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Idar Jensen MEDL H 

Tarald Nikolaisen MEDL H 

Hugo Salamonsen MEDL SP 

Tor Mikkola MEDL SP 

 

 

  Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed. 
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  Håvard Moe fra KS starter møte med kostra analyse 2017 fremmet følgende forslag: 
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PS 
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PS 22/18 Godkjenning av innkalling og  protokoll fra forrige møte



Nordkapp kommune  Børge Grønlund 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 23/18 19.06.2018 

  

Årsregnskap og årsberetning 2017 for Nordkapp Havn KF  

  

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar årsregnskap og årsberetning, revisjonsberetning og 
kontrollutvalgets uttalelse for 2017 for Nordkapp Havn KF til etterretning. 
 
Det fremlagte driftsregnskapet som viser et regnskapsmessig resultat på kr 0 og et 
investeringsregnskap som balanserer fastsettes som Nordkapp Havn KFs regnskap for 
2017. 
  
 
Saksutredning 

Styret i Nordkapp Havn KF avholdt møte 8. februar 2018 hvor foretakets regnskaper og 
årsberetning for 2017 ble behandlet og enstemmig vedtatt.  
Regnskapet er gjort opp i balanse i hht disposisjonsavtalen mellom Nordkapp Havn KF 
og Nordkappregionen Havn IKS. Foretaket har ingen ansatte og all havnerelatert drift 
gjennomføres i regi av Nordkappregionen Havn IKS som er et havnesamarbeid mellom 
kommunene Lebesby, Porsanger og Nordkapp.  
 
Nordkapp Havn KF har i løpet av 2017 iverksatt etableringen av et maritimt 
servicesenter i tilknytning til tidligere lokalitet for bunkersanlegg i Kobbhola. Aktiviteten 
knyttet til dette har i 2017 og frem til d.d. i all hovedsak vært tomtearbeid i form av 
utsprenging og planering. Som kommunestyret er kjent med har prosjektet møtt på 
utfordringer i form av forurensede forvitringsmasser inne i fjellpartiet. Dette har ført til 
økte kostnader særlig knyttet til separasjon av forurensede masser og til 
konsulentbistand. Det har hele tiden vært fokus på at kostnadsrammen for prosjektet 
skal overholdes og de nevnte utfordringene kan dermed føre til at planlagt tankanlegg 
nedskaleres.  
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Vedlegg 
1 2018 02 08 Årsberetning, årsregnskap og styrets avleggelse 
2 2018 04 06 Revisjonsberetning 2017 Nordkapp Havn KF 
3 2018 05 23 Kontrollutvalgets uttalelse 
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Vest-Finnmark kommunerevisjon  IKS

Oarje-Finnmårkku suohkanrevisuvdna SGO

Til kommunestyret  i  Nordkapp kommune Kopi:

Kontrollutvalget

Formannskapet

Rådmannen

Styret

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Nordkapp havn KF som viser et netto driftsresultat og ett regnskap i

balanse. Saerregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, driftsregnskap og

investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til særregnskapet.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med Iov og forskrifter og gir i det

alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nordkapp havn KF per 31.

desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med

lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunn/agfor konklusjonen

Vihar gjennomført revisjonen isamsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikki Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er

uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i

samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon iforetakets

årsberetning ut over det lovbestemte kravet i KL§48,5. ledd, men inkluderer ikke særregnskapet og

revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.
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Styret  og dog/ig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å

kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av

misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved rev/sjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at saerregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske

beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. l

tillegg:

' identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det

skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for

å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av

misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil,

siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige

fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

.  opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å

gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

.  evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvon/idt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av

revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold

av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av

betydning iden interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av saerregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som

ligger til grunn for sær-regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at

budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.
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Konklusjon om årsberetningen

Basert  på vår  revisjon  av særregnskapet som  beskrevet  ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag  (ISAE)3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til  å  sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

Pr stfoss, 6.  april 2018
a

Knut—Åge Am n sen

oppdragsansvarlig revisor

*
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Kontrollutvalget i Nordkapp kommune

Nordkapp kommune
v/ kommunestyret

her

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM NORKAPP HAVN KF’S S/ERREGNSKAP
OG ÅRSBERETNING 2017

Kontrollutvalget har  i  møte 23. mai  2018  behandlet Nordkapp Havn  KF’s  særregnskap og
årsberetning for  2017.  Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og styrets
årsberetning av 8. februar  2018, og revisors beretning av 6. april  2018.

I  tillegg har havnesj ef og regnskapssansvarlig supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Kontrollutvalget har merket seg at Nordkapp Havn  KF’s  særregnskap for  2017 Viser  et netto
driftsresultat og et regnskapsmessig resultat i balanse.

Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:

> Revisors beretning er en normalberetning.

Ut fra overnevnte og revisors beretning av 6. april  2018  har ikke kontrollutvalget merknader til
Nordkapp Havn  KF’s  særregnskap og årsberetning for  2017.

Honningsvåg, 23. mai  2018

h -

Dan Kåre Nilsen

kontrollutvalgsleder

Kopi: Formannskapet i Nordkapp kommune

Kontrollutvalgets sekretariat. KUSEK IKS: Alta Hammerfest

Org.nr. 991 520 759 Altaveien 96 Sjøgata 25

Tlf.  95780657 9502  Alta Pb. 95.  9615  Hammer fest
www.kusek.no
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Nordkapp kommune  Børge Grønlund 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 24/18 19.06.2018 

  

Årsregnskap og årsberetning 2017 for Om Kapp KF  

  

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar årsregnskap og årsberetning, revisjonsberetning og 
kontrollutvalgets uttalelse for 2017 for Om Kapp KF til etterretning.  
 
Det fremlagte driftsregnskapet som viser et regnskapsmessig resultat på kr 0 og et 
investeringsregnskap som balanserer fastsettes som Om Kapp KFs regnskap for 2017.  
 
 
Saksutredning 

Omstillingsarbeidet har i 2017 vært gjennom sitt 5. av 6. ordinære omstillingsår. Det 
arbeides nå med sikte på finne løsninger for hvordan arbeidet skal organiseres videre 
etter 2018. Dette er noe som blir lagt frem for politisk behandling i løpet av 2018. Det 
vises for øvrig til foretakets årsberetning for 2017 hvor nærmere detaljer omkring 
arbeidet i 2017 er beskrevet. 
 
Revisjonsberetningen for 2017 inneholder forbehold knyttet til manglende opplysninger 
i årsberetningen omkring iverksatte tiltak for å ivareta etiske forhold og hindre 
diskriminering. Dette er viktige forhold som skal omtales og som fremgår av 
Kommuneloven § 48 punkt 5. Imidlertid må dette også ses i sammenheng med 
foretakets omfang med kun en ansatt og relativt beskjeden og oversiktlig drift.    
 
 
 
Vedlegg 
1 2018 02 15 Årsregnskap 2017 Om Kapp KF  
2 2018 01 26 Årsmelding 2017 Om Kapp KF 
3 2018 02 15 Protokoll behandling årsregnskap 2017 Om Kapp KF 
4 2018 04 15 Revisjonsberetning 2017 Om Kapp KF 
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5 2018 05 23 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2017 
Om Kapp KF 
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Vest-Finnmark kommunerevisjon  IKS

Oarje-Finnmårkku suohkanreviåuvdna SGO

Til kommunestyret i Nordkapp kommune Kopi:

Kontrollutvalget

Formannskapet

Rådmannen

Styret

UAVHENGIG REVISORS  BERETNING

Uttalelse  om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for OM Kapp KF som viser et negativt netto driftsresultat på kr  1  586 191,-

og et regnskapsmessig resultat i balanse. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2017,

driftsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til særregnskapet.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til OM Kapp KF per 31. desember 2017, og av resultatet

for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen isamsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskopet. Vi er uavhengige av foretaket
slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter
vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår

konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets
årsberetning ut over det lovbestemte kravet i KL  9  48, 5. ledd, men inkluderer ikke særregnskapet og

revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
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Styret  og daglig leders ansvarfor saerregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne

utarbeide et saerregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter

eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at saerregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi

en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISAvene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir

vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA»

ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen.

I tillegg:

. identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det

skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å

håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som

grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter

ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden

misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger

eller overstyring av intern kontroll.

.  opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi

uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsesti—

matene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i saerregnskapet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt saerregnskapet gir uttrykk for de underliggende

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til

hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har

avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til

grunn for saerregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene  i

særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.
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Konklusjon medforbeho/d om årsberetningen

Årsberetningen inneholder ikke alle opplysninger  i  henhold  til kommunelovens  §  48 nr  5

Basert  på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet

beskrevet  i  avsnittet ovenfor, at opplysningene  i  årsberetningen om særregnskapet er konsistente med

særregnskapet og er  i  samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000  «Attestasjonsoppdrag

som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen

har oppfylt sin plikt til  å  sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Alta, 15. april  2018
 

; ”j &  e—x, ~.

XVI,/f,;

Kai—’Roger  EH.”

oppdragsansvarlig revisor
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Kontrollutvalget i Nordkapp kommune

Nordkapp kommune
v/ kommunestyret

her

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM «OM KAPP  KF’S»  S/ERREGNSKAP OG
ÅRSBERETNING 2017

Kontrollutvalget har  i  møte den 23. mai  2018  behandlet Om Kapp KF’S  særregnskap og
årsberetning for  2017.  Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og
styrets årsberetning av 26.  januar 2018, og revisors beretning av 15.  april.2018.

Kontrollutvalget har merket seg at Om Kapp KF’S  særregnskap for  2017  viser et negativt
netto driftsresultat på kr  1  586  191,- og et regnskapsmessig resultat i balanse.

Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:

? Revisors beretning er en beretning med forbehold om årsberetningen som følge av at
årsberetningen inneholder ikke alle opplysninger i henhold til kommunelovens  §  48 nr 5.

Ut over ovennevnte og revisors samlede beretning av 15.  april.2018  har kontrollutvalget ikke
merknader til Om Kapp KF’s  særregnskap og årsberetning for 2017.

Honningsvåg, 23. mai  2018

%  J  //’é——;—\
Dan Kåre Nilsen
kontrollutvalgsleder

Kopi: Formannskapet i Nordkapp kommune

Kontrollutvalgets sekretariat. KUSEK IKS: Alta Hammerfest

Org.nr. 991  520 759 Altavcien 96 Sjøgata 25
Tlf.  95780657 9502  Alta Pb. 95.  9615  Hammer fest

www.kusek.no
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Nordkapp kommune  Børge Grønlund 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 25/18 19.06.2018 
   

  

Kontrollutvalgets årsmelding 2017  

  

Kontrollutvalgets innstilling 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering. 
  
  
Saksutredning  
Det vises til vedlagt «Årsmelding 2017 for Kontrollutvalget i Nordkapp kommune» og 
«Særutskrift KU sak 7-2018 Kontrollutvalgets årsmelding 2017» fra møte 23. mai 2018.   
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Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS: Alta Hammerfest  
Org.nr. 991 520 759  Altaveien 96   Sjøgata 25  

  9502  Alta   Pb.  95, 9615 Hammer fest  

www.kusek.no     Tlf.  95780657 

 
NORDKAPP KOMMUNE 

KONTROLLUTVALGET 

 

 
Nordkapp kommune v/ kommunestyret 

E-post: postmottak@nordkapp.kommune.no 

 

 
Arkivkode 

4/1 09 

Journalnr. 

2018/19068-13 

 

SÆRUTSKRIFT 

Møte den 23. mai 2018 

 

Sak 7/2018   

Kontrollutvalgets årsmelding 2017 

 

Sekretariatets tilrådning: 

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Nordkapp kommunes 

kontrollutvalg for 2017.   

 

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Nordkapp med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering. 

Behandling:  

Kontrollutvalget gjennomgikk fremlagte forslag til årsmelding. 

Sekretariatets tilrådning ble deretter enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Nordkapp kommunes 

kontrollutvalg for 2017.   

 

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Nordkapp med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering. 

  
Rett utskrift bekreftes. 

 

Alta, den 6. juni 2018 

 

 

Jan Henning Fosshaug /sign. 

Sekretær for kontrollutvalget 

 

 

 

Kopi: Nordkapp kommune v/ rådmannen 
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Kontrollutvalget i Nordkapp – Årsmelding 2017 

Side 1 

                         
 

KONTROLLUTVALGET I NORDKAPP KOMMUNE 

 

ÅRSMELDING 

2017 
 

 

 

 

1.  UTVALGETS SAMMENSETNING 

 

Kontrollutvalget hatt følgende sammensetning 

i perioden: 

 

Leder: Dan Kåre Nilsen, H  

 

Nestleder: Bjørg S. Pettersen, V  

 

Medlemmer: 

Roger Hansen, AP 

Inger M. Hansen, AP 

Jon Hilmar Hansen, SV 

 

Varamedlemmer : 

Bjørnar Pettersen, AP 

Oddbjørn Samuelsen, AP 

Eli Skille, AP 

Wenche Andersen, AP 

Svein Fiveltun, H 

Sirpa T. L. Jensen, H 

Simon Jessen, V 

Rolf S. Hansen, V 

Anne-Karin Hyværinen, SV 

Håvard Dahlslett, SV 

 

 

2. UTVALGETS FORMÅL 

Kontrollutvalget er etter forskrift 2004-06-15  

nr. 905 kommunestyrets kontrollorgan. 

Utvalget skal på vegne av kommunestyret 

forestå det løpende tilsyn og kontroll med 

forvaltningen av kommunen, samt se til at 

kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

Lovgiver har med endringene i kommuneloven 

i 2004 uttalt ønske om å styrke 

kontrollutvalgets stilling i den kommunale 

forvaltningen, gjennom et tydeligere ansvar for 

tilsynsfunksjonen i kommunen. 

Kommunestyrets overordnede ansvar for tilsyn 

og kontroll er også mer fremhevet. 

Lovendringen har gitt nye roller for både 

kontrollutvalg, sekretariat og revisjon. 

 

3. UTVALGETS OPPGAVER 

 

3.1 Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens og 

kommunale foretaks årsregnskap blir revidert 

på en betryggende måte, og holde seg orientert 

om at revisjonen foregår i samsvar med lov, 

forskrift og god kommunal revisjonsskikk. 

Utvalget skal også avgi uttalelse til 

kommunens årsregnskap, og påse at revisors 

påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp. 

 

3.2 Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens 

virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i samsvar med 

bestemmelsene i forskriftens Kap. 5. 

Kontrollutvalget skal herunder utrede behov  

for, planlegge å bestille forvaltnings-

revisjonsarbeid samt rapportere resultatene av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt til 

kommunestyret. 
 

3.3 Selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll 

med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper m.m. Kontrollutvalget skal utarbeide 

en plan for gjennomføringen av 

selskapskontroll, planen skal vedtas av 

kommunestyret. 
 

3.4 Særlige oppgaver 

En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at 

kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

Kontrollutvalgets ”påse-ansvar” tilsier at 

dersom utvalget mener at revisjonsordningen 

ikke er forsvarlig, har de en plikt til å foreta 

seg noe for å bringe forholdene i orden. 
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Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett 

for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme 

skal følge formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

4. MØTER 

Møtene i kontrollutvalget fastsettes av utvalget 

i møte- og aktivitetsplan, og ut over dette i 

samarbeid mellom kontrollutvalgsleder og 

sekretariatet. Sekretariatet setter opp saksliste 

for møtene i samarbeid med leder.  

 

I 2017 har utvalget avholdt 2 møter og 

behandlet 22 saker. Protokoll fra møtene 

oversendes fortløpende til kommunestyret ved 

ordfører med kopi til rådmannen. 

 

Utvalgets møter er åpne for offentligheten, 

men kan lukkes under behandling av enkelt 

saker etter særskilt vedtak i kontrollutvalget. 

 

5. SAKER 
 

5.1 Regnskap og årsberetning 

Kontrollutvalget behandlet i møte 31. mai 

2017 Nordkapp kommunes årsregnskap for 

2016, med grunnlag i kommunens avlagte 

årsregnskap, rådmannens årsmelding, 

revisjonsberetning og supplerende muntlig 

informasjon fra kommuneansvarlig revisor.  

 

I samme møte behandlet utvalget årsregnskap 

for 2016 fra de kommunale foretakene 

Nordkapp Havn KF og Om Kapp KF, med 

grunnlag i det avlagte årsregnskap, årsmelding 

fra styrene i foretakene og 

revisjonsberetninger.  

 

Kontrollutvalgets uttalelser om årsregnskap for 

2016 for Nordkapp kommune og de 

kommunale foretakene ble oversendt 

kommunestyret/formannskapet tråd med 

bestemmelsene i kommuneloven med 

tilhørende forskrifter. 

 

Kontrollutvalget behandlet i samme møte 

nummert revisorbrev nr. 6 under sak 1/17 og 

konkluderte i følgende vedtak: 

«Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 6 fra 

VEFIK IKS, datert 10.6.2016 til etterretning. 

Økonomisjef og revisjonen redegjorde muntlig 

for saken og forholdet er nå rettet opp i.» 

5.2 Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget behandlet i møte den 31. mai 

sak 6/2017 Plan for forvaltningsrevisjon for 

2017 – 2020 med innstilling om følgende 

prioriterte områder i planperioden: 

 

- Mobbing i grunnskolen  

-Barneverntjenesten  

-Beregning av selvkost på VAR-området  

-Integrering av flyktninger 

 

Kontrollutvalget vedtok i samme møte under 

sak 5/2017 oppstart av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt «Sosialtjenesten 

og NAV Nordkapp». 

Prosjektet er ikke ferdigstilt ved utgangen av 

2017. 

 

Oppfølging av gjennomførte prosjekter: 

Det er i møte den 4. oktober behandlet 

oppfølging av to tidligere gjennomførte 

forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

 

«Rutiner for internkontroll» i sak 19/2017. 

Kontrollutvalget konkluderer her med at 

kommunestyrets vedtak (sak 19/14) følges opp 

av administrasjon. 

 

«Rutiner for investeringsprosjekter» behandlet 

i sak 22/2017. Kontrollutvalget konkluderer 

her med at kommunestyrets vedtak (sak 81/16) 

ikke i tilstrekkelig grad følges opp av 

administrasjon. Saken ble oversendt 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

«Kommunestyret viser til kontrollutvalgets 

oversendelse av sak 22/17 Rutiner i 

investeringsprosjekter jfr. kommunestyrets 

vedtak 81/16. Kommunestyret har merket seg 

at kommunestyrets vedtak 81/16 ikke i 

tilstrekkelig grad er fulgt opp av 

administrasjonen som etterlever reglene for 

offentlige anskaffelser.  

 

Kommunestyret ber rådmannen iverksette 

ytterligere tiltak å følge opp de anbefalingene 

som fremkommer i kommunestyrets vedtak i 

sak 81/16.» 
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5.3 Selskapskontroll 

I møte 4. oktober under sak 17/2017 behandlet 

kontrollutvalget plan for selskapskontroll 

2017-2020 og fattet følgende innstilling til 

kommunestyret:  

 

«Kommunestyret viser til kontrollutvalgets 

dokument «Overordnet analyse og plan for 

selskapskontroll 2017-2020». Kommunestyret 

slutter seg til anbefalingene i dokumentets Del 

3 hva angår Nordkapp kommune, og 

godkjenner dette som Plan for selskapskontroll 

for perioden 2017 – 2020.  

 

Følgende kontroller prioriteres i planperioden:  

1.Generell eierskapskontroll av Nordkapp 

kommunes forvaltning av sine eierinteresser i 

selskap kommen har eierskap i jfr. 

bestemmelsene i kommunelovens § 77 nr. 5 og 

kontrollutvalgsforskriften Kap. 6 §§13-15.  

2.Ikke lovpålagt selskapskontroll i form av 

forvaltningsrevisjon av selskapet VEFIK IKS.  

 

Det forutsettes at selskapskontrollen 

samordnes og kostnadsdeles med øvrige  

eierkommuner. Det forutsettes videre at 

kommunestyret har godkjent finansiering av 

kontrollprosjektet før dette iverksettes.  

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet 

til å foreta endringer i planen i planperioden 

dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.» 

 

I samme møte og med forbehold om 

kommunestyrets godkjenning av plan for 

selskapskontroll, ble det under sak 21/2017 ble 

det med utgangspunkt i plan for 

selskapskontroll 2017-2020 fattet følgende 

vedtak:  

 

Kontrollutvalget viser til plan for 

selskapskontroll for Nordkapp kommune for 

2017-2020, og ber 

kontrollutvalgssekretariatet gjennomføre 

generell eierskapskontroll av Nordkapp 

kommunes forvaltning av sine eierinteresser 

i selskap kommunen har eierskap i jfr. 

Bestemmelsene i kommunelovens § 77 nr. 5 

og nr. 7 samt kontrollutvalgsforskriften 

Kap. 6 §§ 13-15.  

 

Kontrollen utføres med utgangspunkt i 

følgende problemstillinger:  

 Fører kommunen kontroll med sine 

eierinteresser i selskapet? 

 Har kommunen etablert rutiner for 

oppfølging og evaluering av sine 

eierinteresser? 

 Synes rutinene å være tilfredsstillende, 

og blir de fulgt? 

 

 Hvordan utøves kommunes 

eierinteresser?  

 Er det i samsvar med KS eierforums 

anbefalinger for eierstyring? 

 Sikrer kommunen at lovpålagte 

oppgaver utført av kommunal eide 

selskap er i hht lov og forskrifter på 

bl.a VAR-området og Revisjon?  

 
Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. 

tilføye problemstillinger ved behov.» 

 

5.4 Særlige oppgaver 

Kontrollutvalget behandlet kommunens 

kontroll- og tilsynsbudsjett for 2018 i  

møte 4. oktober 2017, sak 20/2017. 

Budsjettet, med en netto utgift på  

kr 950 600 ble foreslått som budsjett for 

kontroll og tilsyn i Nordkapp kommune 

for 2018. 

 

Kontrollutvalget har ivaretatt sitt påse-

ansvar overfor revisjon, i møte den 31. 

mai 2017 behandlet kontrollutvalget 

oppdragsansvarlige revisorers 

uavhengighet til Nordkapp kommune, 

samt kommunerevisjonens orientering om 

revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 

vedrørende Nordkapp kommunes 

regnskap. 

 

 

6. ARBEIDET I UTVALGET 

 

Kontrollutvalget fatter i det vesentlige sine 

beslutninger med bakgrunn i fremlagte saker 

som er utredet av revisjonen eller sekretariatet. 

I noen saker er utvalget inne i saken i en tidlig 

fase og vedtar nærmere premisser som skal 

legges til grunn i den videre saksbehandling.  

I tillegg til lovpålagte saker og andre saker 

initiert av utvalget selv, behandles ulike 

henvendelser fra innbyggere, politikere e.a. 
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Som et ledd i kontrollutvalgets tilsynsfunksjon 

har utvalget innført å innkalle 

kommuneadministrasjonen til møter for å 

orientere og svare på spørsmål om aktuelle 

tema i forvaltningen.  

 

6.1 Sekretariatstjeneste  

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget har 

vært ivaretatt av KUSEK IKS. 

Sekretariatet har ansvaret for at alle saker som 

behandles i kontrollutvalget er forsvarlig 

utredet, og ivaretar de praktiske 

sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. 

Herunder også arkivfunksjonen for utvalget. 

Kontrollutvalgets møteplaner og saker finnes 

på sekretariatets hjemmeside: www.kusek.no.  

Sekretariatet er også tillagt ansvaret for at 

vedtatte selskapskontroller blir gjennomført. 

 

Avslutning: 
I tillegg til en oppsummering av årets aktivitet, 

anser kontrollutvalget årsmeldingen som et 

dokument for å informere om utvalget og dets 

virksomhet. Kontrollutvalgets arbeid krever et 

godt samarbeid med kommunestyret og 

kommuneadministrasjonen. På denne måten 

kan kontrollutvalget bidra til en velfungerende 

forvaltning og størst mulig tillit til kommunen 

blant kommunens innbyggere.

 

 

 

 

Honningsvåg, 23. mai 2018 

 

 

 

Dan Kåre Nilsen / sign. 

leder 
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Nordkapp kommune  Sissel Løkke 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 26/18 19.06.2018 

  

Skatteregnskap 2017  

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar årsrapport, samt skattekontorets kontrollrapport 2017 vedrørende 
skatteoppkreveren for Nordkapp kommune til etterretning. 
  
Bakgrunn  
 
Årsregnskapet for Nordkapp kommune viser en skatte- og avgiftsinngang til fordeling 
mellom skattekreditorene på kr 267 814 729.En økning fra året før med kr. 14 561 624. 
 
Nordkapp kommunes andel av skatteinngangen utgjør kr.83 829 128,  
en økning fra året før med kr.6 428 088.  
                                                                     
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. 
Det betyr bland annet at skattekontoret har ansvar for å avklare at 
skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk på 
følgende områder: 
 
 Intern kontroll 
 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap 
 Skatte-og avgiftsinnkreving 
 Arbeidsgiverkontroll 

Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området 
skatteregnskapet. Kontrollene avstedkom ingen pålegg eller vesentlige avvik. 
 
