tiltak i arbeidslivet. 

 

Tilrådning: 

Tiltaket kan gjennomføres 

 

 

6.12 – 6.13 Salg av Kamøyvær skole og Skarsvåg skole 

Iverksettelse:  

30.06.2018 

 

Økonomi: 

For 2018 kr 0,18 mill i besparelse  

Årseffekt kr 0,375 mill i besparelse. 

 

Beskrivelse av tiltaket:  

Tiltaket omfatter salg av skolebyggene som ikke brukes til kommunal tjenesteproduksjon. 

Utgifter knyttet til oppvarming og vedlikehold frafaller ved avsluttet eierskap av byggene. 

Ved evt. opprettholdt kommunalt eierskap bør det gjennomføres betydelige investeringer i 

vedlikehold av begge bygningene. 

 

Konsekvenser for brukere: 

Lokale samfunn i Skarsvåg og Kamøyvær bruker skolebyggene til arrangementer og enkelte 

aktiviteter. Bygdelagene får tilbud om å ta over bygningene. 

 

Konsekvenser for ansatte: 

Lavere arbeidsbelastning på vaktmestere. 
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Tilrådning: 

Tiltaket kan gjennomføres 

 

 

6.4 Reduksjon i tilskudd knyttet til drift av Alpinanlegg i Nordvågen 

Iverksettelse:  

1.1.2018 

 

Økonomi:  

Årseffekt kr 0,02 mill i besparelse 

 

Beskrivelse av tiltaket:  

Tiltaket omfatter reduksjon i kommunalt tilskudd til drift av alpinanlegg.  

 

Konsekvenser for brukere: 

Ingen konsekvenser 

Konsekvenser for ansatte: 

Strammere ramme for drift av anlegget.  

 

Tilrådning: 

Tiltaket kan gjennomføres 

 

 

EIENDOMSSKATT 
 

8.1 Økning i eiendomsskatteinntekter 

Iverksettelse  

Fra 1.1.2018 

 

Økonomi 

Årseffekt kr 1,4 mill i inntektsøkning 

 

Beskrivelse av tiltak 

Rådmannen foreslår i sitt opplegg en økning av inntektene knyttet til eiendomsskatten. Dette 

vil imidlertid inneholde flere aspekt som må vurderes. Hovedessensen ut fra det arbeidet som 

så langt er gjort, er at skattebyrden vil flytte seg fra næring til boliger og fritidseiendommer. 

Dette skyldes at boliger har fått økt sin takst, og næringseiendommer det motsatte. Bildet 

synes å være at boliger og fritidseiendommer kan oppleve en utgiftsøkning på mellom 50 og 

100 % ut fra dagens eiendomsskattebelastning. I dette bildet er det imidlertid viktig å ha med 

seg at boliger og fritidseiendommer har hatt en svært lav beskatning. De høyest verdsatte 

boligene har i dagens regime en eiendomsskatt på om lag kr 2 800 pr år. Ut fra de foreløpige 

takstene som foreligger vil de høyest verdsatte boligene ut fra nye takster kunne få en årlig 

beskatning på om lag kr 6 200, da er rådmannens forslag til inntektsøkning på kr 1,4 millioner 

tatt hensyn til. 

Det endelig opplegget knyttet til retakseringen av kommunens eiendomsskatteobjekter vil bli 
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fremlagt for kommunestyret 20. februar 2018. Rådmannen vil i sitt forslag til budsjettvedtak 

for 2018 legge til grunn dagens regime for utskrivning av eiendomsskatt, men med forslag til 

en inntektsøkning som skissert på kr 1,4 millioner. 

Konsekvenser for brukere  

Høyere totalbelastning knyttet til kommunale gebyrer. 

 

Konsekvenser for ansatte  
Ingen 

 

Tilrådning 

Tiltaket kan gjennomføres  
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1. Generelle forutsetninger  
  

Reduksjon i de kommunale avgifter kan omsøkes i henhold til gjeldende retningslinjer.  

 

Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger.  

 

Gebyr skal være innbetalt før søknaden behandles, saksbehandlingsfristen løper således fra det 

tidspunkt gebyret skal være innbetalt til kommunen.  

 

Fra 1.1.2018 gjelder følgende satser for kommunale avgifter: 

 

2. Gebyrer for vann og avløp  
  

2.1. Gebyr for vann – 15,6 % økning + 10 % e.o. økning 
 

 Avgiftene er delt i 2, en fast andel og en variabel andel. Alle priser er oppgitt eks. mva. 
Abonnementsgebyr for 
privathusholdning og næringsbygg 
med utleie av boenheter 

   

Eks. mva 
   

Abonnementsgebyr 
(pr. boenhet) 

kr 3 147 Pr. år  

Tilknytningsavgift  Kr 12 181  

Abonnementsgebyr for                         
næring/industribygg - differensiert  

  

Kategori 1 kr 52 185 pr. år 

Kategori 2 kr 43 496 pr. år 

Kategori 3 kr 26 091 pr. år 

Kategori 4 kr 18 743 pr. år 

Kategori 5 kr 13 919 pr. år 

Kategori 6 kr 8 694 pr. år 

Variabel andel:        

Forbruksgebyr helårsboliger  kr 11,00 m² pr. år  

Fritidsbebyggelse  kr 11,00 m² pr. år  

Næringsbebyggelse  Kr 11,00 m² pr. år  

Vannmåler bolig Kr 11,00 Pr. m3  

Vannmåler  industri/ næring kr 11,00 pr. m³  

Privat avløp, 25 % av forbruksgebyr vann Kr 2,85 pr. m3 
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2.2. Gebyr for avløp –  16,4 % økning 

  

Avgiftene er delt i 2, en fast andel og en variabel del.  Alle priser er oppgitt eks. mva. 
Abonnementsgebyr for 
privathusholdning og næringsbygg 
med utleie av boenheter 

 

Eks mva   

   

Abonnementsgebyr 
(pr. boenhet) 

kr 2 848 pr. år  

Tilknytningsavgift kr 9 806  

Abonnementsgebyr for                         
næring/industribygg - differensiert 

  

Kategori 1 kr 46 949 pr. år 

Kategori 2 kr 35 211 pr. år 

Kategori 3 kr 23 474 pr. år 

Kategori 4 kr 15 126  pr. år 

Kategori 5           kr 11 737 pr. år 

Kategori 6 kr   9 389 pr. år 

Variabel andel:        

Forbruksgebyr helårsboliger  kr 7,44  m² pr. år  

Forbruksgebyr fritidsboliger kr 7,44 m² pr. år  

Forbruksgebyr næringsbygg kr 7,44 m² pr. år  

Forbruksgebyr vannmåler industri/ næring kr 7,44 pr. m3  

Forbruksgebyr vannmåler boliger Kr 7,44 pr. m³  

For forbrukere som har vannmålere skal variabelt årsgebyr for avløp fastsettes ut fra  

målt vannforbruk. 

 

Nordkapp kommune har fom 2012 foretatt differensiering av abonnementsgebyret for vann og avløp 

knyttet til industri, næring og off. bygg. Hjemmelen for denne differensieringen fremgår av "Forskrift 

om begrensning av forurensning", §§ 16-4 og 16-5. I vurderingen av hvilken kategori den enkelte 

bygning vil komme inn under ligger en vurdering av abonnentenes antatte mindre-/merkostnader i 

forhold til nødvendige etablering i infrastruktur, kompleksitet i ledningsnett, omfang av ledningsnett 

og inntak/utstyr som særskilt oppfølging i forhold til tilsyn og vedlikehold.  

 

Kategori 1: 

Her vil alle fiskebruk, industribygg, næringsbygg og off. bygg med kompleks og energikrevende 

infrastruktur inngå. 

 

Kategori 2: 

Her vil hoteller, moteller, større private og off. bygg som har stor infrastruktur der det er påkrevd 

tette periodiske tilsyn og oppfølging inngå.   

 

Kategori 3: 

Her vil offentlige bygg og næringsbygg som har infrastruktur utover normal lengde/omfang og som 

krever tett oppfølging og vedlikehold inngå. 

126



 Gebyrregulativ 2018 

Nordkapp kommune 
Boks 403 

9751 Honningsvåg 

Telefon sentralbord: 
 

78476500 
 

Bankgiro 4960 70 01943 

 E-post: postmottak@nordkapp.kommune.no Org. nr. 938 469 415 

 
 

6 

 

Kategori 4: 

Her vil store forretningsgårder, offentlige bygg og tankanlegg inngå.  

 

Kategori 5: 

Her vil normale forretningsgårder, større butikker, skoler, barnehager ol. inngå. 

 

Kategori 6: 

Her vil mindre forretningsgårder, mindre industri- og næringseiendommer, verksteder, samfunnshus 

og mindre barnehager og andre mindre off. bygg inngå.     

                                                 

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. jfr. kommunal forskrift om  

vann og avløp.  

                                           ----------------------------------- 

For søknad om utslippstillatelse for bolig- og fritidsbebyggelse inntil 50 pe  

(iht. forurensningsforskriften, kapittel 12) betales et saksbehandlingsgebyr på   kr       787 

  

3. Renovasjonsavgift - 7 % reduksjon 
            Alle priser er oppgitt eks. mva. 

3.1. Innsamling av forbruksavfall 

 

a)  Private abonnenter: 

For leilighet/ hus som omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall 

betales et årlig gebyr  inkl. påslag 220,- for ukentlig tømming på     kr  4 162 
Gebyret inkluderer 1 bi-leilighet/ hybel inntil 30m². 

  

For bi-leilighet/hybel over 30 m² i hovedleilighet/hus betales et årlig gebyr på   kr   4 162 

 - inkl. påslag 220,- for ukentlig tømming  

  

b)   Fritidsabonnenter:               

      For boliger som sammenhengende står ubebodd min.6 mndr.  i løpet av et år.   kr   1 946 

      - inkl. påslag 110,- for ukentlig tømming 

  

c)   Serviceavgift slam (inntil 5m3 volum/pr.år)       kr   2 883 
 

3.2. Levering av avfall på mottaksstasjon  

Husstander og fritidsboliger som betaler renovasjonsgebyr får levere sitt avfall fritt på 

mottaksstasjonen. For andre som leverer avfall til mottaksstasjon betales et gebyr direkte til renovatør 

/ Finnmark Miljøtjeneste.  
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4. Festeavgift boligtomter og punktfester - 2,6 % økning  
Alle priser er oppgitt eks. mva. 

             
Boligtomter pr.år :         kr  1 383 

 Punktfeste          kr       1 383 

 

5.  Gebyr for feiing, kontroll av piper og ildsteder – 17 % økning   
  Alle priser er oppgitt eks. mva. 

1.  Bolighus           

       1-etasjes hus         kr    424 
   2-etasjes hus         kr 424 

        Bygg med 2 piper        kr        614 

     2. Feiing fritidsboliger       kr       424 

     3. Feiing/ kontroll på forespørsel     kr       625/t 

     Annet behov for feiing eller kontroll på forespørsel avregnes 

     etter medgått tid og faktiske reisekostnader (minste beløp er for 2 timer)      

4.  Annet  

     a) Sluttkontroll ved installering av nytt ildsted                  kr    702 
     b) Sluttkontroll ved installering av ny pipe                  kr   702 

     c) Sluttkontroll etter utbedring av pipe         kr    702 

     d) For kontroll etter pipebrann og lignende svares avgift i henhold til pkt. 3  

 

 

 

    6.Parkeringsavgift/ Torgplassavgift – 2,6 % økning  
 Alle priser er oppgitt eks. mva. 

       
         Pr. time                   kr         19,20 
         Årsavgift pr. parkeringskort, -                kr.    3 068 

 
          Torgplassavgift pr døgn        - avgiftsfritt salg    kr.       224 
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7 Gebyrer etter Plan- og bygningsloven – 2,6 % økning  
Alle priser i pkt. 7 er avgiftsfrie i hht mva-loven § 3-9, første ledd – «offentlig 

myndighetsutøvelse» 

 

7.1. Byggesaksgebyr  

 
 Ved ett-trinns  Tillegg pr.   

behandling/  igangsettings- 

rammetillatelse  tillatelse  
  

Pkt. 1:  Rene eneboliger og fritidsboliger i maks 2 etasjer.   kr.  5 970  kr   1 194
 Tillegg for hybelleilighet i enebolig pr. leilighet   kr.  1 433  kr      478 
  

Pkt. 2:  Rekkehus, kjedehus, tomannsboliger, andre bolig-  

typer i 2 etasjer, pr. leilighet        kr.   5 970  kr   1 194 

  

Pkt. 3:  Meldingssaker etter Pbl § 20.2,   

  med bruttoareal inntil 10 m² samt fasadeendring   kr    1 154 
 

            For areal over dette samt enkle bruksendringer   kr    2 109 

 

Pkt. 4:  Søknadspliktige tiltak etter Pbl § 20, 1   kr    3 104 

 

Pkt. 5:  For alle andre kategorier nybygg, tilbygg, påbygg,  

underbygg, hovedombygging, betales gebyr etter  

følgende arealsatser (BTA): dersom arealet ikke kan  

fastsettes, beregnes gebyret ut i fra minste areal.  

 

  0 – 49 m²             kr     2 306  kr     597 

  50 – 199 m²            kr     4 438  kr  1 194 

  200 – 399 m²            kr     6 661  kr  1 705
 400 – 599 m²            kr     8 949  kr  2 290
 600 -              kr   15 345  kr  3 712 

 

Pkt. 6:  Søknad om deling av grunneiendom,  

  a) Søknad om deling av grunneiendom, fradeling   

av tilleggsareal og grensejustering i regulert område.       kr      2 985 

 b) Søknad om deling av grunneiendom, fradeling  

 av tilleggsareal og grensejustering i uregulert område.    kr     2 985 

  

Pkt. 7:  Begjæring om seksjonering/reseksjonering av eiendom.  

  a) Saker som ikke krever befaring.       kr     2  985 

  b) Saker som krever befaring.        kr     4  179 

   

Ved tinglysing kommer tinglysingsgebyret i tillegg  
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Pkt. 8:  Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen:  

a) Tillegg for administrativ behandling av  

dispensasjon fra plan, lov eller forskrift     kr    1 910 
b) Tillegg for politisk behandling av dispensasjon  

fra plan, lov eller forskrift      kr    2 507 

c) Tillegg for endringsmelding som ikke krever  

ny behandling, eks. ferdigattest    kr       573 

d) Tillegg for å igangsette arbeider før søknad  

er innsendt/behandlet/godkjent er :                                         inntil 400 %  

av ordinært gebyr.  

  

Pkt. 9: For fornyelse av tidligere innvilget tillatelse til tiltak betales et gebyr tilsvarende  

            25 % av satsene i pkt 1 – 5.  

 

Pkt 10. Meglerpakke for innhenting dokumenter i forbindelse med eiendomsopplysninger 

Ved salg/taks etc.  Fast sum     kr    1 539 

Ved kun kopi av hustegninger    kr       359 

 

  

 7.2 Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett  

   
Gebyrregulativet er vedtatt i henhold til Plan- og Bygningslovens § 22-1og 22-3 

  

Pkt. 1: Behandlingsgebyr for søknad om ansvarsrett/ferdigattester:  

  

Tiltaksklasse 1 

(beløp kr) 

2 
(beløp i kr) 

3 
(beløp i kr) 

a) En faglig leder, og en funksjon* 889 1015 1189 

b) Tillegg for ytterligere en faglig leder 450 508 600 

c) Tillegg for ytterligere en funksjon*    450 508 600 

d) Avslag på søknad om ansvarsrett     1788 1788 1788 

 

Gebyrene gjelder også for personlig godkjenning i henhold til § 17 i  

”forskrift om godkjenning av ansvarsrett”. Innvilget ansvarsrett gjelder kun for det tiltaket det er søkt 

for.  

 *) Med funksjon menes henholdsvis ansvarlig søker (SØK), ansvarlig prosjekterende (PRO), 

ansvarlig utførende (UTF), ansvarlig kontrollerende prosjektering (KPR) og ansvarlig 

 kontrollerende utførende (KUT).   
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7.3 Gebyr for behandling av private reguleringssaker (Plan- og Bygn.loven § 33-1) 

 

Gebyr for behandling av private forslag til reguleringsplaner ellet plan- og bygningslovens §§12-2 og 

12-3jfr. 12-10 og private forslag til endring av gjeldende bebyggelses- og reguleringsplaner etter 

plan- og bygningslovens § 12-14.  

 

Gebyret belastes forslagsstilleren, uavhengig av antall eiere i planområdet. Gebyret skal være 

innbetalt før saken tas opp til politisk behandling. 

 

Avgiftsart 2017  (beløp i kr) 

Oppstartsgebyr 

Behandling av reguleringsforespørsler. Gjelder alle typer planer 

og faktureres før politisk behandling av reguleringsspørsmålet. 

6 269 

Behandlingsgebyr som kommer i tillegg til oppstartsgebyret  

Mindre reguleringsendringer 

Faktureres før politisk behandling 
6 269 

Regulering eller reguleringsendring 

Faktureres før 1. gangs behandling i planutvalg. Gebyret kan 

reduseres eller økes med 50 % avhengig av planens kompleksitet. 

Vurderingen av planens kompleksitet gjøres av administrasjonen 

på bakgrunn av blant annet planens beliggenhet, antall formål, 

type formål, forhold til omgivelsene og planens areal. 

32 596 

Konsekvensutredning  

Gjelder planen der konsekvensutredning er påkrevd. Kommer i 

tillegg til gebyret for regulering eller reguleringsendring. Gebyret 

kan reduseres eller økes med 50% avhengig av 

konsekvensutredningens omfang og kompleksitet. Vurdering av 

konsekvensutredningen gjøres av administrasjonen. 

25 075 

 

7.4 Ulovlig byggearbeid, ovetredelsesgebyr   jfr. Pbl. 32.8 

7.5 Gebyr for saksbehandling, kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg < 15 PE 

 Søknad om utslippstillatelse               kr   1 788 
7.6 Tilsyn i byggesaker, jfr Pbl.§ 25 

 Gebyr beregnet etter medgått tid, dog ikke over            kr   3 577 

7.7 Ferdigattest etter midlertidig brukstillatelse 

 Anmodning om ferdigattest som blir sendt til kommune etter at 

  fastsatt frist satt i midlertidig brukstillatelse er utløpt           kr   1 788 
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8.0 Gebyrer etter Matrikkelloven – 2,6 % økning  
Alle priser i pkt. 8 er avgiftsfrie i hht mva-loven § 3-9, første ledd – «offentlig 

myndighetsutøvelse» 

Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (Lovens § 32, Forskriftens § 16) fastsettes som 

følger: 

 
 

8.1 Oppretting av matrikkelenhet 

Oppretting av grunneiendom og festegrunn 

  areal fra 0 – 1000 m²                  kr   11 940 
Tillegg areal fra 1001 – 5000 m²                                kr     3 582          
areal fra 5001 m² – økning pr. påbegynt 1000 m²              kr     1 791 
Punktfeste                kr            0          
 
- 5000 er maksimumsgrense - deretter etter medgått tid 
 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

  areal fra 0 – 500 m²                   kr     7 164 
  Tillegg areal fra 1001 – 5000 m²                       kr     2 267 

areal fra 5001 m² – økning pr. påbegynt 1000 m²               kr     1 312 

 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon 

  Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon 

 

  areal fra 0 – 50 m²                                               kr     4 776 

  areal fra 51 – 250 m²               kr     7 164 

  areal fra 251 – 2000 m²        kr     9 552 

  areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.         kr        716 
     

Oppretting av anleggseiendom 

Gebyr som for oppretting av grunneiendom. 

  volum fra 0 – 2000 m³                      kr   17 911  

volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.                kr        956 
 

Registrering av jordsameie 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie             kr     7 283 
 

8.2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 
        Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5.  I tillegg kan komme  tilleggsgebyr for å utføre

  oppmålingsforretning 

  Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar 

seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke 

kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 
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8.3. Grensejustering 

  Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med 

inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom 

kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før 

justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser 

gjelde. 

                                                                                          
  areal fra 0 – 250 m²                                                         kr 5 970     

  areal fra 251 – 500 m²                                                      kr 7 164 

     

  Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggs-eiendommens 

volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³. 

 
  volum fra 0 – 250 m³               kr 11 940 

  volum fra 251 – 1000 m³            kr 14 327  
 

 8.4. Arealoverføring 

  Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  

Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og 

jernbaneformål. 

 
areal fra 0 – 250 m²                        kr 17 911 

 areal fra 251 – 500 m²               kr 21 493            

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av 

gebyret på                           kr   2 388  
  

  Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet 

til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum 

kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying 

er tilstede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 
   
  volum fra 0 – 250 m³               kr 22 687 

  volum fra 251 – 500 m³                        kr 26 270 

  volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av  

gebyret på                 kr    2 388 

 

 8.5.  Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er         
         koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 

  For inntil 2 punkter             kr    3 582 

  For overskytende grensepunkter, pr. punkt    kr       597  
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 8.6.  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere 
         er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter 

 

  For inntil 2 punkter              kr 11 940 

  For overskytende grensepunkter, pr. punkt    kr   1 064 

-klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid    

 

 8.7    Privat grenseavtale 

     
For inntil 2 punkter eller 100 m  grenselengde                     kr  7 164 

    Hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde       kr      597 

 

 8.8 Timepris 

 

     Timepris for arbeider etter Matrikkelloven                            kr    1 015 

 

 8.9  Urimelig gebyr 

   
 Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til 

 grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan  Rådmannen eller 

 den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 

 

 Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt 

 søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert 

 gebyr. 

 

 8.10 Betalingsbetingelser 

  
 Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.  

 Gebyret skal kreves inn forskuddsvis. 

 

 8.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 

  

 Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for  matrikkelføring av 

 saken, opprettholdes likevel gebyret. 

 

 8.12 Utstedelse av matrikkelbrev 

  
Matrikkelbrev inntil 10 sider                         kr    214

 Matrikkelbrev over 10 sider                                  kr    418 

   
 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt  

     med den årlige kostnadsutviklingen. 
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8.13 Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven 

  
Etter Matrikkellovens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen  og 

 gjennomføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyr for 

 oppmålingsforretningen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelse kommer ikke 

 til anvendelse i vintertiden jfr. Forskriftens § 18, 3 ledd. 

 Nordkapp kommune definerer vintertiden til å være fra og med 15 oktober til 

 og med 30 april. 

 

        9.0 Infrastruktur boligtomter – 2,6 % Økning  
 
  Tilføring av kommunal infrastruktur som vei, vann og avløp fram 

              til tomtegrense. 