Skattekontoret vurderer skatteoppkreverens innkrevingsresultater for 2017 som svært 
gode. Resultatene viser at innbetalt av sum krav ligger innenfor resultatkravene på alle 
skatte artene. Sum utestående restanse pr.31 desember 2017 kr.3 852 599. 
 
 
Resultatkrav innenfor arbeidsgiverkontroller var 5% kontroller av arbeidsgiverne i 
Nordkapp, noe som tilsvarer 11 kontroller for år 2017. Skatteoppkreveren kjøpte 6 

50



kontroller av Sør-Varanger skatteoppkreverkontor. Totalt ble det gjennomført 9 som 
utgjør 4,3%. Skattekontoret er ikke tilfreds med at skatteoppkreveren ikke har nådd 
målkravet, men resultatet for de to siste årene sett under ett, er tilfredsstillende. 

 
Vedlegg 
1 årsregnskap 2017 
2 årsrapport 2017 
3 kontrollrapport 2017 
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Nordkapp kommune  Vera Iversen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Miljø- og tekniske tjenester 15/18 07.05.2018 
Formannskapet 22/18 15.05.2018 
Kommunestyret 27/18 19.06.2018 

  

Kledning av Turnbygget 

Rådmannens innstilling 

Kledning av Turn utsettes til 2019 og gjennomføres i et byggetrinn. Detaljprosjektering 
igangsettes i 2018. Resterende midler fra investeringsbudsjett for prosjektet slås 
sammen med prosjektmidler for 2019 kr 2 000 000,-. 
 
 
Miljø- og tekniske tjenesters behandling av sak 15/2018 i møte den 07.05.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Kledning av Turn utsettes til 2019 og gjennomføres i et byggetrinn. Detaljprosjektering 
igangsettes i 2018. Resterende midler fra investeringsbudsjett for prosjektet slås 
sammen med prosjektmidler for 2019 kr 2 000 000,-. 
 
Vedtak 
Kledning av Turn utsettes til 2019 og gjennomføres i et byggetrinn. Detaljprosjektering 
igangsettes i 2018. Resterende midler fra investeringsbudsjett for prosjektet slås 
sammen med prosjektmidler for 2019 kr 2 000 000,-. 
 
Formannskapets behandling av sak 22/2018 i møte den 15.05.2018:  

Behandling 
 
Miljø- og tekniske tjenester 07.05.2018 
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Kledning av Turn utsettes til 2019 og gjennomføres i et byggetrinn. Detaljprosjektering 
igangsettes i 2018. Resterende midler fra investeringsbudsjett for prosjektet slås 
sammen med prosjektmidler for 2019 kr 2 000 000,-. 
 
Vedtak 
Kledning av Turn utsettes til 2019 og gjennomføres i et byggetrinn. Detaljprosjektering 
igangsettes i 2018. Resterende midler fra investeringsbudsjett for prosjektet slås 
sammen med prosjektmidler for 2019 kr 2 000 000,-. 
 
  
Bakgrunn  
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Kledning av Turn er et av prosjekter som krever mer utredninger før prosjektering og 
gjennomføring settes i gang. Dette bygget betyr veldig mye for lokalsamfunn og bærer 
mye følelser i seg. Derfor er det viktig å tenke nøye om hvordan bygget skal se ut etter 
at prosjektet står ferdigstilt. Det må blant annet vurderes om bygget skal kles med 
liggende panel, stående kledningsbord eller utformes i samme stil som nærliggende 
bygg (skole og Rådhuset) er utført. Valg av farge er også en veldig viktig 
problemstilling.  

I vedlikeholdsplan for bygg har Samfunnshuset «Turn» stått oppført med ny kledning i 
planperioden 2017 til 2019. Fasadekledning mot nordvest 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 
totalramme på kr. 3,0 millioner mot opprinnelig plan som var over en 3-års periode 
(2016-2018). 

Med hensyn til energiforbruk er det mer lønnsomt å etterisolere bygget utvendig før 
kledningen utføres. 

Det oppsto 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 foreslo i budsjettet at hele kledningen av sørvendt 
vegg skulle ferdigstilles i 2018. Kommunestyret fattet i sitt vedtak 12.12.17 at det øvrige 
bygget skal få ny kledning og at dette gjennomføres i 2019, kr. 2,0 millioner i ekstra 
bevilgning.  

Utgiftsramme:   kr. 2,3 millioner 

Gjennomføring:  2018 – kr. 0,3 millioner 

   2019 – kr. 2,0 millioner 

 

Oppvekst og Kultur har i møte 4.04.2018 kommet med følgende innspill til prosjektet: 

 Røst veggen mot kino må isoleres.  

 Den ordinære blåfargen må beholdes slik den er i dag. 

 Man kan benytte samme type plater som er benyttet på rådhuset. Dette vil være 
besparende i forhold til vedlikehold.  

 Når man tar fasaden på huset så må også vinduene males.  

 En må vurdere det nye inngangspartiet som i dag har hvite plater, slik at dette 
ikke bryter med resterende bygg. Vurderes om det kan males i samme farger.  

Alternativer  
 
Alternativ 1.  
Starte arbeid med kledning av sørvest vegg i 2018, fortsette å kle hele bygget i 2019.  
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Dette alternativet er vedtatt i Økonomiplan 2018-2021. 
Intensjon med denne løsningen var å ferdigstille den ene ytterveggen som er allerede 
lektet opp og er estetisk forstyrrende.  
Denne løsningen innebærer dobbel riggekostnad, i 2018 og i 2019. 
Samtidig kan utsettelse av kledning av røst veggen forårsake fuktinntrenging i bygget.  
 
Alternativ 2. 
Gjennomføre kledning av Turn i 2018. 
Dette alternativet forutsetter økning i investeringsramme for 2018 med minst kr 
2000000. Kostnadsoverslag for kledning av hele bygget er tatt veldig forsiktig, og det er 
mulig at reelt kostnad avviker fra den anslåtte verdi for prosjektet. 
 
 
Alternativ 3.  
Gjennomføre prosjektet i sin helhet i 2019.  
Gjennomføre detaljprosjektering i 2018 å kvalitetssikre kostnadsoverslag. 
 
Anbefaling  
 
Turn bygget er et av sentrale bygg i Nordkapp samfunnet og har stor betydning for 
lokale folk. Det er veldig viktig å gi Turn en ny løft så snart som mulig og berge bygget i 
sin original særpreg.  
Parallelt med dette er viktig å investere smart og gjennomføre investeringer på den 
måten at de er langsiktige og bærekraftige.  
I den sammenheng er detaljprosjektering er et alternativ som kan anbefales. Det bør 
utarbeides en tilstandsrapport for bygget slik at mulige skulte feil og mangler blir 
evaluert som nødvendig investeringer i prosjektet. Prosjektet bør ikke gjennomføres før 
kostnader er kvalitetssikret. 
 
Videre fremdrift 
Detaljeprosjektering skal settes i gang etter budsjettregulering i juni 2018. 
Kvalitetssikret kostnadsoverslag tas med i budsjettbehandling i høst 2018.
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Nordkapp kommune  Vera Iversen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 28/18 19.06.2018 

  

Budsjettregulering investeringsprosjekter  

  

Rådmannens innstilling 
1. Investeringsramme for Prosjekt Nordkapp barnehage økes med kr 600 000. Ny 

investeringsramme for prosjektet er kr 2 300 000. 
2. Investeringsramme for prosjektet VA-Turngata økes med kr 530 000. Ny 

investeringsramme for prosjektet er kr 3 530 000 
3. Investeringsramme for utbedring Fjellveien etter jordras settes til kr 500 000,-. Nytt tiltak 
4. Budsjettregulering foretas ved omprioriteringer i hht. sammendrag i Tabell 1. 

  
  
Bakgrunn  
Investeringsbudsjettet må ved avslutning av regnskapsåret være mest mulig i samsvar 
med framdriften i de ulike prosjektene. Det er derfor behov for å regulere 
investeringsbudsjettet for prosjekter der kostnader er avklart etter anbudsrunder. 
 
Status i prosjekt Nordkapp barnehage 
Det er per 1.06.2018 gjennomført anbudsrunde for prosjekt Nordkapp barnehage. 
Gjennomføring av prosjekt Nordkapp barnehage ble vedtatt på budsjettet for 2018, 
med kostnadsramme på kr 1 700 000,-. Kostnadsrammen er basert på befaring, og 
innspill fra potensielle leverandører til jobben.  
 
Bygg Status: Pågår  
Beskrivelse: Tetting av diverse lekkasjer: tak, vinduer. 
Framdrift: Anbud på Doffin er gjennomført 
Vedtatt budsjett: Kr 1 700 000,- 
Risiko: Middels. 
Anbudet ble lyst ut på Doffin databasen, med tilbudsfrist den 1.06.208. Kommunen 
mottok 1 anbud. 
Tilbudsåpning: 06.06.2018 
Tilbyder : Arctic bygg AS 
Tilbudssum: kr 1 994 920,- eks mva 
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Status prosjekt VA-Turngata 
 
Prosjekt VA-Turngata er i avslutningsfase. Det gjenstår å asfaltere anleggsområdet. 
 
Bygg Status: Pågår  
Beskrivelse: Utskifting av VA-infrastruktur med påfølgende asfaltering. 
Framdrift: Det gjenstår å asfaltere Turngata 
Budsjett: Kr 3 000 000,- eks mva 
Risiko: lav 
Prosjekt VA-Turngata er i avslutningsfase. Det gjenstår å asfaltere anleggsområdet. 
 
Status prosjekt utbedring Fjellveien etter jordras 
Deler av vei i Fjellveien har rast ut etter et jordras tidligere i vår. Det er skade på veien 
og jordmasser under vei. I tillegg ble bygget nedenfor skadet (ikke en del av dette 
prosjektet). Veien må repareres, og man må også vurdere andre sikringstiltak på 
strekningen. 
 
Status: Ikke igangsatt prosjektering  
Beskrivelse: Utbedring og sikring av vei som er skadet av jordras 
Framdrift: Ikke påbegynt, oppstart høst 2018 
Vedtatt budsjett: Kr 0,- 
Risiko: Høy. 
Estimert kostnad: kr 500 00,- eks mva 
 
  

 Alternativer/Vurdering 
1. Nordkapp barnehage 

Estimert kostnad til prosjektering (og etterprosjektering dersom det blir avdekket større 
skjulte skader i gjennomføringsfasen): kr 100 000 
 
Kostnader til ekstern byggeledelse er estimert til kr 170 000. 
Totalkostnader for prosjektet er estimert til kr 2 270 000. 
 
Det er nødvendig med budsjettregulering på kr 570 000 av opprinnelig vedtatt 
investeringsrammen. 
 

2. VA-Turngata 

Prosjektregnskap viser per i dag forbruk på kr 2 400 000,- 
 
Gjennomførelse av prosjektet er preget av svakheter ved prosjektering og som resultat 
stort antall av endringsmeldinger.  
 
Utskifting av VA infrastruktur er gjennomført i høst 2017. Det ble i november 2017 tatt 
beslutning om å utsette asfaltering til sommer 2018 grunnet at massene skulle 
komprimeres. Dette medførte ekstra kostnader til rigg og drift på kr 234 000,-.  
 
Leverandør ble bedt om å kostnadsberegne to alternativer for asfaltering.  
Det er mottatt siste endringsmelding fra entreprenør Pedersen Maskin AS. I 
endringsmeldingen er kostnadsberegnet to alternativer:  
 

75



1. Asfaltering av området etter gravearbeid: kr 701 425,- 
2. Asfaltering av området etter gravearbeid + resten av Turngata: 1 129 575,- 

I begge alternativene er riggkostnader er omtrent like.  
 
Prosjektregnskap viser per i dag forbruk på kr 2 400 000,- 
 
Det er behov for budsjettregulering på kr 100 000 for alt. 1. 
 
Dersom kommunen velger alt. 2 (asfaltering av hele Turngata), kreves det 
budsjettregulering på kr 530 000,-. 
 
Med tanke på riggkostnader bør investeringsramme i dette prosjektet økes med kr 
530 000, for å asfaltere Turngata i sin helhet.  
 

3. Utbedring Fjellveien etter jordras 

Jordraset i Fjellveien gikk i vår, og det er oppstått skade på veien. Det er ikke rom i 
budsjettet for å utbedre disse skadene, da de er av større art. 
 
Utbedringen er ikke prosjektert, og det er stor usikkerhet omkring kostnadsoverslaget.  
 
Arbeidet med prosjektering og eventuell utbedrings starter i løpet av sommeren, med 
den hensikt å foreta utbedringen høsten 2018. 
 
Finansiering 
 
For å finansiere disse prosjektene foreslås det at man foretar en budsjettregulering ved 
å justere ned investeringsrammer på følgende prosjekter: 
 
Avsatt fond for nytt svømmebasseng: Kommunestyret avsatte kr 1 million til et fond 
for videre arbeid med nytt svømmebasseng. Arbeidet har ikke kommet så langt at dette 
har pådratt noen kostnader. Det er også usikkert på om det er behov for ytterligere 
kostnader i 2018, og tiltaket foreslås å inngå i finansieringen av andre og mer 
presserende tiltak. 
 
Smart energiløsning: - kr 430 000. Prosjektet er ikke påbegynt. Det er lite sannsynlig 
at prosjektet kan gjennomføres i sin helhet i 2018, grunnet lite kapasitet.  
 
Kledning Turnbygget: - kr 200 000. Gjennomførelse er utsatt til 2019 og da planlegger 
man å ta hele bygget. Restmidler for 2018 brukes til prosjektering, og tiltaket 
finansieres opp i sin helhet i 2019. 
 
Anbefaling  
 
For å sikre god økonomi og forutsigbarhet i prosjektene må det foretas 
budsjettregulering som følger: 

1. Prosjekt Nordkapp barnehage: økning på kr 570 000 av budsjettramme, ny 
budsjettramme kr 2 270 000,- 

2. Prosjekt VA Turngata: økning på kr 530 000, ny budsjettramme kr 3 530 000. 
3. Utbedring Fjellveien etter jordras: økning kr 500 000,- .  Nytt tiltak 
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Budsjettregulering kan foretas ved omprioritering og nedjustering av budsjettrammer på 
ikke påbegynte prosjekter.  
Oppsummert forslag til budsjettregulering vises i Tabell 1. 
 
Tabell 1 
 
Prosjekt Opprinnelig ramme 

2018 
Regulering Ny ramme 

Nordkapp 
barnehage 

Kr 1 700 000 + 600 000 2 300 000 

VA-Turngata Kr 3 000 000 (2017) + 530 000 3 530 000 
Utbedring 
Fjellveien etter 
jordras 

0,- + 500 000,- 500 000,- 

Avsatt fond nytt 
svømmebasseng 

Kr 1 000 000 - 1 000 000,- 0,- 

Smart energi 
løsning 

Kr 500 000 - 430 000  70 000 

Kledning 
Turnbygget 

Kr 300 000 - 200 000 100 000,- 

TOTALT  0  
 
 
 
 Vedlegg: Kartutsnitt Turngata, forslag til asfaltering, alt 1. og 2.
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Nordkapp kommune  Børge Grønlund 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 42/18 05.06.2018 
Kommunestyret 29/18 19.06.2018 

  

Årsregnskap og årsberetning 2017 for Nordkapp kommune  

  

Rådmannens innstilling 
Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et årsoverskudd på 
kr 6 006 712 og et investeringsregnskap som balanserer, fastsettes som Nordkapp 
kommunes regnskap for 2017. 
 
Kommunestyret tar Nordkapp kommunes årsberetning for 2017, samt 
revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse til etterretning. 
 
Det regnskapsmessige årsoverskuddet disponeres på følgende måte: 
 

Avsetning til fond for egenkapitalinnskudd KLP Kr  1 200 000  
Avsetning til disposisjonsfond Kr  4 806 712  
Sum disponert Kr 6 006 712  

 
 

Saksutredning 
Driftsregnskapet for 2017 
Regnskapet er gjort opp med et positivt brutto driftsresultat på kr 15,9 millioner (mot kr 
12,1 millioner i 2016). Netto driftsresultat er positivt med kr 7,83 millioner (mot 1,04 
millioner i 2016). Etter avsetninger og bruk av avsetninger, samt disponering av 
overskudd fra 2016 viser regnskapet for 2017 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 
6,0 mill. Til sammenligning viste regnskapet for 2016 et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 2,1 millioner. Budsjettet for 2017 la opp til et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 2,9 millioner. 
 
Resultatet for 2017 må kunne karakteriseres som godt. Netto driftsresultat på 2,5 % 
ligger oppunder Fylkesmannens anbefaling på 3 % og over Teknisk beregningsutvalgs 
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anbefaling på minimum 2 %. I resultatet for 2017 ligger det imidlertid to faktorer som 
må kunne karakteriseres som ekstraordinære og som har påvirket resultatet: 

i. Ekstraordinært vanngebyr på om lag kr 790 000. Denne inntekten knytter seg til 
kommunestyrets vedtak fra juni 2017 om økning av vanngebyrene med 19 % 
gjeldende fra 1. juli 2017. Dette for inndekning av akkumulert underskudd på 
selvkostområdet vann for årene 2012-2016 som har vært finansiert over det 
ordinære driftsbudsjettet. Disse ekstrainntektene går tilbake til driftsbudsjettet og 
holdes dermed utenfor selvkostregnskapet. Disse midlene skulle under normale 
omstendigheter ikke vært belastet driftsbudsjettet og således vært avsatt ¨3til 
disposisjonsfond. 

ii. Tilskudd fra Havbruksfondet med om lag kr 246 000. Dette er midler fra det 
nyopprettede Havbruksfondet som for første gang har utbetaling. Dette er midler 
som ikke er øremerket spesielle tiltak og som dermed inngår i det ordinære 
driftsresultatet. 

Uten disse to nevnte «ekstrainntektene» ville driftsresultatet vært om lag kr 1,0 mill 
lavere, men fortsatt godt over budsjett. 
 
Til tross for at resultatet isolert sett er godt, viser oversikten under at vi fortsatt har 
utfordringer ved driften. Flere sektorer drifter i ubalanse og bruker for mye penger i 
forhold til bevilget ramme. Dette er noe som må ha fokus i tiden fremover. Det vil derfor 
være tett oppfølging av de områdene som har størst utfordring med å holde seg 
innenfor rammen.  
 
Hovedårsaken til at resultatet tross utfordringer på enkeltområder er såpass godt 
skyldes i første rekke økt skatteinngang med om lag kr 2,3 millioner sammenlignet med 
budsjett. Dette er knyttet til at det i statsbudsjettet for 2017 ble lagt til grunn en relativt 
moderat økning i skatteinntektene, men faktisk skatteinngang på nasjonalt nivå ble 
høyere. I og med at økningen også er nasjonalt, vil noe av merinntekten også tilfalle 
kommunene til tross for at inntektsutjevningen i form av rammetilskudd reduseres.  
 
Et annet element som også påvirker det endelige resultatet er at det i løpet av 2017 er 
foretatt grep i forhold til selvkostområdene. Mens man tidligere ikke fullt ut har fulgt 
«Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester», er det nå 
gjennomført kvalitetssikring av selvkostområdene blant annet ved at det er gjort mer 
nøyaktige beregninger både av indirekte kostnader og kalkulatoriske kapitalkostnader. 
Dette har som resultat at det nå også er gjennomført avsetninger til selvkostfond i 
samsvar med retningslinjene. Det vises her også til årsregnskapets note 8 og 8a. 
 
Pensjonsutgiftene er fortsatt en stor kostnad og på mange måter utfordrende å 
håndtere. Det mye omtalte akkumulerte premieavviket er ved utgangen av 2017 bokført 
med kr 34,8 mill.  
Årets amortiserte premieavvik ble i 2017 høyere enn årets positive premieavvik, noe 
som resulterte i en netto kostnad på om lag kr 0,6 millioner. Dette vil medføre at vi 
fremover må budsjetterte med en årlig netto kostnad her, dette etter mange år hvor 
årlig effekt har vært positiv. 
 
Oppsummert kan resultat og budsjettavvik vises i følgende tabeller. Nærmere omtale 
fremkommer i årsberetningen under gjennomgangen av hver sektor: 
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Regnskap Budsjett Avvik
Sentraladministrsjon 24 801 808 25 202 251 400 443
OKS 66 250 395 66 083 819 -166 576 
Helse- og omsorg 61 987 852 59 469 687 -2 518 165 
Legetjenesten 8 607 150 9 364 072 756 922
NAV 4 217 552 4 431 692 214 140
Næring 868 178 667 599 -200 579 
Tekniske tjenester eks selvkost 10 374 631 9 449 837 -924 794 
Fellestjenester 18 638 744 20 494 242 1 855 498
Rammetilskudd og skatt -227 377 529 -223 388 147 3 989 382
Renter og avdrag, avsetninger 25 624 507 25 357 500 -267 007 
Sum = Årsoverskudd -6 006 712 -2 867 448 3 139 264  
 
 
2017 har på mange måter vært spennende. Det har i løpet av året tiltrådt mange, nye 
medarbeidere. 1. februar begynte Magda Filonowicz i stillingen som stabssjef. 1. mai 
startet ny rådmann Raymond Robertsen i stillingen. 1. juni var ny teknisk sjef, Vera 
Iversen på plass. I tillegg har det vært en del utskifting av personell både i 
sentraladministrasjonen og ute på enheten. Summen av dette er at Nordkapp 
kommune har gode forutsetning for å møte nye krav og utfordringer i årene fremover. 
 
Et av fokusområdene har også i 2017 har vært knyttet til det pågående OU-prosjektet 
innenfor Helse- og omsorg, «Den trygge havn».  Mange endringer som får betydning 
for både tildeling og utøvelse av tjenester er iverksatt. Prosjektet er i denne fasen 
avsluttet og oppsummering ble lagt frem for kommunestyret i egen rapport 17. april 
2018.  
 
Etter en først grove gjennomgang av Oppvekst og kultursektoren i 2016 ble arbeidet 
med videre utvikling av sektoren igangsatt i 2017. Dette arbeidet vil fortsette med full 
styrke i 2018.  
 
Det har vært sterkt fokus på barneverntjenesten i 2017 hvor hovedfokus har vært å 
lykke avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen. Dette arbeidet har gitt gode resultater og har 
blant annet resultert i at fristovertredelsene har gått ned fra 91,7 % i 2016 til 0 % pr 2. 
halvår 2017. 
 
Innenfor planområdet har hovedfokus vært ny områdeplan for Nordkapp halvøya. 
Planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn 4. januar 2018 med høringsfrist 2. mars 
2018. Målsettingen er at kommunestyret skal fatte vedtak i sitt møte i juni 2018. 
 
Det vises for øvrig til nærmere omtale i årsberetningen for 2017. 
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Investeringsregnskapet 
Kommunens investeringsnivå har også i 2017 vært høyt. Som tidligere beskrevet er det 
en utfordring å klare å holde nivået innenfor ønsket "handlingsregel" på omlag kr 10,0 
millioner for egenfinansiering og derigjennom nye låneopptak.. I den grad det 
fremkommer nye investeringsbehov må disse veies opp mot de investeringene som 
allerede ligger i planperioden uten at totalrammen for det enkelte år endres vesentlig. 
En konsekvens kan være at planlagte investeringer da forskyves. 
 
Total investeringsramme for 2017 fremkommer oppsummert slik: 
 

 
 
 

 
Oppsummert vises status for hvert enkelt prosjekt i tabell under. 
Det vises for øvrig til årsberetningen for 2017 for detaljer omkring hvert enkelt 
investeringsprosjekt. 
 

Vedtatt ramme for 2017 Kr 24 175 000 

Overførte prosjekter fra 2016 og tidligere Kr   4 860 025 

Budsjettreguleringer i løpet av 2017 Kr   3 001 900 

Sum investeringsbudsjett 2017 Kr 32 036 925 
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Rådhuset - forprosjektering 114 500kr        250 000kr       -kr                         250 000kr      385 500kr      -kr                    Nei
Arealplan 304 818kr        700 000kr       -kr                         654 610kr      1 049 792kr   -kr                    Nei
IKT investeringer 1 163 722kr     800 000kr       230 000kr             58 000kr        -75 722kr         Nei
Pc investeringer H.våg skole 250 000kr        250 000kr       -kr                         -kr                  -kr                    Ja
Voksenopplæringen, inventar 100 000kr        100 000kr       -kr                         -kr                  -kr                    Ja
Bibliotek - diverse utstyr 52 555kr          50 000kr         -kr                         -kr                  -2 555kr           Ja
Nordkappmuseet - ny utstilling 2 720 022kr     -kr                  700 000kr             2 022 415kr   2 393kr             Ja
Helse- og omsorg - utstyr 300 000kr        300 000kr       -kr                         -kr                  -kr                    Ja
Helse- og omsorg - vakt/overvåkningssentral 137 171kr        200 000kr       -kr                         -kr                  62 829kr           Ja
NK Bo- og servicesenter - avlatn.leilighet 100 000kr        100 000kr       -kr                         -kr                  -kr                    Ja
Bredbåndsutbygging - Sarnes 434 375kr        -kr                  -kr                         436 875kr      2 500kr             Ja
Ny kirkegård - byggetrinn 4 1 511 516kr     1 300 000kr    1 995 000kr          -1 851 215kr  -67 731kr         Ja
Elvegata - asfalt og ny tørrsteinsmur 60 624kr          1 180 000kr    -1 180 000kr         -kr                  -kr                  -60 624kr         Nei
Turngata - VA prosjekt 2 333 900kr     2 000 000kr    1 000 000kr          -kr                  666 100kr      -kr                    Nei
Damanlegg I - Nedre Skipsfjord 296 165kr        303 000kr       -kr                         -kr                  6 835kr             Ja
Damanlegg - Sifi -kr                    447 000kr       -kr                         -kr                  447 000kr      -kr                    Nei
Normanset Vannverk 880 631kr        700 000kr       100 000kr             -kr                  -80 631kr         Ja
Honningsvåg skole - ombygging/tilrettelegging 310 322kr        550 000kr       -30 000kr              -kr                  209 678kr      -kr                    Nei
Nordvågen barnehage - ombygging 742 963kr        600 000kr       130 000kr             -kr                  -12 963kr         Ja
Nordkapp kino - ombygging 1 628 248kr     -kr                  2 036 900kr          1 875 000kr   2 283 652kr   -kr                    Nei
Svømmehall - tilpasning/ombygging 218 845kr        200 000kr       -kr                         -kr                  -18 845kr         Ja
Alarmanlegg Elvegården og Idrettshallen 179 403kr        300 000kr       -80 000kr              40 597kr           Ja
Nordkapp Flerbrukshall - isolering 1 000 000kr     1 000 000kr    -kr                         -kr                  -kr                    Ja
Nordkapp Flerbrukshall - aktivitetssal 127 680kr        -kr                  -kr                         -kr                  -127 680kr     -kr                    Nei
Fiskerihavn - Bullvika 200 000kr        200 000kr       -kr                         -kr                  -kr                    Ja
Bunkersanlegg - Kobbhullet 10 000 000kr   10 000 000kr  -kr                         -kr                  -kr                    Nei
Ambulansegarasje - NK Helsesenter -kr                    -kr                  600 000kr             -600 000kr     -kr                    Ja
Kledning Turn -kr                    100 000kr       -kr                         -100 000kr     -kr                    Ja
Museet - kaptialutvidelse 45 000kr          45 000kr         -kr                         -kr                  -kr                    Ja
Nytt bårehus -kr                    2 500 000kr    -2 500 000kr         -kr                  -kr                    Ja

SUM 25 212 460kr   24 175 000kr 3 001 900kr         2 745 685kr   4 914 042kr   -203 917kr       

Prosjektnavn
 Regnskap 

2017
Overføres 
neste år

Bevigning 
2017

Tillegsbevilgning 
2017 for dekning 
av merforbruk og 

regulering
Overført fra 
tidligere år

 Mer (-) / 
mindreforbruk 

(+)
Ferdigstilt 

(ja/Nei)

 
 
 
Forslag til disponering av årsoverskuddet for 2017 
Rådmannen legger til grunn at det må bygges opp frie fond og derigjennom skaffe seg 
buffere, dette er helt nødvendig for å være bedre rustet til å håndtere uforutsette 
hendelser i løpet av året.  
Ut fra anbefalinger bør kommunen ha en buffer tilsvarende 10 % av brutto driftsutgifter. 
For vår del tilsvarer dette et disposisjonsfond på omlag kr 29 millioner og målsettingen 
må være at vi over tid skal ha en slik buffer. Resultatet for 2017 gir rom for noe 
bufferoppbygginger.  
 
Rådmannen vil derfor anmode om at mest mulig av overskuddet for 2017 avsettes til 
disposisjonsfond.  
 
Det er imidlertid nødvendig også å bruke noe av overskuddet til nødvendige pålagte 
avsetninger knyttet til pensjonsordningen. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen 
følgende disponeringer av overskuddet for 2017: 

I. Nordkapp kommune gikk fom 2014 over til KLP som pensjonsleverandør for 
fellesordningen, sykepleierordningen og folkevalgtordningen. KLP er et 
gjensidige selskap hvor det årlig innbetales eiertilskudd tilsvarende 
pensjonsengasjementet for kommunen. For Nordkapp kommune utgjør dette 
omlag kr 1,2 millioner for 2018. Innskuddet ble for 2014 og 2015 finansiert ved 
bruk av "gammelt" investeringsfond som ble omdisponert og satt av til dette 
formålet i 2014. Etter at det var betalt inn eiertilskudd for 2014 og 2015 var 
midlene på fondet brukt opp. Dette medfører at vi hvert år fom 2016 må sette av 
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midler til dette, enten direkte i budsjettet for det enkelte år eller gjennom 
disponering av årsoverskuddet for foregående år.  
Rådmannen har så langt valgt å styrke fondet årlig gjennom bruk av 
årsoverskuddet fra foregående år. Dette er noe som vil bli løpende vurdert frem 
mot budsjettarbeidet for 2019. Det foreslås dermed avsatt kr 1 200 000 til fondet 
nå for 2018, som vil være i samsvar med varslet eierinnskudd for 2018.  

II. Resterende beløp, kr 4 806 712 foreslås avsatt til disposisjonsfond. Ved 
forslaget til avsetning av overskuddet for 2017 vil disposisjonsfondet etter dette 
ha en saldo på omlag kr 13,0 millioner.  

 
Revisjonsberetning for 2017 
Regnskapet for 2017 ble avlagt innen lovens frist 15. februar. Revisjonsberetningen er 
avgitt uten forbehold eller presiseringer. Under andre forhold er det anmerket forhold 
rundt behandlingen av selvkostområdene fra tidligere år, dette er forhold som har vært 
forelagt kommunestyret tidligere og som også er tatt opp av revisjonen tidligere og som 
anses som tilbakelagt.  
 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2017 
Kontrollutvalget avviklet sitt møte 23. mai 2018 hvor årsregnskapet for 2017 ble 
behandlet. Utvalgets uttalelse følger vedlagt.  
 
For øvrig vises det til årsberetningen for utfyllende kommentarer til enkeltelementer for 
driften i 2017. 
 
Børge Grønlund 
Assisterende rådmann 
 
Vedlegg 
 Ordinær revisjonsberetning for 

2017 datert 14. april 2018 
 Årsregnskap 2017 
 Årsberetning 2017 
 Kontrollutvalgets uttalelse for 2017 

av 23. mai 2018  

 

 
  
 

Formannskapets behandling av sak 42/2018 i møte den 05.06.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et årsoverskudd på  
kr 6 006 712 og et investeringsregnskap som balanserer, fastsettes som Nordkapp 
kommunes regnskap for 2017. 
  
Kommunestyret tar Nordkapp kommunes årsberetning for 2017, samt 
revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse til etterretning. 
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Det regnskapsmessige årsoverskuddet disponeres på følgende måte: 

Avsetning til fond for egenkapitalinnskudd KLP kr. 1 200 000 

Avsetning til disposisjonsfond Kr 4 806 712 

Sum disponert Kr 6 006 712 

  
 
Vedtak 
Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et årsoverskudd på 
kr 6 006 712 og et investeringsregnskap som balanserer, fastsettes som Nordkapp 
kommunes regnskap for 2017. 
  
Kommunestyret tar Nordkapp kommunes årsberetning for 2017, samt 
revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse til etterretning. 
  
Det regnskapsmessige årsoverskuddet disponeres på følgende måte: 

Avsetning til fond for egenkapitalinnskudd KLP kr. 1 200 000 

Avsetning til disposisjonsfond Kr 4 806 712 

Sum disponert Kr 6 006 712 
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Vest-Finnmark kommunerevisjon  IKS

Oarje-Finnmårkku suohkanrcviåuvdna SGO

Til kommunestyret i Nordkapp kommune Kopi:

Kontrollutvalget

Formannskapet

Rådmannen

UAVHENGIG  REVISORS  BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Nordkapp kommunes årsregnskap som viser kr 209 270 984 til fordeling drift og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 006 712. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember

2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i

det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nordkapp kommune per

31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar

med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunn/ogfor konklusjonen

Vihar gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er

uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske

forpliktelser  i  samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig

og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens

årsrapport ut over det lovbestemte kravet i KL § 48, 5. ledd, men inkluderer ikke årsregnskapet og

revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

Øvrige informasjonen.

lforbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.
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Rådmannens  ansvarfor  årsregnskapet

Rådmannen  er  ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet  i  samsvar med lov og forskrifter, herunder for

at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i
Norge.  Rådmannen  er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av

misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon Som eksisterer.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

lSA—ene, Utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. l
tillegg:

'  identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger

for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon

som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes

utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste
utelatEIser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for

å Utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke
for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll,

' evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av rådmannen er

rimelige.

'  evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet,
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og rådmannen blant annet om det planlagte omfanget av
revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold
av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av

betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øVrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som

ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene lårsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
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Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (lSAE)  3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at  ledelsen  har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

Andreforhold

I  henhold  til note 8 og Ba er vår vurdering at tidligere års overskudd på feiing, renovasjon og avløp

burde vært avsatt til bunde fond.

Pr tfo  mjprilzms ØL

x  W WW

Knut— eA  dusen

aOppdragsan rlig revisor

88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



           Nordkapp kommune 

 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 

2017 

Finansieringsanalyse 

Årsrapporter og avviksanalyser 

 

 

 

 

 

111



Nordkapp kommune Årsberetning 2017 
 

 Side 2 
 

 

Innhold   
RÅDMANNENS KOMMENTARER ....................................................................................... 3 

FINANSIERINGSANALYSE ................................................................................................. 26 

HOVEDTALL FRA REGNSKAPET ...................................................................................... 26 

FINANSIELL STILLING OG UTVIKLING .......................................................................... 30 

ÅRSRAPPORTER OG AVVIKSANALYSER ....................................................................... 33 

SENTRALADMINISTRASJONEN ........................................................................................ 33 

NÆRINGSAVDELINGEN ..................................................................................................... 38 

OPPVEKST OG KULTUR ...................................................................................................... 39 

HELSE- OG SOSIALSEKTOREN ......................................................................................... 43 

TEKNISK SEKTOR - KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER OG FELLESTJENESTER 52 

FELLESTJENESTER .............................................................................................................. 53 

SKATT OG RAMMETILSKUDD .......................................................................................... 54 

FINANS ................................................................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112



Nordkapp kommune Årsberetning 2017 
 

 Side 3 
 

RÅDMANNENS KOMMENTARER 
 
Det er rådmannens vurdering at vi alt i alt må kunne si oss fornøyd med at regnskapet legges frem 
med positivt resultat og at driften for øvrig er blitt ivaretatt på en totalt sett god måte i 2017. 
 
Nordkapp kommune gikk også i 2017 inn med stramme rammer, og et svært nøkternt budsjett med 
knappe 3,0 millioner som buffer. Den økonomiske utviklingen i løpet av 2017 la ytterligere press på 
økonomien blant annet gjennom utfordringene med å nå budsjettmålet innenfor Helse og omsorg. Det 
er derfor bra for Nordkapp kommune å konstatere at driftsresultatet til tross for disse utfordringene er 
såpass positivt. 
 
Nordkapp kommunes drift i 2017, gikk i balanse. Dette til tross for et stort merforbruk innen helse- og 
omsorg. Årsaken til dette er et mindreforbruk innen teknisk. Rådmann vil i det videre arbeidet ha fokus 
på at de ulike sektorene går i balanse. Dette vil kreve god kostnadskontroll, og ikke minst riktig 
budsjettering. Dette vil man arbeide videre med i 2018. 
  
Rådmann vil takke alle ansatte i Nordkapp kommune for sin innsats i 2017. Mange krevende saker og 
situasjoner har man måtte løse i 2017, men de fleste har man klart å løse på en god måte. Dette er 
bra for innbyggerne og næringsliv, og for de som er avhengig av tjenester fra kommunen. 
 
Rådmannen vil også berømme den politiske ledelse for ansvarlighet og konstruktivt samarbeid også i 
2017. Både politisk ledelse og administrativ ledelse har i perioder slitt i motvind, men har til tross for 
dette stått støtt og bidratt til både konstruktive løsninger.  
 
Det må arbeides videre med å finne en permanent tilfredsstillende balanse mellom inntekter og utgifter 
og samtidig gi mulighet for nedbetaling av gjeld slik at det kan skaffes et større spillerom for politiske 
prioriteringer. Rådmannen vil i 2018 fortsette arbeidet med «NY ledelse» med siktemål å få en robust 
og stødig organisasjon som er i stand til å håndtere fremtidige utfordringer. 
 
 
Raymond Robertsen       
Rådmann        

 
 
INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

Budsjettprosessen for 2017 
Nordkapp kommunes årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for årene 2017 – 2020 ble vedtatt av 
kommunestyret 20.12.2016, PS 114/16. Driftsbudsjettet for 2017 balanserte med et netto driftsresultat 
på kr 3 667 448.   
 
Budsjettert mindreforbruk ble senere nedjustert til kr 2 867 448 gjennom budsjettregulering gjort av 
kommunestyret 10.10.17 i sak PS 54/17. Her ble rammen til Helse- og sosialsektoren, institusjonsdrift 
økt med kr 1,3 mill. Dette ble finansiert med reduksjon av rammen for tekniske tjenester med kr 0,5 
millioner og reduksjon av budsjettert mindreforbruk med kr 0,8 millioner. 
 
I budsjettet for 2017 ble det lagt til grunn følgende fokusområder: 
 

1. Pågående prosessen innenfor Helse og omsorg skal gi en budsjetteffekt i 2017 på kr 2,5 
millioner. Dette i tillegg til allerede tatt ut effekt i 2016 budsjettet med kr 1,8 millioner. Dette 
vurderte man skulle være mulig til tross for at budsjettnedtaket for 2016 viste seg utfordrende 
å gjennomføre fult ut. 

2. Arbeidet med organisering og oppgaveløsning i Oppvekst og kultursektoren skal prioriteres. 
Dette på bakgrunn av rapport fra 2016 og med ny leder av sektor på plass. 

3. Inntak av nye flyktninger i henhold til de forpliktelser som kommunen hadde påtatt seg. I dette 
lå også en styrking av tjenestene rundt, blant annet helsesøstertjenesten, grunnskole og 
rehabiliteringstjenesten. 

4. Organisering og sammensetning av rådmannens ledergruppe. 
5. Arbeidet med kommunens IT-systemer og løsninger skulle videreføres. 
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6. Sykefraværsproblematikken skulle ha høyt fokus. 
 
Oppsummert kan vedtatt budsjett i kommunestyret 20.12.16 for 2017 illustreres slik: 

Budsjettbalanse konsekvensjustert budsjett fremlagt 9.11.2016 Kr 3 083 526 1,0  % 

Økning av gebyrnivå vann og avløp Kr     490 000 Avrundet 

Finansiering av økt sosialhjelpsutbetalinger Kr     500 000 Avrundet 

Økte driftsutgifter ASP løsning for e-phorte 

saksbehandlingssystem og arkivsystem 

Kr   - 200 000 Avrundet 

Økning i tilskudd til Nordkapp Sokn Kr   - 200 000 Avrundet 

Vedtatt budsjettbalanse for 2017 Kr  3 667 448 1,2 % 

 

Det vises forøvrig til omtale under. 

 
Driften for 2017 
2017 har på mange måter vært spennende. Det har i løpet av året tiltrådt mange, nye medarbeidere. 
1. februar begynte Magda Filonowicz i stillingen som stabssjef. 1. mai startet ny rådmann Raymond 
Robertsen i stillingen. 1. juni var ny teknisk sjef, Vera Iversen på plass. I tillegg har det vært en del 
utskifting av personell både i sentraladministrasjonen og ute på enheten. Summen av dette er at 
Nordkapp kommune har gode forutsetning for å møte nye krav og utfordringer i årene fremover. 
 
Et av fokusområdene har også i 2017 har vært knyttet til det pågående OU-prosjektet innenfor Helse- 
og omsorg, «Den trygge havn».  Mange endringer som får betydning for både tildeling og utøvelse av 
tjenester er iverksatt. Det er også gjort en del omdisponeringer av stillinger innenfor budsjettrammen 
som har bidratt til å styrke det administrative nivået i hjemmetjenesten. Implementering av vår nye 
praksis innebærer blant annet økt fokus på hverdagsmestring og rehabilitering i hjemmetjenesten 
samt høyere terskel for inntak i institusjon. Det er avgjørende for å lykkes at vi dreier ressursbruken fra 
mindre institusjonsdrift til mer hjemmebasert drift. Dette innebærer mer fleksibilitet i ressursstyringen 
og utøvelse av tjenester må i større grad skje der brukerne bor.  

Oppvekst og kultursektoren i 2016 var gjenstand for en første, grove gjennomgang av både ressurser 
og oppgaver. Rapporten etter gjennomgangen ble behandlet av ledergruppen og det ble på bakgrunn 
av dette lagt frem forslag for styrking av sektoren fra 2017 med en ekstra stillingsressurs som tiltrådte 
1. august 2017. Arbeidet med videre utvikling av sektoren er igangsatt og vil fortsette med full styrke i 
2018. Her vil målsettingen være å styrke mellomledernivået, hvor også antall enheter skal vurderes. 

Forebyggende avdeling for barn og unge (FABU) er styrket i løpet av 2017 gjennom tilførsel av en 3 
årig engasjementstilling som Helsesøster. Styrkingen har blant annet sammenheng med behov for 
økte ressurser knyttet til bosetting av flyktninger. 

Barneverntjenesten har i 2017 hatt stort fokus på å lukke avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen. Her er 
det gjort et god arbeid som har medført at blant annet avviket knyttet til fristovertredelse har gått ned 
fra 91,7 % i 2016 til 0 % pr 2. halvår 2017. 

Nordkapp kommune har i dag om lag 115 flyktninger bosatt. I 2017 ble det bosatt 18 nye, hvorav 10 
etter avtale med IMDI og 8 familiegjenforeninger. Signalene fremover er imidlertid at bosettingen vil gå 
ned i årene fremover. Dette stikk i strid med det som har vært signalene tidligere. Dette vil kunne 
medføre utfordringer fremover i forhold til den dimensjoneringen som kommunen har gjort i forhold til å 
kunne ta imot flyktninger basert på tidligere signaler. 

Innenfor teknisk sektor har det vært utfordringer knyttet til vann og avløp. Også 2017 har vært preget 
av mange og til dels omfattende hendelser, som både økonomisk og personellmessig har vært 
utfordrende. Dette bekrefter behovet for en totalgjennomgang av vann- og avløpssituasjonen. Dette er 
også bakgrunnen for at kommunestyret i 2016 har bedt om en rullering av eksisterende vann- og 
avløpsplan. Arbeidet er ikke ferdigstilt i 2017 og det legges opp til at dette leveres i løpet av 2018. I 
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dette arbeidet vil også tilstanden på kommunens ulike demninger bli en del av vurderingen. Her har vi 
løpende krav fra blant annet NVE liggende som må avklares og kvitteres ut. 
Det har i løpet av 2017 vært brukt mye tid og ressurser på å få på plass gode rutiner og avtaler, blant 
annet gjennom etablering av ny vaktavtale; «Teknisk beredskapsvakt» som omfatter hele sektoren.  
 
IKT har hatt stort fokus også i 2017. Ny driftsleder startet i stillingen 1. februar 2017. Arbeidet med 
oppgraderinger av hele kommunens Citrix-miljø som startet opp i 2016 er sluttført i 2017. I årene 
fremover er det lagt planer for løpende utskifting av sårbart utstyr ut fra forventet levetid. 
Det har i løpet av 2017 vært noen utfordringer knyttet til strømbrudd og gamle UPS ’er som ikke har 
vært vedlikeholdt slik som forutsatt. Dette har medført at man ikke har klart å holde kritisk utstyr i drift 
ved strømbrudd. Tiltak rundt dette er iverksatt og gjennomført i 2017. 
 
Det er i løpet av 2017 tatt i bruk ny, oppdatert versjon av arkiv- og saksbehandlingssystem Elements. 
Kommunens saksbehandling er nå fullelektronisk og antall brukere har økte fra om lag 20 til nærmere 
60.  
 
Arbeidet med områdereguleringen av Nordkapp-halvøya har pågått hele 2017.. Planforslag ble lagt ut 
til offentlig ettersyn 4. januar 2018 med høringsfrist 2. mars 2018. Områderegulering av Honningsvåg 
sentrum er igangsatt ved at det er utlyst mini konkurranse for anskaffelse av konsulentbistand. 
Konsulent er valgt, men arbeidet er utsatt til områdereguleringen av Nordkapp-halvøya er ferdigstilt. 
Dette av hensyn til ressurssituasjonen på plan i kommunen.. 

Regnskap / økonomi 
Regnskapet er gjort opp med et positivt brutto driftsresultat på kr 15,9 millioner (mot kr 12,1 millioner i 
2016). Netto driftsresultat er positivt med kr 7,83 millioner (mot 1,04 millioner i 2016). Etter avsetninger 
og bruk av avsetninger, samt disponering av overskudd fra 2016 viser regnskapet for 2017 et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6,0 mill. Til sammenligning viste regnskapet for 2016 et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2,1 millioner. Budsjettet for 2017 la opp til et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 2,9 millioner. 
 
Resultatet for 2017 må kunne karakteriseres som godt. Netto driftsresultat på 2,5 % ligger oppunder 
Fylkesmannens anbefaling på 3 % og over Teknisk beregningsutvalgs anbefaling på minimum 2 %. I 
resultatet for 2017 ligger det imidlertid to faktorer som må kunne karakteriseres som ekstraordinære 
og som har påvirket resultatet: 

i. Ekstraordinært vanngebyr på om lag kr 790 000. Denne inntekten knytter seg til 
kommunestyrets vedtak fra juni 2017 om økning av vanngebyrene med 19 % gjeldende fra 1. 
juli 2017. Dette for inndekning av akkumulert underskudd på selvkostområdet vann for årene 
2012-2016 som har vært finansiert over det ordinære driftsbudsjettet. Disse ekstrainntektene 
går tilbake til driftsbudsjettet og holdes dermed utenfor selvkostregnskapet. Disse midlene 
skulle under normale omstendigheter ikke vært belastet driftsbudsjettet og således vært avsatt 
¨3til disposisjonsfond. 

ii. Tilskudd fra Havbruksfondet med om lag kr 246 000. Dette er midler fra det nyopprettede 
Havbruksfondet som for første gang har utbetaling. Dette er midler som ikke er øremerket 
spesielle tiltak og som dermed inngår i det ordinære driftsresultatet.  

iii. Uten disse to nevnte «ekstrainntektene» vill driftsresultatet vært om lag kr 1,0 mill lavere, men 
fortsatt godt over budsjett. 

 
Hovedårsaken til at resultatet tross utfordringer på enkeltområder er såpass godt skyldes i første rekke 
økt skatteinngang med om lag kr 2,3 millioner sammenlignet med budsjett. Dette er knyttet til at det i 
statsbudsjettet for 2017 ble lagt til grunn en relativt moderat økning i skatteinntektene, men faktisk 
skatteinngang på nasjonalt nivå ble høyere. I og med at økningen også er nasjonalt, vil noe av 
merinntekten også tilfalle kommunene til tross for at inntektsutjevningen i form av rammetilskudd 
reduseres.  
 
Et annet element som også påvirker det endelige resultatet er at det i løpet av 2017 er foretatt grep i 
forhold til selvkostområdene. Mens man tidligere ikke fullt ut har fulgt «Retningslinjer for beregning av 
selvkost for kommunale tjenester», er det nå gjennomført kvalitetssikring av selvkostområdene blant 
annet ved at det er gjort mer nøyaktige beregninger både av indirekte kostnader og kalkulatoriske 
kapitalkostnader. Dette har som resultat at det nå også er gjennomført avsetninger til selvkostfond i 
samsvar med retningslinjene. Det vises her også til årsregnskapets note 8 og 8a. 
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Pensjonsutgiftene er fortsatt en stor kostnad og på mange måter utfordrende å håndtere. Det mye 
omtalte akkumulerte premieavviket er ved utgangen av 2017 bokført med kr 34,8 mill.  
Årets amortiserte premieavvik ble i 2017 høyere enn årets positive premieavvik, noe som resulterte i 
en netto kostnad på om lag kr 0,6 millioner. Dette vil medføre at vi fremover må budsjetterte med en 
årlig netto kostnad her, dette etter mange år hvor årlig effekt har vært positiv. Dette illustrer nå litt av 
utfordringen som mange kommuner har ved at man i mange år har brukt disse inntektene til saldering. 
Amortiseringstiden er redusert fra opprinnelig 15 år til 7 år for premieavvik oppstått i 2014 og senere. 
Dette medfører at årlig utgiftsføring vil bli høyere i årene fremover og er noe som det må tas høyde for 
i budsjettene fremover, i og med at det nå ser ut til å generere en netto utgift. For 2018 er det 
budsjettert med en netto utgift på kr 600 000.  
Rådmannen foreslår i sitt budsjettopplegg å budsjettere svært forsiktig med hensyn på 
pensjonskostnadene. Dette er en kostnad man ikke vet størrelsen av, før sent på året, og dersom 
dette underbudsjetteres vil man ikke være i stand til å justere budsjettet for å komme i balanse. For 
2017 gir det seg utslag i en pensjonskostnad som er omlag kr 2,9 millioner lavere enn budsjett, og er 
således en del av overskuddet som legges frem for 2017.  
 