 

   Gjelder  ny og eksisterende innregulerte tomter 

 

   Pris pr. m2 tomteareal      kr  401 

   
  Kommunestyret fastsetter annen refusjonssum når  

  forholdene gjør dette nødvendig, ref. K. styresak 48/13  

 

  

      10.0      Leiesatser kommunale utleieboliger -  2,6 % økning 
 
     m2 Pris pr. mnd 

                       Vinkelen 10 A - 10 D  47 kr 2 540 

                       Vinkelen 10 E - 10 H  48 kr 2 594 

    

                       Nordvågveien 14/16    

                       Hybel 1 og 2              32 kr     328 

                       Leilighet 3 og 4  62 kr  3 350 

                       Leilighet 5 og 6  66 kr  3 566 

                       Leilighet 7 og 8  91 kr  4 918 

     

                       Hovedveien  89 , 91  50 kr 3 519 

                       Hovedveien 87, 93, 95  60 kr 4 169 

    

                       Elvegata 6 C    

                       Leilighet nr  1 - 4  40 kr 4 274 

                       Leilighet nr 5 - 8  60 kr 4 251 

                       Leilighet nr 9 - 12  70 kr 6 283 
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                      Elvegården, Kirkegata 3    

                      Leilighet A 1.etg  52 kr 5 987 

                      Leilighet B  1.etg  53 kr 5 987  

                      Leilighet C  1.etg  54        kr 5 987 

                      Leilighet D  1.etg                      67        kr 5 987 

                      Leilighet E  2.etg  50 kr 5 987 

                      Leilighet F  2.etg  67        kr 5 987 

                      Leilighet G  2.etg       53 kr 5 987 

                      Leilighet H  2.etg  52 kr 5 987  

                      Leilighet I  2.etg  54        kr 5 987 

          Leilighet J  3.etg  51 kr 5 987 

          Leilighet K 3.etg  63 kr 5 987 

 
  
 
11.0 Leiesatser kommunale bygg/anlegg 
 
11.1   Honningsvåg Samfunnshus «Turnhallen» 
 
Lokale små kulurarrangement, konserter, loppemarket, 

Filmvisninger som medfører liten eller ingen inntekt  

Pr arrangement (inntil 3 døgn)    kr   1 277  

 døgnpris utover 3 døgn    kr      513 

 

 

Lukket arrament m/ kjøkken til konfirmasjon, bryllup,  

Bursdager og lignende     kr  3 591 

 døgnpris utover 3 døgn    kr  1 026 

 

Revy, store konserter, konferanser, messer og lignende 

Ungdomsklubben er ikke inkludert (inntil 3 døgn)  kr  6 977 

 døgnpris utover 3 døgn    kr  1 539 

 

Kurs/konferanse for større aktører innenfor næringslivet kr 11 286 

 

Lokale arrangement i forbindelse med Nordkappfestivalen 

Pr. enkelt arrangement (inntil 3 døgn)   kr    1 277 

 døgnpris utover 3 døgn    kr       513 

 

Arrangement for veldedighet/innsamling til ulike formål  

Ikke inntektsgivende      kr     616 

 

Arrangement i regi av eller for barn/ungdom under 20 år 

Pr. enkelt arrangement     kr      616 

 

Bingoutleie       kr      616 

 

Treningsaktiviteter for lag og foreninger   kr      257  pr. time 
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Teknisk personale       kr      103 pr. time  

 

   

Leietaker er selv ansvarlig for søppel og annet avfall fjernes fra Turnhallen etter leieperioden. 

 

Ved større arrangement må leietaker leie container. Dette gjøres direkte med Finnmark 

Miljøtjenester eller Masternes Gjenvinning AS. 

 

Gjenglemt søppel blir fakturert leietaker med faktiske kostnader for bortkjøring av søppel 

 

 

11.2 Honningsvåg Samfunnshus «Ungdomsklubben» 
 

Mindre selskaper /arrangement pr. døgn    kr   616 

 

Kurs/konferanser pr. døgn      kr   616 

 

I forbindelse med leie av Turn pr. enkelt arrangement 

(Inntil 3 døgn)        kr  616 

Døgnpris utover 3 døgn      kr  308 

 

Miljøavgift pr. arrangement      kr    52  

 

 
11.3 Skolebygg, Storbukt, Skarsvåg og Gjesvær 
 
Lokale små kulurarrangement, konserter, loppemarket, 

Filmvisninger som medfører liten eller ingen inntekt  

Pr arrangement (inntil 3 døgn)     kr   1 277  

 døgnpris utover 3 døgn     kr      513 

 

 

Lukket arrangement m/ kjøkken til konfirmasjon, bryllup,  

Bursdager og lignende      kr  3 591 

 døgnpris utover 3 døgn     kr  1 026 

 

Møtevirksomhet og lignende u/kjøkken 

(inntil 3 døgn)        kr  2 565 

 døgnpris utover 3 døgn     kr     718 

 

Kurs/konferanse for større aktører innenfor næringslivet  kr 11 286 

 

Lokale arrangement i forbindelse med Nordkappfestivalen 

Pr. enkelt arrangement (inntil 3 døgn)    kr    1 277 

 døgnpris utover 3 døgn     kr       513 

 

Arrangement for veldedighet/innsamling til ulike formål  

Ikke inntektsgivende       kr     616 
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Idrettsarrangement med inngangsbillett inkludert  

Kjøkken pr. arrangement      kr   2 052 

 

Idrettsarrangement inklutdert kjøkken uten inngang   fri leie 

 

Treningsaktiviteter sal       kr     174  pr. time 

 

 

11.4 Honningsvåg Skole 

 

AULA 

Lokale små kulturarrangement, konserter, loppemarked, 

Filmvisning og lignende medfører liten eller ingen inntekt   

pr enkelt arrangement (inntil 3 døgn)     kr 1 277 

 døgnpris utover 3 døgn     kr    513 

 

Revy, store konserter, konferanser, messer   

Og lignende (inntil 3 døgn)      kr 6 979 

 Døgnpris utover 3 døgn      kr 1 539 

 

Kurs/konferanser for større aktører i næringslivet   kr  11 286 

 

AUDITORIET 

 

Konferanser pr. enkelt arrangement (inntil 3 døgn)   kr 2 565 

 Døgnpris utover 3 døgn     kr    718 

 

KANTINA 

Lukket arrangement m/kjøkken     kr  3 403 

(inntil 3 døgn) 

Lukket arrangement u/kjøkken     kr 1 703 

(inntil 3 døgn) 

Leie utover 3 døgn       kr    616 

 

 

11.5  Nordkapp Kino 
 

Lokale små kulturarrangement, konserter, f 

ilmvisninger som medfører liten eller ingen inntekt  

Pr arrangement (inntil 3 døgn)     kr   1 277  

 døgnpris utover 3 døgn     kr      513 

 

 

Kurs/konferanse for større aktører innenfor næringslivet  kr 11 286 

 

Teaterforestillinger, større konserter og lignende  

Inkludert garderobe (inntil 3 døgn)     kr   5 643 

 døgnpris utover 3 døgn     kr   1 283 

 

Teknisk personale       kr     308 pr. time  
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Bruk av billettsystemet pr. solgte billett    kr        10 

 

 

11.6 Svømmehallen 
 

Lokale lag og forenigner       kr       308 pr. time 

Bedrifter, Vgs, privatpersoner     kr       513 pr. time 

Langtidsleie lag og foreninger pr. halvår pr.person   kr       718 

 

 

11.7 Honningsvåg Idrettshall 

 

Lokale lag og foreninger       kr   257 pr time (1/2 sal) 

         Kr   513 pr time (hel sal) 

 

Bedrifter, vgs, private og lignende     kr    359 pr time (1/2 sal) 

         kr    513 pr time (hel sal) 

 

Idrettsarrangement med inngangsbillett ink. Kjøkken  kr  2 052  

pr arrangement 

Idrettsarrangement uten inngangsbillett ink. Kjøkken  fri leie 

 

Kurs i regi av lokale lag      kr 2 052  

pr arrangement 

Kurs i regi av lokale lag til fordel for barn og unge   fri leie  

 

Konserter og lignende (inntil 3 døgn)     kr 6 977  

(inntil 3 døgn) 

 døgnpris utover 3 døgn     kr 1 539 

 

Konferanser, messer og lignende (inntill 3 døgn)   kr 8 516 

(inntil 3 døgn) 

 døgnpris utover 3 døgn     kr 2 565 

 

Kurs/konferanser for større aktører innenfor næringslivet  kr 11 286 

Pr. døgn 

 

17 mai arrangement       fri leie 

 

Teknisk personell       kr  308 pr time 

 

Honningsvåg Stadium kampavgift voksne    kr   513 pr kamp 

 

Friarealet lokale lag og foreninger     kr 174 pr time 

 

Friarealet bedrifter, privatpersoner og lignende   kr  267 pr time 

 

Salgsbu tilknyttet Honningsvåg Stadium 

Supporterklubben       kr  667 pr år 

Andre         kr  154 pr arrangement 
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12.1 Barnehagesatser 
 
Foreldrebetaling i barnehagene fastsettes av Stortinget som en makspris. 

 

Pr. 01.08.17 er maksprisen på kr 2 730 pr måned og maks kr 30 030 pr år. 

 

100% plass pr måned       kr  2 730 

50% plass pr måned       kr  1 365 

Søskenmoderasjon 40 % søsken 2 pr måned    kr  1 638 

Søskenmoderasjon 50 % søsken 3 pr måned    kr  1 365 

For sent hentet barn         kr     600  pr påbegynte ½ time 

 

Studiemoderasjon gis kun til heltidsstudenter 

 

 

12.2 Satser skolefritidsordning (SFO) 
 

Foreldrebetaling i SFO 

 

Før og etter skoletid + ferie  pr måned    kr 2 385  

Før og etter skoletid søskenmoderasjon pr måned   kr 1 193 

Før og etter skoletid pr måned     kr 2 107 

Før og etter skoletid søskenmoderasjon pr måned   kr 1 054 

Etter skoletid pr måned      kr 1 691 

Før skoletid pr måned       kr 1 123 

 

Enkeltdager kr 215,- pr dag 
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13.0 Egenbetalingssatser Helse- og omsorgssektoren  
 

 Praktisk bistand (herunder hjemmehjelp, hjelp til praktiske gjøremål i hjemmet og 

snømåking) 

 

Pris pr. time  pris pr. time  pris pr.time maks pris 

Hjemmehjelp  Praktisk bistand snømåkking  pr måned 

 

Under 2G kr   98  kr   98  kr  98 kr         200 

Under 3G kr 185  kr        185  kr 185 kr  1 850 

Under 4G kr 274  kr 274  kr 274 kr 2 740 

Over 4G 

Kr 370 304 kr 299  kr 298  kr 298 kr 2 900 

 

 

 Egenbetaling dagtilbud ved Nordkapp Bo- og servicesenter 

 

Pris pr. dag   mandag –onsdag – fredag (inkl. frokost, middag og kaffe) 

Under 2G  kr  125 

Under 3G  kr  177 

Under 4G  kr 177 

Over 4G  kr 177 

 

Tillegg for de som har transportbehov kr 50 pr dag (ny fom 2018) 

 

    Pris pr. dag tirsdag – torsdag (inkludert frokost og lunsj) 

 Under 2 G  kr 58 

 Under 3 G  kr 58 

 Under 4 G  kr 58 

 Over 4 G  kr 58 

 

Tillegg for de som har transportbehov kr 50 pr dag (ny fom 2018) 

 

 

 Pris på middag levert av Nordkapp Helsesenter 

 

1/1 middag med dessert  kr 124 

1/1 middag uten dessert  kr 108 

½ middag med dessert  kr   93 

½ middag uten dessert  kr          78 

Full pensjon Elvegården  kr 184 

Frokost på Elvegården  kr   29 

Lunsj      kr          29 

Kveldsmat på Elvegården  kr          29 

 

Korttidsopphold ved Elvegården   kr 410 pr døgn 

 

 Trygghetsalarm med nøkkelboks kr 211  pr mnd. 

 Nøkkelboks    kr   53  pr mnd. 
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Nordkapp kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/1191-1 

Saksbehandler:  Mads Stian Hansen 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Faste utvalg for plansaker 36/17 21.11.2017 

Kommunestyret 62/17 12.12.2017 
 

Rullering av kapitel 5 Handlingsprogram i "Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv" 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar nytt handlingsprogrammet for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv».  
 
 
Faste utvalg for plansakers behandling av sak 36/2017 i møte den 21.11.2017: 

Behandling 

 

 

  
  

 

Vedtak 

Vedtak enstemmig. 

Kommunestyret vedtar nytt handlingsprogram for "Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv". 

  

 

Saksutredning 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok 16.12.2015 «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». I kapittel 6 
står det: 
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«Planen i sin helhet skal rulleres og vedtas i kommunestyret hvert fjerde år. Handlingsplanen 
med prioritert og uprioritert liste skal rulleres og vedtas i kommunestyret hvert år. Ved rullering 
skal det foretas evaluering av i hvilken grad man har nådd målsettinger satt for planperioden. 
Ansvaret for rulleringen har kommunen ved oppvekst - og kultursektoren. Tverrsektorielt arbeid 
og involvering av sentrale aktører i det frivillige idretts - og friluftsliv vil imidlertid være helt 
avgjørende for å få en levende og god plan. I løpet av den første planperioden må dette arbeidet 
formaliseres og komme inn i faste rutiner».  
 
I forslag til rullering av handlingsprogrammet vil rådmannen derfor rullere følgende deler av 
planen: 
 

- kapittel 5.4. Uprioritert liste 
- kapittel 5.5. Prioritert liste 
- kapittel 5.7. Målsetting for kommende planperiode 

 
 
Planprosess 
Rådmannen gjennomførte 29.3.2017 etter vedtak i avdelingsstyret for oppvekst- og kultur varsel 
om oppstart av planarbeidet gjennom offentliggjøring i lokal media, kommunens egen 
hjemmeside og direkte kontakt med registrerte lag og foreninger:  
 
Nordkapp kommune varsler med dette oppstart av arbeid med rullering av kapittel 5 
Handlingsprogram i «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv».  
Forslag til nytt handlingsprogram vil etter vedtak i planutvalget bli lagt ut til offentlig ettersyn 
24.5.2017.   
Lag og foreninger inviteres med dette til å komme med innspill til nytt handlingsprogram før 
dette legges ut til offentlig ettersyn. 
Innspill må sendes Nordkapp kommune innen 2.5.2017. 
 
Nordkapp kommune mottok ingen innspill etter varselet.  
 
Videre besluttet rådmannen å utsette høringsprosessen med forslag til endring i planens 
handlingsprogram til oppstart i september 2017.  
Rådmannen har lagt opp til planprosess frem mot endelig vedtak i kommunestyret 12.12.2017 
som følger: 
 
19.9.2017 – Avdelingsstyret for oppvekst og kultur innstiller til fast utvalg for plansaker om 
rullering av handlingsprogrammet av «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med 
høringsfrist 7.11.2017.  
 
3.10.2017 – Fast utvalg for plansaker vedtok å legge forslag til rullering av 
handlingsprogrammet av «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ut til høring. Høringsfrist 
ble satt til 7. november 2017.  
 
12.10.2017 – Nordkapp kommune inviterte og gjennomførte i samarbeid med Nordkapp 
idrettsråd åpent møte for gjennomgang av handlingsprogrammet for lokale lag og foreninger. 
Møtet ble holdt på Honningsvåg skole. Følgende personer møtte: 
 
Navn Organisasjon E-post 
Sigve 
Hansen 
Gusdal 

Nordkapp 
Svømmeklubb 

sigve@olavhansen.no 
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Liselotte 
Hansen 

Plankomite for 
ny svømmehall 

Liselotte.hansen@hotmail.no 

Arve 
Andersen 

Plankomite for 
ny svømmehall 

arve-andersen@outlook.com 

Bengt 
Altmann 

Plankomite for 
ny svømmehall 

baltm@online.no 

Heidi 
Holmgren 

Nordkapp og 
omegn turlag 

nordkapp@turistforeningen.no 

Mads Stian 
Hansen 

Nordkapp 
Kommune 

Mads.stian.hansen@nordkapp.kommune.no 

Børge Brattli Nordkapp 
Idrettsråd 

Borge.brattli@lindbak.no 

 
 
21.11.2017 – Fast utvalg for plansaker behandler rullert handlingsprogram etter høring og 
innstiller til kommunestyret for endelig behandling.  
 
12.12.2017 – Kommunestyret vedtar handlingsprogram etter høring og behandling i fast utvalg 
for plansaker.  
 
Høring 
 
Nordkapp kommune har ikke mottatt høringsinnspill til handlingsprogrammet av «Plan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». Rådmannens forslag og anbefaling til nytt 
handlingsprogram er i all hovedsak uendret fra forslaget som ble sendt ut på høring 3.10.2017.  
 
Unntaket er anslåtte spillemidler til reetablering av balløkke i Nordvågen.  Beløpet på kr. 
300.000 fra spillemiddelordningen er fjernet, da prosjektet ikke er kvalifisert for å få 
spillemidler grunnet tidligere tildelte spillemidler til balløkken da den første gang ble etablert.  
 
Rådmannens vurderinger av handlingsprogrammet 
 
Kapittel 5.4 Uprioritert liste og 5.5 Prioritert liste 
 
Rådmannen anbefaler å endre kriteriene for om prosjekter skal plasseres på uprioritert liste eller 
prioritert liste. Heretter skal anlegg og prosjekter som til enhver tid er de viktigste for Nordkapp 
kommune stå på prioritert liste. Anleggene skal tas inn på bakgrunn av innspill fra lag/ 
foreninger og kommunens egne ønsker. Nordkapp kommune sender et viktig signal til 
befolkningen ved å prioritere prosjekter som er nødvendige og ønskelige å realisere.  
Ved prioritering av ulike prosjekter skal det videre tas hensyn til prosjektene i prioritert 
rekkefølge: 
 

1. Ferdigstilt prosjekt 
2. Påbegynt prosjekt 
3. Søknad om spillemidler 
4. Har prosjektet idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

 
De anleggene som ikke kommer inn under noen av kategoriene over, blir ikke prioritert 
innbyrdes.  
Anleggene må stå på prioritert liste for å kunne søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. 
Når forhåndsgodkjenningen er gitt kan arbeidet med prosjektet starte.  
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Med bakgrunn i denne grunnleggende endringen for om prosjekter skal plasseres på uprioritert 
liste eller prioritert liste, anbefales det at kapittel 5.4. og 5.5 endres som følger: 

5.4  Uprioritert liste 
Det uprioriterte handlingsprogrammet er basert på innkomne behov og ønsker. Det er ikke tatt 
stilling til når eller om prosjektene kan gjennomføres. Ved den årlige rulleringen av det 
prioriterte handlingsprogrammet vil prosjekter som står på det uprioriterte 
handlingsprogrammet kunne bli vurdert, alt etter som hvor langt i prosessen de angjeldende lag 
og foreninger har kommet. 
 
 
 
 

Lag/Forening Prosjekt Stipulert 
kostnad 

HT&IF Tilbygg idrettshallen  
Nordkapp 
kommune 

Balløkke i Skarsvåg 600.000 

Nordkapp 
kommune 

Balløkke i Gjesvær 600.000 

Nordkapp 
kommune 

Balløkke i Kamøyvær 600.000 

 
Isolering av Flerbrukshallen er tatt ut av listen over uprioriterte prosjekter da prosjektet 
ferdigstilles i 2017.  

5.5 Prioritert liste 
Det prioriterte handlingsprogrammet er en liste over de anlegg som til enhver tid er de viktigste 
for Nordkapp kommune. Anleggene er tatt inn på bakgrunn av innspill fra lag/ foreninger og 
kommunens egne ønsker.  
Ved prioritering av ulike prosjekter tas det videre hensyn til i prioritert rekkefølge: 
 

1. Ferdigstilt prosjekt 
2. Påbegynt prosjekt 
3. Søknad om spillemidler 
4. Har prosjektet idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

 
De anleggene som ikke kommer inn under noen av kategoriene over, er ikke prioritert 
innbyrdes.  
Anleggene må stå på prioritert liste for å kunne søke om idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning. Når forhåndsgodkjenningen er gitt kan arbeidet med prosjektet starte. 
 
 
Prioritet Prosjekt Ansvarlig Investering Drift                      Finansiering 
     Egen Kommunal Sp.midler 
 Ny 

svømmehall/ 
renovering av 
eksisterende 
svømmehall 

Nordkapp 
kommune 
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 Balløkke i 
Nordvågen 

Nordkapp 
kommune 

600.000     

 Bedre merking 
av turstier på 
Magerøya 
generelt, samt 
bygging av 
bålplasser og 
renovering av 
hytter langs 
stiene. 

Nordkapp 
og omegn 
turlag 

1.000.000     

 Oppgradere 
merket tursti til 
turløype som 
kan benyttes til 
sykling, trille 
barnevogn og 
rullestol til 
Falkebergbukta 

Nordkapp 
og omegn 
turlag 

700.000     

 Oppgradere 
turstien i 
Skipsfjorden til 
turløype og 
turvei samt 
bygge utstyrsbu 
for 
oppbevaring av 
friluftslivsutstyr 
(scooter, 
sporslede, 
båter, telt, 
fiskeutstyr etc). 

Nordkapp 
og omegn 
turlag 

700.000     

 Bygging av 
garasje i 
Skipsfjorden 
friluftsområde 

Nordkapp 
og omegn 
turlag 

410.000    170.000 

 Etablering av 
tuftepark 

Nordkapp 
Idrettsråd 

460.000    230.000 

 
Ingen av anleggene som står på prioritert liste kommer inn under kategoriene for prioritering 
av anlegg. Anleggene er derfor ikke prioritert innbyrdes.  
 
Teknisk rom/lager i flerbrukshallen stod som eneste prosjekt på prioritert liste i 2015. Prosjektet 
ble i 2016 tildelt kr. 875.000 i spillemidler og ferdigstilles som planlagt i 2018. Anlegget styrkes 
derfor av listen over prioriterte anlegg. 
 
Prosjektene som nå foreslås satt på prioritert liste vurderes alle sammen av rådmannen som 
viktige for Nordkapp kommune. For at Nordkapp kommune skal prioritere prosjektene 
innbyrdes foreslår nå rådmannen at det som et minimumskrav må foreligge godkjent søknad om 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra prosjekteier. Nordkapp kommune har i «Plan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv» satt frist for søknader til 1. september hvert år. I 2017 har 
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ikke kommunen mottatt noen søknader. Ingen av prosjektene som nå foreslås satt på prioritert 
liste har søkt om eller har fått godkjent idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.  
 
Frist for å sende søknader om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til uttalelse hos Finnmark 
fylkeskommune er satt til 30. november hvert år. Søknadsfrist om spillemidler fra 
Kulturdepartementet er satt til 15. januar hvert år.  
 
Kapittel 5.7 Målsetting for kommende planperiode 
 
I kapittel 5.7 Målsetting for kommende planperiode er følgende mål vedtatt: 
 
 
 
 
 
5.7.1  Anleggssiden 
 
1. Å få forprosjektert og konkretisert ny svømmehall 
2.  Å sette opp hovedprioriteringer og retningslinjer for kommunens politikk på området i 
overskuelig framtid 

 
5.7.2. Aktivitetssiden 
 
1. Å bidra til økt fysisk aktivitet blant inaktive barn, unge og voksne  
2. Å bidra til å sette fokus på integrering og skape gode arenaer for dette. 
3. Å etablere gode beslutningsprosesser mellom Nordkapp kommune og aktørene som 
organiserer idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

 
Målsetting for kommende planperiode er evaluert av rådmannen og ligger som vedlegg 4 
innarbeidet i Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv på side 33.  
  
 
Forslag til endringer i handlingsprogrammet utenom kapittel 5.4., 5.5 og 5.7.  
 
Forslag til endring 1 
Rådmannen har på side 18 i avsnitt 4 tilført viktig informasjon om spillemiddelordningens 
avgrensninger og muligheter i forhold til størrelse på tilskudd.   
 
Forslag til endring 2 
I nest siste avsnitt på side 19 åpnes det for at foreninger kan komme med forslag til prosjekter på 
uprioritert og prioritert liste. I nåværende plan er dette avgrenset til prosjekter til uprioritert liste.   
 
 
Konklusjon  
Rådmannen anbefaler rullering av handlingsprogrammet av «Plan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv slik beskrevet i forslag til ny plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv side 17 – 22.   
 
 
 
 
 
Mads Stian Hansen  
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Oppvekst- og kultursjef 
 
 
 
 
Vedlegg: 
  

- Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, vedtatt av kommunestyret 16.12.2015 
- Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, med rullert handlingsprogram 
- Notat – Underveisevaluering av målsettinger i Plan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv for planperioden 2016 – 2019 
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3 

Forord 
Det skjer mye positivt innen organisert idrett og friluftsliv, og gjennom egenorganisert fysisk 
aktivitet i Nordkapp. Dette skjer først og fremst i kraft av et stort engasjement fra 
frivilligheten. Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv  skal utvikles til å bli et 
godt verktøy og styringsredskap for kommunen til å bidra best mulig i arbeidet som gjøres.  
Hovedfokuset er å få flere i fysisk aktivitet, fordi det har både en egenverdi og en nytteverdi. 
Egenverdien ligger i gleden over mestring ut fra eget nivå. Nytten ligger i bedre helse. I 
tillegg rommer idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv rike muligheter for fellesskap, samhørighet, 
identitetsdanning og utvikling av god livskvalitet. Det er derfor i alles interesse at dette feltet 
skjøttes så godt som mulig.  
 