Oppsummert kan resultat og budsjettavvik vises i følgende tabeller. Nærmere omtale fremkommer 
nedenfor under sektorgjennomgang: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Regnskap Budsjett Avvik

Sentraladministrsjon 24 801 808 25 202 251 400 443

OKS 66 250 395 66 083 819 -166 576 

Helse- og omsorg 61 987 852 59 469 687 -2 518 165 

Legetjenesten 8 607 150 9 364 072 756 922

NAV 4 217 552 4 431 692 214 140

Næring 868 178 667 599 -200 579 

Tekniske tjenester eks selvkost 10 374 631 9 449 837 -924 794 

Fellestjenester 18 638 744 20 494 242 1 855 498

Rammetilskudd og skatt -227 377 529 -223 388 147 3 989 382

Renter og avdrag, avsetninger 25 624 507 25 357 500 -267 007 

Sum = Årsoverskudd -6 006 712 -2 867 448 3 139 264

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

2013 2014 2015 2016 2017

Statlig rammeoverføring 129 019 131 980 128 850 130 418 130 501

Skatter m.v. Netto 71 190 72 319 79 029 84 323 90 708

Andre driftsinntekter 79 064 85 493 81 772 84 138 91 383

SUM driftsinntekter 279 273 289 792 289 651 298 879 312 592

SUM driftsutgifter eks. avskrivninger 253 737 256 209 260 734 272 397 279 537

Brutto driftsresultat eks. avskrivninger 25 536 33 583 28 917 26 482 33 055

Renteutgifter 14 158 13 827 13 266 12 759 13 059

Renteinntekter 1 079 1 566 1 011 983 663

Netto renteutgifter 13 079 12 261 12 255 11 776 12 396

Avdrag på lån 11 368 10 870 11 279 13 418 12 668

Sosial- og næringslån 0 0 250 440 520

Mottatte avdrag på utlån 383 1 077 316 193 359

Netto gjeldsavdrag 10 985 9 793 11 213 13 665 12 829

Netto driftsresultat 1 472 11 529 5 449 1 041 7 830

Tekst
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Investeringsprosjekter 
Kommunens investeringsnivå har også i 2017 vært høyt. Som tidligere beskrevet er det en utfordring å 
klare å holde nivået innenfor ønsket "handlingsregel" på omlag kr 10,0 millioner for egenfinansiering 
og derigjennom nye låneopptak.. I den grad det fremkommer nye investeringsbehov må disse veies 
opp mot de investeringene som allerede ligger i planperioden uten at totalrammen for det enkelte år 
endres vesentlig. En konsekvens kan være at planlagte investeringer da forskyves. 
 
Total investeringsramme for 2017 fremkommer oppsummert slik: 
 

 
 
 

 
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer- (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Rådhuset - 

forprosjektering 

Kr 114 500 

 

Kr 250 000 Kr 250 000 Kr 385 500 Nei 

 
Rådhuset, forprosjektering 
 Ramme 2017    kr 0,250 millioner 
 Overført fra 2016    kr 0,250 millioner 
 Forbruk 2017    kr 0,115 millioner 
 Status     Videreføres 2018 
 
Her var det for 2016 budsjettert med kr 250 000 til planlegging/prosjektering. Prosjektet ble imidlertid 
ikke startet og beløpet ble forskjøvet til investeringsbudsjettet for 2017. Bakgrunnen for dette var delvis 
at det ville være ønskelig å se rådhuset i sammenheng med et eventuelt prosjekt knyttet til 
svømmehall.  
 
Det er i løpet av 2017 gjort en del avklaringer av videre fremdrift. Det er blant annet gjennomført 
opptegninger av hele rådhuset, da det manglet. Dette for blant annet å få sett på kontordisponeringer 
og øvrig arealdisponering. Arbeidet videreføres i 2018 med blant annet inntegning av mulige 
heisløsninger for rådhuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtatt ramme for 2017 Kr 24 175 000 

Overførte prosjekter fra 2016 og tidligere Kr   4 860 025 

Budsjettreguleringer i løpet av 2017 Kr   3 001 900 

Sum investeringsbudsjett 2017 Kr 32 036 925 
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Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer- (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Arealplan – 

Nordkapphalvøya 

Kr 269 521 

 

Kr 700 000 Kr 654 610 Kr 1 085 089 Nei 

Arealplan – 

Sentrumsplan 

Kr 35 297 Kr   - Kr - Kr –   35 297 Nei 

Sum Kr 304 818 Kr 700 000 Kr 654 610 Kr 1 049 792 Nei 

 
Investering ny arealplan 
 Ramme 2017    kr 0,70 millioner 
 Overført fra 2016    kr 0,65 millioner 
 Forbruk      kr 0,30 millioner 
 Status     Videreføres 2018 
 
Områderegulering Nordkapp-halvøya 
Arbeidet med områderegulering av Nordkapp halvøya er i rute og det har ikke vært budsjettavvik 
knyttet til prosjektet i 2017. Det ble avholdt et dagsseminar om områderegulering av Nordkapp platået 
den 29. august med om lag 80 deltakere. Kommunen i samarbeid med Multiconsult avholdt en rekke 
avklaringsmøter med berørte parter ila oktober- november for å kunne presentere et planforslag for 
planutvalget med tanke på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget ble vedtatt sendt på høring og 
lagt ut til offentligettersyn 4. januar 2018 og folkemøte ble planlagt til 27. februar 2018. Høringsfrist er 
2. mars. Innspillsomfang og karakter vil ha direkte påvirkning på gjenstående utgifter til ferdigstillelse 
av områdeplan. Det foreligger derfor usikkerhet knyttet til hvorvidt gjenstående ramme på kr 289 000 
vil være tilstrekkelig.  

Forventet ferdigstillelse av arbeidet er juni 2018.  

Områderegulering Honningsvåg sentrum  
Nordkapp kommune har gjennomført en mini konkurranse for å anskaffe konsulentbistand til arbeidet 
med områderegulering av Honningsvåg sentrum. Til grunn for bestillingen ligger vedtatt planprogram. 
Totalt tre konsulentfirma kom med tilbud og Multiconsult ble valgt. Inngått avtale har en ramme på kr 
710 000. Kulturminneplan er en opsjon med en ramme på kr 150.000. Nordkapp kommune har fått 
tildelt kr 100.000 til kulturminneplan fra FFK og midlene er satt av på fond.  

Oppstart av arbeidet med sentrumsplan utsettes til etter ferdigstillelse av områderegulering av 
Nordkapp halvøya. Årsaken til det er knappe personalressurser.  

Gjenstående midler til områderegulering av Nordkapp halvøya og Honningsvåg sentrum overføres til 
2018.  
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Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer-  (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

IKT Investeringer 

generelt 

Kr 400 139 

 

Kr 1 030 000 Kr 58 000 Kr 687 861 Nei 

IKT – Ephorte 

Elements 

Kr 763 583 Kr - Kr - Kr -763 583 Nei 

Sum Kr 1 163 722 Kr 1 030 000 Kr 58 000 Kr -75 722 Nei 

 
Investering IKT 
 Ramme 2017    kr 1,030 millioner 
 Overført fra 2016    kr 0,058 
 Forbruk      kr 1,164 millioner 
 Status     Videreføres 2018 
 
Investeringsbehovet knyttet til IKT er grundig redegjort for i forbindelse med budsjettbehandlingen, 
både for 2015 og for 2016. Det ble i budsjettet for 2015 satt av kr 0,75 millioner. Dette ble da ansett 
som en foreløpig "startramme" for en opptrapping og prioritering av investeringene knyttet til IKT. I 
2016 ble det bevilget kr 1 150 000 i nye midler til IKT satsningen, slik at sammen med ubrukte midler 
for 2015 var rammen på om lag kr 1,76 mill for 2016. Kr 58 000 var ubrukt for 2016 og ble overført til 
2017.Det er i løpet av 2017 gjennomført omfattende tiltak innenfor området, hvorav en stor andel har 
gått med til implementering av nytt saksbehandlingssystem Ephorte Elements. Bruken av midlene er i 
tråd med de prioriteringer som var satt. Regnskapet viser ved utgangen av 2017 et merforbruk i 
forhold til rammen med om lag kr 76 000. Dette foreslås dekket inn med mindreforbruk på andre 
prosjekter i 2017. 
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer- (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

PC investeringer 

Honningsvåg skole 

Kr 250 000 

 

Kr 250 000 Kr - Kr 0 Ja 

 
PC investeringer Honningsvåg skole 
 Ramme 2017    kr 0,25 millioner 
 Forbruk 2017    kr 0,25 millioner 
 Status     Ferdig 
 
Det er fra 2016 besluttet at PC-parken ved Honningsvåg skole skal oppgraderes, slik at man får en 
standard på denne som muliggjør årlig utskifting slik at man får rullert parken hvert 4-5 år. Løpet som 
da ble lagt gjaldt for 2016 og 2017. Det er fortsatt behov for oppgradering av PC-park og annet AV-
utstyr ved Honningsvåg skole, noe som er innarbeidet i investeringsplanen for 2018 og 2019.  
 
Rammen for 2017 er benyttet i hht. forutsetninger. 
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Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer- (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Voksenopplæringen – 

inventar 

Kr 100 000 

 

Kr 100 000 Kr - Kr 0 Ja 

 
Inventar Voksenopplæringen 
 Ramme 2017    kr 0,1 millioner 
 Forbruk 2017    kr 0,1 millioner 
 Status     Ferdig 
 
Bevilgning for 2017 er benyttet i hht forutsetning og er benyttet til utrustning av nye lokaler for VO som 
ble tatt i bruk 1. februar 2017.  
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer- (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Bibliotek – kjøp 

diverse utstyr 

Kr 52 555 

 

Kr 50 000 Kr - Kr – 2 555 Ja 

 
Diverse utstyr Bibliotek 
 Ramme 2017    kr 0,05 millioner 
 Forbruk 2017    kr 0,05 millioner 
 Status     Ferdig 
 
Bevilgning for 2017 er benyttet i hht forutsetning og er benyttet til komplettering av nødvendig utstyr 
ved biblioteket. Merforbruket på kr 2 555 dekkes inn ved mindreforbruk på andre prosjekter. 
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer- (-) / 

mindreforbr

uk (+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Nordkappmuseet – 

ny utstilling 

Kr 2 720 022 

 

Kr 700 000 Kr 2 022 415 Kr 2 393 Ja 

 
 
Ny utstilling Nordkappmuseet 
 Ramme 2017    kr 0,70 millioner 
 Overført fra 2016    kr 2,02 millioner 
 Forbruk 2017    kr 2,72 millioner 
 Status     Ferdig 
 
Nordkappmuseet åpnet for publikum 14. juni 2017. 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 
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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 ble lagt frem 
for kommunestyret 12.12.17, PS 63/17. Denne viste et merforbruk i forhold til vedtatt finansiering på kr 
697 606,71.  

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. Ved fremleggelse av 
endelig sluttregnskap for utstillingen viste dette en totalkostnad på omlag kr 4,99 mill.  

På bakgrunn av dette fattet kommunestyret i sitt møte 12.12.2017 vedtak om tilleggsbevilgning på kr 
700 000 til dekning av avdekket merforbruk, PS 63/17 og som fordelte seg på følgende poster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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        
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Oppsummert kan totalprosjektet «Nytt museum» illustreres i følgende tabell: 

 

 

 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Helse- og omsorg, 

utstyrsinvesteringer 

Kr 300 000 

 

Kr 300 000 Kr - Kr 0 Ja 

 
Investering utstyr Helsesenteret 
 Bevilgning 2017    kr 0,30 millioner 
 Forbruk 2017    kr 0,30 millioner 
 Status     Ferdig 

 
Det er i løpet av 2017 gjennomført ulike anskaffelser av hjelpemidler slik at hele potten dermed er 
disponert i 2017. Tiltakene gjelder innkjøp av større utstyr og hjelpemidler i institusjon, 
hjemmetjenesten og rehabiliteringstjenesten. 
 
 
 

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     

12.12.17, PS 63/17 700 000,00kr        

Sum kommunale bevilgninger 17 938 500,00kr  

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     

Dekning av merforbruk utstilling 700 000,00kr        

Sum finansiering 30 438 560,00kr  

Status hele prosjektet (mindreforbruk) -2 393,29kr           

Totalprosjekt

Finansiering

Kommunale bevilgninger
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Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Helse- og omsorg, 

vaktsentral og 

overvåkningssentral 

Kr 137 171 

 

Kr 200 000 Kr - Kr 62 829 Ja 

 
Vaktsentral og overvåkningssentral Nordkapp Helsesenter 
 Bevilgning 2017    kr 0,20 millioner 
 Forbruk 2017    kr 0,14 millioner 
 Status     Ferdig 
 
Nordkapp helsesenter ved korttidsenheten/sykestua har etablert ny lokal legevaktsentral og 
implementert nytt digitalt nødnett. Defibrillator/hjertestarter måtte også skiftes for å tilfredsstille dagens 
krav og sikre kvalitet og avdelingen har nå samme utstyr som ambulansetjenesten i Finnmark forøvrig. 
Samtlige ansatte som håndterer nødnettet måtte kurses eksternt, i tillegg måtte vi sørge for opplæring 
av to instruktører. Nasjonale krav vil fremover generere utgifter i driftsbudsjettet på grunn av 
kontinuerlig behov for oppdatering og opplæring i legevaktarbeidet. 

Tiltakene er gjennomført etter planen og nytt nødnett ble satt i drift 2.november 2017.  

 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Nordkapp bo- og 

servicesenter. 

Avlastningsleilighet 

Kr 100 000 

 

Kr 100 000 Kr - Kr 0 Ja 

 
Avlastningsleilighet Nordkapp bo- og servicesenter 
 Bevilgning 2017    kr 0,10 millioner 
 Forbruk 2017    kr 0,10 millioner 
 Status     Ferdig 
 
Leiligheten er etablert som planlagt i 2017 og tatt i bruk på senhøsten. Bruken av midler handler i 
hovedsak om kjøp av utstyr og hjelpemidler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123



Nordkapp kommune Årsberetning 2017 
 

 Side 14 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Bredbåndsutbygging 

Sarnes 

Kr 434 375 

 

Kr 0 Kr 436 875 Kr 2 500 Ja 

 
Bredbåndsutbygging Sarnes 
 Ramme 2017    kr 0        millioner 
 Overført fra 2016    kr 0,437 millioner 
 Forbruk 2017    kr 0,434 millioner 
 Status      Ferdigstilt 

 
Nordkapp kommune søkte i 2015 om midler til videre utbygging av bredbåndskapasiteten i 
kommunen. Fra før av er Gjesvær og Skarsvåg dekket gjennom tilsvarende prosjekt i 2012 og 2013. 
Skipsfjorden ble bygd ut av privat utbygger i 2015. 
 
Gjenstående område var dermed Sarnes og det ble høsten 2016 bevilget kr 450 000 i tilskudd fra 
NKOM til utbygging. Høsten 2016 ble prosjektet det lyst ut på Doffin. Det kom inn en tilbyder, 
InfraNord AS.  
 
Etter anbudsåpningen ble InfraNord antatt som utbygger. Totalrammen for utbyggingen er drøyt kr 1,0 
mill. Tilskuddsbeløpet er kr 430 000. Resterende investering dekkes av utbygger og finansieres med 
fremtidige abonnementsinntekter. Midlene som ble brukt i 2016 er knyttet til utlysningsprosessen på 
Doffin. 
 
Prosjektet er i 2017 gjennomført som planlagt og fiberdekningen på Sarnes var ferdigstilt og tatt i bruk 
i august 2017. Tilskuddet til utbygger, InfraNord AS ble utbetalt i hht avtale kr 430 000. I tillegg 
honorar til konsulent som har fulgt opp prosjektet med kr 6 875,-. 
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforb

ruk (+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Ny kirkegård Kr 1 511 516 

 

Kr 3 295 000 Kr – 1 851 215 Kr – 67 731 Ja 

 
Ny Kirkegård 
 Ramme 2017    kr  3,295 millioner 
 Overført fra 2016    kr -1,851 millioner (merforbruk) 
 Forbruk 2017    kr  1,500 millioner 
 Status 2017    Byggetrinn 4 er sluttført  

 
Prosjekt kirkegård gjennomføres i flere byggetrinn og over flere år. 
Prosjektet har startet opp i 2013 i hht. vedtatt i 2011 investeringsplan for etablering av ny kirkegård.  
Prosjektet gjennomføres i flere delprosjekter/byggetrinn og per i dag ikke er avsluttet. 
Delprosjekter som er gjennomført i 2013-2017: 
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1. Utvidelse av arealet (rivning av prestebolig, utvidelse av kirkegård) 
 
Årsrapport 2013 
 Ramme     kr 3,0 mill. 
 Forbruk     kr 2 079 402 
 Status     Videreført 2014  
 
Utført riving av prestebolig og utgraving av samme tomteområde. Utgravings arbeidet stoppet i 
desember pga. snø og omlegging av en større kabletrase. Arbeide starter opp igjen i slutten av april 
2014. Prosjektet forventes ved ferdigstillelse å ligge godt innenfor bevilget ramme.   
 
2. Omlegging av vann- og avløp, utskifting av masser 
 
Årsrapport 2014 
 Overført fra 2013   kr 0,92 mill. 
 Bevilgning 2014   kr 4,00 mill. 
 Forbruk     kr 2 066 446 
 Status     Videreført 2015  
 
Her arbeidet med utskifting av masser, toppdekket samt dreneringer og omlegging vann/avløp var 
ferdig i 2015. Bevilgning på kr 4,0 mill. for 2014 omhandlet ny driftsbygning var gjennomført i 2015.  
 
3. Driftsbygning og mur  
 
Driftsbygning stod ferdig våren 2016. Murene rundt kirkegården ble også ferdigstilt i løpet av 2016. 
 
Årsrapport 2015 
 Overført fra 2014   kr 2 853 554 
 Bevilgning 2015   kr  0 
 Forbruk 2015    kr 4 522 800 
 Status     Videreført 2016  
 
Bevilgningen på kr 4,0 mill. i 2014 som omhandlet ny driftsbygning ble utsatt for gjennomføring i 2015. 
Driftsbygning stod ferdig i 2016.  
I investeringsplanen for 2016 var det avsatt kr 3,0 mill. til murer, gjerder, asfalteringer og ombygging 
rundt bautaområde i front av kirken.  
 
 
Årsrapport 2016 
 
 Overført fra 2015   kr -1 669 246 
 Bevilgning 2016   kr 5 000 000 
 Forbruk 2016    kr 5 181 968 
 Status     kr -1 851 214 Videreføres i 2017  
 
4. Inngjerding av ny kirkegård 
 
Gjennomført i 2017 
Ved utgangen av 2016 har prosjektet visst en totaloverskridelse i forhold til bevilgning på om lag kr 
1,85 mill. Dette ble dekket inn ved omdisponering av vedtatt prosjekt knyttet til nytt bårehus. 
Gjenstående arbeid er knyttet til inngjerding av kirkegården, her er det bevilget kr 1,3 millioner for 
2017 som er benyttet i hht bevilgning med et lite merforbruk på om lag kr 67 000,-. 
Prosjektet er avsluttet.  
 
5. Urnelund, bauta og asfaltering – siste byggetrinn 
I tillegg må det utføres arbeid knyttet til urnelund, bauta og asfaltering. Når det gjelder toppsjikt så er 
det utskifting av ca. 400m2 med masse ned til 40 cm dybde + moll og såing hele nye kirkegård. 
Disse arbeidene er estimert til om lag kr 1,0 millioner. Tiltaket er ikke planlagt i økonomiplanen 2018-
2021. 
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Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Elvegata – asfalt og ny 

tørrsteinsmur 

Kr 60 624 

 

Kr 0 Kr - Kr – 60 624 Nei 

 
Elvegata 
 Ramme 2017    kr  1,18 millioner 
 Omdisponert 10.10.17 PS 54/17  kr -1,18 millioner 
 Forbruk 2017    kr 60 624,-. 
 Status 2017    Ny oppstart 2018  
 
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. 
Vedtatt investering i 2017 var på kr 1 180 000,- eks mva. 
  
I 2017 har prosjektet vært på anbud. Det er kommet to tilbud for asfaltering og restarbeid på Elvegata. 
Laveste tilbudet var på kr 2 121 860, - eks. mva, dette tilbudet ble avvist pga. for sent innlevering. 
Det andre tilbudet var på kr 2 435 125, - eks. mva. og uten asfaltering av Skolegata var tatt med som 
opsjon. Av budsjettmessig årsaker ble prosjektet tatt ut av investeringsplanen for 2017. Utgiftsramme: 
kr 3,0 millioner 
 
Prosjektet Elvegata/Skolegata ble da utsatt til 2018. Midlene omdisponert til ferdigstillelse av fortau 
ved Kirkegårdsmuren.  
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbr

uk (+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Turngata Kr 2 333 900 

 

Kr 3 000 000 Kr - Kr 666 100 Nei 

 
Turngata 
 Ramme 2017    kr 3,00 millioner 
 Forbruk 2017    kr 2,34 millioner 
 Status 2017    Sluttføres i 2018  
 
Prosjektet VA-Turngata er utført i 2017 i forhold til utskifting av VA-infrastruktur.  
Gjenstående arbeid er asfaltering av Turngata. Arbeidet ble utsatt til 2018 med begrunnelse i behov 
for stabilisering av utskiftede masser.  
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Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Damanlegg I – Nedre 

Skipsfjord 

Kr 296 165 

 

Kr 303 000 Kr - Kr 6 835 Ja 

 
Damanlegg I Nedre Skipsfjord 
 Ramme 2017    kr 0,3 mill 
 Forbruk 2017    kr 0,3 mill 
 Status 2017    Gjennomført  
 
Norconsult har utarbeidet forprosjekt for rehabilitering av dammer i Nedre Skipsfjord og forberedelse til 
anbudsdokumenter.   
Tidskritikalitet verifiseres av Norconsult. Planer for rehabilitering sendes NVE til godkjenning i 2018.  
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbr

uk (+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Damanlegg  - Sifi Kr 0 

 

Kr 447 000 Kr - Kr 0 Ja 

 
Damanlegg Sifi 
 Ramme 2017    kr 0,45 mill 
 Forbruk 2017    kr 0 
 Status 2017    Videreført til 2018 
 
Prosjektering og anbudsgrunnlag for rehabilitering av SIFI damene og etablering av renseanlegg.  
Dette prosjektet er ikke gjennomført i 2017 grunnet behov for mer utredninger i kommunes videre 
strategi i forhold til vannforsyning. 
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbr

uk (+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Normanset Vannverk Kr 880 631 

 

Kr 800 000 Kr - Kr – 80 631 Ja 

 
Normanset Vannverk 
 Ramme 2017    kr 0,8 mill 
 Forbruk 2017    kr 0,88 mill 
 Status 2017    Sluttført  
 
Prosjektets omfang gjaldt oppgradering av Honningsvåg vannverk (Normanset) og nytt UV-anlegg. 
Prosjektet er gjennomført i 2017 av STH Engineering.  
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Overskridelse på kr 80 000 skyldes kostnader for konsulenter som ikke ble medregnet i anslått 
kontraktsverdi.  
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbr

uk (+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Honningsvåg skole – 

Ombygging 

/tilrettelegging 

Kr 310 322  

 

Kr 520 000 Kr - Kr 209 678 Nei 

 
Honningsvåg skole – ombygging/tilrettelegging 
 Ramme 2017    kr 0,52 mill 
 Forbruk 2017    kr 0,31 mill 
 Status 2017    Sluttføres i 2018  
 
Prosjekt ombygging av base i Honningsvåg skole ble startet i forbindelse med akutt behov for 
tilrettelegging av skolelokaler. Skolen skulle tilrettelegges slik at en kan ivareta elevens tilbud fra 1. til 
10 klassetrinn.  
 
I den forbindelsen er det gjort fysisk tilrettelegging av bygningsmessig art samt installert nødvendige 
hjelpemidler som løfteordninger, spesialtilpassede vask og pleieordninger. Prosjektet omfatter 
ombygging ved Honningsvåg skole fløy D, delvis uteareal. Alle innvendige arbeid er utført i 2017. 
Gjenstående arbeid – varmekabler ved inngangen, sluttføres i 2018 innenfor bevilget ramme. 
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbr

uk (+) 

Ferdig 

(Ja/Ne

i) 

Nordvågen barnehage 

- ombygging 

Kr 742 963 

 

Kr 730 000 Kr 0 Kr – 12 963 Ja 

 
Nordvågen barnehage - ombygging 
 Ramme 2017    kr 0,73 millioner 
 Forbruk 2017    kr 0,74 millioner 
 Status 2017    Sluttført  
 
Ombygging i Nordvågen barnehage ble startet etter pålegg fra Arbeidstilsynet, i 2017. 
 
Det opprinnelige budsjettet for prosjektet ble satt opp som to-delt: kr 300 000 innenfor 
investeringsbudsjettet og kr 300 000 innenfor driftsbudsjettet (Fellestjenester). 
 
Prosjektets omfang innebar flytting av utendørs rampe, bygging av vognskur, utvidelse av garderober 
og etablering av herregarderobe med toalett og dusj. 
 