Dette dokumentet beskriver bakgrunnen for og formålet med planen. Det setter opp 
overordnede målsettinger og beskriver situasjonen i kommunen når det gjelder aktivitet og 
anlegg. 
 
Til slutt inneholder planen et handlingsprogram. Dette inneholder blant annet listen over 
prosjekt det søkes spillemidler om. Det er denne listen kommunestyret inntil nå har behandlet. 
I tillegg inneholder handlingsprogrammet en uprioritert liste over prosjekt samt målsettinger 
for kommende fireårsperiode.  
 
I tre ulike vedlegg gis en oversikt og beskrivelse av lag og foreninger, og en oversikt over 
anlegg i kommunen. 
 
Dette er en førstegenerasjons plan, og må betraktes som det. Den er ikke perfekt, og gleden 
kommunen vil få av den må bunne i et arbeid som gjøres over tid. I det arbeidet må både 
kommunen selv og frivilligheten bidra. Bare sammen kan vi gjøre planen bedre, og ikke minst 
resultatene vi vil den skal avstedkomme.    
 
 
 

                       
                                    Foto : Klippen IL                                                        Foto: HT&IF - fotballgruppa 

                                                                                       

 
 

 
 

 
                                                                                       Forsidefoto: Nordkapp og omegn turlag 
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4 

 

1. Innledning - bakgrunn  

1.1  Plankrav 
Idrett og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritiden. Det krever 
aktiv samfunnsplanlegging for å ivareta disse interessene i arealforvaltningen, og for å få til  
en fornuftig tilrettelegging og organisering av de ulike aktivitetene. Det er et mål fra statens 
side å bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig 
kan drive idrett og fysisk aktivitet. Samtidig har de sentrale myndigheter satt krav til 
kommunene om å ha en helhetlig plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. En slik plan vil 
danne grunnlag for eventuelle søknader om spillemidler, og er også en forutsetning for å 
komme i betraktning om tildeling av spillemidler. 
 
Kulturdepartementet har følgende minstekrav til planens innhold: 
 

 Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 
 Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv. 
 Resultatvurdering av forrige plan med statusoversikt 
 Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. 
 Redegjøring for sammenheng med andre planer i kommunen 
 Prioritert handlingsprogram for idretts - og friluftsanlegg. 
 Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av planlagte 

anlegg. 
 Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. 
 Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg som framgår av relevante kart. 

 

1.2  Formål 
I tillegg til å oppfylle departementets krav skal planen være et hjelpemiddel for Nordkapp 
kommune i sitt arbeid med tilrettelegging og utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv. 
Dette gjelder kommunens ansvar og oppgaver i forhold til finansiering, arealsikring, drift etc. 
Planen må derfor sees i sammenheng med andre kommunale dokumenter som inngår i 
kommuneplansystemet. 
 
Den kommunale planen skal være et nyttig verktøy for å styre utbyggingen av anlegg og 
områder for idrett og friluftsliv, samt bidra til økt fysisk aktivitet. Den er ment å gi en god 
oversikt over behov på anleggssektoren, og et grunnlag til å foreta nødvendige prioriteringer. 
Punktvis kan disse formålene oppsummeres slik:  
 

 gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder 
for idrett og friluftsliv.  

 Samordne utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv og 
legge til rette for samarbeid mellom kommunen, lag, foreninger og andre som ønsker å 
iverksette tiltak.  
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 Skaffe oversikt over behov for arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og å sikre 
disse.  

 Ta hensyn til rikspolitiske retningslinjer for barn og unge når det gjelder arealer og 
anlegg.  

 Bedre mulighetene for finansiering av kostnader ved utbygging og tilrettelegging.  
 Utvikle gode rutiner for drift og vedlikehold.  
 Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske 

forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for idrett og friluftsliv.  
 

Behov for arealer til idrett og friluftsformål som konkretiseres i denne kommunedelsplanen 
skal innarbeides i kommuneplanens arealdel. 
 

1.3  Forankring i kommunens planverk 
Kommuneplanens samfunnsdel, den overordnede plan for kommunen, ble vedtatt av 
kommunestyret høsten 2014. I denne står idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet omtalt under 
flere kapitler og underpunkter. Under følger utdrag og sitater fra planen.   
 
Nordkapp kommune generelt 

Forskning på næringsutvikling viser at det i utgangspunktet er stort potensial i å satse på 
besøksnæringer og bostedsattraktivitet, da dette er faktorer som er tett knyttet til både de 
markedene som er i størst vekst, og til det behovet de fleste næringene i Nordkapp har: 
behovet for å tiltrekke seg kompetansearbeidskraft. Dette reflekteres også i mulighetsanalysen 
for petroleum, der det brukes mye tid på elementer som kultur, idrett (...)(kapittel 2.0 
Nordkapp kommune i dag,)  
 
Folkehelse 

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. 
Dette gjelder tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold, fysiske og sosiale miljøer 
(...)Kommunen skal holde oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som 
påvirker denne.  (kapittel 2.4, Folkehelse,) 
 
Kultur og idrett  

Utfordringen for kultur- og idrettslivet sett under ett er at utvikling er en forutsetning for å 
kunne overleve. Samtidig er samfunnet i helhet sin evne til utvikling og fornying også nært 
knyttet til kvaliteten på denne delen av samfunnslivet. Derfor bør temaer som berører kultur 
og idrett betraktes som sentrale for den totale utviklingen av samfunnet. Nedslitte og til dels 
uegnede anleggsfasiliteter; og rekruttering av både fagpersonell og folk til lederverv er en del 
av de til dels store utfordringene man står overfor. Nytt museumsbygg og nytt badeanlegg er 
store nøkkelprosjekt i den videre utvikling av Nordkappsamfunnet (kapittel 2.6, Oppvekst og 
kultur,) 
 
Målformuleringer med kommentarer i samfunnsplanen: 

Nordkapp vil ha trygge og gode oppvekstmiljø og legge til rette for optimale betingelser 
for læring, lek og opplevelser.  
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- Støtte opp om aktiviteter som skaper kontakt mellom generasjonene på hjemstedet og som 
fremmer toleranse 
- Gi barn og unge muligheter til å utvikle seg selv og sine kreative evner 
- Bruke kunst, kultur og idrett som et virkemiddel for inkludering, toleranse, mestring og 
kunnskapsdeling  
 
Ivareta innbyggernes verdighet og trygghet med kvalitativt gode tjenester 

- Det er viktig å fokusere på de positive faktorene som påvirker helse og drive 
helsefremmende arbeid gjennom bevisstgjøring og kunnskap 
 
Sørge for et allsidig og mangfoldig kulturtilbud med lav terskel og bred deltagelse 

- Gjøre "Turn", kino, idrettsanlegg, bibliotek og andre fritidsarenaer tilgjengelige for alle 
innbyggerne i Nordkapp kommune 
- Gi frivilligheten gode rammer og utviklingsvilkår 
- Bruke kunst, kultur og idrett som et virkemiddel for inkludering, toleranse, mestring og 
kunnskapsdeling  (Kapittel 4.2., Levekår for unge og eldre) 
 
Arealplanen skal legge til rette for økt fysisk aktivitet 

- Det skal legges til rette for aktiv livsstil ved å knytte sentrum, boligområder, skoler og 
barnehager til friluftsområder, gjennom etablering av trygge og sammenhengende 
forbindelser for gående og syklende 
- Lysløyper, turløyper, parker og grøntområder skal utvikles for helårsbruk 
- Fremtidig folkebad etableres og plasseres med tanke på optimal tilgjengelighet for alle 
(kapittel 4.3, Bærekraftig arealforvaltning) 
 
Utdragene over skulle tilsi at det er viet en vid, bredspektret omtanke for området idrett og 
fysisk aktivitet i kommunens overordnede plandokument. Folkehelseperspektiv, barn og unge, 
tilrettelegging, tilgjengelighet, bolyst og livskvalitet er alle sentrale begreper i tankegangen og 
formuleringene rundt dette feltet. Det legges vekt på å gi alle innbyggere mulighet til å drive 
fysisk aktivitet til fremme av helse og samhørighet, livsutfoldelse og utvikling, toleranse og 
inkludering. Det legges vekt på tilrettelegging for en aktiv livsstil gjennom å gjøre anlegg, 
parker og friluftsområder tilgjengelige for alle aldersgrupper, også på helårsbasis. Det legges 
vekt på hvilken betydning kultur og idrett har for samfunnsutviklingen og bostedsattraktivitet. 
 
Det foregår flere planprosesser i kommunen. Arealplanen er under arbeid, likeledes er 
arbeidet med en folkehelseplan i en sluttfase. Sektorplaner for oppvekst og kultur og helse og 
omsorg er også påbegynt. Så langt er det imidlertid fra Kommuneplanens samfunnsdel alene 
at denne planen henter sin fundamentering. Ut fra utdragene ovenfor burde det være et solid 
fundament å forankre "Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv " på. 
 

1.4  Definisjoner - begrepsavklaring 
Nordkapp kommune velger å ta utgangspunkt i begrepsforklaringer hentet fra 
Stortingsmelding nr. 14 - "Idrettslivet i endring" (1999 - 2000) og Stortingsmelding nr. 39 -
"Friluftsliv, ein veg til høgare livskvalitet" (2000 - 2001). 
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Idrett og fysisk aktivitet: Idrett forstås som aktivitet i form av trening, eller konkurranse i 
den organiserte idretten, mens fysisk aktivitet forstås som egenorganiserte trenings - og 
mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og fysisk aktivitet preget av lek. 
 
Friluftsliv: Defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på trim, 
miljøforandring og naturopplevelser. 
 
Idrettsanlegg: Anlegg for idrett og friluftsaktiviteter defineres som " et område, sted eller 
anlegg som på grunn av sin utforming og beliggenhet egner seg for idrett og fysisk aktivitet. 
Dette innebærer at områder med mosjonspregede aktiviteter og friluftsliv (turstier, friområder 
etc.) også inngår i definisjonen. 
 
Nærmiljøanlegg: Mindre anlegg for uorganisert fysisk aktivitet i nær tilknytning til 
bebyggelsesområder. Dette er anlegg som skal ivareta behov for trim-, frilufts- og 
rekreasjonsaktiviteter for alle aldersgrupper, barns lekebehov innbefattet. Dette er anlegg som 
vanligvis ikke er beregnet for konkurranser etter konkurranseidrettens bestemmelser. 
Ballbinger og lekeområder kan være eksempler på slike anlegg. 
 
Definisjonene er ment å være holdepunkter til støtte i drøftingen og behandlingen av området.  

 

Foto: Nordkapp og omegn turlag 

 

2. Målsetting 

2.1 Nasjonale føringer 
Statens medvirkning og støtte til idretten er begrunnet med idrettens egen- og nytteverdi. 
Idrettens egenverdi handler om glede, mestring og sosialt fellesskap. Nytteverdien er knyttet 
til helseperspektivet. Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom 
stortingsmeldinger, rikspolitiske retningslinjer, rundskriv, bestemmelser for tilskudds -  
ordninger m.v. Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at 
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flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å 
etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det er 
viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I 
den forbindelse er det viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av 
spillemidler er barn (6-12 år) og ungdom (13 – 19 år), samt personer med nedsatt 
funksjonsevne og fysisk inaktive. Det overordnede målet for statens idrettspolitikk kan 
formuleres gjennom visjonen ”idrett og fysisk aktivitet for alle”. Visjonen 
innebærer at staten har som mål å legge til rette for at flest mulig skal gis mulighet til å utøve 
idrett og fysisk aktivitet. Barn og ungdom (6-19 år) er imidlertid den høyest prioriterte 
gruppa. Anleggstyper som harmonerer med aktivitetsprofilen til barn og unge er derfor 
prioritert. Videre satser staten på anleggstyper som kan brukes av mange og som gir mulighet 
for egenorganisert aktivitet. 
 

2.2. Hovedmålsetting i Nordkapp kommune 
”For Nordkapp kommune er det et overordnet mål i forbindelse med tilrettelegging av idrett, 
fysisk aktivitet  og friluftsliv  at alle grupper i befolkningen skal ha gode muligheter til dette i 
rimelig nærhet av hjemstedet sitt. Tilrettelegging av områder tilknyttet idretts- og 
friluftsaktiviteter må ikke føre til uheldige inngrep i, eller for stor belastning på, naturen og 
nærmiljøet ellers.” 
 
Kommentar: Grunnlaget for gleden av fysisk aktivitet,  idrett og friluftsliv blir lagt tidlig i 
barndommen og i ungdomstiden. Stimuleringen av denne gleden er viktig for at flest mulig 
skal være fysisk aktiv også i voksen alder.  
I et folkehelseperspektiv er aktivisering av hele befolkningen av stor betydning. Anlegg og 
muligheten for å utfolde seg aktivt gir bolyst, tilhørighet og livskvalitet. Det er en 
hovedoppgave å legge til rette for et variert tilbud innen anlegg, haller, parker, friluftsanlegg 
og uformelle møteplasser for fysisk aktivitet. Universell utforming av anleggene er i denne 
sammenheng et helt sentralt moment. Hovedmålsettingen legger vekt på inkludering gjennom 
tilrettelegging for at alle grupper i befolkningen skal kunne være i aktivitet så nært som mulig 
der man bor. Målsettingen innebærer også at fysisk aktivitet skal kunne utøves etter egne 
forutsetninger, ønsker og behov. I tillegg legges det vekt på et miljøperspektiv, der natur og 
nærmiljø skal vernes mot uheldige inngrep.  
 
Beskrevet som delmål innebærer Nordkapp kommunes hovedmålsetting innenfor feltet 
følgende: 
 
I Nordkapp kommune skal man arbeide og legge til rette for: 

• Å gi alle innbyggere muligheter til å drive med fysisk aktivitet etter egne 
forutsetninger, ønsker og behov. 

• Å stimulere til et bredt friluftsliv med bred deltaking på tvers av generasjoner, 
tilhørighet og kultur 

• Å ha særlig fokus på barn og unges fysiske fostring   
• Å jobbe for aktivitetstilbud til barn og unge som ikke er tilsluttet eller finner tilbud 

innen organisert idrett 
• Å støtte opp under det organiserte idrett og friluftslivet 
• At all anleggsvirksomhet skal ta hensyn til natur og miljø   
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 3.  Aktivitet 
  

3.1 Sentrale utviklingstrekk  
Levekårsundersøkelsen 2013 Idrett og friluftsliv, slår fast at aktivitetsnivået blant nordmenn 
har økt de siste årene. 82 % av voksne over 16 år trener minst en gang i uka, mens 6 % aldri 
trener eller mosjonerer. Hovedbildet er at de sentrale konklusjonene fra 
"Folkehelsemeldingen" (St. meld. nr. 34 (2012–2013) og "Den norske idrettsmodellen" 
(Meld. St. 26 (2011-2012) fortsatt er gjeldene:  
 

 Voksne har sjelden fysisk aktivitet knyttet til arbeid eller andre hverdagsaktiviteter.  
 Det ser ut til å være en trend med økt trening og mosjon på fritid i deler av 

befolkingen.  
 Stadig flere driver med uorganisert mosjon og trening enn med organisert idrett.  
 Økning i trening og mosjon de siste tiårene kompenserer ikke for reduksjon i 

hverdagsaktivitet. Stillesitting kan nå være en selvstendig risikofaktor for enkelte 
livsstilsykdommer  og tidlig død.  

 Det totale aktivitetsnivået i befolkningen har sunket over tid og viser negativ utvikling. 
Det er en betydelig gruppe som sjelden eller aldri driver fysisk aktivitet. Kun 20 
prosent av voksne og eldre oppfyller helsemyndighetens anbefalinger om minst 30 
minutter daglig fysisk aktivitet.  

 Overvekt er et problem for to tredjedeler av befolkningen over 20 år.  
 De siste 20 til 30 årene har det vært en signifikant økning av overvekt og fedme blant 

barn og unge i Norge. Mellom 20 % og 27 % av unge som går på Ungdomsskolen og 
Videregående skole er overvektige eller har fedme.  

 Flertallet av barn under 9 år får tilstrekkelig aktivitet gjennom daglig leik, men også i 
denne aldersgruppen finnes det en anselig gruppe av inaktive. Andelen av inaktive 
øker dramatisk fra 9 til 15 år og fortsetter å øke fram mot 20 år.  
 

Levekårsundersøkelsen fra 2011 viser at antall medlemmer i idrettslagene har vært stabilt de 
siste 20 årene, men at andelen som er aktive har sunket med omtrent 5 %. I samme periode 
har det vært en nedgang på rundt 10 % i mengden av frivillig arbeid som utføres i 
idrettslagene. Det brukes stadig mer penger på bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 
Fra 2013 til 2014 økte idrettens tilskuddsandel fra overskuddet til Norsk Tipping fra 47,9 % 
til 56 %. Offentlige midler til bygging av anlegg gjennom spillemidler og kommunale 
bevilgninger har likevel vært relativ stabil. Det betyr at en økende andel av disse anleggene 
finansieres av den frivillige idretten gjennom egenkapital, dugnadsinnsats og ulike former for 
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private tilskudd. Tall fra 2014 viser at idrettslagenes investeringer er mer enn fordoblet. Det 
har vært en vridning mot nærmiljøanlegg sammenliknet med ordinære idrettsanlegg. 
Etterslepet av spillemidler har aldri vært større og gjennomsnittlig ventetid på utbetaling av 
spillemidlene er ca 2,7 år. 
 

3.2 Aktivitet - Status i Nordkapp kommune i dag 
 
3.2.1  Trender i Nordkapp kommune 
Med utgangspunkt i barometre for folkehelse antas fedmeproblematikken som eksisterer i dag 
å være større i Finnmark enn ellers i landet. Dvs. at de nasjonale trendene som  gjelder fedme, 
aktivitet og inaktivitet også i høyeste grad er gjeldende i vår egen kommune. På den annen 
side kom det fram i UNG DATA - undersøkelsen foretatt vinteren 2014 blant ungdommer i 
Nordkapp at 88 % deltar på trening og er aktive i løpet av uka. Dette er et høyere tall enn i 
landet forøvrig. Det kan bety at interessen for å drive fysisk aktivitet i hvert fall ikke er 
mindre her enn andre steder. Premissene for å drive fysisk aktivitet er imidlertid noe 
annerledes, særlig i forhold til utendørs aktivitet vinterstid. (Folkehelseplanen behandler 
forøvrig disse forholdene nærmere). 
 
Når det gjelder medlemstall så synes det å ha vært stabilt også her den siste 10-årsperioden, i 
tråd med de nasjonale tendensene. Ut fra de tall som finnes og den tilbakemelding som er gitt 
i denne omgang kan det faktisk sies at det hersker en viss optimisme og vekst i foreningene 
hva medlemstall og aktivitet angår. De samme opplysningene vitner imidlertid om at 
frafallsproblematikken i ungdomsgruppa også er framherskende her. M.a.o. gir hovedbildet 
som beskriver nasjonale trender og tendenser også en god pekepinn på forholdene i vår egen 
kommune.   
 
3.2.2. Foreningsliv i Nordkapp 
Ut fra de opplysninger som har kommet inn i forbindelse med denne planen er det rundt 12 
lag og foreninger som i en eller annen form organiserer og driver idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv i Nordkapp kommune. I eget vedlegg står en oversikt og beskrivelse av disse. Det 
gir et bilde av en mangfoldig, ivrig, arbeidsom frivillighet som legger mye innsats i å gi alle, 
men særlig barn og unge, et viktig og godt tilbud.  
 
Foreningene i Nordkapp representerer en stor bredde i aktivitetstilbudet. Blant tradisjonelle 
idrettsgrener er det fotball, håndball og turn som står sterkest. I tillegg er det mulig å delta på 
svømming, rytmisk sportsgymnastikk, skyting, alpint, klatring, ulike former for styrketrening 
m.m.  
 
Blant foreningene finnes de som er aktive i å mobilisere befolkningen til friluftsaktiviteter. 
Det gjøres blant annet en stor innsats i å merke løyper, opparbeide fasiliteter som 
tilgjengeliggjør naturen for alle, også personer med nedsatt funksjon. Aktiv og god bruk av 
naturen blant alle aldre, ivaretakelse av naturen, tradisjoner og kultur i forbindelse med jakt 
og fiske er viktige sider ved dette arbeidet. 
 
I Nordvågen, Gjesvær, Skarsvåg og Kamøyvær gjør henholdsvis Nordvågen Idrettslag og de 
ulike bygdelagene en stor innsats gjennom å mobilisere og aktivisere befolkningen gjennom 
ulike former for fysisk aktivitet. Tilrettelegging for bruk av naturen gjennom oppsetting av 
turbokser i nærmiljøet, utplassering av benker og istandsetting av turmål som hytter og 
bålplasser er en del av arbeidet som gjøres i fiskeværene. 
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Glede, mestring, tilhørighet og god helse er viktige gevinster av godt foreningsarbeid. Verdien 
det skaper for et samfunn kan ikke måles i penger, det går langt ut over det. Dugnadsinnsatsen 
og frivilligheten dette representerer utvikler mennesker, samhørighet og identitet. I et stadig 
mer fragmentert samfunn gir lags - og foreningsarbeid sosial forankring, sosiale møteplasser 
og fellesskap, et svært viktig bidrag til å holde byggverket kommunen er sammen.  
 
3.2.3  Inaktivitet og folkehelsearbeid 
Tendensene beskrevet på et nasjonalt nivå gjelder som nevnt også i vår kommune. Det betyr 
at til tross for at foreningsarbeidet representerer en uvurderlig verdi for samfunnet, er ikke den 
innsatsen de står for alene nok til å  fange opp eksempelvis inaktivitet blant grupper med barn 
og unge. Ikke alle finner seg til rette i de organiserte, "tradisjonelle" aktivitetene. Å legge 
bedre til rette for noe som kanskje er "annerledes" og trigger "noe annet" enn de vanlige 
tilbudene gjør kan derfor bli et viktig moment å ta med seg i videreutvikling av aktiviteter, 
både fra foreningenes og kommunens side. Dette vil selvsagt også spille inn i innretning av 
nye anlegg, eventuelt videreutvikling av eksisterende anlegg. Å legge til rette for de med 
funksjonsnedsettelse, samt "få tak i" inaktivitet er andre viktige utfordringer i planleggingen 
av idrett og fysisk aktivitet i kommunen.  
 
Nordkapp kommune skal ha en egen folkehelseplan. Denne er under utarbeidelse og nærmer 
seg sluttføring. På målinger og i statistikker som gjelder folkehelse kommer Nordkapp 
kommune på mange områder dårlig ut. Folkehelse dreier seg om mye mer enn idrett og fysisk 
aktivitet, men dette utgjør selvsagt en meget stor del i utviklingen av god folkehelse. 
Kommunens egen innsats på området har derfor stor betydning for alle, ikke bare de som er 
aktive innenfor lag og foreninger. 
  
3.2.4 Kommunale innsatsområder   
Nordkapp kommune var for noen år tilbake selv en aktiv og viktig aktør i arbeidet med å 
fremme fysisk aktivitet gjennom prosjektet Fysak. Manglende kapasitet til å holde det oppe 
har ført til at det ikke har blitt holdt i hevd. Hvorvidt det er aktuelt å gjenreise denne 
"merkevaren", alene eller i samarbeid med lag og foreninger kan eventuelt vurderes. 
 
Et prosjekt kommunen har satset på i de senere år  heter En time om dagen (ETOD) og har 
omfattet elevene ved Honningsvåg skole og Nordkapp maritime fagskole og videregående 
skole. ETOD har gått over en 3-årsperiode (2012-2014), og hatt som hovedmål at barn og 
unge i Nordkapp kommune skal være fysisk aktive minst en time om dagen. Prosjektet har 
vært administrert fra Honningsvåg skole, men har hatt en lang rekke samarbeidspartnere, både 
praktisk gjennomføringsmessig og gjennom økonomisk støtte. Det har vært arrangert en lang 
rekke ulike aktiviteter, og i løpet av treårsperioden er det registrert en økning i aktiviteten 
blant inaktive barn og unge både i skolen og utenfor. Honningsvåg skole viderefører fra 
skoleåret 2015 - 16 prosjektet innenfor egne rammer, da det er ønskelig å fortsatt holde trykk 
på saken. 
 
Et annet prosjekt kommunen har satset på i en årrekke i samarbeid med flere aktører er Aktiv 
Sommer. I likhet med ETOD har dette vært et foregangsprosjekt og et prisvinnende tiltak i 
Nordkapp kommune. Tilbudet om en aktiv sommer har gitt mange barn en innholdsrik ferie 
der de har fått brukt seg selv både fysisk og psykisk gjennom ulike utfordringer i natur, i 
idrettshall og på andre arenaer. Økonomi har også vanskeliggjort kontinuiteten i dette 
prosjektet. Politisk hersker det en vilje til å prioritere dette. 
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Den nevnte folkehelseplanen vil komme med tiltak der kommunens rolle som direkte aktør i 
arbeidet vil bli nærmere beskrevet. Å knekke koden for hvordan så mange som mulig kan 
lokkes ut av godstolen og inn i god aktivitet er en viktig, helsebringende og verdiskapende 
oppgave. Denne oppgaven vil kreve mangfoldig tankekraft, kløkt og omtanke for å løse.  
 

 
Foto: HT&IF - turngruppa 

4.  Anlegg  
 

4.1 Arenaer 
I eget vedlegg finnes oversikt over alle anlegg i kommunen. Nedenfor følger en kort 
beskrivelse av ulike områder innenfor feltet i Nordkapp. 
 
4.1.1. Hall-idrett  
Den store arenaen er Honningsvåg idrettshall, som i hovedsak huser håndballaktivitet, 
turning, klatring, futsal og innebandy innenfor organisert idrett. I tillegg har både grunnskole 
og videregående skole kroppsøving her, samt at lokalet leies ut til mer "uformell" aktivitet av 
ulike slag. Dette dreier seg om eksempelvis egenorganisert trening blant elever på 
videregående skole, og enkeltstående arrangement som fotballturneringen 2. juledag. 
Kapasiteten utnyttes fullt ut, og det kan være problematisk å få timeplanen til å gå opp. Fra 
idrettens side er det uttrykt et ønske om å få til et eget tilbygg for apparatturn samt bedre 
lagerkapasitet. Hallen er forøvrig restaurert utvendig sommer 2015, men bærer tydelig preg av 
slitasje innvendig. Hallen holder seg likevel bemerkelsesverdig godt etter nærmere 40 års 
bruk. 
 
Den andre store hallen er Honningsvåg flerbrukshall. Denne er en nyvinning og har siden 
åpningen i 2010 vært brukt til fotballaktivitet året rundt. De to siste årene har det vært arbeidet 
med å skaffe finansiering til og gjennomføre utbygging av garderobe, aktivitetssal og lagerhus 
i flerbrukshallen. Dette for å bedre fasilitetene og nettopp også gjøre det til en flerbrukshall, 
ikke bare en fotballhall. Når nå utbyggingen sluttføres, og hallen også isoleres vil arbeidet 
med å utvikle nye bruksområder kunne starte for fullt. 
 
Forøvrig finnes det mindre saler i hele kommunen. Honningsvåg skoles aula brukes til 
kroppsøving på småtrinnet. Idrettslag har også brukt den til turning. Turnhallen, som i første 
rekke fungerer som kulturhus, har også vært brukt de senere år ved behov. På Storbukt 
grendehus/Nordkapp barnehage er det en gymsal som brukes til turning samt fysisk aktivitet 
for barnehagebarna. Grendehus med tilsvarende saler finnes også i Nordvågen, Kamøyvær, 
Gjesvær og Skarsvåg. Aktiviteten her varierer og er organisert av de lokale bygdelagene. De 
bærer alle preg av å ha vært bygget for mange år siden. Det må også sies at de - med unntak 
av Gjesvær -  ligger i bygg som tidligere har vært skoler, men som nå er nedlagt. Dette har 
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kanskje ført disse anleggene litt "bort" fra kommunens ansvar og dermed kan være enda mer 
sårbare for forfall.  
 
4.1.2. Stadionanlegg 
Honningsvåg stadion er kommunens store arena for fotball, for alle aldersbestemte klasser 
opp til Gutter/Jenter, samt seniorlag for både herrer og damer. Anlegget ble rustet opp med 
nytt kunstgress i forbindelse med bygging av flerbrukshallen og er i meget god stand. Verd å 
nevne i denne forbindelsen er at det var nødvendig å flytte banen noe for å få plass til 
flerbrukshallen. Dette førte til at løpebanen med vanngrav rundt fotballbanen ble fjernet. 
Således er kommunen pr i dag uten noen form for friidrettsanlegg. 
 
Stadionanleggene ellers i kommunen har vært viet fotball på sommerhalvåret. Disse finnes i 
Nordvågen, Kamøyvær, Gjesvær og Skarsvåg. Det må dessverre sies at alle disse bærer preg 
av forfall og brukes i liten grad til det de var tenkt. På vinterstid har imidlertid Nordvågen 
stadion vært brukt som skistadion, med populære aktiviteter for barn og ungdom gjennom 
bl.a. "Tirsdagsrennet". Nordvågen idrettslag arrangerer også det de kaller "aktiv søndag" på 
stadion. Det forefinnes også nå et uttrykt ønske om å få lagt kunstgress på denne banen.  
      
I Gjesvær har lokale krefter arbeidet den siste tiden med å forbedre forholdene på stadion for 
å  få opp aktivitet på stedet. Banen har - uten tillatelse - vært brukt til helt andre formål, bl.a. 
sløying av fisk, noe som har skapt uholdbare forhold for idrettsaktivitet. 
 
4.1.3. Ski  
På 1980 - tallet ble det regulert inn lysløype i Skipsfjorden friluftsområde og 8 lyspunkt ble 
tent. I den senere tid er lysløypetraseen videreutviklet gjennom Nordkapp og omegn turlags 
og andre gode krefters initiativ. Løypa er i dag 3,9 km lang og teller 25 lyspunkt, sponset av 
lokalt næringsliv. Det kjøres jevnlig opp skispor, noe som gir mulighet til å utfolde seg på ski 
i godt preparerte løyper. Dette har lenge vært et savn for mange på Magerøya, og tilbudet er 
svært populært. 
 
I Nordvågen er det også en lysløypetrase tilknyttet stadion. Denne er noe kortere, men utgjør 
også et flott tilbud til de som ønsker preparerte løyper å trene eller bare gå på ski i. Nordvågen 
IL står for dette tilbudet. 
 
Også i tilknytning til stadion og lysløypetraseen i Nordvågen ligger kommunens alpinanlegg. 
Denne drives på dugnad av Nordkapp alpindrift som har nedlagt en stor innsats for å 
opparbeide bra forhold i bakken. Den store utfordringen er værforholdene som ofte er svært 
lunefulle og til tider gjør det vanskelig å drive anlegget. Når det imidlertid er i drift er det 
svært populært, særlig blant barn og unge. Både videregående skole og ungdomstrinnet 
forsøker å legge en aktivitetsdag til bakken i løpet av vinteren 
 
Tar man med at det ligger en gammel hoppbakke med unnarenn ned mot stadion kan man 
faktisk se for seg et lite skisenter i Nordvågen der ulike skidisipliner og skilek utøves av barn 
unge og voksne. Dette må imidlertid eventuelt utvikles, og noen må brenne for det og drive 
det frem.  
  
4.1.4. Svømmehaller 
I Nordkapp kommune er det tre svømmehaller, i Gjesvær, Skarsvåg og Honningsvåg. Av 
disse er det kun anlegget i Honningsvåg som er i drift. De to andre har vært stengt siden (...?). 
Årsaken til at anleggene i Gjesvær og Skarsvåg ikke er i drift er (økonomi, tilstand, 
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vedlikehold etc.?) Både Gjesvær og Skarsvåg står således uten et reelt svømmetilbud. Det 
betyr også at skoleelevene i Gjesvær ikke får den svømmeundervisningen de har krav på i 
følge Kunnskapsløftet, noe som må kunne karakteriseres som alvorlig. 
 
Svømmehallen i Honningsvåg er et 12,5 meters basseng med garderober. Her foregår 
svømmeundervisning i grunnskoleregi, idrettslig aktivitet organisert av Nordkapp 
svømmeklubb, folkebad og utleie til diverse særgrupper. Badet er oppe ti måneder i året, og er 
stengt i sommerferien.  
 
Det har opp igjennom årene vært mange store driftsproblemer med anlegget, noe som i flere 
kortere eller lengre perioder har ført til stengning og ingen aktivitet. Forholdene generelt i 
hallen er dårlige og den bærer preg av at det er vanskelig å opprettholde vedlikeholdet. En 
total opprustning til akseptabel standard vil være svært kostbar og anses ikke som noe 
alternativ, også fordi et 12,5 meters basseng ikke oppfyller kravene til konkurranse.  
 
Disse momentene gjør at ønsket og kravet om et nytt svømmeanlegg i Honningsvåg er 
presserende og unisont. I mange tiår har ny svømmehall stått på agendaen, både politisk og i 
befolkningen generelt. Flere prosjekter har opp igjennom tiden vært lansert for deretter å bli 
skrinlagt. I 2013 nedsatte Kommunestyret en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å arbeide fram 
et forprosjekt til ny svømmehall. Arbeidet var ment å skulle være ferdig sommeren 2015, men 
har blitt forsinket. Det beregnes nå at forprosjektet skal presenteres og behandles politisk i 
løpet av våren 2016. Kommunestyret har imidlertid vedtatt - etter gruppas innstilling - at 
plasseringen av hall som skal utredes er bak Rådhuset. 
 
Som nevnt over er ny svømmehall det eneste store anlegget kommunen virkelig mangler, og 
som fokus må rette seg inn mot. Det må være et klart mål at man samler seg rundt 
forprosjektet, slik at samfunnet kan komme til en konklusjon om hvor det skal ligge, hvordan 
det skal se ut og innrettes. Bare på den måten vil det være mulig å samle krefter og økonomi 
til å gå videre i prosessen og nærme seg en realisering. 
         
4.1.5 Skyting 
Nordkapp skytterlag og Nordkapp jeger - og fiskerforening har skytebanene i Valan. Disse 
anvendes til trening, kurs, avlegging av jaktprøver etc.. Skytterlaget har i tillegg lokaler på 
Holmen til innendørs skyting. 
 
4.1.6. Nærmiljøanlegg/aktivitetsområder  
Kommunen har tre ballbinger, et skateanlegg, ulike turmål i nær tilknytning til bebyggelse 
(eksempelvis grillhytta i Elvedalen), flere lekeplasser både i kommunal og  privat regi. 
Potensialet for å anlegge nye områder og en utbedring/utvikling av eksisterende 
anlegg/områder er i høy grad til stede, både i Honningsvågområdet og i utværene. Selve 
Rådhusplassen er et eksempel på et området som kunne vært utviklet til en flott fortettet park, 
tilrettelagt for aktiviteter for alle aldre til ulike årstider. Kommunen fikk i sin tid spillemidler 
til å starte et arbeid med et sånt prosjekt, men kom ikke videre med det. I dag ligger en 
skatepark rett ved samfunnshuset "Turn" der barn og unge utfolder seg både i og etter 
skoletid. Med kino, kulturhus/samfunnshus, ungdomsklubb og svømmehall rett bak Rådhuset 
vil det kunne skapes en sosial og aktiv møteplass dersom utformingen av Rådhusplassen ble 
utført på en gjennomtenkt og målrettet måte. 
 
Behov for og utvikling av nærmiljøanlegg både i Honningsvåg og i utværene må kartlegges 
og drives frem. Det har ikke lykkes å få inn nok informasjon, og i denne 
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førstegenerasjonsplanen mangler det en fullstendig oversikt over hva som finnes og hvilke 
tanker man gjør deg i denne forbindelse.  
 
 

 

 
 
 
 
4.1.7. Friluftsliv 

Ett av de store fortrinn mange vil trekke frem ved å bo i denne kommunen er den fantastiske 
naturen. Det finnes muligheter for rike naturopplevelser for alle som ønsker det.  
Det er viktig å sikre arenaer for utøvelse av friluftsliv. Disse arenaene kan deles opp i ulike 
kategorier, som til sammen omfatter det totale friluftsareal som står til rådighet. Kategoriene 
er som følger: 
 
 Tettstedsnære friluftsområder  
Det mest tilrettelagte tettstedsnære friluftsområde er anlegget i Skipsfjorden, med merket 
tursti, grillhytte og lysløypetrase. Området ligger 8 km fra Honningsvåg. I tillegg er det 
etablert et nett av turstier i Elvedalen med lett tilgang både fra Honningsvåg og Nordvågen 
som kommer i samme kategori. Av andre steder på øya som  kan karakteriseres som 
tettstedsnært friluftsområde kan nevnes turstien opp til Lille Tuva ved Gjesvær, samt merket 
løype til Kirkeporten. Alle disse områdene er yndede utfartssteder og mye benyttet.     

 
 Strandsonen  
I hele kommunen er strandsonen tilgjengelig for friluftslivsaktiviteter. Strandsonen er definert 
som (...?)(allemannsretten etc.) Fra sørlige strøk av landet hører vi stadig om ufred og kamp 
om plassen rundt strandsonen der private eierinteresser har forsøkt å trosse allemannsretten og 
stenge folk ute fra å oppholde seg i denne. Tilsvarende problematikk er ikkeeksisterende i 
Nordkapp, noe som bidrar til å øke tilgjengeligheten til naturen for hele befolkningen 

 
 Verneområder 
Nordkapp kommune har fire verneområder i kategorien reservater. Opphold i disse er knyttet 
til spesifikke betingelser så som f.eks. tidsrom man kan være der, tillatelse til å ha med hund 
etc. 
De fire reservatene er: 
Djupvika naturreservat (opprettet 04.11 1983)  
Sværholtklubben naturreservat (opprettet 28.01 1983)  
Gjesværstappan naturreservat (opprettet 28.01 1983)  
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Nordkapp m/ Hornvika plante- og dyrelivsfredning (opprettet 31.05 1929) 
De to førstnevnte ligger svært utilgjengelig til for friluftsaktiviteter på grunn av plassering 
langt fra bebyggelse. De er imidlertid populære jaktområder, og brukes til dette formål i gitte 
tidsrom.  
Gjesværstappan er en øygruppe som dermed har en begrenset adkomst, men lokale aktører 
arrangerer båtturer der det gis mulighet for å oppleve det unike fuglelivet her.  
Nordkapp har inntil 2014 hatt begrenset adgang gjennom privat innkreving av bomavgift. Fra 
2014 ble den private avgiften avskaffet ved at kommunestyret i Nordkapp tildelte løyve for 
innkreving av adkomstavgift i tråd med Friluftsloven.  
      
4.1.8. Tilrettelegging og forvaltning av friluftsområder 
I Nordkapp er det gjennomført ulike tilrettelegginger for et aktivt, inkluderende og allsidig 
friluftsliv i regi av både kommune og ulike lag/foreninger. Turlaget, som er den største 
friluftsorganisasjonen, har merket 16 turstier, eier tre ubetjente hytter, en grillhytte, og et 
lysløypeanlegg. Jeger - og fiskerforeningen har sitt leirdueskyteanlegg der de arrangerer 
jegerkurs/skyting ukentlig. Foreningen arbeider også aktivt med å kultivere vassdrag og vann 
for å øke bestanden av ferskvannsfisk, eksempelvis i Duksfjord - og Skipsfjordvassdragene. 
Nordkapp kommune har selv vært aktør innenfor friluftsaktivitet, og har ansvaret for 
grillhyttene i Elvedalen og Seppoladalen. I tiden da "Fysakprosjektet" eksisterte var 
kommunen også ansvarlig for merking av diverse løyper, men ansvaret har siden blitt overlatt 
Nordkapp og omegn turlag. Av andre friluftslivsanlegg i Nordkapp kommune kan nevnes 
Røde-Kors hytta i fjellet ovenfor Sarnespollen, samt hytter og rasteplasser etablert av 
bygdelag og andre frivillige lag og foreninger. 
Et økende friluftsliv i kommunen gir økt bruk av naturområdene. Dette krever at 
naturområdene forvaltes og vedlikeholdes.  
Sikring av arealer til friluftsformål er først og fremst et kommunalt ansvar. Dette gjøres 
gjennom arealplanleggingen. For de frivillige organisasjonene som ønsker å gjennomføre 
tiltak kreves imidlertid en avtale med grunneier. I de aller fleste tilfeller vil dette være Fefo, 
men vil også kunne være andre. Drift av løypenett og de ulike anleggene bør være en oppgave 
for de frivillige lag og foreninger, men kommunen bør også engasjere seg i arbeidet og være 
støttespiller. Det bør nevnes i denne forbindelse at for å hindre slitasje på naturen er økt 
tilrettelegging nødvendig. 
I forbindelse med utarbeidelse av ny folkehelseplan er det tenkt utarbeidet partnerskapsavtaler 
mellom kommunen og ulike lag og foreninger. Gjennom slike avtaler vil kommunen kunne 
støtte opp under ulike tiltak som lag og foreninger skal gjennomføre. 
 

4.2  Analyse av behov 
Folketallet i Nordkapp kommune har vært nedadgående de siste tiårene, noe som også  har  
resultert  i en befolkning med stadig færre yngre og flere eldre. I de senere år kan det imidlertid 
se ut som om folketallet har  stabilisert seg på rundt 3200 innbyggere. I et normalperspektiv 
forventes det at dette nivået skal holde seg fram mot 2036. Dersom olje og gassvirksomhet skulle 
etablere seg her vil det kunne være grunnlag for et mer optimistisk perspektiv og en litt større 
økning. Folketall og demografisk sammensetning  må tas med i tenkningen rundt tilrettelegging 
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 
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Med utgangspunkt i tabellen med oversikt over anlegg og områder for idrett og fysisk 
aktivitet i Nordkapp (se vedlegg 3), samt befolkningsutviklingen slik den ser ut i dag kan det 
konkluderes med at det ikke er omfattende behov eller grunnlag for mange nye større 
anleggsutbygginger i den nærmeste fremtid. Mange fasiliteter er slitt og preget av tidens tann. 
Sånn sett er behovet for opprustning synlig på mange anlegg, og for å ta vare på de anlegg 
som finnes er dette noe som bør tas tak i.  De "moderne" idrettsanlegg som finns i kommunen 
er dessuten i stor grad konsentrert til Honningsvåg. I forhold til en målsetting om at alle skal 
kunne utøve fysisk aktivitet etter ønske og forutsetning nært der man bor, er en opprustning 
og oppdatering av anlegg på de andre stedene på Magerøya en nødvendighet. For de som bor i 
og i umiddelbar nærhet av Honningsvåg skaper fortetningen av idrettshallen og 
stadionanlegget positive synergieffekter ved at det skaper sosiale møteplasser.  
 
Det anlegget som virkelig mangler i kommunen, og som hele befolkningen ønsker skal 
materialisere seg er en ny svømmehall. Et stort fokus må rettes mot dette prosjektet dersom 
det skal bli en realitet.  
 
Ut over dette dekkes i stor grad behovene. Det er imidlertid også klart at en stor del av 
anleggsmassen preges av slitasje, og det er nødvendig å ha et våkent øye til dette momentet. 
Det finnes også ønsker om å utbedre anlegg, videreutvikle og forbedre kapasiteten. Ikke minst 
ligger det et stort potensial i å legge til rette for aktivitet for personer med nedsatt funksjon, 
samt motvirke passivitet og inaktivitet blant de som ikke finner seg til rette i de "tradisjonelle" 
tilbudene.  
 
Til slutt kan det nevnes at tidene har forandret seg og at dette også kan komme til å gjelde hva 
slags eventuelle nye anlegg som kan tenkes inn i fremtiden. Tendensen til at flere og flere 
foretrekker individuell, uorganisert mosjon og trening tilsier at dette også må vektlegges når 
fremtidige planer skal legges og prioriteringer gjøres.   
  
 
 

 

Foto: Anne Trine Elde 
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5. Handlingsprogram 
 

5.1 Spillemidler 
Etter gitte kriterier gis det spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og 
friluftsliv, samt nærmiljøanlegg. Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av 
infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet (egenorganisert og/eller 
organisert aktivitet). De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler er barn (6-12 år) og 
ungdom (13-19 år), samt personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive. 
 
Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet 
i organiserte og egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er 
det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og 
variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utforming av anlegg. Anleggene 
bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene. 
 
Tilskuddsordningen til nærmiljøanlegg er utvidet de siste årene. Det fokuseres sterkere på 
egenorganisert virksomhet, og arenaer for denne type aktivitet. Anlegg i tilknytning til 
skolens uteområde går også inn under tilskudd for nærmiljøanlegg. 
 
Spillemidlenes totale ramme varierer fra år til år, avhengig av overskuddet fra Norsk Tipping 
AS. I dag er det ingen generell maksimalgrense for utbetaling i støtte. For flere anleggstyper 
er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp. Som hovedregel kan det søkes om tilskudd 
på inntil 1/3 av godkjent kostnad til bygging og/ eller rehabilitering av ordinære anlegg. For 
alle anlegg gjelder at samlet statlig tilskudd maksimalt kan være 50 % av godkjent kostnad i 
søknaden. For anlegg i Troms og Finnmark kan det gis et tillegg på 25 % av ordinært 
tilskudd.  
 
Overskuddet fra Norsk Tipping AS er for lite til å dekke behovet, og det er som tidligere 
nevnt et stort etterslep på innvilgelse av spillemidler. Det kan ta flere år fra første gangs 
søknad til spillemidler blir innvilget. 
 
Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, 
fylkeskommuner, idrettslag og foreninger. Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av 
spillemidlene ikke skal danne grunnlag for tjenesteetablerte eierformer eller omdannes til 
fortjeneste for private eiere. 
 
Når andre enn kommunene eller fylkeskommunene står som søker, må kommune, eventuell 
fylkeskommune, garantere for at tilskuddsmottaker, ved eventuell misligholdelse av 
vilkårene, tilbakebetaler tildelte spillemidler til Det kgl. kultur- og kirkedepartementet i tråd 
med de generelle vilkår for tilskudd. Denne kommunale garantien gjelder når samlet tilskudd 
til anlegget overstiger kr. 3 000 000,-. 
 
Det vil kun bli innvilget spillemidler til anlegg som står oppført i kommunalt vedtatt plan, og 
planen skal være vedtatt som retningsgivende for den kommunale medvirkning i utbygging og 
drift av anlegg.  
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5.2 Kommunens rolle 
I forhold til spillemidler er kommunen satt til å løse helt spesifikke oppgaver. Kommunen skal 
informere lag og foreninger om framgangsmåte, krav, tidsfrister etc. Den skal administrere 
søknader i henhold til de retningslinjer som gjelder for spillemidler. Den skal hvert år 
oppdatere status på de anlegg som er registrert i spillemiddelregisteret og rapportere om 
forandringer og eventuelle irregulariteter.  Kommunen må også søke dersom anlegg som har 
fått spillemidler skal endres, flyttes eller lignende før anlegget har vært åpent for allmenn 
idrettslig virksomhet i tilstrekkelig mange år (30 år for ordinære anlegg og 20 år for 
nærmiljøanlegg). Alle prosjekter som skal komme i betraktning når det gjelder å få tildelt 
spillemidler må dessuten være nedfelt i denne planen som skal vedtas av kommunestyret hvert 
år. 
 