Prosjektet har vært preget av mye usikkerheter. Gamle avløpsrør måtte byttes underveis, noe som 
ikke var medregnet i opprinnelige prosjektkostnader. Bruk av eksterne konsulenter til prosjektering og 
byggeledelse ble heller ikke medregnet og kommer som ekstrakostnad. 
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I kommunestyremøte 10.10.17, PS 54/17 ble prosjektrammen budsjettregulert til en total ramme på kr. 
0,73 mill i sin helhet innenfor investeringsbudsjettet. 
 
Prosjektet er gjennomført i sin helhet i 2018.  
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbr

uk (+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Kino – ombygging Kr 1 628 248 

 

Kr 2 036 900 Kr 1 875 000 Kr 0 Ja 

 
Renovering av Honningsvåg kino 
 Ramme     kr 3,9 mill 
 Forbruk      kr 1,6 mill 

Status     Sluttføres i 2018 
 
Prosjektet startet opp i 2017, med prosjektering og anskaffelser. Underveis ble det gjennomført 
vurderinger. Blant annet er det besluttet at det skal bygges amfi. Hele prosjektet ble dermed lagt frem 
for oppdatert status tidlig i 2017 hvor også den økonomiske rammen ble justert. Totalrammen for 
prosjektet er økte da fra kr 1 875 000 til kr 2 329 000, jf. kommunestyrevedtak av 3.4.17 PS 24/17.  
 
Tiltak på kino ble først vurdert som ikke søknadspliktige. Byggemelding ble sendt kommunen først 
høsten 2017, da det viste seg at de planlagte tiltak har kommet i kollisjon med eksisterende ventilering 
av kinosalen. Det ble besluttet at anskaffelse av nytt ventilasjonsanlegg er nødvendig og lovpålagt. 
Det ble dermed behov for ytterligere regulering av prosjektet med totalt kr 1 582 900, jf. 
kommunestyrevedtak av 10.10.17 PS 54/17. Totalrammen er etter dette på drøyt kr 3,9 millioner 
 
Prosjektet er innvilget midler fra spillemiddelordningen med kr 1 240 000.  
 
Prosjektet gjennomføres i 2018 innenfor den bevilgede rammen på kr 3,9 millioner. 
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Svømmehall – 

tilpasning/ombygging 

Kr 218 845 

 

Kr 200 000 Kr - Kr – 18 845 Ja 

 
Svømmehall, tilpasning/ombygging 
 Ramme     kr 0,20 millioner 
 Forbruk      kr 0,22 millioner 
 Status     Sluttført 
 
Det er utført tilpasning/ombygging og etablering av HC-garderobe.  
Prosjektet er gjennomført og avsluttet i 2017, med merforbruk på kr 18 845,-. Merforbruket er dekket 
ved omdisponering av midler fra andre prosjekter.  
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Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Alarmanlegg 

Elvegården 

Kr 84 681 

 

Kr 110 000 Kr - Kr 25 319 Ja 

Alarmanlegg 

Idrettshallen 

Kr 94 722 Kr 110 000 Kr - Kr 15 278 Ja 

Sum Kr 179 403 Kr 220 000 Kr - Kr 40 597 Ja 

 
Brannalarmanlegg Elvegården og Idrettshallen 

 Ramme    kr 0,22 millioner 
 Forbruk     kr 0,18 millioner 
 Status     Sluttført 

 
Alarmanlegg på Elvegården måtte utbedres og integreres mot heis.  
 
Utskifting av brannalarm anlegg på Idrettshallen ble slått sammen med det opprinnelige prosjektet og 
gjennomført innen den vedtatt økonomisk ramme. 
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Flerbrukshallen – 

Isolering 

Kr 1 000 000 

 

Kr 1 000 000 Kr - Kr 0 Ja 

Flerbrukshall – 

Aktivitetssal 

Kr   127 680 Kr   0 Kr - Kr – 127 680 Nei 

Sum Kr 1 127 680 Kr 1 000 000 Kr - Kr – 127 680 Nei 

 
Nordkapp flerbrukshall - isolering 

 Ramme    kr 1,0 millioner 
 Forbruk     kr 1,0 millioner 
 Status     Sluttført 

 
Isoleringen av Nordkapp flerbrukshall, trinn 3 av prosjektet «Flerbrukshall» er gjennomført. Det vises 
for øvrig til egen sak lagt frem for kommunestyret 20. februar 2018, PS 9/18.  
 
Her fremkommer det at for å få ferdigstilt hele prosjektet «Flerbrukshall» som også innbefatter trinn 4 
og 5 må Nordkapp kommune bevilge ytterligere inntil kr 1,9 millioner. Trinn 4 og 5 innbefatter da 
ferdigstillelse av lager og aktivitetssal i hallen. Isoleringen ble gjennomført ved at også deler av trinn 4 
og 5 måtte igangsettes, dette er utgifter som vil gå inn i den totale bevilgningen for sluttføring av trinn 4 
og 5 på inntil kr 1,9 millioner. Disse trinnene vil bli ferdigstilt innen 1. august 2018.  
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Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Fiskerihavn – Bullvika Kr 200 000 

 

Kr 200 000 Kr - Kr 0 Ja 

 
Bevilgningen knytter seg til oppgjør i forbindelse med arealdisponering i forbindelse med klargjøring av 
prosjekt for utbygging av fiskerihavn i Bullvika i Kamøyvær og et i hht inngått avtale mellom Nordkapp 
kommune og grunneier. Selve fiskerihavneprosjektet er utsatt som følge av regjeringens endringer i 
forvaltning og ansvarsforhold knyttet til Statlige fiskerihavner.  
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Bunkersanlegg – 

Kobbhullet 

Kr 10 000 000 

 

Kr 10 000 000 Kr - Kr 0 Nei 

 
Bunkersanlegg Kobbhullet 

 Ramme    kr 10,0 millioner 
 Forbruk     kr 10,0 millioner 
Status     Pågår 

 
Prosjektet ble vedtatt av kommunestyret i møte 9.6.2016, PS 66/16 og stadfestet av kommunestyret 
20.12.16, PS 108/16 gjennom godkjenning av leieavtale mellom Tromsø Kullkran AS og Nordkapp 
Havn KF.  
 
Rammen for prosjektet som ble vedtatt er på kr 85,0 millioner, men med trinnvis utbygging hvor 
infrastruktur knyttet til «Slop og Mud» som ble kostnadsberegnet til kr 10,0 millioner utsettes inntil et 
forsvarlig kundegrunnlag foreligger. Prosjektet ble dermed igangsatt med en totalramme på kr 75,0 
millioner i denne første fasen, «Fase 1». Finansieringen av denne første fasen la til grunn 10,0 
millioner fra Nordkapp kommune og kr 55,0 millioner gjennom Nordkapp Havn KF. Resterende 
finansiering ble den gang forutsatt gjort med eksterne bidragsytere.  
 
Prosjektet ble gjennom kommunestyrets behandling 20.12.16, PS 108/16 stadfestet gjennomført. 
Kostnadsrammen for denne første fasen som da omfatter etablering av selve bunkersanlegget og 
etablering av tilhørende industriområde ble anslått til om lag kr 60,0 mill. På bakgrunn av 
saksutredningen fra Nordkapp Havn KF som ble lagt til grunn for kommunestyrets behandling, ble det 
fattet endelig vedtak om en investeringsramme på totalt kr 65 mill for Fase 1. Det ble her lagt til grunn 
at Nordkapp kommunes andel skulle være kr 10,0 millioner og Nordkapp Havn KF kr 55,0 millioner. 
Det er dette som nå danne rammen for igangsatt prosjekt, Fase 1. 
 
Prosjektet ble igangsatt slik som planlagt i juni 2017. Det viste seg tidlig at området hadde utfordringer 
mht forurensede masser. Dette er forhold som det fortsatt ikke er endelige avklaringer rundt. Så langt 
legges det til grunn at forurenser dekker ekstrakostnadene med dette. I den grad dette endrer seg vil 
prosjektet komme tilbake til kommunestyret for nye avklaringer og justeringer.  
 
Prosjektet har vært til politisk behandling underveis i 2017, hvor både utfordringene knyttet til 
forurensede masser og økonomi har vært tema (Formannskap 3.10.2017, PS 72/17 og 
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kommunestyret 10.10.17, PS 56/17).  Kommunestyret har lagt til grunn at rammen på kr 65,0 millioner 
opprettholdes. 
 
Prosjektet følges opp løpende fra prosjektledelsen (Nordkapp Havn KF) og fra byggekomite som er 
sammensatt med representanter fra Nordkapp Havn KF og fra Nordkapp kommune i tillegg til 
prosjektledelse.  
 
Status på prosjektet er at man økonomisk legger til grunn den rammen som kommunestyret har 
vedtatt og at man så langt holder seg innenfor denne. Fremdriften av prosjektet er også i samsvar 
med justert plan, hvor området skal være klart til utbygging i juni 2018.  
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Ambulansegarasje Kr 0 

 

Kr 600 000 Kr - Kr 0 Ja 

 
Ambulansegarasje – NK Helsesenter 
 Ramme 2017    kr 0,6 millioner 
 Forbruk 2017    kr   0   
 Status 2017    Fullfinansiert 
 
Prosjektet er sluttført i 2016 og bygget ble tatt i bruk høsten 2016 av Ambulansetjenesten tilknyttet 
Finnmarkssykehuset. Det avtegnet seg tidlig utfordringer knyttet til prosjektets økonomiske rammer og 
oppfølging.  
 
Opprinnelig ramme for prosjektet var på kr 5,7 millioner. 
 
Allerede tidlig i 2016 ble det foretatt tilleggsbevilgninger etter varslet overskridelse med kr 650 000. 
Dette ble da antatt å være tilstrekkelig. Ved gjennomgang av prosjektet i forbindelse med 
årsavslutningen for 2016 ble det avdekket et ytterligere merforbruk på kr 1,3 millioner som ble 
behandlet og finansiert av kommunestyret i sitt møte 8.3.17. Etter dette ble det oppdaget en feilføring i 
prosjektet, som medførte at kr 0,6 millioner var feilført, noe som i realiteten medfører at prosjektet ble 
ytterligere kr 0,6 millioner dyrere enn først oppgitt. Totalt sett er prosjektet avsluttet med en 
investeringskostnad på om lag kr 8,25 mill. I forhold til opprinnelig ramme og anbud på kr 5,7 millioner 
er dette en overskridelse på 45 %.  
 
Kommunestyret har fått seg forelagt prosjektet og overskridelsene i egne saker, hhv 12.4.2016, 
8.3.2017 og 20.6.17. I møte 20.6.17 ble siste budsjettoverskridelse behandlet og det ble der bevilget 
kr 600 000 til dekning av resterende overskridelse, det er denne bevilgningen som fremkommer i 
oversikten ovenfor. 
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Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Kledning «Turn» Kr 0 

 

Kr 100 000 Kr - Kr 0 Ja 

 
Kledning «Turn» 
 Ramme 2017    kr 0,1 millioner 
 Forbruk 2017    kr   0   
 Status 2017    Fullfinansiert 
 
Rammen for 2017 går til finansiering av gjennomført tiltak i 2016 ved at en vegg måtte «nød 
repareres» som følge av vanninntrenging. 
 
Kledning av Turn av en av prosjekter som krever mer utredninger før prosjektering og gjennomføring 
settes i gang. Dette bygget betyr veldig mye for lokalsamfunnet og bærer mye følelser i seg. Det er 
veldig viktig å tenke nøye om hvordan bygget skal se ut etter at kledningen står ferdig. Det må blant 
annet vurderes om bygget skal kles med liggende panel, stående kledningsbord eller utformes i 
samme stil som nærliggende bygg (skole og Rådhuset) er utført. Valg av farge er også en veldig viktig 
problemstilling.  
 
Det bør foretas en bred diskusjon om estetisk utforming av Turn.  
 
Teknisk sett ser man det som lønnsomt å etterisolere bygget utvendig før kledningen utføres. 
 
 
 

Prosjekt Regnskap Bevilgning 

2017 

Overført fra 

tidligere år 

Mer (-) / 

mindreforbruk 

(+) 

Ferdig 

(Ja/Nei) 

Museet for kystkultur 

og gjenreisning i 

Finnmark - 

kapitalutvidelse 

Kr 45 000 

 

Kr 45 000 Kr - Kr 0 Ja 

 
IKS’et har i 2017 gjennomført kapitalutvidelse hvor samtlige eierkommuner har gått inn med ny kapital 
tilsvarende eierandel. For Nordkapp kommune utgjorde dette kr 45 000 som er innbetalt til selskapet 
og belastet investeringsbudsjettet i samsvar med bevilgning. 
 
 
Lånegjeld 
Lånegjelden er fortsatt høy, og øker med om lag kr 20,5 mill i 2017. Dette skyldes at 
investeringsnivået og behovet har vært økende de siste to årene. Dette er en trend som vi ser vil 
vedvare. Det vil imidlertid være viktig å ha fokus på dette i årene fremover. Vi har de siste årene hatt 
en positiv utvikling og lånegjelden har nominelt stabilisert seg og relativt gått ned. Dette er nå i ferd 
med å endre seg. Ved utgangen av 2017 er lånegjelden kr 309,9 millioner. 
 
For å unngå for stor vekst i lånegjelden vil det fortsatt være viktig å legge opp til en nøktern 
investeringsplan i årene fremover. Imidlertid ser vi at dette er utfordrende å få til pga. store 
investeringsbehov de neste årene. Allerede i 2017 bryter vi med «handlingsregelen» ved at rammen 
er om lag det dobbelte av hva som har vært anbefalt. I tillegg er det slik at selv om vi isolert sett vil 
kunne vise til lavere lånegjeld vil belastningen på driftsbudsjettet øke hvert år som følge av nye 
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låneopptak. Dette har bakgrunn i at så lenge ikke eksisterende lån innfris, vil disse løpe som før med 
sine årlige belastninger samtidig som nye låneopptak øker belastningen ytterligere ved nye rente- og 
avdragsbetalinger. 
 
Likviditet 
Kommunens likviditetssituasjon har over mange år utviklet seg negativt med den konsekvens at man 
etter hvert har slitt med å dekke sine forpliktelser ved forfall. Dette resulterte i at man i 2011 måtte øke 
rammen for driftskreditt fra kr 20 millioner til kr 40 millioner for til enhver tid å kunne dekke de løpende 
forpliktelser. Siden 2011 har likviditeten utviklet seg i positiv retning. Imidlertid er det grunn til å anta at 
behovet for å kunne trekke på konsernkontoordningen fortsatt vil være til stede i flere år fremover. 
Nordkapp kommunen har i 2017 hatt en trekkrettighet på kr 15 millioner som vurderes løpende mht 
behov.   

Differansen er det tidligere omtalte premieavviket, som iht. forskriften inntektsføres i regnskapene. 
Akkumulert premieavvik per 31.12.2017 beløper seg til omlag kr 34,8 mill. Dette beløpet er i realiteten 
en investering for å dekke inn framtidige pensjonskostnader. Denne investeringen er blitt avskrevet 
som en kostnad med 1/15 pr år. For premieavvik opparbeidet f.o.m. 2011, vil avskrivningen av 
premieavviket skje med 1/10 pr år (første gang i 2012), mens premieavvik opparbeidet f.o.m. 2014 
(første gang i 2015) avskrives med 1/7 pr år. 

Ved årsskiftet (31.12.2017) utgjør arbeidskapitalens driftsdel kr -25,8 mill. Sammenlignet med 2016 er 
dette en forbedring på om lag kr 6,0 millioner. For å klare å redusere behovet for kassakreditt er det 
helt nødvendig med stram budsjettdisiplin og positive driftsresultat.  

Utviklingen i brutto trekk på driftskontoen og netto trekk knyttet til konsernkontoordningen de 3 siste 
årene fremgår under: 

2017 2016 2015 

Brutto trekk Netto trekk Brutto trekk Netto trekk Brutto trekk Netto trekk 

- 15,6 mill + 2,3 mill - 32,2 mill - 12,8 mill - 30,9 mill - 10,3 mill 
 
Det er netto trekk som er grunnlag for rentebelastning. 

 
Det som er positivt ved utgangen av 2017 er vi for første gang på mange år har netto positiv 
beholdning på bank. Dette har i første rekke sammenheng med at vi har netto positivt driftsresultat.  
I tillegg vil bruken av lånemidler til investeringer påvirke innestående på bank. Ved utgangen av 2017 
hadde vi ubrukte lånemidler med om lag kr 8,0 mill.  
 
Innbyggere 
Innbyggertallet viste nedadgående tendens i 2012 etter at 2010 og 2011 hadde positiv utvikling, noe 
som blant annet medførte at vi i 2010 passerte 3200 innbyggere og dermed mistet status som 
småkommune.  
 
For 2014 hadde vi en svært fin utvikling i befolkningen med en økning på 65 innbyggere eller 2,02 %. 
Dette var den største relative økningen i Finnmark. I 2015 hadde vi igjen en litt negativ utvikling med 
netto nedgang på 2 innbyggere. 

I 2016 hadde vi igjen en positiv utvikling, dog ikke svært stor. Ved inngangen til 2016 hadde vi 3276 
innbyggere, mens vi ved utgangen av året hadde 3291 innbyggere, som tilsvarer en økning på 0,5 %.  

For 2017 ser vi dessverre igjen en negativ utvikling i folketallet. Nedgangen er på 52 innbyggere eller 
1,6 %, noe som er den største nedgangen vi har hatt de siste årene. Innbyggertallet pr 1.1.2018 er på 
3239. Det er rimelig å anta at mye av dette skyldes av krabbegrensen er flyttet fra Nordkapp til Måsøy 
kommune i 2017.  

Vedtatt økonomiplan bygger på at innbyggertallet vil holde seg over 3200. Økt innbyggertall fører til 
økning i rammeoverføringene (innbyggertilskuddet) fra staten. 
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Sykefraværet 
Det totale sykefraværet i Nordkapp kommune har sammenlignet med 2016 økt med 0,5 %   
Sykefraværet i 2017 var på 7,9 %. Langtidsfraværet er fortsatt det som er dominerende. 

Det har vært jobbet systematisk med sykefraværsproblematikk. Kommunen har i 2017 avsluttet siste 
året av et ett 3-årig sykefraværsprosjekt, og man har så langt hatt en positiv effekt av prosjektet.  
Målene i prosjektet er blant annet å redusere det totale fraværet, samt å øke det graderte 
sykefraværet. Siden oppstarten av prosjektet i 2015 er sykefraværet redusert med om lag 0,5 % 
poeng. Dette er en relativ nedgang på om lag 6 %. Endelig rapport fra prosjektet skal legges frem for 
kommunestyret i løpet av våren 2018. Her vil det også bli trukket opp en skisse for hvordan vi skal 
implementere erfaringer og konklusjoner fra prosjektet inn i den ordinære driften. 

Nedenfor følger statistikk over utviklingen i sykefraværet de 3 siste årene i Nordkapp kommune. 

Årlig sykefravær 2017 2016 2015 

Sykefravær 7,9 % 7,4 % 8,4 % 

 
Internkontroll 
Kommunen har i løpet av 2017 hatt løpende vurdering av intern kontrollen. Det ble i forbindelse med 
intern kontrollgjennomgang i 2014 påvist enkelte behov for justeringer, dette er fulgt opp også i 2017.  

I forbindelse med overgang til nytt økonomisystem i 2013 ble det avdekket store avvik knyttet til enkelt 
balanseposter. Kommunens egen gjennomgang påpekte mangelfulle rutiner for avstemminger. Dette 
ble også fremlagt for Formannskapet som fikk en fullstendig gjennomgang av dette fra kommunens 
administrasjon. I tillegg ble det avholdt et eget møte hvor kommunerevisjonen deltok og orienterte. På 
bakgrunn av dette ble det satt i gang et arbeid med å gjennomgå og oppdaterer/utarbeide nye rutiner 
på en del områder. Det er utarbeidet rutiner både for avstemminger og håndtering av ulike 
problemstillinger. Dette arbeidet ble videreført i 2015 og 2016 og det er nå etablert gode 
avstemmingsrutiner for samtlige poster i kommunens balanse. 

Kommunens delegasjonsreglement og økonomi- og finansreglement ble revidert og oppdatert i 2014. 
Delegasjonsreglementet ble på ny gjennomgått og oppdatert i 2016. Nye reglement ble endelig 
fastsatt av kommunestyret i møte 20. september 2016, PS 77/16. 

Likestilling 
Kommunen arbeider i h.h.t. sin arbeidsgiver politikk der følgende målsetting vedrørende rekruttering 
og likestilling er formulert: 

 Arbeidsgiver skal arbeide for en mer balansert fordeling av kvinner og menn i ulike sektorer 
og innenfor alle typer stillinger, med spesiell fokus på lederstillinger. 

Til stillinger hvor arbeidsoppgavene i hovedsak er rettet inn mot undervisning av eller 
omsorg for barn og der menn er underrepresentert vil kommunen aktivt ta i bruk forskrift om 
særbehandling av menn. 

Nordkapp kommune har ved årsskiftet totalt 310 ansatte. Kjønnsfordelingen er 247 kvinner og 63 

menn. I ledergruppen er kjønnsfordelingen 4 menn og 4 kvinner i 2017 (50 %). 

Etiske forhold 
Nordkapp kommune vedtok i oktober 2013 Etiske retningslinjer. Retningslinjene skal fremme 
bevissthet omkring etiske tema og bidra til å styrke kommunens omdømme, klargjøre hva som er 
akseptabel praksis og gi veiledning i vanskelige vurderinger.  
 
Kommunen legger stor vekt på verdiene åpenhet, trygghet og respekt i all virksomhet.  Verdiene gir 
uttrykk for Nordkapp kommunes menneskesyn både i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, 
og mellom kommunen som organisasjon og innbyggerne. 

Kommunen skal preges av respekt for ulikheter slik at mangold og inkludering blir verdsatt i hele 
kommunen.  Det skal bidras til at alle får en rettferdig behandling, uavhengig av etnisk bakgrunn, 
kjønn, politisk eller religiøs oppfatning.    
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FINANSIERINGSANALYSE 
Denne økonomiske analysen tar sikte på å gi et bilde av utviklingen i kommunens økonomi de siste 5 
årene, samt beskrive kommunens finansielle stilling ved utgangen av 2017. 
 

HOVEDTALL FRA REGNSKAPET 

 
 
Tabellen viser hovedtallene fra driftsregnskapet for 2017 sammenlignet med tilsvarende tall fra de 4 
foregående år. I oversikten er regnskapsmessige disposisjoner knyttet til regnskapsføringen av 
pensjonsutgiftene tatt ut. I det fremlagte offisielle regnskapet er pensjonsutgiftene bokført i tråd med 
bestemmelsene i § 13 i regnskapsforskriften. Beregnet netto premieavvik for 2017 (årets premieavvik 
fratrukket amortisert premieavvik og bruk av premiefond) viser en netto utgift på om lag kr 0,6 mill. 
Årets premieavvik er i medhold av forskrift og prinsippvedtak fattet av Kommunestyret i 2003, 
inntektsført i driftsregnskapet og ført i balansen under kortsiktige fordringer.  

Årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr 7,83 mill. Sammenlignet med 2016 er dette en 
forbedring med kr 6,79 mill. Regnskapsmessig resultat for 2017 er på omlag kr 6,0 millioner, noe som 
er en forbedring sammenlignet med 2016 på om lag kr 3,9 mill. Nærmere omtale av årets drift 
fremkommer nedenfor. 

 

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

2013 2014 2015 2016 2017

Statlig rammeoverføring 129 019 131 980 128 850 130 418 130 501

Skatter m.v. Netto 71 190 72 319 79 029 84 323 90 708

Andre driftsinntekter 79 064 85 493 81 772 84 138 91 383

SUM driftsinntekter 279 273 289 792 289 651 298 879 312 592

SUM driftsutgifter eks. avskrivninger 253 737 256 209 260 734 272 397 279 537

Brutto driftsresultat eks. avskrivninger 25 536 33 583 28 917 26 482 33 055

Renteutgifter 14 158 13 827 13 266 12 759 13 059

Renteinntekter 1 079 1 566 1 011 983 663

Netto renteutgifter 13 079 12 261 12 255 11 776 12 396

Avdrag på lån 11 368 10 870 11 279 13 418 12 668

Sosial- og næringslån 0 0 250 440 520

Mottatte avdrag på utlån 383 1 077 316 193 359

Netto gjeldsavdrag 10 985 9 793 11 213 13 665 12 829

Netto driftsresultat 1 472 11 529 5 449 1 041 7 830

Tekst
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Driftsinntektene for 2017 viser en økning på om lag 13,5 millioner sammenlignet 2016. Driftsutgiftene 
viser en moderat økning på om lag 7,1 mill i 2017 sammenlignet med 2016.  