I praksis betyr dette at lag og foreninger som har prosjekter de ønsker å søke om spillemidler 
til må gjøre dette i en prosess som involverer kommunen med kommunestyret, idrettsråd, 
fylkeskommunen m.fl. Nedenfor står beskrevet nøyaktig prosedyre for hvordan dette skal 
foregå med tidsfrister, aktører og instanser som er involvert. 
 
I utgangspunktet kan man få inntil en tredjedel av totalkostnadene til et prosjekt dekket 
gjennom spillemiddelordningen. Ideelt skulle Nordkapp kommune kunne sagt at alle prosjekt 
som får tildelt midler skulle få en tredjedel også av kommunen. I den nåværende økonomiske 
situasjon kommunen befinner seg i vil dette være uaktuelt. Realistisk sett vil nye anlegg i 
overskuelig framtid måtte initieres og bæres økonomisk av foreningene selv gjennom dugnad 
og innsamlede midler i tillegg til eventuelle spillemidler. Kommunen må i stedet bestrebe seg 
på å ha en oppmuntrende, positiv holdning til nye prosjekt, være med og lete etter muligheter, 
ha en god oversikt og administrering av spillemiddelordningen og ikke minst utarbeide gode 
strategier for utvikling av hele feltet dette omhandler.  
 

5.3 Saksgang spillemiddelsøknader i Nordkapp kommune  
Nedenfor står et eksempel på hvordan prosedyren rundt søknader på spillemidler kan foregå. 
Det foreslås at kommunen ved Oppvekst og kultur i samarbeid med sentrale aktører innenfor 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv utarbeider en gjeldende prosedyre. Dette kan sees i 
sammenheng med målsetting nr.3 under punkt 5.7.2 i denne planen. 
  
Eksempel på saksgang for spillemiddelsøknader i Nordkapp kommune 

Februar/mars - møte med lag og foreninger, orientering om spillemidlene og framlegging av 
aktuelle prosjekter. 
 
15.juni – Frist for foreninger til å varsle om planlagte spillemiddelsøknader. Idrettslag og 
foreninger sender en oversikt til kommunen v/oppvekst og kultur med kopi til Idrettsrådet. 
(Hensikt: få en oversikt over hvor mange spillemiddelsøknader vi kan forvente oss i 
kommende søknadsprosess.) 
 
15. juni - Frist for foreninger til å fremme prosjekt som ønskes rullert inn på uprioritert eller 
prioritert liste. Oversikt sendes til kommunen v/oppvekst og kultur med kopi til Idrettsrådet. 
   
Juni/juli - Orientering om eventuelle endringer i bestemmelser om tilskudd av spillemidler 
fra Kulturdepartementet publiseres for kommende søknadsperiode.  
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1.september – Frist for idrettslag til å sende inn forslag til anlegg som skal rulleres inn i 
anleggsplanen. Opplysninger om anleggets byggestart og når det er planlagt ferdigstilt skal 
være med. Idrettslag og foreninger sender en oversikt til kommunen med kopi til Idrettsrådet.  
- Frist for å sende inn søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til kommende 
søknadsperiode. (Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning blir ellers behandlet fortløpende 
hele året. Godkjenning skal foreligge før byggestart). 
  
September – Kommunen i samarbeid med Idrettsrådet behandler alle innkomne søknader. 
Idrettslag og foreninger får deretter tilbakemelding på sin søknad fra kommunen. Forslag til 
prioritering av søknader blir lagt frem. 
  
15.oktober – Frist for idrettslag til å sende inn elektronisk søknad om spillemidler via 
idrettsanlegg.no. 
  
Oktober – Forslag til prioritering av spillemiddelsøknader tas opp i Rådmannens 
ledergruppe. Innstilling om årets spillemiddelprioriteringer blir fremmet.  
 
November/desember – Politisk behandling. 

 15. Januar – Kommunen oversender spillemiddelsøknader og vedtak om 
spillemiddelprioriteringer til Fylkeskommunen.  
 

5.4  Uprioritert liste 
Det uprioriterte handlingsprogrammet er basert på innkomne behov og ønsker. Det er ikke tatt 
stilling til når eller om prosjektene kan gjennomføres. Ved den årlige rulleringen av det 
prioriterte handlingsprogrammet vil prosjekter som står på det uprioriterte 
handlingsprogrammet kunne bli vurdert, alt etter som hvor langt i prosessen de angjeldende 
lag og foreninger har kommet. 
 

Lag/Forening Prosjekt Stipulert 
kostnad 

HT&IF Tilbygg idrettshallen  

Nordkapp 
kommune 

Balløkke i Skarsvåg 600.000 

Nordkapp 
kommune 

Balløkke i Gjesvær 600.000 

Nordkapp 
kommune 

Balløkke i Kamøyvær 600.000 

 
Isolering av Flerbrukshallen er tatt ut av listen over uprioriterte prosjekter da prosjektet 
ferdigstilles i 2017.  
 

5.5 Prioritert liste 
Det prioriterte handlingsprogrammet er en liste over de anlegg som til enhver tid er de 
viktigste for Nordkapp kommune. Anleggene er tatt inn på bakgrunn av innspill fra lag/ 
foreninger og kommunens egne ønsker.  
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Ved prioritering av ulike prosjekter tas det videre hensyn til i prioritert rekkefølge: 
 

1. Ferdigstilt prosjekt 
2. Påbegynt prosjekt 
3. Søknad om spillemidler 
4. Har prosjektet idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

 
De anleggene som ikke kommer inn under noen av kategoriene over, er ikke prioritert 
innbyrdes.  
Anleggene må stå på prioritert liste for å kunne søke om idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning. Når forhåndsgodkjenningen er gitt kan arbeidet med prosjektet starte. 
 

Prioritet Prosjekt Ansvarlig Investering Drift                      Finansiering 
     Egen Kommunal Sp.midler 
 Ny 

svømmehall/ 
renovering av 
eksisterende 
svømmehall 

Nordkapp 
kommune 

     

 Balløkke i 
Nordvågen 

Nordkapp 
kommune 

600.000     

 Bedre merking 
av turstier på 
Magerøya 
generelt, samt 
bygging av 
bålplasser og 
renovering av 
hytter langs 
stiene. 

Nordkapp 
og omegn 
turlag 

1.000.000     

 Oppgradere 
merket tursti til 
turløype som 
kan benyttes til 
sykling, trille 
barnevogn og 
rullestol til 
Falkebergbukta 

Nordkapp 
og omegn 
turlag 

700.000     

 Oppgradere 
turstien i 
Skipsfjorden til 
turløype og 
turvei samt 
bygge utstyrsbu 
for oppbevaring 
av 
friluftslivsutstyr 
(scooter, 
sporslede, 
båter, telt, 
fiskeutstyr etc). 

Nordkapp 
og omegn 
turlag 

700.000     

 Bygging av 
garasje i 
Skipsfjorden 
friluftsområde 

Nordkapp 
og omegn 
turlag 

410.000    170.000 

 Etablering av 
tuftepark 

Nordkapp 
Idrettsråd 

460.000    230.000 

 
Ingen av anleggene som står på prioritert liste kommer inn under kategoriene for prioritering 
av anlegg. Anleggene er derfor ikke prioritert innbyrdes.  
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Teknisk rom/lager i flerbrukshallen stod som eneste prosjekt på prioritert liste i 2015. 
Prosjektet ble i 2016 tildelt kr. 875.000 i spillemidler og ferdigstilles som planlagt i 2018. 
Anlegget styrkes derfor av listen over prioriterte anlegg.   
 

5.6 Resultat etter forrige planperiode 
 
5.6.1 Anleggssiden 
I og med at dette er første generasjons plan kan kommunen ikke vise til noen tidligere 
planperiode i den forstand. I forhold til søknader på spillemidler og realisering av anlegg ved 
hjelp av disse er det imidlertid et anlegg som har preget utviklingen de seneste årene. 
Oppføringen av flerbrukshallen er det siste store tilskuddet på anleggsfronten. Første trinn var 
selve hallen med fotballbane. I tillegg har arbeidet med å utvikle hallen til en reell 
flerbrukshall fortsatt gjennom tre byggetrinn inne i hallen: et garderobeanlegg, teknisk rom 
med lager og aktivitetssal. Bak dette prosjektet står grupperingen HT&IF allianse som ble 
opprettet i forbindelse med initieringen av det. De senere årene har flerbrukshallen med sine 
forskjellige byggeprosjekt vært prioritert fra kommunens side gjennom den årlige 
behandlingen av listen over aktuelle anleggsprosjekt. Det er mottatt spillemidler for alle 
delene så nær som teknisk rom/lager. Ved denne rulleringen foreslås det at det sendes fornyet 
søknad om spillemidler til dette prosjektet ved kommende søknadsrunde. 
 
5.6.2 Aktivitetssiden 
Generelt drives det et veldig godt arbeid i foreningene. Mange frivillige bruker masse av sin 
tid for å gi særlig barn og unge så gode tilbud som mulig. Idrettslig sett hevder flere utøvere 
seg godt i Finnmarkssammenheng, og også noen i større sammenhenger utenfor 
fylkesgrensen.   
 
Det synes å være stabilt god aktivitet gjennom de frivillige lag og foreningers tilbud. Noen 
svingninger må naturlig tas med, og noen utfordringer står man overfor. Tendensene innenfor 
den organiserte idretten er et relativt stort frafall fra 13 - årsalder og oppover. Dette er som 
tidligere nevnt en nasjonal trend og en stor oppgave for idretten selv å ta tak i.  Rekruttering, 
kursing/utdanning av gode ledere og trenere er en annen utfordring man står overfor. Det er 
tidvis vanskelig å få folk til å lede an, noe som kan virke hemmende på aktivitet.  
 

5.7  Målsetting for kommende planperiode 
 
5.7.1  Anleggssiden 
1. Å få forprosjektert og konkretisert ny svømmehall 
2.  Å sette opp hovedprioriteringer og retningslinjer for kommunens politikk på området i 
overskuelig framtid 

 
 
Kommentar:  
1. Et nytt svømmeanlegg står øverst på ønskelisten når det gjelder nye idrettsanlegg i 
Nordkapp kommune. I mange tiår har saken stått i stampe, og uten framdrift. For å komme et 
skritt videre er det et mål å få konkretisert et prosjekt Nordkappsamfunnet kan samle seg om. 
Det handler om å få forprosjektert og tegnet, gjort gode kostnadsberegninger og rydde av 
veien alle spørsmål rundt plassering og hvilke konsekvenser denne vil få. Først med et klart 
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og tydelig prosjekt vil det være mulig å begynne arbeidet med å skaffe finansiering og i neste 
runde nærme seg en realisering.  
Ansvar: Prosjektgruppa for ny svømmehall 
 
2. Å ha klare prioriteringer og retningslinjer å gå etter vil lette arbeidet og tenkningen rundt 
idrettsanleggene i kommunen. Det vil kunne føre til større og mer målrettet utvikling av feltet. 
Ansvar: Teknisk sjef og Oppvekst og kultursjef    
 
5.7.2. Aktivitetssiden 
1. Å bidra til økt fysisk aktivitet blant inaktive barn, unge og voksne  
2. Å bidra til å sette fokus på integrering og skape gode arenaer for dette. 
3. Å etablere gode beslutningsprosesser mellom Nordkapp kommune og aktørene som 
organiserer idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

 
Kommentar:  
1. Det tør være godt kjent at inaktivitet er et problem i deler av befolkningen, og at dette 
representerer et økende folkehelseproblem. Å arbeide for å motvirke dette må være en 
grunnleggende viktig oppgave.  
Ansvar: Oppvekst og kultursjef, Helse - og omsorgssjef, skolene, barnehagene, lag og 
foreninger. 
 
2. Vi blir i økende grad et flerkulturelt samfunn. Det vil være en oppgave for både foreninger 
og det offentlige å drive et så godt integreringsarbeid som overhode mulig. I dette arbeidet 
kan idrett og fysisk aktivitet være et særdeles nyttig verktøy. Derfor blir det viktig og skape 
gode arenaer og møteplasser som er inkluderende for alle i Nordkappsamfunnet.. 
Ansvar: Oppvekst og kultursjef, Helse - og omsorgssjef, skolene, barnehagene, lag og 
foreninger. 
 
3. Å få til et godt samarbeide mellom de ulike aktører vil kunne gi enda større effekt av 
arbeidet som gjøres. Et nært forhold mellom kommunen og det frivillige foreningslivet er en 
forutsetning for å lykkes med arbeidet. 
Ansvar: Oppvekst og kultursjef, Helse - og omsorgssjef, lag og foreninger. 
  

6. Evaluering og rullering 
Planen i sin helhet skal rulleres og vedtas i kommunestyret hvert fjerde år. Handlingsplanen 
med prioritert og uprioritert liste skal rulleres og vedtas i kommunestyret hvert år. Ved 
rullering skal det foretas evaluering av i hvilken grad man har nådd målsettinger satt for 
planperioden. Ansvaret for rulleringen har kommunen ved oppvekst - og kultursektoren. 
Tverrsektorielt arbeid og involvering av sentrale aktører i det frivillige idretts - og friluftsliv 
vil imidlertid være helt avgjørende for å få en levende og god plan. I løpet av den første 
planperioden må dette arbeidet formaliseres og komme inn i faste rutiner. 
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Vedlegg  
 

Vedlegg 1   Oversikt over lag og foreninger 

Vedlegg 2   Korte beskrivelser av lag og foreninger 

Vedlegg 3   Oversikt over anlegg 

 

 

Vedlegg 1 Oversikt over lag og foreninger 

Tabellen under er en framstilling av den samlede aktiviteten i kommunen. den viser medlemsmassen til lag og foreninger ut 
fra alder og kjønn. Langt fra alle har svart, og listen er dermed ikke komplett. Oversikten må utvikles med rullering av 
planen.  

M = hankjønn  K = hunkjønn  

(Lag) 
Aktivitet/Disiplin 

0 – 
12 
år 
 
Tot. 

M K 13 
– 
19 
år 
tot 

M K 19 
– 
65 
år 
tot 

M K 65 
år 
+ 
 
tot 

M K Tot M K 

HT&IF 
Fotball 103 74 29 55 35 20 63 43 20 5 0 5 226 152 74 
Håndball 87 39 48 66 36 30 22 6 16 - 0 0 175 81 94 
Turn 174 70 104 37 2 35 81 4 77 10 0 10 302 76 226 
Klatring 6 4 2 13 7 6 13 8 5 - 0 0   32 19 13 
Klippen 
Turn 37 6 31 8 2 6       45 8 37 
Trenere     2 1 1 3  3    5 1 4 
Nordvågen IL 
             -   
Nordkapp svømmeklubb 
 45 24 21 4 2 2 21 12 9    70 38 32 
Nordkapp alpindrift 
             -   
Nordkapp Skytterlag 
             -   
Nordkapp og omegn turlag 
 43   9   134   30   216   
Nordkapp jeger og fisk 
             -   
Nordkapp motorcross 
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             -   
Gjesvær bygde og idrettslag/ Gjesvær helselag  
Kjøring av skispor 
Tilrettelegging aktivitet 
på fotballbanen 
Tilrettelegging for 
turgåing 
Trimrom 
Kursvirksomhet,  bl.a. 
dans etc. 

            -   

Skarsvåg bygdelag  
-             -   
Kamøyvær bygdelag  
Leie av basseng 
Trimaktivitet gymsal 
Trimrom 
oppvekstsenter 
Trimboks 
Fotballbane 
Ungdomsklubb med 
inneaktivitet 

            130   

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2  Korte beskrivelser av  lag og foreninger 

 

Honningsvåg Turn & Idrettsforening 

HT&IF's er en stor samfunnsaktør i Nordkapp og den viktigste leverandør av aktiv idrett. 
Gjennom hele uken organiseres og gjennomføres treninger, og det satses på å gjøre det med 
god kvalitet og godt innhold. Foreningen har mange lag med begge kjønn med i seriespill i 
både håndball og fotball. I fotball deltar også HT&IF med to seniorlag i seriespill på 
herresiden og et på damesiden. I turning er foreningen rett og slett på et høyt nivå sportslig 
sett blant de som satser hardest, i tillegg til å ha en stor bredde fra "nøstepartialder" og opp til 
ungdomsalder. Av tallene i tabellen kan man også se at turn har desidert flest voksne aktive 
innenfor den organiserte idretten, dog med kvinner i klart flertall. I tillegg til de store idrettene 
har HT&IF også en mindre klatregruppe, noe som gir et bredere spekter og et alternativt 
tilbud for de som ikke nødvendigvis dras mot de store, "tradisjonelle" idrettene.  

Det er særdeles viktig for samfunnet å ha et lokomotiv som HT&IF. Foreningen gjør det 
mulig for mange å engasjere seg. Den tilbyr god aktivitet innenfor fotball, håndball, turn og 
klatring, først og fremst for barn og unge, men også for voksne idrettsaktive. Den er en 
pådriver for utvikling av fasiliteter og anlegg og bidrar til flere sider av samfunnsutviklingen, 
også sosialt sett.  For Nordkapp kommune er HT&IF en uvurderlig kraft som må tas vare på. 
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Samtidig  følger det også et ansvar for foreningen selv å forvalte posisjonen den har til beste 
for lokalsamfunnet som helhet, og også gi plass til og bidra til andre foreningers aktivitet.  

Klippen idrettslag 

Ved siden av den største foreningen er det mange foreninger med færre medlemmer, men som 
bidrar til større bredde og variasjon med viktige supplerende tilbud innenfor idrett og 
friluftsaktiviteter. Klippen IL er den andre "tradisjonelle" idrettsforeningen i kommunen. 
Hovedaktiviteten er turn med spesialfeltet rytmisk sportsgymnastikk (RG). Foreningen er 
faktisk det eneste i Finnmark som driver med RG og er med i konkurranser. 

Vinterstid har utearealene rundt Storbukt grendehus vært brukt til å arrangere familieskirenn 
på søndager tidligere. Denne virksomheten er imidlertid innstilt for øyeblikket pga. 
manglende kapasitet. Det samme gjelder en liten alpinbakke som har vært med i foreningens 
portefølje. Den ligger der, men er ikke i drift fordi det ikke er midler eller kapasitet til å drive 
den.  

Klippen har medlemmer fra hele Honningsvåg, Kamøyvær og Nordvågen, og er et 
samlingspunkt for de som bor i Storbukt og Seppoladalen.  Foreningen bidrar til identitet og 
tilhørighet blant befolkningen. Foreningen var også en viktig aktør og medspiller for 
kommunen da Storbukt skole med grendehus ble bygget på slutten av 1980 - tallet.  

 

 

Nordvågen IL 

I Nordvågen gjør også Nordvågen IL en stor innsats med ulike aktivitetstilbud til 
befolkningen. Foreningen opererer ikke innenfor tradisjonelle grener og idretter, men 
arrangerer ulike former for styrketrening, samt at de leier bassenget annenhver lørdag i høst - 
og vintertiden for sine medlemmer. 8 tirsdager fra månedsskifte januar/februar arrangerer NIL 
det berømte tirsdagsrennet, skiaktivitet for barn i alle aldre. Hver søndag åpnes kafé på 
klubbhuset der det lånes ut diverse utstyr til fri bruk på fotballbanen, samt at hver siste søndag 
i måneden organiseres felles aktiviteter av både fysisk og sosial karakter. NIL har også sørget 
for merking av løype fra Nordvågen og opp til Kjelvikhytta og sånn sett bidratt til 
turløypenettet på øya. I NIL har også lokalsamfunnet i Nordvågen en viktig kraft som skaper 
identitet og samhørighet. Tirsdagsrennet har også vært populært for Honningsvågingene og 
NIL bidrar sånn sett også utover Nordvågenområdet. 

Nordkapp svømmeklubb  

Nordkapp svømmeklubb har en viktig posisjon og funksjon i kraft av sin aktivitet. 
Svømmeopplæring er et viktig tema, også nasjonalt sett. Det er gjentatte ganger løftet fram 
mangler ved denne opplæringen og at mange barn ikke lærer seg å svømme ordentlig. 
Nordkapp svømmeklubb har tilbud om svømmeopplæring og vanntilvenning for alle som 
ønsker det. Klubben har 70 aktive medlemmer og opplever nå en økning i medlemsmassen 
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etter flere års nedgang. I tillegg til et bredt tilbud til i prinsippet hele befolkningen driver 
svømmeklubben også konkurranseidrett og deltar på svømmestevner. Klubben har 
medlemmer med funksjonshemminger og er derfor også av den grunn en viktig aktør som 
bidrar til at alle grupper i befolkningen får muligheten til å drive fysisk aktivitet. 

Bygdelagene  

I Kamøyvær, Gjesvær og Skarsvåg er det bygdelagene (+ Gjesvær helselag) som i all 
hovedsak står for det som er av aktiviteter, og aktivitetene som organiseres spenner vidt. 
Bygde- /helselagene står for turløyper, eksempelvis løypa til Kirkeporten i Skarsvåg og 
Thomassenhytta i Gjesvær. Det arrangeres ulike former for treningsaktiviteter og 
kursvirksomhet i gymsalene som finnes. I Gjesvær har man begynt å ta tak i fotballbanen for å 
få den i stand til å kunne brukes. Det har også vært arbeidet for å få gjenåpnet det stengte 
bassenget i vintermånedene for at befolkningen skal ha et tilbud når mulighetene er begrenset 
utendørs. Dette har så langt ikke lykkes. I Skarsvåg hadde man sommeren 2015 et stort 
arrangement med Skarsvågdagene. Arrangementet trakk mange folk til stedet og inneholdt et 
vidt spekter av aktiviteter for alle aldre, både fysisk, kulturelt og sosialt. Tilsvarende 
arrangement er planlagt for kommende år.  

De tradisjonelle tilbudene finnes ikke på disse stedene. Likevel gjøres det en stor innsats for å 
holde aktivitet og engasjement oppe. Betydningen arbeidet til de ulike lagene har kan 
vanskelig vurderes høyt nok  i forhold til identitetsskaping, tilhørighet og folkehelse. 

 

 

Nordkapp alpindrift 

Grupperingen Nordkapp alpindrift er en stiftelse hvis formål er å stable på beina et tilbud om 
å kjøre på ski i alpinbakken når det er forhold for det. Gjennom mange års stor innsats har 
man bearbeidet terrenget og på den måten fått til en flott bakke  i Nordvågen. Gruppen har 
opparbeidet en utstyrspark til utleie, skaffet til veie tråkkemaskin, bygget varmestue og ikke 
minst holder man skiheisen i hevd. Med de værforholdene som råder sier det seg selv at dette 
er en særdeles usikker og veldig væravhengig virksomhet. Desto mer imponerende er det at 
man klarer å gi dette tilbudet år etter år. Ikke minst er dette betydningsfullt for barn og unge. 
som gjennom dette får muligheten til utfordrende, men samtidig lystbetont fysisk utfoldelse 
utendørs.  

Nordkapp og omegn turlag    

En aktør som etter hvert har gjort seg mer og mer gjeldende er Nordkapp og omegn turlag. 
Både gjennom organisering av aktiviteter og praktisk arbeid med merking av løyper og 
utvikling av ulike fasiliteter, har foreningen bidratt til å utbre interessen for friluftsliv blant 
folk i alle aldre med ulike forutsetninger. Aktiviteten strekker seg også langt utover antall 
medlemmer. Verd å merke seg er særlig samarbeidet mellom turlaget, Honningsvåg skole og 
Boreal. Samarbeidet har kommet i gang gjennom det tidligere nevnte prosjektet En time om 
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dagen. Gjennom programmene "Helt topp" og "Helt ekte" har elevene ved Honningsvåg skole 
fått brukt kroppen sin fysisk på tur ute i naturen. Det å være ute i friluft er i større og større 
grad blitt en naturlig del av undervisningen og har bidratt til økt fysisk aktivitet blant barn og 
unge i kommunen. I startåret 2012 ble det gått 749 elevturer til fjells. I 2015 var dette tallet 
økt til 1510. I forhold til satsning på fysisk aktivitet blant barn og unge har Nordkapp og 
omegn turlag levert et meget positivt bidrag, også fordi man gjennom satsningen når alle barn 
og unge. I tillegg setter foreningen fokus på friluftsaktivitet også for den voksne del av 
befolkningen, bl.a. gjennom trimkonkurransen "Nordkapptrimmen". Turlaget er også med å ta 
ansvar for aktivisering av den eldre garden gjennom en seniortrimgruppe som har faste turer 
en gang i uken I et folkehelseperspektiv er dette arbeidet særdeles viktig. 

Nordkapp jeger - og fiskeforening 

Den andre foreningen som aktivt organiserer friluftsaktivitet er jeger - og fiskeforeningen. 
Deres virksomhet er naturlig nok mer rettet inn mot aktivitet knyttet til jakt og fiske. 
Foreningen arrangerer leirdueskyting ukentlig, og gir folk muligheten til å avlegge 
jegerprøven. De gir også jevnlig kurs i fluebinding og fluestangkasting. I tillegg er jeger - og 
fiskeforeningen aktive med å kultivere vassdrag og fiskevann for å få opp bestanden av fisk i 
disse, bl.a. Skipsfjordvassdraget og Duksfjordvassdraget.  

I Nordkapp kommune er det historisk sett en sterk kultur for jakt og fiske. Jeger - og 
fiskeforeningen gir derfor et viktig bidrag gjennom å opprettholde og dyrke kunnskapen og 
kulturen rundt denne virksomheten. 

 

 

Andre foreninger 

I Nordkapp finnes det et skytterlag, motorcross og formodentlig også andre foreninger som 
organiserer ulike former for fysisk aktivitet. Det har ikke lyktes å få inn opplysninger om alle 
i denne runden. En komplett oversikt over aktiviteten vil måtte utvikles over tid. 
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Vedlegg 3  Oversikt over anlegg i Nordkapp 

Tabellen under viser en samlet oversikt over anleggene som finnes i Nordkapp kommune. De 
fleste er registrert i spillemiddelregisteret og har vært realisert ved hjelp av spillemidler. 
Nederst er det også anført anlegg som ikke står oppført i spillemiddelregisteret. Det er uvisst 
om denne er helt komplett 

Navn Eier/ansvarlig Beliggenhet Type anlegg/størrelse Status Spillemiddel- 
register 
Anlegg nr. 
2019000 

Honningsvåg 
stadion 

Nordkapp 
kommune 

Honningsvåg 
sentrum 

Friidrettsanlegg Nedlagt 102 

Honningsvåg 
stadion  

Nordkapp 
kommune  

Honningsvåg 
sentrum  

Fotballanlegg, kunstgress 
100 x 60  

Eksisterende 
 

 

Honningsvåg 
stadion - 
Flerbrukshall 

Nordkapp 
kommune/HT&IF 
Allianse  

Honningsvåg 
sentrum 

Plasthall/Flerbrukshall Eksisterende  

1. Fotballanlegg  - Kunstgress 60 x 40, ferdigstilt 
2. Garderobehus - ferdigstilt  
3. Aktivitetssal - Under bygging 
4. teknisk hus/lager - under planlegging 
 

106 
109 
108 
110 
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Gjesvær 
balløkke 

Gjesvær Bygde - og 
idrettsanlegg 

Gjesvær Fotballanlegg, grusbane Eksisterende 801 

Gjesvær 
samfunnshus 

Nordkapp 
kommune 

Gjesvær Bad - og svømmeanlegg Midlertidig 
stengt.  

903 

Gjesvær 
samfunnshus 

Nordkapp 
kommune 

Gjesvær Idrettshus Eksisterende  902 

Gjesvær 
Samfunnshus 

Nordkapp 
kommune 

Gjesvær Aktivitetssal Eksisterende  901 

Honningsvåg 
idrettshall 

Nordkapp 
kommune 

Honningsvåg 
sentrum 

Normalhall, flerbruk Eksisterende 103 

Honningsvåg 
idrettshall – 
klatrevegg 

Nordkapp 
kommune 

Honningsvåg 
sentrum 

Klatrevegg Eksisterende 104 

Honningsvåg 
samfunnshus 

Nordkapp 
kommune 

Honningsvåg 
sentrum 

Ulike småanlegg Eksisterende 502 

Honningsvåg 
samfunnshus 

Nordkapp 
kommune 

Honningsvåg 
sentrum 

Gymnastikksal Eksisterende 501 

Honningsvåg 
skateboard -
anlegg 

Nordkapp 
kommune 

Honningsvåg 
sentrum 

Skateboardanlegg Eksisterende 504 

Honningsvåg 
skole 

Nordkapp 
kommune 

Honningsvåg 
sentrum 

Gymnastikksal Eksisterende 601 

Honningsvåg 
skole – 
balløkke 

Nordkapp 
kommune 

Honningsvåg 
sentrum 

Balløkke Eksisterende 602 

Honningsvåg 
stadion 

Nordkapp 
kommune 

Honningsvåg 
sentrum 

Friidrettsanlegg Nedlagt 102 

Kamøyvær 
fotballøkke 

 Kamøyvær Fotball grusbane Eksisterende 1401 

Kamøyvær 
skole 

Nordkapp 
kommune 

Kamøyvær Gymnastikksal Eksisterende 1301 

Lekeområde 
Rådhusplassen 

Nordkapp 
kommune 

Honningsvåg 
sentrum 

Ulike småanlegg Ikke realisert 503 

Nordkapp 
alpinanlegg 

 Nordvågen Materiallager Eksisterende 303 

Nordkapp 
alpinanlegg 

 Nordvågen Hytte/klubbhus Eksisterende 302 

Nordkapp 
motorstadion 

 (Hvor) Motorsport/snøscooter –
bane 

Eksisterende 1501 

Nordkapp 
vintersports -
anlegg 

 Nordvågen Alpinanlegg Eksisterende 301 

Nordvågen 
balløkke 

Nordkapp 
kommune 

Nordvågen Balløkke Eksisterende 402 

Nordvågen 
samfunnshus 

Nordkapp 
kommune  

Nordvågen Gymnastikksal Eksisterende 401 

Nordvågen 
stadion 

 Nordvågen Fotball grusbane Eksisterende 201 

Seppoladalen 
lysløype 

Nordkapp 
kommune  

Storbukt Friluftsliv/turløype Eksisterende 702 

Skarsvåg 
balløkke 

Nordkapp 
kommune 

Skarsvåg Fotball grusbane Eksisterende 1001 

Skarsvåg skole Nordkapp 
kommune 

Skarsvåg Gymnastikksal Eksisterende 1101 

Skarsvåg skole Nordkapp 
kommune 

Skarsvåg Svømmeanlegg Midlertidig 
stengt 

1102 

Storbukt 
grendehus 

Nordkapp 
kommune 

Storbukt Gymnastikksal Eksisterende 701 

Storbukt skole Nordkapp 
kommune 

Storbukt Balløkke Eksisterende 704 

Valan 
Skytebane 

 Valan Skytebane 100 m Eksisterende 1201 

Valan 
Skytebane 

 Valan Skytebane 200 m Eksisterende 1202 

Valan 
Skytebane 

 Valan Skytebane 300 m Eksisterende 1203 
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Valan 
Skytebane 

 Valan Skytterhus Eksisterende 1204 

Anlegg som ikke er registrert i spillemiddelregisteret 
Turstier i 
Nordkapp 
(frittstående) 

Nordkapp og 
omegn turlag 

Duksfjorden 
Lysøynæringen 
Vannfjordhytta 
Lilletuva 
Småkjeftan 
Indre Baglia 
Gullgammen 
 

Turstier Eksisterende  

Skipsfjorden 
friluftsområde 

Nordkapp og 
omegn turlag 

Skipsfjorden 
 
 
Skipsfjord -
utsikten 

Lysløype/grillhytte 
Utstyrsbu 
 
 
Tursti 
 

Eksisterende 
Under 
planlegging 
 

 

Elvedalen 
turområde 

Nordkapp og 
omegn turlag 

Elvedalen-
Storfjellet 
Elvedalen-
Valanhalsen-
Falkebergbukta 
Elvedalen-
Valanhalsen-
Kjelvikskaret-
Helnes/Laukvika 
Elvedalen-
Prestevannet-
Elva 
 

Turstier   

Nordkapp 
friluftsområde 

Nordkapp og 
omegn turlag 

Hornvika-
Nordkapp 
Knivskjelodden 

Turstier   

E1 Nordkappog omegn 
turlag 

Turløype over 
Magerøya, og på 
fastlandet til 
kommune - 
grensa. 

Turstier   

Rastebuer Nordkapp og 
omegn turlag 

Laukvikhytta 
Kjeftavannshytta 
 
Vannfjordhytta 

Rastebu 
Rastebu 
 
Rastebu 

Eksisterende 
Midlertidig 
stengt 
Eksisterende 

 

Elvedalen 
grillhytte 

Nordkapp 
Kommune 

Elvedalen Grillhytte Eksisterende  

Merket løype 
Nordvågen - 
Kjelvikhytta 

NIL ? Nordvågen - 
Kjelvik 

Turløype Eksisterende  

Merket løype 
Skarsvåg - 
Kirkeporten 

Skarsvåg bygdelag 
? 

Fra Skarsvåg Turløype Eksisterende  

Merket løype 
Gjesvær - 
Lilletuva 

Gjesvær bygdelag ? Fra Gjesvær Turløype Eksisterende  

|Grillplass og 
fiskebrygge 
tilrettelagt for 
rullestolbrukere 

Norges 
handikapforbund 
avd. Nordkapp 

Skipsfjorden 
friluftsområde 

Nærmiljøanlegg Eksisterende  

Gjesvær gamle 
fotballbane 

Fefo? Gjesvær Grusbane Eksisterende 
Bygget på 
dugnad rundt 
1950 
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Gammelhuset Gjesvær bygde - og 
idrettslag 

Gjesvær Samfunnshus med scene Eksisterende  

Gjesvær gamle 
brannstasjon 

Gjesvær bygde - og 
idrettslag 

Gjesvær Lagringshus for utstyr, 
strømuttak til lys  på 
fotballbanen  

Eksisterende  

Thomassenhytta Thomassenhyttas 
venner 

Gjesvær Hytte/rastebu/turmål Eksisterende  

Trimbokser 
1. 
Storbuktvannet 
2. 
Storskogvannet 
3. Storsteinen 

Gjesvær helselag Gjesvær Turstier Eksisterende  
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Vedlegg 4 Underveisevaluering av målsettinger i Plan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv for planperioden 2016 – 2019 

I Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv står det følgende på side 23: 

Ved rullering skal det foretas evaluering av i hvilken grad man har nådd målsettinger satt for 
planperioden. Ansvaret for rulleringen har kommunen ved oppvekst - og kultursektoren. 

I forbindelse med rullering av handlingsprogrammet i Plan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv har rådmannen gjennomført en intern evaluering av punkt 5.7.1 og 5.7.2 i planen. 
Når hele planen skal rulleres i 2019 vil det bli gjennomført en mer omfattende evaluering av 
målsettingene for planperioden 2016 - 2019.  

 

5.7.1  Anleggssiden 

1. Å få forprosjektert og konkretisert ny svømmehall 
2.  Å sette opp hovedprioriteringer og retningslinjer for kommunens politikk på området i 
overskuelig framtid 

 

 

1. Å få forprosjektert og konkretisert ny svømmehall 

Prosjektgruppa for ny svømmehall vil levere sluttrapport i november/ desember 2017. 
Underveis i sitt arbeid har prosjektgruppa orientert formannskap og kommunestyre om 
fremdrift og innhold i sitt arbeid.  

 

2.  Å sette opp hovedprioriteringer og retningslinjer for kommunens politikk på 
området i overskuelig framtid 

Nordkapp kommune har ikke utarbeidet hovedprioriteringer og/ eller retningslinjer for 
kommunenes politikk på anleggssiden utover det arbeidet som er gjort tilknyttet Plan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  

 

5.7.2. Aktivitetssiden 

1. Å bidra til økt fysisk aktivitet blant inaktive barn, unge og voksne  
2. Å bidra til å sette fokus på integrering og skape gode arenaer for dette. 
3. Å etablere gode beslutningsprosesser mellom Nordkapp kommune og aktørene som 
organiserer idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
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1. Å bidra til økt fysisk aktivitet blant inaktive barn, unge og voksne 

Barnehagene og skolene i Nordkapp kommune har kontinuerlig fokus på å bidra til økt fysisk 
aktivitet blant inaktive barn og unge. En rekke tiltak og aktiviteter som har vokst frem 
gjennom prosjektet «En time om dagen» er videreført i den daglige driften ved Honningsvåg 
skole. Disse er spesielt rettet mot gruppen av inaktive barn og unge.  

Frisklivssentralen i Nordkapp er etablert som en koordinerende instans for forebyggende og 
helsefremmende arbeid innen levevaneområdet i kommunen. Tilbudet organiseres tverrfaglig 
og på tvers av avdelingene og administreres under kommunens koordinerende enhet - 
Rehabiliterings-tjenesten. Frisklivssentralen skal være en arena der kompetanse, læring og 
mestring fører til endring av livsstil og bedre kontroll over egen helse.  

Målgrupper for frisklivssentralen:  

 Unge og voksne i yrkesaktiv alder som står i fare for, eller relativt nylig har utviklet 
livsstilsrelaterte sykdommer. 

 Personer med muskel og skjelettlidelser. 
 Personer med nevrologiske lidelser. 
 Personer med overvektsproblematikk. 
 Personer med psykiske problemer/vansker 
 Personer med diabetes 

 

Gruppetilbud og varighet i regi av Frisklivssentralen: 

 
 Frisklivsgruppe: varighet, 12 uker, fra september-november og februar-april. 
 Bra Matkurs: varighet, 12 uker, fra september-november og februar-april. 
 Slaggruppa, fysio avd: varighet, hele året 2 ggr per uke. 
 Slaggruppa, parken: varighet, hele året 1 ggr per uke. 
 Bassenggruppa: varighet, hele året, hver torsdag, oppvarmet basseng 
 AKE (Aktivitet, Kost og Ernæring): varighet, ut 2016  
 FRAM (Fellesskap, Relasjon, Aktivitet og Mestring 18-25 år): varighet, hele året. 
 SAM (ungdom i alderen 13-17 år): Sommer uke 26-33, 2017. 
 KID (kurs i depresjonsmestring): oppstart høst 2017 

 

2. Å bidra til å sette fokus på integrering og skape gode arenaer for dette. 

Barnehagene og skolene har oppmuntret foreldre til å ta med flyktningbarn og deres foreldre 
til de aktivitetene deres barn går på, eks fotball, håndball og turning. 

Barnehagene og skolene samarbeider med flyktningetjenesten når det oppdages at det kan 
være behov for å hjelpe flyktningbarn inn i ulike aktiviteter på fritid. 
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Barnehagene og skolene har fokus på å prøve å lage gode relasjoner i foreldregruppene slik at 
det skal være lavterskel å spørre om tips, råd, hjelp hos hverandre.  

Flyktningetjenesten har forsøkt å stimulere flyktninger til å delta i fritidstilbud i kommunen. 
En har av ulike årsaker ikke lyktes med dette arbeidet i tråd med målsetningene for arbeidet.  

 

 

3. Å etablere gode beslutningsprosesser mellom Nordkapp kommune og aktørene som 
organiserer idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

I forbindelse med rullering av handlingsprogrammet i Plan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv ble frivillige lag og organisasjoner invitert til møte med Nordkapp kommune og 
Nordkapp Idrettsråd for gjennomgang av forslag til nytt handlingsprogram, samt 
gjennomgang av spillemiddelordningen for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 
Rådmannen har til hensikt å gjennomføre årlige møter med frivillige lag og foreninger med 
dette teamet.  

Under arbeidet med ny folkehelseplan i 2015 og 2016 gjennomførte plangruppen det 
praktiske arbeidet med nødvendige datainnsamlinger, kartlegginger, oppsummeringer av 
faktagrunnlaget og faglige vurderinger. Ved utforming av mål og tiltaksområder ble det 
gjennomført ulike prosesser med forsøk på å involvere flest mulig. Aktuelle 
samhandlingsinstanser ble invitert inn i referansegruppen og deltok i arbeidet med planen. Det 
ble videre arrangert folkemøter i Gjesvær, Skarsvåg og i Honningsvåg for å komme i dialog 
med befolkningen.  
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Nordkapp kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/1196-1 

Saksbehandler:  Mads Stian Hansen 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 86/17 21.11.2017 

Kommunestyret 63/17 12.12.2017 
 

 

Nytt museumsbygg – sluttregnskap 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret viser til prosjektet om nytt museumsbygg i Honningsvåg, og mener at man har 
fått et svært godt museum, og en moderne- og fremtidsrettet utstilling. Det nye museet vil ha 
stor betydning for reiselivet i kommunen, og for arbeidet med å ta vare på, og formidle viktig 
historie. 
 
Kommunestyret har ved flere anledninger vedtatt ekstrabevilgninger til prosjektet, og mener 
dette har vært nødvendig for at prosjektet skulle sluttføres på en god måte. Kommunestyret vil 
på den andre side utrykke at man mener det er uheldig at prosjektet var såpass underfinansiert 
fra begynnelsen av, og man har dermed fratatt kommunestyret mulighet til å vurdere prosjektet 
reelle størrelse helt fra begynnelsen av. 
 
For å sikre at prosjektet sluttføres bevilger kommunestyret kr 700 000 til sluttfinansiering av 
investeringsprosjektet «Ny utstilling» knyttet til nytt museumsbygg. Bevilgningen finansieres 
med nytt låneopptak. 
 
 
 
Formannskapets behandling av sak 86/2017 i møte den 21.11.2017: 

Behandling 

 

 

Vedtak 

Rådmannens innstilling 
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Kommunestyret viser til prosjektet om nytt museumsbygg i Honningsvåg, og mener at man har fått et 
svært godt museum, og en moderne- og fremtidsrettet utstilling. Det nye museet vil ha stor betydning for 
reiselivet i kommunen, og for arbeidet med å ta vare på, og formidle viktig historie. 

  

Kommunestyret har ved flere anledninger vedtatt ekstrabevilgninger til prosjektet, og mener dette har 
vært nødvendig for at prosjektet skulle sluttføres på en god måte. Kommunestyret vil på den andre side 
utrykke at man mener det er uheldig at prosjektet var såpass underfinansiert fra begynnelsen av, og man 
har dermed fratatt kommunestyret mulighet til å vurdere prosjektet reelle størrelse helt fra begynnelsen 
av. 

  

 
For å sikre at prosjektet sluttføres bevilger kommunestyret kr 700 000 til sluttfinansiering av 
investeringsprosjektet «Ny utstilling» knyttet til nytt museumsbygg. Bevilgningen finansieres med nytt 
låneopptak. 

 

 
Saksutredning 
Nordkappmuseet åpnet for publikum 14. juni i år. Det har nå vært i full drift siden åpningen med 
nye faste utstillinger over to etasjer. Tilbakemeldingene fra både turister og lokalbefolkning har 
vært meget positive, og det er sannsynlig at besøkstallet på årsbasis kan dobles i forhold de siste 
årenes tall fra det gamle museet. 
Nordkapp kommune har fått utbetalt 8 mill kr som investeringstilskudd fra staten. Tilskuddet er 
gitt til ett samlet prosjekt som omfatter kjøp av bygg + ombygging + nye faste utstillinger. 
Prosjektet er gjennomført over flere år, og det må leveres et samlet regnskap til 
Kulturdepartementet for hele prosjektet fra start til endelig sluttføring.  
Økonomisk oppsummering av hele prosjektet med totale kostnader og bevilgningsvedtak viser 
et merforbruk i forhold til vedtatt finansiering på kr 697 606,71. Dette må behandles av 
kommunestyret før endelig regnskap kan sluttføres. 
Kommunestyret behandlet i juni 2016 situasjonen etter at selve byggeprosjektet var regnet som 
ferdig. Det viste seg da at overskridelsene på ombyggingsarbeidene var så store at alle midler 
avsatt til utstillinger var brukt opp. Kommunestyret vedtok da en tilleggsbevilgning på 4 mill kr, 
og det ble opprettet et eget investeringsbudsjett for utstillingen. 
I saksfremlegget som ble lagt frem i juni 2016 viser det seg at ikke alle kostnadene var tatt med. 
Det ble omtalt en totalkostnad på ombyggingen på drøye 15 mill. Pr mai 2016 var tallet ca kr 
15,6 mill. I tillegg var det belastet utgifter til utstilling, om lag kr 630 000, som ble holdt utenfor 
ombyggingsprosjektet og som vedrørte ny utstilling. 
I statusrapporten som ble laget 5. oktober 2016 ble det konkludert med at når kommunestyret 
hadde gitt sin tilleggsbevilgning på 4,0 mill, stod man igjen med om lag 4,3 mill til utstilling. 
Det var dette som var rammen for utstillingen etter siste budsjettregulering gjort av 
kommunestyret. Nå viser det seg at totalkostnaden for utstillingen blir på kr 4,98 mill.  
Selve byggeprosjektet ble avsluttet i kommunens regnskap for 2016 og revisjonsbekreftet med 
en kostnad på kr 15 656 263,79. Merforbruket totalt i forhold til kommunestyrets vedtak må 
dekkes over utstillingsprosjektet i og med at byggeprosjektet og statusen for dette er rapportert 
og revisorbekreftet tidligere. 
 
 
Nærmere om bakgrunnen for merforbruket 
 
Som nevnt har prosjektet et merforbruk som ikke er finansiert på kr 697 606,71. Det meste av 
dette er kostnader som egentlig tilhører byggeprosjektet, men som ikke ble tatt med i forbindelse 
med statusoversikten som ble lagt frem i juni 2016: 
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- Kr 300 868 ble våren 2016 betalt over museets driftsbudsjett til belysning, bygging av 

resepsjon og lignende for å gjøre det mulig med midlertidig åpning av 1. etasje 
sommeren 2016. Dette er varige investeringer som ble refundert av kommunen i 
november 2016 etter krav fra styret for museet og som i realiteten tilhører selve 
ombyggingsprosjektet selv om dette er belastet utstilling. 

 
- Kr 57 905,20 er påløpte utgifter på byggeprosjektet etter at siste budsjettregulering ble 

gjennomført i juni 2016. Det er hovedsakelig knyttet til byggestrøm fra Repvåg kraftlag. 
Dette beløpet forklarer også differansen mellom revidert byggeregnskap og endelig 
status her. 

 
- Kr 47 740,72 er knyttet til merutgift for utvendige skilting av museet. Skiltene ble 

montert i september 2017 og kostnaden er belastet utstillingsprosjektet. 
 

- Netto ender en opp med et merforbruk på utstillingen utover det som er synliggjort 
ovenfor på kr 291 092,79. Forklaringen på dette er at det ikke i tilstrekkelig grad ble tatt 
høyde for de utgiftene som allerede i ombyggingsfasen var påløpt når man synliggjorde 
behovet for midler til utstilling i saken som ble lagt frem for politisk behandling i juni 
2016.  