 

 

For 2017 viser diagrammet den samme utviklingen mellom inntektstypene som vi har sett avspeile seg 
f.o.m. 2010. Det som er mest interessant er forholdet mellom skatteinntekter og rammetilskudd. For 
første gang på mange år så vi i 2015 en forholdsmessig økning i skatteinntekter sammenlignet med 
tidligere år, dette flatet noe ut i 2016, mens det for 2017 igjen er en forholdsmessig større økning i 
skatteinntekter. I 2015 var det en nominell nedgang i rammetilskuddet i forhold til 2014. Dette hadde 
bakgrunn i både bortfall av inntektsgarantiordningen (INGAR) og lavere skjønnsmidler. Samme 
tendens så vi i 2016 og denne forsterker seg ytterligere i 2017 Totalt sett utgjør frie inntekter kr 221,2 
mill. Andelen av frie inntekter i forhold til totalt inntektsnivå går ned med om lag 1 % sammenlignet 
med 2015 og 2016. Dette bekrefter antakelsen om at tjenesteproduksjonen i fremtiden i større grad vil 
være avhengig av andre finansieringskilder enn rammeoverføringen alene. 
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Lønnsandelen er nå på nivå som har vært gjeldene de senere årene (snitt) og helt lik 2016. Både 
lønnsoppgjør og ikke minst sykefravær vil slå ut på denne oversikten i og med at refusjoner ikke tas 
med her. Ved høyt sykefravær og stort vikarbruk, vil lønnsandelen øke brutto. 

For de øvrige utgiftene er det små variasjoner, men vi ser at når lønnsandelen øker går kjøp av varer 
og tjenester ned og vice versa. For 2017 er det 1 %-poeng endring mellom kjøp av varer og tjenester 
(ned fra 21 til 20 %) og overføringer (opp 6 til 7 %). Her vil klassifisering av utgiften kunne slå inn og 
da også mulig feilkilde uten at vesentlige klassifiseringsfeil er avdekket. 

 

 

 

Kommunen har også i 2017 hatt et høyt investeringsnivå og langt utover tidligere anbefalt 
"handlingsregel" på omlag kr 10,0 mill. Vi er imidlertid i en situasjon hvor behovet for investeringer er 
stort og hvor dette hensynet må veies opp mot vegringen mot å økte gjeldsbelastningen utover 
anbefalt «handlingsregel». Det vises for øvrig til omtale av de enkelte prosjektene tidligere i 
årsberetningen. 

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

2013 2014 2015 2016 2017

Brutto investeringsutgifter (inkl mva) 20 768 17 280 37 231 24 991 30 407

Avdrag på lån 2 898 3 971 4 048 2 408 2 179

Utlån, aksjekjøp, andeler 2 207 11 960 2 295 4 743 3 636

Diverse utgifter

Avsetninger 0 3 268 121 537 1 683

Merforbruk 0 0 0 0 0

Sum finansieringsbehov 25 873 36 479 43 695 32 679 37 905

Bruk av eksterne lån 21 443 15 116 17 179 23 865 27 103

Tilskudd og refusjoner 379 6 290 15 563 5 004 3 299

Salg av eiendom/tomter m.v. 0 0 25 0 0

Statlig rammeoverføring 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler, 

samt aksjesalg 2 334 7 823 6 230 2 806 5 175

Bruk av tidligere avsetninger 627 7 250 4 698 1 004 1 528

Overskudd 0 0 0 0 0

Overført fra drift 1 090 0 0 0 800

Sum finansiering 25 873 36 479 43 695 32 679 37 905

Tekst
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F.o.m. 2014 ble det foretatt skifte av pensjonsleverandør, fra DnB til KLP. Dette medførte at vi måtte 
inn med et stort engangsinnskudd av kapital til KLP som følge av deres eiermodell som er 
samvirkeorganisering. Dette innebærer at alle pensjonskundene er eiere og må da inn med 
egenkapital. Dette innskuddet alene utgjorde om lag kr 6,3 mill. I tillegg til dette engangsinnskuddet 
må det årlig innbetales eierinnskudd tilsvarende eierandelen målt i forhold til pensjonsengasjementet. 
For 2017 utgjør dette innskuddet om lag kr 1,1 millioner for Nordkapp kommune. Innskuddet belastes 
over investeringsbudsjettet og finansieres gjennom overføringer fra drift, fortrinnsvis gjennom 
overskuddsdisponeringen. 

 

 

Etter at gjeldsnivået (langsiktig lånegjeld og kortsiktig gjeld) i 2014 viste en utflating, øker det totale 
gjeldsnivået og har økt jevnt og trutt siden 2015. 

For 2017 er det en total økning med om lag 13,0 mill. Det som imidlertid er positivt er at den kortsiktige 
gjelden går ned med om lag 7,0 mill sammenlignet med 2016. Nedgangen kommer som følge av 
mindre opphopning av påløpte utgifter ved årsslutt uten at dette da indikerer feil med periodiseringen 
av utgifter. Lånegjelden viser en økning med om lag 20 millioner er har direkte sammenheng med det 
høye investeringsnivået og derigjennom økt lånefinansiering. 

Gjeldsbelastningen generelt er fortsatt en stor utfordring for kommunen. Det vil i mange år fremover 
fortsatt være behov for stram oppfølging og sterkt fokus på investeringene som følge av at det vil være 
behov for full lånefinansiering i mange år fremover. Kommunen har til en viss grad demmet opp for 
kortsiktige renteøkninger gjennom høy sikringsgrad av lånegjelden, som er på om lag 70 %. Dette 
medfører imidlertid at vi, slik rentenivået er i dag, betaler en forholdsmessig høy rente. Samtidig 
medfører dette at vi har en relativt forutsigbar utgift for en stor del av gjelden. Det er imidlertid løpende 
fokus på dette og da spesielt med tanke på omstruktureringer som medfører lavere sikringsrente. 
Dette må hele tiden veies opp mot ulempene i form av forlengelse av sikringsperioden.  
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FINANSIELL STILLING OG UTVIKLING 
 

 
 
Balanseregnskapet viser oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital per 31.12. hvert år. 
Regnskapet er ført og avsluttet i overensstemmelse med de kommunale budsjett- og 
regnskapsforskriftene, fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tallene for beregnede pensjonsforpliktelser og oppsparte pensjonsmidler er eliminert i balansene per 
31.12 f.o.m. 2003 (jfr. noteopplysningene og balansen i årsregnskapsdokumentet. Forskriftsendringen, 
som påla kommunene å beregne og bokføre pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler, trådte i kraft 
med virkning fra regnskapsåret 2002). 

 

  

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

2013 2014 2015 2016 2017

Eiendeler

Omløpsmidler inkl. premieavvik) 44 169 52 300 56 611 58 469 66 132

Herav Kortsiktige fordringer 12 881 12 784 23 137 26 225 18 490

Anleggsmidler (ekskl. pensjonsmidler) 340 888 353 634 376 146 390 523 408 234

Herav Utlån 18 803 18 036 15 266 16 896 16 551

Sum eiendeler (ekskl. pensjonmidler) 385 057 405 934 432 757 448 992 474 366

Gjeld og egenkapital

Kassakredittlån 0 0 0 0 0

Annen kortsiktig gjeld 29 397 30 831 34 859 41 870 34 106

SUM kortsiktig gjeld 29 397 30 831 34 859 41 870 34 106

SUM langsiktig gjeld, ekskl. pensjonsforpliktelser 286 355 285 779 287 042 289 366 309 864

SUM bokført egenkapital -16 116 -12 092 27 071 36 227 62 111

Herav:

Fond 14 543 18 116 14 477 21 907 25 192

Regnskapsmessig underskudd 0 0 0 0 0

Regnskapsmessig overskudd 476 4 451 8 963 2 107 6 007

Prinsippendringer -7 227 -7 227 -7 227 -7 227 -7 227

Sum gjeld og egenkapital (ekskl. pensjonsforpl) 299 636 304 518 348 972 367 463 406 081

Tekst
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I beregningen av arbeidskapitalens driftsdel (den delen av kommunens arbeidskapital som ikke er 
bundet til bestemte formål) er omløpsmidlene (kortsiktige fordringer) redusert med det akkumulerte 
pensjonspremieavviket. (Premieavviket står oppført i balansen som kortsiktig fordring, men medfører 
ingen fremtidig kontant innbetaling, og har følgelig ingen likviditetsmessig virkning.) Nøkkeltallene, 
brutto driftsresultat i % av driftsinntektene og netto driftsresultat i % av driftsinntektene er korrigert 
tilsvarende. 

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

2013 2014 2015 2016 2017

DRIFTSREGNSKAPET

Brutto driftsres. i % av driftsinntektene 9,1 % 11,6 % 10,0 % 8,9 % 10,6 %

Netto renter/avdrag i % av driftsinntektene 8,6 % 7,6 % 8,1 % 8,5 % 8,1 %

Netto driftsres. i % av driftsinntektene 0,5 % 4,0 % 1,9 % 0,3 % 2,5 %

Frie inntekter i % av driftsinntektene 71,7 % 70,5 % 71,8 % 71,8 % 70,8 %

Skatteinnt. i % av driftsinntektene 25,5 % 25,0 % 27,3 % 28,2 % 29,0 %

INVESTERINGSREGNSKAPET

Brutto inv.utg. i % av driftsinntektene 7,4 % 6,0 % 12,9 % 8,4 % 9,7 %

BALANSEREGNSKAPET

Lånegjeld:

Brutto lånegjeld 286 355 285 779 287 042 289 366 309 864

 -  utlån husbank 28 233 29 073 30 778 32 523 34 347

 = Netto lånegjeld 258 122 256 706 256 264 256 843 275 517

Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 92,4 % 88,6 % 88,5 % 85,9 % 88,1 %

Arbeidskapitalens driftsdel:

Sum omløpsmidler 44 169 52 300 56 611 58 469 66 132

  - premieavvik 33 379 36 044 35 526 36 148 34 758

  - ubrukte lånemidler 6 980 6 129 5 540 -187 8 055

  - bundne fondsmidler 9 198 18 116 12 526 12 411 15 051

 = Netto omløpsmidler drift -5 388 -7 989 3 019 10 097 8 268

  - kortsiktig gjeld 29 397 30 831 34 859 41 870 34 106

 = Arbeidskapitalens driftsdel -34 785 -38 820 -31 840 -31 773 -25 838

AK's driftsdel i % av driftsinntektene -12,5 % -13,4 % -11,0 % -10,6 % -8,3 %

Fond:

Disposisjonsfond 4 901 0 1 951 9 180 10 117

Bundne driftsfond 5 745 12 823 11 809 11 676 13 870

Ubundne investeringsfond 444 0 0 315 24

Bundne investeringsfond 3 453 5 293 717 735 1 181

SUM fond 14 543 18 116 14 477 21 906 25 192

Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 1,8 % 0,0 % 0,7 % 3,1 % 3,2 %

Regnskapsresultat:

Akkumulert netto regnskapsresultat 476 4 451 8 963 2 107 6 007

Akk. Netto regnskapsres. i % av driftsinnt. 0,2 % 1,5 % 3,1 % 0,7 % 1,9 %

Tekst
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Arbeidskapitalens driftsdel viser en viss forbedring i 2017 sammenlignet med 2016. Arbeidskapitalens 
driftsdel har vist en jevn positiv utvikling de siste årene, men er fortsatt negativ. Ved utgangen av 2017 
er arbeidskapitalens driftsdel på - kr 25,8 mill.  

Deler av kommunens løpende driftsutgifter finansieres m.a.o. med trekk på innvilget kreditt eller ved 
bruk av lånemidler og fondsmidler. Likviditeten er fortsatt svak og man drifter deler av året ved bruk av 
trekkrettigheten selv om trekket i 2017 er vesentlig lavere enn hva det har vært de senere årene. 

Siden 2004 har arbeidskapitalens driftsdel vært negativ, noe som da også indikerer bruk av kreditt for 
å finansiere løpende driftsutgifter. Eneste måte å rette opp dette misforholdet er gjennom positive 
driftsresultat over tid. 

Til tross for dette viser imidlertid likviditeten en markant bedring. For første gang på mange år har vi 
positiv bankbeholdning ved årets slutt. Dette har sammenheng med at vi har en relativt stor andel 
ubrukte lånemidler, som blant annet har sammenheng med lånefinansiering av investeringsprosjekter, 
hvor prosjektene ikke er ferdigstilt. I tillegg har vi også ubrukte midler knyttet til startlånsordningen ved 
utgangen av 2017. Dette sammen med en positivt driftsresultat medfører dermed at vi ved årets slutt 
har positiv bankbeholdning. 
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ÅRSRAPPORTER OG AVVIKSANALYSER  
 

SENTRALADMINISTRASJONEN 

 
 

 

 
 

 
Regnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på om lag kr 0,4 millioner. Mindreforbruket totalt sett for 
rammeområdet er knyttet til vakanser i stillinger i løpet av året, samt sykelønnsrefusjoner hvor man 
ikke har hatt utgifter ved vikarbruk. 
 
Personal 
Personalavdelingen er bemannet med 1 nytilsatt rådgiver som tiltrådte i slutten av mai 2017. Stillingen 
innebærer et stort arbeidsområde og er involvert i mye av det som skjer i hele organisasjonen. I tillegg 
til saksbehandling innbefatter funksjonen service/rådgivning til hele kommunen og lederne i 
forbindelse med saker som omhandler personalområdet. Det være seg enkle saker som raskt kan 
løses, eller svært komplekse saker som tar tid å utrede for endelige avklaringer. Alt i alt stilles det 
store krav til kompetanse, fleksibilitet og arbeidskapasitet. 

Lønnsmedarbeider har i lag med personalrådgiver ansvar for saksbehandling/opplysninger til KLP i 
forbindelse med pensjon. 

Personalrådgiver saksbehandler saker til administrasjonsutvalget, til arbeidsmiljøutvalget og til 
ansettelsesutvalget, omlag 20 saker omkring tilsettinger osv. har vært behandlet fra juni til årsslutt i 
2017.  

Videre har personalrådgiver vært involvert i lokale lønns-forhandlinger høsten 2017, utarbeidelse av 
ny «Beredskapsvakt» og arbeidstidsordning for Teknisk sektor. Samhandlingsmøter med 
organisasjoner har vært gjennomført ved behov og det er fremmet en utredning til ledergruppen ang. 
HR- arbeidet i Nordkapp fram mot 2020. Det er mange oppgaver som skal planlegges og ikke minst 
skal gamle avtaler og dokumenter fornyes og gjøres tilgjengelig digitalt. 

I forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet, så har personalrådgiver bistått i forberedelser og skriftlige 
tilbakemeldinger, samt oppfølging av prosesser. 

Tidsmessig har en måtte prioritere arbeidstiden til dagligdagse saker innen personalområdet og det 
har blitt liten tid til utvikling i 2017. Vi håper dette skal kunne endres en del i løpet av 2018. 

 

R-2016 Oppr-B-17 Rev-B-2017 R-2017 Avvik

Utgift 26 119 28 399 25 699 27 823 -2 124

Inntekt -1 650 -646 -497 -3 021 2 524

Netto utgift 24 469 27 753 25 202 24 802 400

Hovedpost Hovedpost Regnskap hittil i år Årsbudsjett Avvik

6 Salgsinntekter -567 827 -497 165 70 662

7 Overføringer med krav til motytelse -725 905 0 725 905

8 Overføringer -42 450 0 42 450

DI Driftsinntekter -1 336 183 -497 165 839 018

0 Lønn og sosiale utgifter 13 539 776 13 948 281 408 505

1 - 2 Varer og tjenester kommunal tjenesteproduksjon 9 003 746 6 395 535 -2 608 211 

3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1 661 997 1 457 000 -204 997 

4 Overføringer 3 497 255 3 898 600 401 345

DU Driftsutgifter 27 702 774 25 699 416 -2 003 358 

9 Finansinntekter, finanstransaksjoner -1 684 784 0 1 684 784

FI Finansinntekter -1 684 784 0 1 684 784

5 Finansutgifter, finanstransaksjoner 120 000 0 -120 000 

FU Finansutgifter 120 000 0 -120 000 

SUM 24 801 808 25 202 251 400 443
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Personal 

Stillingsutlysninger 21 

Arbeidsmiljøutvalg  2 møter  

11 saker 

Lokale lønnsforhandlinger 12 dagsverk 

Bedriftshelsetjeneste 1 møte  

Gjennomførte møter/drøftinger med 

tillitsvalgte 

>10 møter 

 
Plan 
Områderegulering Nordkapp-halvøya: Arbeidet med områderegulering av Nordkapp halvøya er ved 
årskiftet i rute og det har ikke vært budsjettavvik knyttet til prosjektet i 2017.Det vises for øvrig til 
omtale under investeringsprosjekter. 

Områderegulering Honningsvåg sentrum: Oppstart av arbeidet utsettes til etter ferdigstillelse av 
områderegulering av Nordkapp halvøya. Årsaken til det er knappe personalressurser. Det vises for 
øvrig til omtale under investeringsprosjekter. 

Tre detaljreguleringer ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn: 

- Detaljregulering Fiskecamp Risfjord (privat regulering) 
- Detaljregulering Vinkelen 2 (privat regulering) 
- Detaljregulering Kobbholla (privat regulering) 

 
Akvakultur: Planavdelingen håndterer også kommunal saksgang i forbindelse med tildeling av 
akvakulturlokaliteter. 2018 er året hvor akvakulturlokalitet Vedbotn ble tatt i bruk av Grieg Seafood as. 
Dette har generert en del kontroverser som planavdelingen har måttet svare på. I 2018 ble søknad om 
lokalitetsavklaring for lokalitet i Vannfjorden lagt ut. Søker er Grieg Seafood as. I ettertid har også 
SalMar Nord sendt søknad om samme lokalitet. Kommunen har uttalelsesrett i slike saker. Denne 
saken ble lagt frem for kommunestyret for behandling. Uttalelsen er altså et vedtak gjort av 
kommunestyret. I starten av 2018 er også lokalitet Jernøya omsøkt.  

Trafikksikkerhetsplan ble ferdigstilt i desember 2017 og vedtatt i januar 2018. Søknad om 
trafikksikkerhetsmidler til Finnmark fylkeskommune ble utarbeidet innen gjeldende frist og Nordkapp 
kommune fikk innvilget 130.000 kr til autovern tiltak. Tiltakene utføres i 2018.  

IKT 
Fagområdet IT har over tid ikke investert i nytt utstyr eller nye systemer, dette har kommunen tatt tak i 
gjennom investeringsbudsjettvedtak i slutten av 2016. Vedtatte investeringer vil strekke seg over fire 
år og beløper seg til 700.000 kr per år. 2017 var således det første året i 4 års planen.  
 
Driftsmiljø 
Høsten 2016 ble det igangsatt et større oppgraderingsprosjekt av kommunens IT-infrastruktur. Et 
prosjekt som bestod i å fornye kommunens IT plattform for å bygge et robust og moderne system som 
skal forenkle ansattes hverdag, samt sikre og forenkle drift av plattformen. Etter fornying av 
kjerneinfrastruktur har IKT-seksjonen lagt opp en tre års plan som skal sikre at sårbar utstyr skiftes ut i 
tide. Nye servere og lagringsenheter er anskaffet og satt i drift. Et sentral styrt wireless system er satt i 
drift og de fleste kommunale bygg har fått dette trådløse nett installert. Alle kantswitcher skal byttes ut 
i løpet av de neste 2 år og i 2017 har IKT-seksjonen byttet ut ¼ deler av alle switch i kommunen. 
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Strømbrudd 
Også i 2017 har man hatt utfordringer knyttet til strømbrudd. Disse har bl.a. påvirket prosjektet knyttet 
til fornyelse av AD/Citrix miljø. Vi har hatt noen utfordringer med gamle UPS som ikke er vedlikehold 
og derfor ikke har klart å holde utstyr i drift ved strømbrudd. Dette har skapt flere situasjoner i 
kommunen som har ført til ekstra utgifter og driftsstans (telefoni og data) som kunne vært unngått. 
Tiltak ble satt i gang og sluttført i 2017.Det er blitt montert overspenningsvern på kritisk elektronisk 
utstyr etter at NK tapte en frankeringsmaskin som følge av overspenning i tilknytning til strømbrudd før 
sommeren. Telefonsentralen på skolen er blitt oppgradert med nye batteripakker for å øke robustheten 
ved eventuelle strømutfall. 
 
Kompetanseheving informasjonssikkerhet og basis digitalkompetanse  
IKT enheten har igangsatt et nanokurs som skal øke kompetanse innen informasjonssikkerhet blant 
kommunalansatte. Kurset omhandler nettvett, virus, svindel og andre ondsinnete programvarer og 
personer som man skal vare bevisst på. Kurset avsluttes i Februar 2018 og deltakertall har vært på 
om lag 14%. 
 
Nordkapp kommune søkte om tilskudd fra KMD til arbeid med å øke basis digitalkompetanse blant 
innbyggere og våre egne ansatte. Vi har fått innvilget 120.000 kr til prosjektet og det skal 
gjennomføres innen 1. september 2018.  

 
Fullelektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem  
 
Nordkapp kommune tok i bruk en oppdatert versjon av arkiv- og saksbehandlingssystem Elements i 
oktober 2017. Saksbehandlingen i kommunen ble fullelektronisk der alle virksomheter har tatt 
systemet i bruk. Vi gikk således fra ca 20 brukere til nærmere 60. I oktober ble det avholdt interne kurs 
for samtlige saksbehandlerne og i november/desember ble noen grupper gitt ekstra opplæring 
deriblant rådmannens ledergruppe. I tillegg hadde vi kurs for superbrukere hver torsdag fra midten av 
november fram til jul. Det har stort sett vært brukt interne kursholdere fra arkiv/it. Opplæring internt for 
saksbehandlere vil fortsette i 2018. Det ble i oktober endringer i oppgavene rundt arkiv og frontdesk 
(servicekontoret) og i den forbindelse jobbes det med oppdateringer på rutinebeskrivelser der samt 
oppdatering av arkivplan for kommunen, noe som også vil pågå i 2018.  

 
Det opprettet midlertidig prosjektstilling og utløste opsjoner i anskaffelsen har ført til økte 
investeringskostnader. Noen av disse kostnader kan dekkes av driftsbudsjettet men et merforbruk skal 
spares inn på investeringsbudsjett 2018. 
 

Statistikk - hjelpdesk IT 2017 

Nye 1369 

Løste  1336 

Backlog 25 

Registrert via brukerweb 406 

Registrert via e-post 796 

Registrert manuelt 160 

Løsningstid (angitt i timer:minutt:sekund) 36:15:00 

 
Servicekontoret 
Servicekontoret har i 2017 hatt utskifting av personell som følge av at to ansatte har gått av med 
pensjon. En ny medarbeider tiltrådte i januar og en i oktober. Som følge av at stilling som 
arkivansvarlig stod vakant i perioden juli – oktober, ga dette en merbelastning på øvrige ressurser, 
samtidig med ferieavviklinger og arbeid og forhåndsstemminger i forbindelse med stortingsvalg. Og 
hvor det i en periode fra februar - juni tiltrådte nye ledere/nøkkelperson som ny stabssjef, ny rådmann, 
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ny teknisk sjef og ny personalrådgiver. I tillegg har oppgradering av saksbehandlingssystem Elements 
krevd mye ressurser. 
 

Diverse utvalg  

Utvalgsnavn  Antall møter 

Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

4 

Parkeringsutvalget. 6 

Kommunestyret 10 

Formannskapet 16 

Planutvalget 7  

Ansettelsesutvalg 15  

Helse – og sosialstyret 9  

Oppvekst og kulturstyre 9  

Miljø og tekniske tjenester 6 

Sakkyndig nemnd  3 

Eldrerådet 3  

Søknadsbehandling  

Søknadstype  Antall behandlede saker 

Parkeringstillatelse for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

16 

Årskort parkering for næringsdrivende. 89 

Klagebehandling parkeringsgebyr.  1 

Fritak/delvis fritak i renovasjonsgebyr. 57 

Skjenkebevilling – enkeltanledning 40  

Bedrifter med servering/skjenkebevilling 23  

Salgsbevilling 4  

Bostøtte pr 31.12.17 – Søkere 58  

Startlån søker   8 
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Tilskudd  2 

Vannmåleravlesning   

Avlesningstype  Antall avlesninger 

Registrering av vannmåleravlesinger annen hver 

måned for bedrifter med stort vannforbruk. 

43 

Årlige vannmåleravlseinger for private boliger 

med vannmålere installert. 

78 

Årlige vannmåleravlseinger  for bedrifter med 

vannmålere installer. 

61 

Fakturabehandling  

Aktivitet Antall avlesninger 

Mottatte fakturaer til behandling  3324 

Avviste fakturaer  32 

Videresendt til andre enheter/attestanter i 

kommunen.  

419 

 
 
Økonomiavdelingen 
Økonomiavdelingens drift i 2017 har i det aller vesentlige gått som normalt. Vi har i perioder hatt noe 
redusert bemanning uten at dette har gått vesentlig ut over drift og leveranser.  
Det er imidlertid fortsatt utfordrende mht overlapping av oppgaver og avdelingen er sårbar ved fravær, 
da belastningen på gjenværende personell blir svært høy. Spesielt gjelder dette innenfor 
lønnsområdet. Ved årsskiftet hadde man fremdeles ingen løsning på disse utfordringene utover at det 
kontinuerlig arbeides med løsninger som i størst mulig grad sørger for overlapping og fordeling av 
oppgaver på flere ansatte. Avdelingen er fra årsskiftet innlemmet i Stabsavdelingen med en felles 
leder for ny avdeling; «Stab- og økonomiavdelingen». Målet er blant annet å få til bedre 
ressursutnyttelse av personell og oppgaveløsning.  
 