 
Oppsummert kan det totale merforbruket illustreres i følgende tabell: 
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Kjøp av bygg 9 738 500,00kr    
Bevilgning ombygging 2 000 000,00kr    
9.6.2016, PS 59/16 4 000 000,00kr    
6.11.2015, PS 92/15 1 500 000,00kr    
Sum kommunale bevilgninger 17 238 500,00kr 

Kjøpesum inklusiv gebyrer 9 738 560,00kr    
Brutto investering bygg, eks kjøp av bygg og forskuttering utstilling 15 714 168,99kr 
Brutto invstering utstilling 4 983 437,72kr    
Investering utstilling forskuttert i ombyggingsprosjektet -kr                      
Sum prosjektutgifter 30 436 166,71kr 

Låneopptak kjøp bygg 9 738 560,00kr    
Opprinnelig ramme lånefinansiering 2 000 000,00kr    
Statlige midler 8 000 000,00kr    
Fylkeskommunal midler 4 500 000,00kr    
Ekstra lånefinansiering utstilling 1 500 000,00kr    
Dekning av merforbruk ombygging 4 000 000,00kr    
Sum finansiering 29 738 560,00kr 

Merforbruk hele prosjektet 697 606,71kr       

Avstemming merforbruk:
Ikke finansiert byggeprosjekt 57 905,20kr         
Merutgift utvendig skilting 47 740,72kr         
Ekstrautgifter dekket over museets drift 300 868,00kr       
Merutgift utstilling 291 092,79kr       
Avstem merforbruk 697 606,71kr       

Oppsummering hele prosjektet

Totalprosjekt

Finansiering

Kommunale bevilgninger

 
 
 
Konklusjon 
For sluttføring og fullfinansiering av museumsprosjektet inkludert utstilling må det gjøres en 
tilleggsbevilgning med kr 700 000. Finanseringen av dette gjøres gjennom nytt låneopptak.  
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Nordkapp kommune Arkiv: F82 

Arkivsaksnr: 2017/1329-3 

Saksbehandler:  Elin Lindås 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 64/17 12.12.2017 

 

Kommunale vigsler 

Saken gjelder 
Kommunenes ansvar for borgerlige vigsler som trer i kraft fra 1.1.2018.  
 

Rådmannens innstilling 
 
1. Ordfører, varaordfører og rådmann vier ved borgerlig vigsel i Nordkapp kommune. 
2. Nordkapp kommune tilbyr vigsel for personer som er bosatt i andre kommuner. 
3. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til rådmannen. 
 
 

Saksopplysninger 
Stortinget vedtok i juni 2017 endringer i ekteskapsloven som innebærer at vigselsmyndighet 
overføres fra notarius publicus (dommere i tingrettene) til ordførere, varaordførere og 
kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet. 
 
I forarbeidene til loven er det omtalt at kommunens tilbud skal være godt og tilgjengelig, og at 
det er viktig at kommunen legger til rette for vigselens seremonielle karakter, herunder bruk av 
egnede lokaler. Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for 
egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Det fremgår av forarbeidene at det 
er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten inntrer. Kommunen 
kan velge å tilby vigsler for brudefolk bosatt i andre kommuner. 
 
Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vigsler. Et viktig prinsipp for 
kommunale vigsler er at kommunens alminnelige vigselstilbud skal være gratis for kommunens 
egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Dersom det åpnes for vigsler 
utenfor kommunens ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider eller for brudefolk som ikke 
er bosatt i kommunen, kan kommunen kreve å få dekket merkostnadene ved dette. Dette må i så 
fall avtales med brudeparet på forhånd, og kommunen må regulere hvilke kostnader som kan 
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kreves dekket. Det er ikke anledning å ta betaling for gjennomføring av vigsler ut over dekning 
av nødvendige, påregnelige merkostnader. 
 
 

Vurdering 
Vigselsmyndighet 
Det er vanskelig å anslå hvor stor forespørselen for vigsler kommer til å bli når 
vigselsmyndigheten flyttes til kommunene. Men man vil anta at Nordkapp kommune vil ha noe 
pågang. 
 
Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. Rådmannen har vurdert om 
det i tillegg er behov for å gi vigselsmyndighet til andre personer enn ordfører og varaordfører.  
Ut i fra en samlet vurdering anbefales kommunestyret å gi vigselsmyndighet til rådmannen, slik 
at det til sammen er tre personer som kan utføre vigslene. Dette vil medføre en viss fleksibilitet 
og øke tilgjengeligheten for brudeparene og vigslerne. 
 
Tilgjengelighet 
Det foreslås at kommunen tilbyr gjennomføring av vigsler på Rådhussalen mandag til fredag i 
rådhusets åpningstider (kl. 08.00 – 15.00).  
 
Det åpnes for at andre dager, steder og tidspunkt for gjennomføring av vigsler kan fremmes, 
men det vil da være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.  
 
Rådmannen foreslår å tilby vigsler for brudefolk fra andre kommuner. Nordkapp kommunen vil 
kreve å få dekket merkostnader ved slike vigsler. 
 
Rådhussalen benyttes som seremonirom til gjennomføring av vigslene. Der Rådhussalen ikke 
kan benyttes pga manglende universell utforming på rådhuset, kan Samfunnshuset Turn 
benyttes. 
 
Kostnader 
Merkostnader som kommunen kan kreve dekket for vigsler utenfor ordinær åpningstid eller rådhuset tas 
inn i kommunens gebyr – og avgiftsregulativ for 2018, med følgende tekst: 
 
«Kommunalt vigselstilbud 
Vigselstilbudet er gratis så lenge vigsel foregår i rådhusets lokaler i åpningstiden. 
 
For vigsler for personer som ikke er bosatt i kommunen er gebyret 2000 kr så lenge vigsel 
foregår i rådhusets lokaler i åpningstiden.  
 
Dersom det er andre ønsker eller behov for vigselen kan kommunen kreve gebyr tilsvarende 
ekstrakostnader.» 
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Nordkapp kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/1353-1 

Saksbehandler:  Randi Jørgensen 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 65/17 12.12.2017 

 

Nordkapp kommunes budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Kontrollutvalgets forslag 

Kontrollutvalgets tilrådning: 

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr 950.600,- fastsettes som 
kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Nordkapp kommune for 2018. 
 
Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget 
til Nordkapp kommunestyre med kopi til formannskapet 
 
 
 
Vedlegg: Saksframstilling i kontrollutvalget sak 20/17
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Nordkapp kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/1354-1 

Saksbehandler:  Randi Jørgensen 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 66/17 12.12.2017 

 

Kontrollutvalgets årsmelding 2016 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets årsmelding for 2016  
 
 
 
Behandling: 
Sekretariatas tilrådning ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Nordkapp kommunes kontrollutvalg 
for 2016. 
 
Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Nordkapp med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering 
 
Vedlegg: Kontrollutvalgets årsmelding 2016 
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Nordkapp kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/1355-1 

Saksbehandler:  Kari Lene Olsen  
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 67/17 12.12.2017 

 

Handlingsplan 2018 med budsjett - Om KAPP KF 

 

Rådmannens innstilling 
 
Kommunestyret vedtar Handlingsplan 2018 og budsjett 2018 for Om Kapp KF. 
 

Saksutredning 
Handlingsplan for Om Kapp KF er behandlet av Styret (sak 108/17) den 20.11.17 og endelig 
vedtak er fattet på e-post.  
 
Som følge av reduksjon i RUP-midler til FFK kan omstillingsmidler til Måsøy og Nordkapp bli 
redusert til 2.000.000-. Styret har lagt til grunn et tilskudd med en ramme på 2.000.000.- kr i 
budsjettet 2018. Dersom budsjettrammen skulle endres positivt vil nytt budsjett legges fram for 
kommunestyret sammen med endring av handlingsplanen. 
 
I handlingsplanen er strategisk utviklingsanalyse, omstillingsplan og programstatusevaluering 
lagt til grunn for det videre arbeidet i 2018. 
 
Innsatsområdene i omstillingsarbeidet ligger fast: 

 Nordkapp som maritimt og marint senter 
 Nordkapp som merkevare 
 Tilrettelegging for bedriftsutvikling og gründerkultur 

I arbeidet med handlingsplanen er det spesielt lagt vekt på programstatusevalueringen av 
oktober 2017. Her ble det avdekket hvilke området det er spesielt viktig å vektlegge for å nå 
målsettingen for og videreføring av omstillingsarbeidet. 
 
I dette arbeidet ble resultatmål endret fra «92 til 100 nye/sikre lønnsomme arbeidsplasser innen 
utgangen av 2018». Resultatmålet er endret på bakgrunn av rapportering på tilskuddsmidler 
tildelt fra næringsfondet og omstillingsfondet. 
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Budsjett for 2018 er fordelt på innsatsområder som følge av programstatusevalueringen 2017. 
 
 
 
 
Vedlegg: Handlingsplan 2018 
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1. Innledning 
 

Bakgrunnen for Nordkapps omstillingsstatus fra 2013 er befolkningsnedgangen kommunen har 

opplevd de siste 20 årene, kombinert med et ensidig næringsliv, sterkt avhengig av fiskerinæringa. 

Strukturendringer i fiskerinæringa gir raskt direkte effekt på næringslivets forutsetninger, og derfor gir 

avhengighet av fiskerinæringa en spesielt sårbar situasjon. Nordkapp har merket dette i form av en 

relativt stor nedgang i antall arbeidsplasser, og vekst i arbeidsledigheten. 

Strategi- og forankringsfasen for Omstilling i Nordkapp ble gjennomført i 2012/2013. 

Gjennomføringsfasen startet i siste halvdel av 2013, men arbeidet kom av ulike årsaker ikke skikkelig i 

gang før siste halvdel av 2014. 

 

1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert 
 

Strategisk utviklingsanalyse ble gjennomført av Kreativ Industri AS. De trekker i analysen fram følgende 

hovedfunn: 

 

 Stedlig kultur er viktigere enn organisering: Offensiv og optimistisk utviklingskultur i 
lokalsamfunnet er avgjørende for suksess 

 Evnen til å identifisere og utnytte smådriftsfordeler er et fortrinn for små kommuner: 
Utnytte den korte veien mellom idéer og beslutninger som man har i små 
lokalsamfunn. 

 Betydningen av lokale entreprenører må ikke undervurderes: Dette kan være både i 
næringslivet, i organisasjonslivet og i kommuneorganisasjonen. Enkelt-personer som 
ser muligheter og evner å sette i gang tiltak for å utnytte disse til det beste for 
lokalsamfunnet. 

 Det er viktig å bygge opp en innstilling som stimulerer til å gripe anledninger: Se på 
utfordringer og trusler som muligheter, bruke potensialet som finnes i situasjoner som 
mange ville se på som kriser, og utnytte dette til å skape vekst. 

 

Aktører i alle næringer understreker betydningen av at kommunen viser engasjement og interesse, og 

behov for at kommunen bidrar som døråpner mot miljøer og kompetanse utenfor lokalsamfunnet. 

       

1.2 Hva sier omstillingsplanen? 

Omstillingsplanen tar innover seg de anbefaling som ble gitt i Strategisk utviklingsanalyse. 

Omstillingsplanens satsingsområder er dermed:  

 Nordkapp som maritimt og marint senter 

 Nordkapp som merkevare 

 Tilrettelegging for bedriftsutvikling og gründerkultur 
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1.3 Status  
 

Det legges til grunn at det ved utarbeidelse av handlingsplan for 2016 foreligger. Resultat for 2013 og 

2014 er satt til 0. Mål arbeidsplasser for 2016 er satt til 12. For 2017 er måltallet satt til 24. 

Status innvilget i 2013: 15 søknader og 2014 ble det innvilget 20 tilsagn. Dette omfatter både 

næringsfondsmidler og omstillingsmidler.  

I 2016 ble det gitt tilsagn til 50 søknader og 7 avslag. Av innvilget søknader er 20 nyetableringer 

inkludert tilskudd til fiskefartøy. Resterende fordeler seg på å trygge/videreutvikling eksisterende 

næring og nye prosjekter. 

Pr. November 2017 er det gitt 27 tilsagn av omstillingsmidler og 17 tilsagn av næringsfondet fordelt 

på alle innsatsområdene. 

Det er gitt 10 avslag i 2017. 

Årsrapport for 2017 er ikke utarbeidet. 

 

1.4 Om handlingsplanen 
Det skal utarbeides årlige handlingsplaner. Den første handlingsplanen, som ble utarbeidet samtidig 

som omstillingsplanen, gjaldt for 2014 og 2015 – med oppstart helt mot slutten av 2014. 

Omstillingsplan 2013-2018 og Handlingsplan for 2014/2015, 2016 og 17 er vedtatt av 

kommunestyret. 

Det gjøres oppmerksom på at Handlingsplan for 2018 er utarbeidet på basis av omstillingsplan som 

vedtatt i 2014 og omstillingsevaluering 2017. 

 

1.5 Frister for implementering av handlingsplan 

Handlingsplanen for 2018 skal vedtas av styret i styreseminar den 20. november 2017. Planen skal 

endelig vedtas av kommunestyret. 

2. Mål 
 

2.1 Resultatmål for omstillingsarbeidet 

Med omstillingsprogrammet er det mulig å bidra til at folketallet stabiliseres og over tid øker. Da må 

antall arbeidsplasser øke. Med bakgrunn i en begrenset tidsperiode settes følgende hovedmål: 

 

«100 nye/sikrede lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen 

av 2018»  
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Omstillingsstyret vedtok i styremøte 18.november 2016 å endre antall nye/sikrede arbeidsplasser fra 

60 til 93 og i styremøte november 2017 til 100.  Antallet ble endret som følge av utvikling i 

omstillingsarbeidet og basert på tilskudd gitt i perioden 2014-2017. 

Periodisert på år og innsatsområde vil målsetting se slik ut: 

 

Nye/tryggede 
arbeidsplasser 

resultat 
2013/2014 

resultat 
2015 

Resultat 
2016 

mål 
2017 

Res 
2017 

mål 
2018 

Sum 

Maritimt- og marint 
senter* 

0 4 20 5 12 7 43 

Nordkapp som 
merkevare 

0 2 9 10 6 5 22 

Bedriftsutvikling og 
gründerkultur* 

0 18 7 9 10 6 41 

Sum arbeidsplasser 
pr år 

0 24 36 24 28 18 106* 

 

*På dette innsatsområdet er det flere innslag av næringsfondssaker. 

 

2.2 Effektmål og langsiktige resultater 

Det er så langt ikke gjort vurderinger av effektmål.  

Indirekte skal omstillingsarbeidet utover arbeidet for målsettingen om trygge og nye arbeidsplasser 

føre til kompetanseheving, utviklingsfokus og økt bolyst.  

For å følge denne utviklingen er det foreslått å følge noen årlige måleindikatorer: 

 

Plassering i Finnmark Resultat 
NHO`s 

Kommune 
NM 

2015 

Resultat 
NHO`s 

Kommune 
NM 

2016 

Resultat 
NHO`s 

Kommune 
NM 

2017 

Resultat 
NHO`s 

Kommune 
NM 

2018 

Befolkningsvekst  8 5   

Plassering I nærings NM 5 6   

Nyetableringer  6  *22  

Arbeidsledige 12 12   

Privat sysselsetting 5 5   

Næringsvariasjon  3 1   

Rangering i fylket totalt 5 6   

Tallene er rangering i fylket. 

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/kommunenm/ 

 Antall nye etableringer enkeltpersonsforetak og aksjeselskap  
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2.3 Delmål 
 

For 2018 vil omstillingsarbeidet i Nordkapp arbeide for å oppnå følgende delmål: 

- Bidra til minst 18 nyetableringer/trygge arbeidsplasser 
- Søknad om videreføring av omstillingsarbeidet - 2018 
- Vurdere forstudie/mulighetsstudie nye flyruter  
- Gjennomføre minst 4 fellesmøter med sentrale aktører som HHI, Næringshagen, Visit 

Nordkapp og kommunen. 
- Gjennomføre minst fire oppfølgingsmøter med sentrale, pågående prosjekter 
- Samarbeidsprosjekt om rekruttering til marine næringer; 

skole/kommune/næringslivet  
- Samarbeidsprosjekter med Måsøy i Vekst innenfor reiseliv/fiskeriturisme 
- Etablere faste arena for dialog mellom fiskerinæringa, Nordkappregionen Havn og 

kommunen. 
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3. Innsatsområder   

3.1 Nordkapp som maritimt og marint senter 
Kompetanse og naturgitte fortrinn innen dette segmentet gjør at Nordkapp har et stort potensiale 

som bør utnyttes i omstillingsarbeidet. Det maritime perspektivet omfatter i stor grad de ulike 

muligheter som ligger innen ordinær skipstrafikk, offshore og cruisenæringen, samt de gode 

havneforholdene som gjør Magerøya unik langs Finnmarkskysten. Det maritime omfatter også den 

aktiviteten vi har knyttet til vår primærnæring, fiskeri.  

Det marine perspektivet omhandler sjømat og havbruksaktiviteten. 

Målsetting 2018 

Innen innsatsområdet Nordkapp som maritimt og marint senter skal det i løpet av 2018 etableres 7 

arbeidsplasser i Nordkapp. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2018 etableres 43. 

 

Strategi Utdypende om strategi Prosjektmål 
2018 

Resultatmål 
2018 

Budsjett* 
2018 

A. Forstudie av 
hvordan Nordkapp 
kan øke sin 
kvoteandel 

Øke kommunens andel av 
kvoter innenfor fiskeri 

Styrke 
fiskeriaktiviteten  

2 arbeidsplasser 200.000.- 

B. Samarbeidsprosje
kt med 
næringshagen 
vedr. 
posisjonering for 
olje og gass 

Jobbe aktivt for å styrke 
Nordkapps muligheter som 
lokasjon for 
petroleumsetableringer, 
samt ringvirkninger av disse 

Igangsette eller  
bidra til stimulering 
av 
samarbeidsprosjekt 

0 arbeidsplasser 100.000.- 

C. Samarbeidsprosje
kt med Nordkapp 
VGS vedr. 
rekruttering til 
marine næringer 

Gjennomføring av et 
prosjekt  

  30 000.- 

D. Øke 
fiskerimanntallet i 
kommunen 

Bidrag til økt antall 
fiskere/fiskebåter 

Økt antall fiskere på 
blad B 

5 arbeidsplasser 500 000.- 

Sum   7 arbeidsplasser 830 000,- 

 

*Eksterne prosjekteieres egenfinansiering kommer i tillegg. 

3.2 Nordkapp som merkevare  

Attraksjonskraften til Nordkapp som reisemål er både natur- og kulturbasert, men er særlig tuftet på 

en kombinasjon av geografisk beliggenhet og storslått natur. Nordkapp-platået med Nordkapphallen 

er utvilsomt det store fyrtårnet på reisemålet, men nisjeopplevelser av ulik art er nå i ferd med å bli 

et stadig viktigere tilskudd. 

Reisemålsprosessen i Nordkapp avdekket at Nordkapp fortsatt har et betydelig utviklingspotensial 

som reisemål, både innen en videre satsning på de etablerte ferie- og fritidsmarkedene, da kanskje 

særlig innenfor det individuelle segmentet. Men også innen nye nisjemarkeder er det et betydelig 

potensial. 
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Målsetting 2018 

 

Innen innsatsområdet Nordkapp som merkevare skal det i løpet av 2018 5 nye/trygge arbeidsplasser 

i Nordkapp. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2018 etableres 22 nye/trygge arbeidsplasser. 

 

Strategi Utdyping av strategi Prosjektmål 
2018 

Resultatmål 
2018 

Budsjett* 

E. Produktutvikling Økt fokus på differensierte 
signaturprodukter, smarte 
løsninger og helhetlige 
leveranser 

Min 2 
bedriftsutviklings- 
prosjekter 

2 arbeidsplasser 200 000.- 

F. Status 
oppdatering 
masterplanen 

Samarbeid med Visit 
Nordkapp/Næringshagen/ 
Nord-norsk reiseliv, 
Scandic, Nordkapp havn 
Ny giv 

Cruise og strategi 
for økning av 
utbytte av turister 

0 arbeidsplasser  100 000.- 

G. Vinterdestinasjon Videreutvikle 
reiselivsdestinasjonen 
Nordkapp til å bli en 
vinterdestinasjon 

Direkteflyrute 
Tromsø-
Honningsvåg (2019) 

0 arbeidsplasser 200 000.- 

H. Etablere prosjekt 
med utgangspunkt 
i endringer i 
reiseliv  

Kompetansehevende tiltak 
med utgangspunkt i 
masterplanen 

Tilrettelegge for 
lokal 
kompetanseheving 
og samarbeid med 
UIT 

0 arbeidsplass 40 000.- 

I. Lokalprodusert 
mat 

Produktutvikling – 
kompetanseheving for 
lokale bedrifter - 
leverandører 

Utviklingsplan – 
utdanningsinstitusjo
ner  

1 arbeidsplass 100.000.- 

J. Seminar 
fiskeriturisme 

Tverrfaglig seminar 
mellom fiskeridir, politi og 
utenl.aktører innenfor 
fisketursime 

Opplyse regelverk  
Samarbeid med 
Måsøy 

0 arbeidsplass 10.000.- 

K. Festivaler  Reorganisere og fornye 
festivaler i Nordkapp samt 
avklare videre finansiering. 
Samarbeid med UIT 
 

Tiltak for 
kulturnæring, økt 
omsetning for 
næringslivet og 
bolyst 

1 arbeidslass 150.000.- 

L. Bidra til 
naturbaserte 
reiselivsopplevelse
r 

Etablere prosjekt innenfor 
naturbasert reiseliv 

Etablere 
naturbasert 
arbeidsplasser 

1 arbeidsplass 100 000.- 

Sum   5 arbeidsplasser 900 000 

 

*Eksterne prosjekteieres egenfinansiering kommer i tillegg.  
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3.3 Tilrettelegging for bedriftsutvikling og gründerkultur 
 

Satsing på gründere, vekst og utvikling i eksisterende næringsliv samt sikring av eksisterende 

arbeidsplasser er grunnleggende for omstillingsarbeidet. Det er betydelig potensial i det næringslivet 

vi har – og vi ønsker å legge til rette for nyetableringer.  

Prosjektsøknader bør tilfredsstille følgende kriterier: 

 Prosjektene skal ha sysselsettingsmessig/utviklings potensial 

 Prosjektene skal ha lav risiko 

 Prosjektene skal ikke oppfattes som kontroversielle i lokalmiljøet 

Målsetting 2018 

Innen innsatsområdet tilrettelegging for bedriftsutvikling og gründerkultur skal det i løpet av 2018 6 

trygge/nye arbeidsplasser i Nordkapp. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2018 etableres 41 

trygge og nye arbeidsplasser. 

 

Strategi Utdyping av strategi Prosjektmål 
2018 

Resultatmål 
2018 

Budsjett* 

M. Kompetanse Bistand ifht å avdekke 
behov, utløse 
etterspørsel etter 
kunnskap i næringslivet 
og tilby 
kompetansehevende 
tiltak 

Min 10 bedrifter på 
kurs/tiltak 

1 arbeidsplasser 100 000.- 

N. Gjennomføre 
forstudie og 
forprosjekt for 
videreføring av 
omstillingsarbeid 

Avklare videre strategi 
for kommunens 
næringsstrategi 
 

Tiltakene 
implementert i 
kommunen. 

0 arbeidsplasser  150.000.- 

O. Samarbeid med 
næringshagen/lokal 
handelsstand og 
kommunen  

Kommunikasjon og 
dialog mellom 
næringsaktørene og 
fiskeværene 

Minst 4 fellesmøter 0 arbeidsplasser 100 000.- 

P. Fra ide`til marked 
Samarbeid med IN 

Etablererseminar med 
Videregående 
skole/næringslivet 

1 Ny etablering 1 arbeidsplass 0.- 

Q. Nyetablering 
/Grûndere 

Øke antall nye bedrifter 
innenfor alle 
innsatsområder 

Nye lokale 
produkter/tilbud 

4 arbeidsplasser 600 000.- 

Sum    6 arbeidsplasser 950 000 

 

*Eksterne prosjekteieres egenfinansiering kommer i tillegg.  
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Det skal utarbeides plan for avslutning av omstillingsprosjektet. Det skal spesielt legges vekt 

på videreføring av fiskeri, mottak på land og oppkjøp av fiskekvoter. 
Merkevarebygging av «nordkapp som merkevare» skal være en paraply for alle innsatsområder. 

 

4. Budsjett og finansiering 
Finansiering 2018 

 

Finansiør Andel 2018 

Finnmark fylkeskommune 54% 2 000 000 

Nordkapp kommune 18% 650 000 

Omst.midler ikke benyttet 28% 1040 000.- 

SUM 100 3690.000.- 

 

 

Budsjett 2018 

 

Innsatsområde 

2018 

 

Andel i % 

Nordkapp som maritimt og marint senter 830 000 22% 

Nordkapp som merkevare 900 000 24% 

Tilrettelegging for bedriftsutvikling og 

gründerskap 950 000 

26% 

Administrasjon* 1 010000 28% 

 

SUM 3690 000.- 

 

100 %  

 

 

Av totalbudsjettet på kr 3690 00 for 2018 er det avsatt 600.000,- til næringsfond.  

  

Det legges til grunn at PLP skal brukes i prosjekter, så langt det er mulig. 
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Når det gjelder bruk av omstillingsmidlene henvises det til vedtatte “Retningslinjer for bruk av 

omstillingsmidlene I Nordkapp”, vedtatt av styret i oktober 2013. 

Utmåling av tilskudd til kjøp av fiskebåt må sees i sammenheng med nye retningslinjer for Nordkapp 

kommunes fiskerifond. 

Bruk av næringsfondsmidlene skal skje ihht vedtatte retningslinjer, vedtatt i november 2015. 

Alle tilskudd som bevilges over kr. 40.000,- i 2018 skal ved utbetaling av tilskudd levere sluttrapport 

basert på regionalomstilling`s mal. 
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Nordkapp kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/1363-1 

Saksbehandler:  Raymond Robertsen.  
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 68/17 12.12.2017 

 

Fremtidig engasjement Nordkapp kommune Kamøyvær og Skarsvåg skole fra og med 
2018 

Rådmannens innstilling 
1. Nordkapp kommunestyre ber rådmannen å avhende Skarsvåg og Kamøyvær skoler etter følgende      
modell:  

• Kamøyvær bygdelag tilbys å overta eierskap av Kamøyvær skole vederlagsfritt innen 
1.april 2018 
• Skarsvåg bygdelag tilbys å overta eierskap i Skarsvåg skole vederlagsfritt innen 1.april 
2018 

2. Dersom en eller begge av bygdelagene ikke ønsker å overta skolene, legges byggene ut for salg på 
det åpne markedet. Inntektene fra salget bokføres investeringsregnskapet  
 
 

 Saksprotokoll i Formannskapet – 31.10.2017 

Behandling: 
Hugo Salamonsen ble erklært inhabil, da han er automatisk inhabil til å behandle saken jf. 
Forvaltningsloven §6 første ledd bokstave e) nr. 1, fordi han er styreleder i Kamøyvær bygdelag. 
 
Tilleggsforslag fra Lars Helge Jensen H: 
 
Ordføreren tar insentiv til et møte med bygdelaget før kommunestyremøte den 12.12.17 vedr. 
fremtidig drift av byggene. Gruppelederne inviteres med i prosessen. 
 
Tilleggsforslaget tas til votering og ble enstemmig vedtatt. 
 

1. Nordkapp kommune ber rådmannen å avhende Skarsvåg og Kamøyvær skole etter følgende 
modell: 

 Kamøyvær bygdelag tilbys å overta eierskap av Kamøyvær skole vederlagsfritt innen 
1. april 2018 

 Skarsvåg bygdelag tilbys å overta eierskap i Skarsvåg skole vederlagsfritt innen 1. 
april 2018 
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2. Dersom en eller begge av bygdelagene ikke ønsker å overta skolene, legge byggene ut for 
salg på det åpne markedet. Inntektene fra salget bokføres investeringsregnskapet.  

  
Ordføreren tar insentiv til et møte med bygdelaget før kommunestyremøte den 12.12.17 vedr. 
fremtidig drift av byggene. Gruppelederne inviteres med i prosessen 
 
 
Bakgrunn 
Etter innstiling fra avdelingsstyret teknisk, vedtok Formannskapet følgende 1.juni 2017: 
 
Formannskapet ønsker å behandle bruksavtaler for Skarsvåg og Kamøyvær skole samlet  
Formannskapet ber rådmann vurdere følgende i videre oppfølging av saken:  
 

 Vurderetotale eier- og vedlikeholdskostnader for begge bygg.  
 Vurdere økonomiske, praktiske, og helhetlig konsekvenser ved:  

a) Salg av byggene  
b) Ordinær utleie av byggenE 

 c) Dagens modell med kommunalt eierskap, og eventuelt bruksavtale med bygdelaget 
 

Dagens bruk av skolebyggene 
 
Kamøyvær skole 
 
Kamøyvær skole disponerer i dag av Kamøyvær bygdelag, og de er også drivkraften bak 
aktivitetene i bygget. Det betales ingen husleie, og har bygdelaget har ingen formell- og 
økonomisk ansvar for bygget. De står på den andre siden for det daglige tilsynet, og rapporterer 
til kommunen dersom det er mangler som er av større art.  
 
Bygge brukes som et samfunns- og aktivitetshus i bygda. Det bygget rommer i dag er: 

 
 Treningsrom 
 Klubb Terna – Barne- og ungdomsklubb drevet på dugnad 
 Strikkeklubb 
 Trim i gymsal fire ganger i uken 
 Private arrangement 

 
Kamøyvær bygdelag gjør noe arbeid i og med bygget, og forestår bl.a. renhold. De holder også 
daglig oppsyn, noe som ble viktig da fyrkjelen i bygget sluttet å fungere i 2016. De satte da inn 
ovner på strategiske steder i bygget, slik at man unngikk frostskader i bygget. 
 
Den gamle skolen oppleves som viktig for bygda av beboerne, og bygdelaget er svært interessert 
i å beholde dagens ordning med kommunen som eier, og rett til gratis bruk av bygget. 
 
Skarsvåg skole 
 
 

 17.mai feiring 
 Håndarbeidskvelder 
 Adventslotteri 
 Julebord for bygdas befolkning 
 Juletrefest 
 Karneval 
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 Felles nyttårsfeiring 
 Private markeringer og arrangement 
 Treninger,  
 Back-up/tillegg i Bryggefestivalen 
 Kurs i regi av bygdelaget,  
 Offentlige møter 
 Valg  
 Lager for Skarsvåg Bygdelags eiendeler. 

 
Konto  Årsbudsjett 2017 
Elektrisk kraft 46 933,00 
Elektrisk el-kjele 32 088,00 
Forsikringer 0 
Kommunale eiendomsavgifter 34 308,00 
Vedlikehold 1 425,00 
Serviceavtaler 0 
Andre reparasjonsutgifter 0 
Materialer til vedlikehold 0 
SUM 114 754,00 
 
Skarsvåg Skole 
 

 

Konto Årsbudsjett 2017 
Tele-/datakommunikasjon 0 
IT-utgifter/vedlikehold/service 0 
Post- og bankgebyrer 0 
Elektrisk kraft 25 625,00 
Elektrisk el-kjele 120 566,00 
Forsikringer 68 534,00 
Festeavgifter 0 
Kommunale eiendomsavgifter 47 382,00 
Serviceavtaler 0 
Andre reparasjonsutgifter 0 
SKARSVÅG SKOLE 262 107,00 
 
Som det fremkommer budsjettere det med kr 376 861,- i årlige driftskostnader for begge disse 
byggene. I tillegg kommer løpende vedlikeholdsutgifter som man må gjøre i løpet av året. På 
Kamøyvær og Skarsvåg skoler har man hittil i 2017 brukt kr 37 986,-  som ikke står i budsjettet. 
 
Dersom de totale budsjetterte utgifter fremskrives i hhv. Fire år (økonomiplanperiode), og ti år 
får man følgende totale budsjetterte utgifter i driftsbudsjettet: 
 
Tidsperiode  Akkumulerte utgifter  
SUM økonomiplanperiode 2018-2021  kr                          1 564 921  
SUM de neste ti årene perioden  kr                          4 222 118  
 
I beregningen er det lagt til grunn en årlig prisstigning på 2,5 % 
 
Investeringsbudsjettet 
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Begge skolebyggene er gamle, og vil behøve ressurser til vedlikehold både på kort og lang sikt. 
Nordkapp kommune har engasjert HR prosjekter for å lage en enkel tilstandsvurdering, og for å 
estimere fremtidige kostnader Nordkapp kommune kan forvente seg, dersom man fortsetter sitt 
eierskap. 
 
Kamøyvær Skole 
 
I rapport av 21.august fra HR prosjekter sies det følgende om tilstanden for Kamøyvær skole: 
 
Førsteinntrykket ved befaringen er at bygget er i god stand sett i forhold til alder.   
Dersom man ønsker å hindre en akselerasjon av forfall, er derimot en del tiltak nødvendige:  
 

 Hele bygget bygget bør males utvendig samtidig som store deler av kledningen bør skrapes før 
maling. Det bør i tillegg skiftes en del panelbord i forbindelse med dette.   

 Vinduer med innvendige foringer/listverk bør skiftes ut i deler av bygget (ca 20-25 stk). I tillegg 
bør dører i yttervegg byttes. Når det gjelder vinduer så har vinduer i den eldste delen 
overskredet levetiden, og øvrige vinduer forventes å gjøre det samme innen få år.  

 Fyrkjel er defekt, så denne må erstattes/repareres for at oppvarmingen skal være tilstrekkelig i 
en driftssituasjon. Her kan varmepumper sammen med en elektrisk varmekolbe vurderes i 
forhold til investerings/driftskostnader. I denne sammenheng må det tas hensyn til at 
oljefyrkjeler skal fases ut.  

 Deler av gulv i kjeller er tilfarergulv og her ble det oppdaget svikt i gulvene som mest sannsynlig 
skyldes råteskader. Dette bør rives og erstattes med betonggulv. Årsaken til dette kan være 
dårlig drenering av bygget. Noe som er sannsynlig ut fra vurdering av ringmur/dreneringspapp 
på oversiden av bygget. Ringmurer har en del setningsskader, men disse ser ut til å ha stabilisert 
seg slik at dette ikke vil være av betydning for bygget i forhold til konstruksjonssikkerhet.  

 
Taktekke på bygget framstår som i god stand.  
  
Umiddelbare vedlikeholdskostnader (eks.mva):  
 
Tiltak Kostnad 

Malerarbeider  kr                             350 000  
Skifting av vinduer  kr                             425 000  
Skifting av dører  kr                               35 000  
Erstatning fyrkjele  kr                             250 000  
Reprasjon kjellergulv  kr                               75 000  
Etablering av ny drenering  kr                             350 000  
SUM Kamøyvær skole  kr                          1 485 000  

 
Konkusjon HR prosjekter Kamøyvær skole 
 
Dersom Nordkapp Kommune ikke har behov for å drifte/eie bygget i forhold til eget behov, vil det være 
mest lønnsomt å selge/gi bort bygget, eller eventuelt sanere bygget snarest mulig.  
 
Grunnen til at man nevner sanering er at dersom man eier bygget uten å vedlikeholde det, vil en 
sanering bli nødvendig uansett. Det man med sikkerhet kan si er at sanering ikke blir billigere med tiden 
ettersom miljøkrav til slike tiltak erfaringsmessig øker fra år til år. (…) 
 
 
Skarsvåg skole 
 

219



I rapport av 21.august fra HR prosjekter sies det følgende om tilstanden for Skarsvåg skole: 
 
Bygningen bærer generelt preg av dårlig vedlikehold og et behov for relativt store tiltak for å gjøre 
bygningen i god bruksmessig og forskriftsmessig stand.  
 
Nedenfor følger hovedpunkter som krever tiltak for å oppnå disse tilstandene. Da bygget er en 
betongkonstruksjon, ser det ut for at selve bygningskroppen er i god stand, og slik sett er det forsvarlig å 
sette bygget i stand dersom man har behov for byggets funksjon. Det er ikke tatt fuktprøver for å 
underbygge dette, så påstanden er en antakelse gjort ut fra visuelle kostroller av bygget. Generelt kan 
man tilføye at forventet levetid for enkelte bygningsdeler (utvendige dører, vinduer, taktekking) er 
overskredet, slik at utskifting ikke er uventet.  
 
 Takkonstruksjon  
Det er behov for omfattende reparasjon av takkonstruksjonen pga. lekkasjer på flere steder. I denne 
sammenheng er det stor sannsynlighet for at store deler av isolasjon og taktekking m fjernes for å bytte 
ut sopp/råteskadet isolasjon. Selve betongkonstruksjonen kan man anta ikke har tatt skade av lekkasjene. 
Forventet levetid på an slik konstruksjon er 25 år forutsatt et godt vedlikehold.  
  
Vinduer/dører/yttervegger  
Vinduer er i stor grad svekket av manglende vedlikehold, og enkelte vinduer viser tegn til fuktinntregning 
ved spesielle vindretninger. Ved normalt vedlikehold har trevinduer 40 års levetid. Tatt i betraktning 
manglende vedlikehold og værforhold har vinduene stått langt over forventet levetid. Samme forhold 
gjelder for ytterdører, men da med en forventet levetid på 30 år. Konklusjonen er at vinduer og utvendige 
dører med tilhørende beslag må skiftes. I tillegg må fasader renoveres/pusses opp av estetiske hensyn.  
 
Innvendig tilstand (ikke bassengdelen)  
Innvendig er bygget i god stand og framstår som greit vedlikeholdt, med unntak av de områdene som er 
skadet pga. lekkasjer i yttertak og/eller vinduer. Kostnadene for å reparere disse skadene er relativt små 
sammenliknet med de utvendige tiltakene.  
  
Bassengdel  
Bassengets himling (med oppheng) og tekniske rørføringer er i himling er sterkt skadet korrodert både 
pga. det aggressive miljøet i et basseng og pga. lekkasjer i yttertak. Her anbefales det å enten ta ned 
himlingen slik at fallende gjenstander ikke utgjør noen fare, eller å besørge ny innfesting for denne. 
Rørføringene er kun vurdert visuelt og dersom bassenget skal tas i bruk bør disse vurderes nøyere av 
RIV. Selve bassenget har typiske riss og korrosjonsskader på armeringen. Disse skadene ser ikke ut for å 
være av slik grad at de påvirker sikkerheten i bassenget, men dersom man ønsker å gjenoppta 
bassengdriften bør dette «friskmeldes» av en betongekspert. Man ser derimot en del avskalling av fliser 
som skuldes enten korrosjon i armeringen eller kalkutslag. Disse skadene bør utbedres. Disse 
reparasjonskostnadene er vanskelige å kostnadsestimere, da det er behov for grundigere analyser for å 
avdekke omfang av kloridinntrengning til armeringen.  
  
Teknisk utstyr  
Ifølge vaktmester fungerer oljefyringsanlegg og ventilasjonsanlegg. 1 av 3 varmtvannsberedere er i drift 
og denne fungerer. Det elektriske anlegget ser ut for å være i god stand, men er utdatert i  forhold til 
dagens krav. Og tiltak/endringer vil medføre krav om fornying/utskifting av tavler.  
I tillegg kommer krav om utskifting av PCB-lysarmaturer dersom dette ikke er gjort. Kravet kom i ca 
1980.  
  
Drenering  
I bassengkroppen var det tydelig inntrengning av fukt/vann fra terreng. Dette indikerer behov for ny 
drenering av bygget. Drenering har forventet levetid på 40år (middelverdi)Dette vil koste et sted mellom 
400.000,- og 750.000,- avhengig av hvor mye fjell man påtreffer. 
 
Umiddelbare vedlikeholdskostnader (eks.mva):  
 
Tiltak Kostnad 
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Skifting av dører/vinduer  kr                          1 100 000  
Malerarbeider  kr                             250 000  
Reprasjon taktekke  kr                             250 000  
Teknisk utstyr  kr                             250 000  
Drenering  kr                             750 000  
SUM Skarsvåg skole  kr                          2 600 000  

 
Konkusjon HR prosjekter Kamøyvær skole 
 
 
 
Dersom kommunen har behov for bygget til egne aktiviteter vil det være lønnsomt å rehabilitere bygget. I 
motsatt tilfelle vil salg/avhending være et godt alternativ. Om kommunen, til tross for en avhending, blir 
heftet ved driftskostnader av noen art, vil sanering også her være et alternativ. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Nordkapp kommune avviklet skoledrift i Kamøyvær skole i 2012 og Skarsvåg skole i 2007. 
Siden da har man hatt en avtale med bygdelagene, der de fritt disponerer byggene til aktiviteter i 
bygdene, mens Nordkapp kommune står for driften av dem 
 
Det har vært foretatt lite vedlikehold både på Kamøyvær og Skarsvåg skoler siden nedleggelsen. 
Dette begynner å merkes, og Nordkapp kommune står snart ved et veiskille. Enten må man 
bruke ressurser for å forhindre at byggene går over i en kritisk tilstand, eller så må man finne 
andre alternativer. De andre alternativene kan være rive ett eller begge byggene, eller man kan 
avhende byggene til nye eiere. 
 
Begge byggene brukes i dag av bygdelagene, og fungerer som et kultur/flerbrukshus i bygdene. 
Dersom man skulle miste tilgangen til disse byggene, vil det gå ut over tilbudet som 
bygdelagene selv står for i bygdene. Der finnes ingen andre forsamlingshus i disse bygdene. 
Kamøyvær kan på grunn av sin beliggenhet i større grad bruke tilbudene som gis i Honningsvåg, 
da det er 11 km mellom stedene. Man vil på den måte få mindre negative konsekvenser. 
Skarsvåg ligger på den andre siden 24 km fra Honningsvåg, og på den måte vil det være mindre 
aktuelt at tilbud i Honningsvåg er en fullverdig erstatning for det man måtte miste i Skarsvåg. 
 
Når rådmann innstiller slik man gjør, har økonomiske hensyn veid tyngst. Nordkapp kommune 
har en anstrengt økonomi, og de fremtidige forpliktelsen med fremdeles å være eier av 
skolebyggene i Skarsvåg og Kamøyvær vil belaste Nordkapp kommune økonomisk. 
Usikkerheten omkring byggenes tilstand og at fremtidige vedlikeholdsforpliktelser kan oppstå, 
bidrar til økt økonomisk risiko for Nordkapp kommune. Så lenge dette dreier seg om ikke 
lovpålagte oppgaver, mener rådmann at dette er aktiviteter man bør vurdere om man skal ha et 
videre engasjement i.  
 
Rådmann har fått gjort en verdivurdering av disse byggene, om man skulle velge å selge dem på 
det åpne markedet. Det er vanskelig å fastslå en økonomisk verdi på tidligere kommunale 
formålsbygg, men Eiendomsmegler1 Nord-Norge har gjort følgende forsiktige verdivurdering 
på oppdrag fra Nordkapp kommune: 
 

 Kamøyvær Skole kr 0,5 millioner 
 Skarsvåg Skole kr 1 millioner 

 
Det er i verdivurderingen lagt til grunn at byggene kan brukes i næring.  
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Det er ingen tvil om at dette vil være negativt for de berørte bygdene. En mulighet for å bidra til 
at bygdene ikke mister et tilbud, og at Nordkapp kommune slipper fremtidige kostnader og 
risiko, er at bygdelagene overtar eierskap til byggene. Kommune vil da miste inntekter ved salg 
av eiendommene, men det kan være et bidrag for å sikre forsamlingslokaler i bygdene. Dette ble 
gjort i Nordvågen. 
 
 
Raymond Robertsen 
Saksbehandler 
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Intepellasjon

FO 1/17 Interpellasjon - Til kamp mot barnefattigdom



Fra: Raymond Robertsen (Raymond.Robertsen@nordkapp.kommune.no)
Sendt: 08.12.2017 10:12:57
Til: Randi Jørgensen
Kopi: 

Emne: VS: Interpellasjon - Til kamp mot barnefattigdom
Vedlegg: TIL KAMP MOT BARNEFATTIGDOM.docx;image001.png
 
 

Fra: Kristina Hansen 
Sendt: torsdag 7. desember 2017 09.44
Til: Raymond Robertsen <Raymond.Robertsen@nordkapp.kommune.no>
Emne: VS: Interpellasjon ‐ Til kamp mot barnefattigdom
 
Denne må jeg få bistand til å svare på.
 
Med vennlig hilsen
 
Kristina Hansen
Ordfører i Nordkapp kommune
 

 
Hjemmeside: www.nordkapp.kommune.no
E‐post         : postmottak@nordkapp.kommune.no
Tlf. 78476501
Mobil: 489 98 781
 
Fra: Jan Olsen [mailto:janolsa@gmail.com] 
Sendt: 5. desember 2017 08:42
Til: Kristina Hansen <Kristina.Hansen@nordkapp.kommune.no>
Kopi: Raymond Elde <elde@radionordkapp.no>; rio@finnmarksposten.no; Geir Johansen
<gjohansen2005@yahoo.no>; Cato Solberg <cato@solberg.co>; Torger samuelsen <torger@msn.com>; Elin
Adolfsen <elin.meyer@hotmail.com>; Liss Harriet Opdahl Thomassen <lissn70@gmail.com>
Emne: Interpellasjon ‐ Til kamp mot barnefattigdom
 
Hei
 
Sender inn en interpellasjon til møtet 12.12.2017
 
Se vedlegg
 
- Jan Olsen, Gruppeleder SV
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TIL KAMP MOT BARNEFATTIGDOM 
 

Interpellasjon fra Nordkapp SV til kommunestyret 12.12.17 

Statistikk fra Bufdir viser at hvert sjuende barn (75) i Nordkapp lever i husholdninger med varig lav 
inntekt.  

Hvert femtende barn (40) lever i husholdninger som mottok sosialhjelp siste statistikkår (2015). 

Nordkapp SV er av den mening at Nordkapp kommune må strekke ut ei hand til barn som lever i 
familier med dårligst råd. Det største ansvaret for dette ligger hos regjeringa og stortingsflertallet, 
som ikke har vist vilje til å hjelpe dem som har minst. 
Av den grunn mener Nordkapp SV at kommunen må stille opp for de som har den svakeste 
posisjonen i samfunnet. 

Vi forslår derfor følgende: 

1. Fra og med neste budsjettår instrueres NAV til å ikke se på barnetrygd som inntekt ved 
utbetaling av sosialhjelp. 

2. Som et strakstiltak skal NAV i desember 2017 se bort fra barnetrygd ved utbetaling av 
sosialhjelp i julemåneden. 

Disse to forslagene vil ha konkret virkning for de fattigste, det vil ikke medføre økt byråkrati og de 
med minst vil få mest igjen. 

Spørsmål til ordføreren: 

 Er ordføreren enig med Nordkapp SV i at barnefattigdom er et problem vi som kommune må 
møte med relevante, konkrete tiltak? 

 Vil ordføreren støtte Nordkapp SV i å endre utregningsmetoden for sosialhjelp, og unnta 
barnetrygd fra beregning av sosialhjelp fra og med 2018? 

 Vil ordføreren strekke ut ei hånd til de fattigste barna i kommunen og be NAV se bort fra 
barnetrygd ved beregning av sosialhjelp for desember 2017, slik at de disse barna i Nordkapp 
kan få en bedre julehøytid? 

 

 
- Jan Olsen, Nordkapp SV
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