Re-taksering av eiendomsskatteobjekter 
Avdelingen har i 2017 hatt ansvaret og oppfølgingen av re-takseringen av alle eiendomsskatteobjekter 
i 2017. Dette som en oppfølging og effektuering av kommunestyrets vedtak av 17.6.2015, PS 37/15. 
Her ble det avsatt kr 2,0 mill til dette arbeidet. Arbeidet er av ulike årsaker først igangsatt i januar 
2017. 
 
Det lå også en forståelse av at arbeidet vil være omfattende og at det ville komme inn under reglene til 
«lov om offentlig anskaffelse» og anbudsutlysning. Beløpet på kr 2,0 millioner ble ansett til å være et 
anslag basert på den kunnskapen man hadde omkring tilsvarende oppdrag.. Arbeidet er i det aller 
vesentlige nå gjennomført, og prosjektet ser ved årsskriftet ut til å holde seg innenfor tildelt ramme på 
kr 2,0 mill.  

Skatteinnkreving 
Skatteoppkreverfunksjonen har gjennom hele året arbeidet med å utarbeide og etablere nye rutiner, 
samt videreføring av det gode arbeidet knyttet til innfordring. Det er for 2017 gjennomført 9 av 11 
pålagte kontroller. Årsaken til restanser på kontroller må tilskrives kapasitetsutfordringer som følge av 
at Skatteoppkrever har vært sentral i re-takseringsprosjektet og hatt prosjektlederrollen her. 
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Vi har f.o.m. 2016 etablert avtale med Sør Varanger kommune om bistand til 5 kontroller. Disse er blitt 
gjennomført i h.h.t. avtale.  
 
 
 

NÆRINGSAVDELINGEN 

 

 

 

Regnskapet for 2017 viser et merforbruk på om lag kr 0,2 millioner. Dette kan grovt forklares med at 
utgiftene til Nordkapp kommunes andel av driften i Vest Finnmarks Regionråd belastes området. 
Denne driften er ikke fullt ut budsjettert og har tidligere år delvis vært finansiert med bruk av 
næringsfondsmidler. Dette er rettet opp i budsjett for 2018. 

Under området ligger næringsfondet og fiskerifondet. Samarbeidet med Nordkapp Næringshage AS, 
som bl.a. gjaldt kjøp av kommunale næringstjenester ble f.o.m. 2015 er avviklet som fast avtale. Det 
tas imidlertid sikte på å kjøpe tjenester ved behov. 

Kommunestyret besluttet i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016 å opprette en ny stilling 
som nærings- og samfunnsutvikler. Stillingen skal blant annet ivareta det kommunale næringsarbeidet. 
Stillingen ble lyst i begynnelsen av mars 2016 og besatt med tiltredelse fra 1. september 2016, det 
vises for øvrig til omtale under sentraladministrasjonen. 

Næringsfond 
Nordkapp kommune fikk f.o.m. 2013 status som omstillingskommune. Dette medfører at vi årlig vil få 
en omstillingspott på kr mellom 2 og millioner fra fylkeskommunen (statlige midler som fordeles av 
fylkeskommunen) i en periode på 3 år med mulighet for ytterligere forlengelse med 2 år.  

Omstillingsarbeidet er organisert i et eget kommunalt foretak (KF) med eget styre. 2014 ble brukt til å 
konsolidere selskapet og det ble blant annet foretatt ansettelse av daglig leder. F.o.m. 2015 har 
foretaket stått helt på egne ben med eget regnskap og økonomi. Det vises forøvrig til 
omstillingsselskapets årsrapport for 2016. 

En forutsetning for omstillingsstatusen er at kommunen selv må bidra med en egenandel på kr 0,65 
mill. Denne egenandelen er lagt inn i budsjettet f.o.m. 2014 og belastet drift. 

I perioden hvor kommunen har omstillingsstatus er det besluttet at omstillingsstyret også skal 
behandle årlige utdelinger fra Næringsfondet, som da forutsettes fylt opp av omstillingsmidler. Det er 
dermed lagt til grunn at i perioden med omstillingsstatus vil utdeling av næringsmidler skje fra 
omstillingsselskapet med omstillingsstyret og som fondsstyre. 

 

R-2016 Oppr-B-17 Rev-B-2017 R-2017 Avvik

Utgift 1 865 718 718 1 904 -1 186

Inntekt -989 -50 -50 -1 036 986

Netto utgift 876 668 668 868 -200

Hovedpost Hovedpost Regnskap hittil i år Årsbudsjett Avvik

7 Overføringer med krav til motytelse -63 951 0 63 951

DI Driftsinntekter -63 951 0 63 951

1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteproduksjon 25 680 17 599 -8 081 

4 Overføringer 934 728 700 000 -234 728 

DU Driftsutgifter 960 409 717 599 -242 810 

9 Finansinntekter, finanstransaksjoner -971 551 -50 000 921 551

FI Finansinntekter -971 551 -50 000 921 551

5 Finansutgifter, finanstransaksjoner 943 271 0 -943 271 

FU Finansutgifter 943 271 0 -943 271 

SUM 868 178 667 599 -200 579 
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Fiskerifond 
Påfyll til fondet har skjedd gjennom årlige innbetalinger av tidligere gitt lån fra fondet. Dette har hatt 
som resultat at det heller ikke har vært faste årlig tildelinger fra fondet, men mer sporadisk og da ut fra 
hva som til enhver tid har vært innestående på fondet. Ved inngangen til 2017 var det om lag kr 0,76 
millioner til disposisjon i fondet.  
 
I løpet av 2017 ble 3 lån og tilskudd tilbakeført da de ikke var benyttet av låntaker. Dette var 
lån/tilskudd gitt i 2015 og 2016 med til sammen kr 420 000,- i lån og kr 180 000,- i tilskudd 
 
I løpet av 2017 har det vært behandlet 6 søknader til fondet med totalt kr 1,95 millioner i lån og kr 0,25 
millioner i tilskudd. 4 av disse søknadene ble innvilget. Totalt er det i løpet av 2017 utdelt kr 0,51 
millioner fra fondet, hvorav kr 25 000,- som tilskudd, resten som lån.  
 
Ved utgangen av 2017 hadde fondet kr 0,84 millioner til disposisjon. 
 
 

 
OPPVEKST OG KULTUR  

 
 
 

 
 
 
Under området ligger barnehager, grunnskoler, forebyggende avdeling for barn og unge (FABU) 
kulturskole, voksenopplæring, kino, ungdomsklubber og kommunens øvrige kulturtilbud.  

Regnskapet for 2017 viser et merforbruk totalt for sektoren på om lag kr 0,2 millioner. Merforbruket 
skyldes i all hovedsak utgifter i barnehagene som ikke er budsjetterte for. 

Oppvekst- og kultursektoren har i 2017 hatt fokus på økonomisk styring og opprettholdt kontroll- og 
rapporteringsrutiner blant mellomlederne.  

Sektoradministrasjonen  
Sektoradministrasjonen ble styrket ved tilsetting av rådgiver 1.8.2017. Tilsettingen vil gi bedre styring 
og flere positive effekter for driften av sektoren.  

Sektoradministrasjonen er i 2017 driftet med et lite merforbruk. Merforbruket skyldes merutgifter 
tilknyttet kjøp av barnehage- og skoleplasser fra andre kommuner.   

Grunnskolen 
Grunnskolene i Nordkapp har totalt sett et mindreforbruk i 2017. Regnskapet viser et mindreforbruk 
ved Honningsvåg skole og SFO, mens Gjesvær skole har et lite merforbruk.  

R-2016 Oppr-B-17 Rev-B-2017 R-2017 Avvik

Utgift 79 573 74 640 75 791 83 270 -7 479

Inntekt -14 622 -9 707 -9 707 -17 020 7 313

Netto utgift 64 951 64 933 66 084 66 250 -166

Hovedpost Hovedpost Regnskap hittil i år Årsbudsjett Avvik

6 Salgsinntekter -6 795 915 -6 417 040 378 875

7 Overføringer med krav til motytelse -9 258 084 -3 187 750 6 070 334

8 Overføringer -101 150 -102 164 -1 014 

DI Driftsinntekter -16 155 148 -9 706 954 6 448 194

0 Lønn og sosiale utgifter 69 559 956 65 589 748 -3 970 208 

1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteproduksjon 9 480 488 7 919 519 -1 560 969 

3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 3 073 864 1 603 000 -1 470 864 

4 Overføringer 830 009 678 506 -151 503 

DU Driftsutgifter 82 944 318 75 790 773 -7 153 545 

9 Finansinntekter, finanstransaksjoner -864 482 0 864 482

FI Finansinntekter -864 482 0 864 482

5 Finansutgifter, finanstransaksjoner 325 707 0 -325 707 

FU Finansutgifter 325 707 0 -325 707 

SUM 66 250 395 66 083 819 -166 576 
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Mindreforbruket slik det fremkommer skyldes i all hovedsak premieavvik til statens 
pensjonskasse(lærerne). Videre har Honningsvåg skole mottatt større refusjoner enn forutsatt. Flere 
elever i skolefritidsordningen har gitt høyere inntekter fra foreldrebetaling enn budsjettert. 

Ved årskirfet var det 317 elever ved Honningsvåg skole. En nedgang på 22 elever som i hovedsak 
skyldes en stor avgangsklasse og færre elever som begynner på 1. trinn. Ved Gjesvær skole var det 
ved årskiftet 6 elever.  

Grunnskolene i Nordkapp har skoleåret 2017/ 2018 deltatt i den nasjonale satsingen «Ungdomstrinn i 
utvikling». I Nordkapp kommune er satsingen gitt navnet «Nordkappskolen i utvikling» da også 
Gjesvær skole er med. Satsingen er en nasjonal og forskningsbasert satsing som har som mål å gjøre 
undervisningen mer variert, praktisk og relevant for elevene. Den omhandler hele skolen, ikke bare 
ungdomstrinnet slik navnet lyder. Satsingen omfatter hele kollegiet (lærerne og fagarbeiderne), og er 
en mobilisering og bevisstgjøring innenfor klasseledelse – støttende relasjoner, regler og struktur, 
læringsmiljø/kultur, motivasjon og mestring. Dette skal resultere i mer praktisk og variert undervisning. 
«Nordkappskolen i utvikling» videreføres skoleåret 2017/ 2018.  

Satsingen har langt på vei vært finansiert gjennom eksterne midler. Det er engasjert ressurslærer i 
20% stilling. 

Honningsvåg skole har i 2017 5 lærere på videreutdanning i matematikk, norsk, engelsk og 
tospråklighet gjennom det nasjonale programmet Kompetanse for kvalitet. Ved Gjesvær skole deltar 1 
lærer i ordningen. 
 
RSK 
Nordkapp kommune er medlem av regionalt samarbeidskontor for kompetanseutvikling i barnehage 
og grunnskole (RSK Vest-Finnmark). Satsningene innenfor skole springer i all hovedsak ut fra dette 
samarbeidet. Samarbeidet er svært viktig for kompetanseheving og utviklingsmuligheter for ansatte og 
ledere i kommunens barnehager og skoler.  

Voksenopplæringen 
Voksenopplæringen i Nordkapp har i 2017 et mindreforbruk. Dette skyldes i all hovedsak flere elever 
og større statstilskudd enn budsjettert. Grunnskoleopplæring for voksne hadde oppstart ved skolestart 
skoleåret 2017/ 2018. I 2017 er det også gitt tilbud gjennom introduksjonsprogrammet – det vil si 
grunnleggende norsk og samfunnsfag.  
 
Voksenopplæringen flyttet inn i nye lokaler i februar 2017. Lokalene er svært godt egnet til formålet og 
har gitt lærere og elever bedre arbeidsforhold.  
 
Barnehagene 
Barnehagene i Nordkapp kommune har i 2017 et merforbruk på om lag kr 1,7 millioner. Merforbruket 
skyldes 2 forhold det ikke er budsjettert for: 
 

 I hele 2017 har Nordkapp barnehage vært drevet med 6 avdelinger. I budsjettet var det 
planlagt for drift av 5 avdelinger. Dette medfører økte lønnskostnader tilsvarende 3,5 årsverk.  

 Utgiftene til spesialpedagogiske tilbud er høyere enn budsjettert 
 
Barnehagene i Nordkapp har stort fokus på kvalitet og utvikling. Utvikling av barns lek og personalets 
utførelse av voksenrollen i samspill med barna har vært satsningsområdene i 2017. Nordkapp 
kommune har inngått forpliktende samarbeid med Statped Nord gjennom prosjektet 
«Systemforbedringer til barnets beste» i perioden 2017-2019. Prosjektet har fokus på systemrettet 
pedagogisk og spesialpedagogisk arbeid i barnehagene.  
 
FABU – Forebyggende avdeling for barn og unge 
Regnskapet for FABU viser et lite merforbruk på kr. 20.000 for 2017. Det er et mindreforbruk på 
postene som omhandler lønn. Dette skyldes vakant stilling i PPT i store deler av 2017. Det har også 
vært et svangerskapsvikariat i barneverntjenesten der vi har fått inntekter i form av refusjoner fra Nav. 
I den ubesatte stillingen i barneverntjenesten er det brukt konsulenttjenester, noe som forklarer det 
store merforbruket på denne budsjettposten. 
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Helsesøstertjenester har i 2017 fått tilført en 3- årig engasjementstilling gjennom integreringstilskuddet 
med hovedfokus på å ivareta oppgaver i forhold til bosatte flyktningbarn og deres familier. Økningen i 
bemanning har ført til at tjenesten bedre er i stand til å ivareta de oppgaver som er tillagt tjenesten i 
forhold til bosetting av flyktninger. Den økte bemanningen i tjenesten har også gitt mulighet for 
omorganisering i tjenesten og ført til betydelig økning av tilbudet i skolehelsetjenesten både i 
grunnskolen og videregående skole.  
 
I 2017 har barneverntjenesten hatt stort fokus på å lukke avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen i 
Finnmark, samt bygge opp rutiner og forbedre praksis slik at det ytes barneverntjeneste i samsvar 
med lovkrav. Tjenesten har lagt ned stor innsats for å få ned fristoverskridelser parallelt med å bygge 
opp kompetanse hos ansatte i tjenesten. 2. halvår 2016 hadde kommunen en fristoverskridelse på 
91,7 % mens dette var nede i 0 % 2.halvår 2017. Tjenesten har hatt stor saksmengde og flere svært 
ressurskrevende saker over flere år. I utgangen av 2017 registrerte vi en betydelig økning i antall 
bekymringsmeldinger til tjenesten. Denne tendensen ser ut til å fortsette også i 2018.  
 
For PPT har det i 2017 har vært svært viktig å iverksette prosjekt «systemforbedringer til barnets 
beste» i samarbeid med Statped Nord og barnehagene i kommunen. Prosjektet skal føre til forbedring 
i forhold til kvalitet og kompetanse på det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagene. Prosjektet skal 
også gi resultater i form av færre til meldinger til PPT.  PPT har stor saksmengde og kommunen har 
mange barn med spesialpedagogiske tiltak. I siste halvdel av 2017 har PPT vært bemannet med kun 
en ansatt, noe som medfører stort arbeidspress og behov for å kjøpe PP-tjenester fra andre 
kommuner. Administrasjonen har ikke lykkes i arbeidet med å rekruttere kvalifisert personell gjennom 
utlysninger.  
 
Nordkapp kulturskole 
Nordkapp kulturskole er i 2017 driftet med et lite mindreforbruk.  

Det er stor aktivitet i kulturskolen med mest fokus på tradisjonell kulturskoleundervisning innenfor 
sang, musikk, visuelle kunstfag og musikkundervisning i Gjesvær. Andre satsningsområder har vært 
samarbeidsprosjekter med grunnskolene, Perleporten og kirka, etablering av barnekor, 
vennskapssamarbeid med Kargopol og Arkangelsk i Russland, samt ulike konserter og utstillinger.  

Nordkapp bibliotek 
Regnskapet for biblioteket i Nordkapp viser et lite mindreforbruk.  

Biblioteket er godt brukt med besøkstall på i overkant av 5000, hvilket er gode tall sammenlignet med 
andre bibliotek i Finnmark og på landsbasis i forhold til biblioteker på samme størrelse. Biblioteket har 
hatt fokus på barnebokfestival, forfatterbesøk og utvikling av samarbeidet med Honningsvåg skole.   

Allmenne kulturformål  
Regnskapet for 2017 viser at budsjettpostene innenfor allmenne kulturformål går med merforbruk på 
kr. 37.000, i all hovedsak er dette merforbruk på lønn og pensjonsytelser.  
 
Nordkapp kino 
Nordkapp kino har i 2017 et merforbruk på kr. 20.000.  
Besøkstallet til kinoen i 2017 var 10 183, dette er en økning på 1 927 i forhold til 2016. Nordkapp kino 
har et snittbesøk på 20, og har et høyt besøk sett i forhold til innbyggertallet i kommunen.  
Skolefilmfestivalen ”Honnywood” ble arrangert i 2017 i et samarbeid med grunnskolene. Nordkapp 
kino fikk utdelt en nasjonal pris som årets skolekino av Film & Kino i 2017 for programmet under 
Honnywood.  
Nordkapp kino og Lakselv kino samarbeider om prosjektet «Verdde – samisk filmprogram». Kinoene 
utarbeidet et felles program som gikk på kinoene rundet helgen ved samefolkets dag og markering av 
100 års jubileum for Tråante. Fellesprosjektet fikk eksterne tilskudd på 90 000. 
Nordkapp kino hadde under Nordkappfestivalen videreføring av prosjektet Barnas kinohelg, med film 
for barn og familier til reduserte priser.  
 
Nordkapp Filmfestival 
Nordkapp Filmfestival har gjennomført sitt fjerde år som et kommunalt AS. NFF hadde i 2017 et 
utfordrende år med et økonomisk underskudd fra 2016 på 430 000, som medførte redusert ressurser 
til administrasjon av festivalen. Kinosjefen gikk inn i et engasjement som festivalsjef 1 april 2017. 
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Nordkapp Filmfestival samarbeider med kommunens kulturavdeling i forhold til å arrangere barne- og 
ungdomsfilmfestivalen. Ungdomsklubben er viktige aktører i dette. 
Besøkstallene for Nordkapp filmfestival i 2017 var på 4 900. 
 
Teater - og sceneforhold 
Scenen på kinoen er den eneste sertifiserte og godkjente for større oppsetninger og teater 
forestillinger i kommunen. Gjennomsnittlig er scenen i bruk til 10 - 20 arrangement i løpet av året, bl.a. 
gjennom Hålogaland teaters (HT) oppsetninger. I 2017 var det fire teaterforestillinger fra HT. 
Kommunens kulturavdeling er arrangør for HT. Nordkapp kan generelt vise til gode besøkstall, og er 
ett av de 15 turnestedene i Finnmark og Nord Troms som HT besøker. Nordkapp kommune får 10% 
av billettinntektene som arrangør for HT. 
 
Garderobe - og sceneforholdene ved kinoen er i imidlertid fortsatt i en slik forfatning at det er store 
problemer knyttet til å avvikle og gjennomføre arrangementene. Hålogaland teater har tidligere sendt 
avviksmelding til Nordkapp kommune på at forholdene må utbedres hvis de skal fortsette å sette opp 
teater i Honningsvåg. Foreløpig går det å bruke garderobene, men de er tilfredsstiller ikke de krav som 
artister og byråer setter til garderober.  
Nordkapp kino ble i juni 2016 bevilget midler til en omfattende renovering av salen, bygging av 
billettutsalg og kiosk, sceneteppe og lyd og lysanlegg.  Prosjektet har vært jobbet grundig og 
omfattende med og vil etter planen kunne bli realisert i 2018. 
 
Eksterne tilskudds ordninger 
Kulturkonsulenten er ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplaner, rapporteringer og gjennomføring 
av arrangement tilknyttet ”Den kulturelle skolesekken” og ”Den kulturelle spaserstokken”. Det 
gjennomføres mange arrangement og forestillinger til begge prosjektene i løpet av året.  
Nordkapp kommune mottar ca. kr 150 000 i året til gjennomføring av den kulturelle skolesekken og 
den kulturelle spaserstokken. 
 
Ungdomsklubbene 
Ungdomsklubbene er et aktivitetstilbud og en sosial møteplass for barn og ungdom i Nordkapp 
kommune, med kioskdrift, biljard, brettspill og diskotek, og andre aktiviteter i sin portefølje. Aktivitetene 
skal være mest mulig ungdomsstyrt.  
 
I 2017 har det vært god aktivitet gjennom hele året i ungdomsklubbene i Gjesvær, Honningsvåg, 
Kamøyvær og Nordvågen, takket være stabil arbeidskraft.  
Det er flinke ansatte som har tatt tak og det rapporteres om god virksomhet som involverer barn og 
unge på en positiv måte. God planlegging av aktiviteter, konkrete praktiske grep og "husregler", og 
samarbeid mellom klubbene er nøkkelord i forhold til å utvikle et attraktivt sted å være for all ungdom. 
 
Ungdomsrådet  
Ungdomsrådet er et politisk uavhengig hørings- og innflytelsesorgan som arbeider for de unges 
medvirkning og innflytelse i kommunen. Dette innebærer at de kommer med innspill og uttalelser til 
saker på den politiske dagsorden. Spesielt vedrørende saker som berører barn og unge enten det 
gjelder utdanning, arbeid, fritid og miljø. Ungdomsrådet jobber også med egne saker som er knyttet 
opp mot ungdomsaktiviteter. I 2017 har ikke Ungdomsrådet vært i drift, noe som skyldes 
kapasitetsproblemer ved kulturavdelingen. 
 
Nordkappmuseet 
Nordkappmuseet er en del av museumsselskapet Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark 
IKS. Nordkapp kommunes bidrag til drift av museet er for 2017 på kr 1 083 000.  
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HELSE- OG SOSIALSEKTOREN  

 
 

 

 
 
Helse- og sosialsektorens regnskap for 2017 viser samlet sett et merforbruk på om lag  
kr 1,5 millioner. Det samlede resultatet for rammeområdet er i samsvar med det som har vært rapport 
gjennom året. Hovedårsaken til merforbruket er knyttet til Helse- og omsorgstjenesten hvor det ikke 
har vært krevende å gjennomføre alle tiltak tidsnok som har ligget til grunn for pågående OU-prosjekt. 
Dette er tiltak som det nå i 2018 er tatt grep for å gjennomføre og som ligger som en del av 
forutsetningen i vedtatt budsjett for 2018. 
 
Rammen for sektoren ble i forbindelse med budsjettregulering i kommunestyremøte 10.10.17 økt med 
kr 1,3 millioner. Rammeøkningen ble i sin helhet knyttet til institusjonsdrift. Hovedbegrunnelsen for 
dette var det merforbruket som avtegnet seg pr 2. tertial og som i hovedsak var grunnet i manglende 
effekt knyttet til budsjettnedtaket for OU-prosjektet. 
 

NAV NORDKAPP 
Årsregnskapet for Nav Nordkapp viser et mindre forbruk på kr 214 000. Dette skyldes i hovedsak 
mindre bruk av vikarutgifter, samt et gunstig pensjonsoppgjør der den kommunale delen av NAV 
Nordkapp fikk godskrevet en del av dette. Når det gjelder øvrige ansvarsområder isolert, er det et 
merforbruk på økonomisk sosialhjelp med kr 149 000.  

I budsjettet for 2017 ble det satt av kr 500 000 fra flyktning fondet til økonomisk sosialhjelp, men på 
grunn av større utgifter enn forventet knyttet til flyktninger, ble det overført ytterligere kr 350 000 fra 
fondet. Når det gjelder flyktningetjenesten så ble årsresultatet bedre enn forventet, og det ble satt av 
kr. 2.3 mill mer til fond enn det som var budsjettert. Dette vil få stor økonomisk betydning de 
kommende årene sett i sammenheng med at kommunen får atskillig mindre statlige tilskuddsmidler 
fremover, grunnet bosettingsstopp, samtidig som kommunen har rigget for langt flere flyktninger enn 
det vi faktisk får. Årsaken til at Flyktning tjenesten fikk et bedre årsresultat enn forventet, har 
sammenheng med at det ble flere familiegjenforeninger enn forventet, og flere bosatte barn, der 
sistnevnte fører til mindre forbruk på introduksjonsstønad.  

Sosiale tjenester 
Det har vært en forholdsvis stor økning fra 2016 til 2017 i antall personer som har mottatt sosialhjelp. 
Dette har sammenheng med flere faktorer. Det har vært en økning av barnefamilier som har søkt om 
supplerende hjelp til livsopphold, og flere flyktninger enn før har ikke klart å skaffe seg jobb etter endt 
introduksjonsprogram. Strengere praktisering av lovverket i forhold til dem som mottar 
arbeidsavklaringspenger har også betydning for beholdningen av personer med sosialhjelp, da disse 
ikke vil ha andre økonomiske rettigheter enn sosialhjelp dersom de ikke klarer å komme i ordinær jobb 
eller følge opp arbeidstreningstiltak. I tillegg ser vi at andelen unge med psykiske lidelser øker, og det 
som er mest bekymringsfullt er at nesten halvparten av alle som har mottatt sosialhjelp i 2017 er 

R-2016 Oppr-B-17 Rev-B-2017 R-2017 Avvik

Utgift 109 248 99 565 102 279 112 943 -10 664

Inntekt -36 386 -28 865 -29 014 -38 130 9 116

Netto utgift 72 862 70 700 73 265 74 813 -1 548

Hovedpost Hovedpost Regnskap hittil i år Årsbudsjett Avvik

6 Salgsinntekter -11 303 694 -12 131 537 -827 843 

7 Overføringer med krav til motytelse -11 708 916 -6 875 058 4 833 858

8 Overføringer -13 987 439 -9 507 337 4 480 102

DI Driftsinntekter -37 000 048 -28 513 932 8 486 116

0 Lønn og sosiale utgifter 87 896 499 82 112 601 -5 783 898 

1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteproduksjon 14 013 606 12 994 507 -1 019 099 

3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1 533 843 2 051 030 517 187

4 Overføringer 4 594 288 3 999 500 -594 788 

DU Driftsutgifter 108 038 236 101 157 638 -6 880 598 

9 Finansinntekter, finanstransaksjoner -1 130 000 -500 000 630 000

FI Finansinntekter -1 130 000 -500 000 630 000

5 Finansutgifter, finanstransaksjoner 4 904 367 1 121 745 -3 782 622 

FU Finansutgifter 4 904 367 1 121 745 -3 782 622 

SUM 74 812 554 73 265 451 -1 547 103 
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mellom 18-30 år. Totalt 56 personer og 19 flere enn året før. Dette må det jobbes grundig med i 2018 
og de kommende årene. Kommunen har fått statlige tilskuddsmidler for å følge opp denne 
aldersgruppen, og det er tilsatt en prosjektmedarbeider som skal prioritere dette området.  

Utviklingen av antallet Mottakere av sosialhjelp fra 2009 – 2017 

Stønadsområde 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sosialhjelp 
totalt 

121 110 118 86 126 132 89 98 126 

derav unge 18-30 
år  

  22 11 37 48 31 37 56 

Sosialhjelp som 
viktigste kilde til 
livsopphold 

  49 36 48 51 33 37 54 

derav unge 18-30    17 14 23 35 14 21 30 

sosialhjelp 6 
mnd. eller mer 

  15 7 8 8 11 11 21 

Derav unge 18-
30 

  3 0 2 3 5 5 12 

 
 
Flyktninger 
Det bor totalt ca. 110-115 flyktninger i Nordkapp kommune. Det ble bosatt 18 flyktninger i 2017, derav 
10 etter avtale med IMDI og 8 familiegjenforeninger. Av disse ble det bosatt 7 barn. Majoriteten av nye 
flyktninger er fra Syria.  
 
Det har deltatt 33 personer på introduksjonsordningen, og pr. 31.12.17 deltok 18 personer i 
programmet. I likhet med mange andre kommuner i Norge, har Nordkapp fått beskjed fra IMDI om at 
kommunen ikke vil bli prioritert i forhold til nye bosettinger i 2018. Det er ikke gitt formelle prioriteringer 
for de kommende årene, men det har kommet klare signaler på at de største kommunene i Norge vil 
bli prioritert i forhold til fremtidig bosetting. I 2017 har vi fått tilskudd for 63 personer (5 årsperioden for 
tilskudd). 
 
Av 15 personer som avsluttet introduksjonsprogrammet, fikk 7 av dem jobb. Når det gjelder 
introduksjonsprogrammet så er det fremdeles utfordrende å få til et godt individuelt tilpasset program 
for deltagerne i tillegg til boligoppfølging og integreringsarbeid knyttet til fritid. 
De ansatte i flyktning tjenesten opplever at det er store forventninger fra øvrige samarbeidspartnere i 
kommunen til hva denne tjenesten skal kunne bistå med i oppfølgingsarbeidet.   Det vil være en 
målsetting fremover å få «normalisert» flyktningers deltagelse på alle områder i lokalsamfunnet. 
 
Flere flyktninger enn ellers har hatt sosialhjelp som viktigste inntektskilde i 2017. Denne utviklingen er 
naturlig da kommunen de siste tre årene har bosatt forholdsvis mange personer, og det faktum at 
tilgangen på faste stillinger begrenset. Dette er det tatt høyde for i forbindelse med avsetning til fond.    
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Evaluering av planlagte tiltak jfr. budsjettdokument for 2017  

Planlagte tiltak  Resultat 

Sykefraværsprosjektet « tett og tidlig» Prosjektet avsluttes formelt i februar 2018. 

planlagte tiltak er gjennomført i 2017. 

Sykefraværet økte litt på slutten av 2016 og 

første halvår 2017, men har gradvis gått ned 

igjen de siste månedene. Det vil komme en 

egen sluttrapport for prosjektet 

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Dette har delvis vært gjennomført. Utfordringen 

har vært og skulle finne relevante oppgaver i 

kommunal regi, med dertil tett oppfølging av 

deltakerne ute på arbeidsplassene. Dette vil det 

bli jobbet systematisk med i 2018, da det vil 

være en egen prosjektveileder fra NAV som vil 

få hoved oppfølgingen av dette tiltaket   

Søke om statlige tilskuddsmidler for tettere 

oppfølging av ungdom mellom 18-30 år 

 

NAV Nordkapp ble innvilget kr. 610.000 fra 

Arbeids og velferdsdirektoratet høsten 2017 for 

å ansette en øremerket stilling til oppfølging av 

ungdom mellom 18-30 år. I februar 2018 ble det 

tilsatt en person i midlertidig stilling et år, til dette 

arbeidet. 

Aktiv sommer  Det ble gjennomført Aktiv sommer i 2017, men 

deltagelsen var lavere enn foregående år. 

Begge overnattingsturene ble flyttet til Gjesvær 

skole på grunn av vanskelige værforhold med 

regn og vind. Dette viste seg likevel som et godt 

alternativ til den opprinnelige planen «camp 

Stranddalen»   

 Frivillighetstiltak « Flyktning venn»  Det ble jobbet aktivt for å kunne etablere tiltaket 

Flyktning venn i Nordkapp, men interessen blant 

befolkningen var ikke tilstrekkelig til å jobbe 

videre med dette. Fremover vil det mest 

sannsynlig ikke bosettes flere flyktninger slik at 

behovet for Flyktning venn, muligens vil være 

mindre enn tidligere. 

Styrking av introduksjonsprogrammet Etter Fylkesmannens tilsyn i 2016, er 

Introduksjonsprogrammet styrket i forhold til 

økte lærerressurser på Voksenopplæringa.   

Ansettelse av helsesøster med arbeidsoppgaver 

knyttet til flyktning familier 

Det ble ansatt helsesøster høsten 2017, og den 

foreløpige evalueringa er at barn av flyktninger 

innenfor skole og barnehage får en mye tettere 

oppfølging enn tidligere.  
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Øke kontakten med arbeidsgivere i Nordkapp 

samfunnet 

Det har vært en økning av dette arbeidet,  

Men ikke i stor nok grad. Dette vil bli  

ytterligere prioritert i 2018 

Tettere oppfølging av personer med 

helsemessige begrensninger 

 

Overgangen fra sykepenger til 

arbeidsavklaringspenger har vært betydelig 

mindre i 2017. Dette skyldes blant annet et mye 

større fokus fra NAV på oppfølging av 

sykemeldte, der dialogmøtene blir gjennomført 

tidligere enn før, samt øvrige positive 

ringvirkninger av sykefraværsprosjektet.  

 
 
 

HELSE, REHABILITERING OG OMSORG (Helse- og omsorgstjenesten) 
 
Helse og omsorgstjenestens regnskap viser samlet for 2017 et merforbruk på 2,5 mill. kroner. 
Rehabiliteringstjenesten og kjøkkenet har imidlertid mindre forbruk så det er i hovedsak innenfor de 
døgnbaserte tjenestene at det «sprekker». Budsjettrammen for 2017 ble ytterligere justert ned med kr 
2,5 mill. jfr.  forventet effekt av OU-prosjektet «Den trygge havnen». Samlet sett er sektoren fra 2015 
redusert med kr. 4,3 mill. Ulike forhold har bidratt til at det har vært utfordrende å ta ned driftsutgiftene 
raskt nok for å nå de økonomiske målene, derfor ble det på høsten utarbeidet en tiltaksliste med 
konkrete reduksjoner tilsvarende 2,5 millioner som det jobbes med å effektuere.   

Årsaker til merforbruket: 

 Manglende økonomisk effekt etter nedtak av 5 sykehjemsplasser 

 Ny turnus etter nedtak av institusjonssenger har ikke gitt økonomisk effekt som forventet.  

 Drift av sengetilbudet ved Elvegården har medført økte kostnader  

 Ressurskrevende brukere i sykehjem har medført økte utgifter pga. oppbemanning.  
 
Hovedfokuset for helse- og omsorg i 2017 har vært implementering av ulike tiltak i ou-prosjektet «Den 
trygge havnen». Mange endringer som får betydning for både tildeling og utøvelse av tjenester er 
iverksatt. Det er også gjort en del omdisponeringer av stillinger innenfor budsjettrammen som har 
bidratt til å styrke det administrative nivået i hjemmetjenesten. Implementering av vår nye praksis 
innebærer blant annet økt fokus på hverdagsmestring og rehabilitering i hjemmetjenesten samt høyere 
terskel for inntak i institusjon. Det er avgjørende for å lykkes at vi dreier ressursbruken fra mindre 
institusjonsdrift til mer hjemmebasert drift. Dette innebærer mer fleksibilitet i ressursstyringen og 
utøvelse av tjenester må i større grad skje der brukerne bor.  

Sykefraværet har vært økende innenfor enkelte enheter. I perioder har det vært mye bruk av overtid, 
ekstrahjelp og i kortere perioder har vi måtte kjøpe tjenester fra vikarbyrå. Noe av årsaken til det høye 
sykefraværet kan muligens relateres til omstillingsprosessene. Mot slutten av året var det imidlertid 
lavere sykefravær. 

Sektoren har fått eksterne midler til ulike prosjekter som har gjort det mulig å rekruttere inn 
personell/og kompetanse til å drive med prosjekter/utviklingsarbeid jfr. nasjonale satsningsområder. I 
2017 har vi blant annet fått støtte til prosjektet «Nordkapp bo- og servicesenter –en møteplass for 
alle» hvor det blant annet skal etableres ulike lavterskeltilbud for sårbare grupper i befolkningen.   

2017 har vært et krevende år, men også et år med mye utviklingsarbeid og interessante prosesser. 
Det har vært en del vakanser og konstitueringer i sentrale stillinger som har medført mindre kontinuitet 
og reduserte tjenester. Det har som følge av dette også blitt større press på enkeltpersoner og noen 
tjenesteområder..   
 
Ressurskrevende tjenester har medført en brutto lønnsutgift på ca. kr 2,1 mill. Av dette refunderes kr 
505 000 gjennom statlige ordninger. Samlede netto utgifter for kommunen ble i 2017 kr 1,36 mill.  
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EVALUERING AV MÅLOMRÅDER FOR 2017 

OU - prosjektet "Den trygge havnen": En omfattende drøftingsprosess ble avsluttet i slutten av 
februar og ny arbeidsplan ble iverksatt ca. medio mai. I den nye arbeidsplanen ble det redusert med 
2 årsverk. Det er flere ansatte nå som jobber både inne i institusjon og ute i hjemmetjenesten. 
Gjennom drøftingsprosesser har fokus vært at arbeidsgiver ønsker å utvikle en «heltidskultur» 
innenfor døgntjenestene. Det jobbes for hele stillinger, ikke deltidsstillinger og det jobbes for at 
brukerne skal måtte forholde seg til færrest mulig ansatte. I dette ligger det også å utvikle gode 
fagmiljø og gode arbeidsmiljø. Selv om vi har kommet noe videre i denne tilnærmingen er det fortsatt 
et stykke frem til heltidskultur i Nordkapp. Helgebemanningen er fortsatt en utfordring. Å finne gode 
løsninger på problematikken knyttet til helgebemanning vil fortsatt være tema inn i 2018 når 
evalueringsprosesser og nye drøftinger igangsettes.   

Ny fag/ sakbehandlerenhet: Nytt tildelingsteam ble etablert våren 2017 og ny praksis innenfor 
saksbehandling ble iverksatt. «Veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Nordkapp» ble 
vedtatt i kommunestyret i juni. Veilederen er et viktig verktøy for saksbehandlere hvor et av målene er 
å sikre en mer effektiv forvaltning og bidra til at kommunens tjenesteyting skjer på en ressursmessig 
rasjonell måte.   

«Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Nordkapp» ble 
vedtatt i kommunestyret i juni og trådte i kraft 1.juli.  

Etablering av avlastningstilbud for barn/unge med funksjonsproblemer. 
Innenfor dette området har det vært et økende behov i flere år og det ble derfor besluttet å etablere 
midlertidig et avlastningstilbud i en av leilighetene på Nordkapp bo- og servicesenter. 
Avlastningstilbudet ved Nordkapp bo - og servicesenter ble igangsatt utpå høsten og dette er et tilbud 
til barn/unge med funksjonsproblemer som har behov for jevnlig avlastning.  
 
ABC- demensprogram   
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og eldreomsorg har gjennom flere år satset stort på dette 
programmet. Nordkapp kommune har deltatt aktivt og mange ansatte har fått økt sin kompetanse. 
Hovedmålet er at personer med demens skal få en så tilpasset og aktiv hverdag som mulig, både de 
som er hjemmeboende og de som bor i sykehjem. I 2017 har det vært 6 personer som har fullført 
dette programmet.  
   
Frisklivssentralen 
Drift og videreutvikling av Frisklivssentralen har fortsatt også i 2017. Det er betydelig mindre 
tilskuddsmidler det kan søkes om fordi det forventes at drift av Frisklivssentraler legges inn i 
kommunenes budsjetter. Frem til juni 2017 var det 50% fysioterapeutstilling og 50% stilling 
ernæringskonsulent rettet mot kronikersatsningen. Stillingen som ernæringsfysiolog var finansiert av 
eksternt tilskudd. Målgruppen har vært personer med økt risiko for, eller de som allerede har overvekts 
problematikk, sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse, Fra høsten 2017 har det 
vært et redusert tilbud da ernæringsfysiolog sluttet.  
 
Prosjekt- kommunalt rusarbeid 
Prosjektet har gått som planlagt og implementering av ruskoordinator stilling i ordinær drift ble 
gjennomført høsten 2017. Stillingen er nå lokalisert i boligtjenesten i Nordvågveien. Det har vært en 
målsetting i prosjektet å samordne ressursene slik at flest mulig for en mer tilpasset oppfølging av 
ruskoordinator og andre fagpersoner.  
 
Planarbeid                                                                                                           
På grunn av implementering av "Den trygge havnen", samt at det har vært endringer i 
mellomledernivået har det ikke vært kapasitet til større planarbeid.  
 
 
REHABILITERINGSTJENESTEN - ergoterapi, fysioterapi, psykisk helse og rus, tjenester for 
funksjonshemmede, dagtilbud for eldre/Parken kafe` 
 
Rehabiliteringstjenesten kommer samlet sett ut med et forholdsvis stort mindre forbruk. Dette forklares 
i all hovedsak med vakante stillinger og langtidssykefravær i flere fagstillinger. Avdelingsleder sluttet i 
mars og man fikk ikke rekruttert ny etter flere utlysninger. Det ble derfor valgt å konstituere en av 
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faglederne til juni 2018. Det har vært et år med mye sykemeldinger, noe som har medført 
merbelastning på øvrig ansatte i tjenesten samt et redusert tjenestetilbud. Til tross for dette klarte man 
å få på plass avlastningstilbudet for barn og unge på Nordkapp bo- og servicesenter. Generelt sett har 
rehabiliteringstjenesten dette året hatt større fokus på å tilby gruppetilbud i stedet for individuelle 
opplegg. 
 
Tallet på personer med Individuell plan er stabilt og på rundt 50 personer.  Innen området rus/psykiatri 
mangler det ennå noen aktive koordinatorer.  
 
Rus og psykisk helse: 
Det har vært en økning blant yngre brukere med sammensatte behov. Det har i perioder vært 
begrensede personalressurser som har medført at noen mangler Individuell plan/ koordinator. Det er 
avdekket behov for boliger til noen av de unge, og det er også faglige anbefalinger fra 
spesialisthelsetjenesten om at de burde bo i mer egnede boliger med personaloppfølging. Generelt 
sett er det noe økt behov for boliger med bemanning i årene framover for unge mennesker med 
utfordringer innenfor psykisk helse og rus. Psykisk helsearbeider har tett samarbeid med 
ruskoordinator. Parken kafè ved Nordkapp bo- og servicesenter har gjennom prosjektet «En 
møteplass for alle» utvidet tilbudet for brukergruppa med å ha åpent 3 dager pr uke, mot tidligere 2. 
Det er videre ønskelig å utvide med ytterligere 2 dager da vi ser at det er et potensiale i å utnytte 
lokalet til yngre brukere som står utenfor skole- og arbeidsliv.  

 
Tilbudet til personer med utviklingshemming har vært noe redusert i 2017 pga. manglende 
personalressurser. Det har vært utfordrende å få faste/egnede vikarer. Individuelle behov/enkeltvedtak 
har blitt ivaretatt, men sosiale tilbud har vært redusert.  

 
HJEMMETJENESTEN: - Praktisk bistand/hjemmehjelp, boligtjeneste og helsehjelp i hjem.  
Resultatet viser samlet sett et merforbruk på vel 600 000 kr.  
 
Hjemmetjenesten har også dette året driftet avlastnings- og langtidsopphold på Elvegården uten 

tilstrekkelig budsjettdekning. Dette tjenestetilbudet varierer gjennom året og bemannes opp etter 

behov. I 2017 har døgnopphold på Elvegården vært tildelt 29 personer. 3 av disse personene har 

bodd på Elvegården i lengre periode i påvente av sykehjemsplass og 4 personer har hatt lengre 

opphold på Elvegården i påvente av mer tilpasset bolig.  I 2017 var det planlagt å foreta mindre 

ombygginger som skulle sikre bedre forhold for både beboere og ansatte. Tekniske befaringer viste 

imidlertid at dette ikke var økonomisk forsvarlig da det ville bli for omfattende byggeteknisk og medføre 

betydelige kostnader. 

Hjemmetjenesten opplever både økende behov blant brukerne samt flere oppgaver generelt og jobber 

kontinuerlig med å rigge om på en del av ressursene og strukturene.  Det er også noe økning i antall 

brukere med sammensatte behov. Særlig utfordrende er det å finne riktig nivå på tjenesten, samt de 

rette tiltakene for personer med kognitiv svikt som fortsatt bor hjemme. Selv om brukerne er mer 

hjelpetrengende ute i egne hjem er det samme antall årsverk som brukes for å dekke de økte 

behovene. Det betyr at hjemmetjenesten må fordele ressurser og dekke opp for både økte behov ute 

samt drifte det utvidede omsorgstilbudet på Elvegården. Dette oppleves som både fysisk og psykisk 

belastende for ansatte. Som følge av arbeidssituasjon registreres det at ansatte søker seg bort fra 

hjemmetjenesten. 

Helgebemanningen er fortsatt en stor utfordring og det må derfor benyttes personer uten formell 

kompetanse for å sikre tilstrekkelig bemanning. Dette gjør at tjenesten etterhvert får inn krav om faste 

stillinger etter arbeidsmiljøloven § 14-4a. Resultatet av dette er at stillingshjemler som er ment for 

sykepleiere og helsefagarbeidere går til personer uten formell kompetanse.  

Hjemmetjenesten har gjort følgende endringer som en del av OU-prosjektet 

• Nye arbeidsplaner der det er større fleksibilitet og rullering av fagstillinger mellom institusjon 

og hjemmesykepleie 

• Omdisponering av stillingsressurser har gjort det mulig å få ansatt en konsulent som har 

ansvar for bemanningsstyring og koordinering av praktisk bistand 
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Boligtjeneste Nordvågveien har gjennomført organisatoriske endringer som sikrer bedre kontinuitet 
og oppfølging av brukere i tjenesten. Ruskonsulent er nå tilknyttet boligen som koordinator. Ansatte 
arbeider mer ut mot personer med rus og psykiske utfordringer i lokalsamfunnet samt er ansvarlig for 
brukerstyrt kafe på Nordkapp bo- og servicesenter to ganger i uka.  I perioder må boligen bemannes 
opp og da er det personell fra ordinær hjemmetjeneste og fra rehabiliteringstjenesten som benyttes. 
Også på denne enheten har det vært en del utfordringer med sykefravær. Generelt sett er det 
utfordringer med å rekruttere rett kompetanse til denne enheten.  
 
Praktisk bistand/hjemmehjelp:  
Dette året er det gjennomført organisatoriske endringer for å forbedre tjenesten. Det er innført en mer 
fleksibel arbeidsordning mellom praktisk bistand – husvask og helsehjelp i hjem. Brukere av tjenesten 
husvask er inndelt i to grupper. Brukere som har et særlig omfattende omsorgsbehov for tjenester har 
kommunal hjemmehjelp, mens de brukerne som ikke har behov for andre tjenester mottar hjelp fra 
ekstern leverandør. Gjennomgang av tjenesten med fokus på egenmestring og riktig tjenestetildeling 
har gitt nedgang i antall timer tjenesteyting. Disse timene er omdisponert og har gått til å styrke 
praktisk bistand/egenomsorg tilknyttet brukere på Elvegården. Tjenesten matombringing er også nå en 
oppgave innenfor praktisk bistand, noe som har medført bedre og mer riktig ressursutnyttelse. Det har 
også innenfor dette tjenesteområdet vært utfordringer med sykefravær og det er generelt sett 
vanskelig å rekruttere arbeidskraft til dette området. 
 
Hjemmetjenesten i sin helhet har tidvis hatt høyt sykefravær og ferieavviklingen ble som følge av dette 

særlig krevende.  

Avdelingsleder sluttet i juni og man fikk ikke rekruttert inn ny leder. Det ble derfor besluttet å 

konstituere i lederstillingen til juni 2018.  

 
INSTITUSJONSDRIFT - Nordkapp helsesenter, Vågenstua og kjøkken 
Institusjonsområdet er det mest ressurskrevende området som erfaringsmessig har de største 
budsjettmessige avvikene. I 2017 hadde Nordkapp helsesenter alene et merforbruk på ca. 3 mill. kr. 
Vågenstua hadde et merforbruk på om lag kr 0,7mill., mens kjøkkenet holdt seg innenfor budsjettet 
med et mindre forbruk på om lag kr 200 000.  Hovedårsak til det store merforbruket ved Vågenstua er 
ressurskrevende beboere med en til en bemanning. Ved Nordkapp helsesenter dreier merforbruket 
seg i hovedsak om manglende økonomisk effekt etter reduksjon av institusjonssenger. I tillegg er 
mesteparten av budsjettkuttet lagt på dette ansvarsområdet.   

Kjøkkendriften 
Kjøkkenet har et meget lavt sykefravær. Det har også i denne tjenesten vært gjennomgang av driften 
og fokus på endringer. Middagsleveranser til hjemmeboende ble endret med at all mat for helgen ble 
kjørt ut fredag. Dette gjorde det også mulig å redusere med 0,4 årsverk. Kjøkkenet hadde et mindre 
forbruk på rundt 200 000 kr til tross for at det måtte gjøres en del større investeringer for omlegging av 
produksjon av mat til helgene. Kjøkkenet er tett på de andre avdelingene og tilpasser driften på en 
effektiv og fleksibel måte.  
 
Korttidsenheten/sykestua 
Avdelingen har hatt ordinær drift hele året. Det har vært langtidssykefravær tilsvarende ca. 1,3 -1,5 
stillingshjemmel. Korttidsfraværet er generelt sett lavt på denne enheten. Ferieavviklingen gikk etter 
planen med god dekning ut august, og deretter tre heftige uker i september med lite vikarer. Det er en 
del overtidsbruk pga. fravær og det gjelder vakter hvor det er påkrevd å 
sykepleierkompetanse/helsefagarbeiderkompetanse.  
 
Med utgangspunkt i de 3 sykestuesengene er belegget omtrent på samme nivå som året før, rundt 
100 %. Det har vært gjennomsnittlig tre langtidsbeboere i sykestueenheten. I tillegg har en til to 
personer bodd i Elvegården. Dette er personer som fyller vilkårene til institusjonsplass, men som i 
påvente av ledig plass bor i andre enheter.  
 
Kreftbehandling og lindrende omsorg 
Kreftsykepleier har hatt oppfølging av totalt 24 pasienter diagnostisert med kreftsykdom. I tillegg 
oppfølging av 5 personer som ikke er diagnostisert med kreftsykdom, men annen kronisk sykdom. 
Denne pasientgruppen fikk 15 kurer biologisk medisin. I 2017 ble det gitt 32 cytostatikakurer og 9 
kurer som tilleggsbehandling.  Pasienter som følges opp i hjemmet har ulike behov, oppfølgings 
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samtaler, hjelp av mer praktisk art, stell og pleie, div. søknader, økonomisk støtte etc. Kreftsykepleier 
har også oppfølgingssamtaler med pårørende i sykdomsperioden og etterlatte samtaler. 
Kreftsykepleier jobber fleksibelt og dekker opp vakter/behov både i hjemmetjenesten og i institusjon og 
samhandler mye tverrfaglig. Det jobbes med ulike koordineringsoppgaver lokalt og 
spesialisthelsetjenesten er i tillegg en nær samarbeidspartner. Videre samarbeides det med 
barnehager og skolene ved behov. Kreftsykepleier har også ansvar for opplæring og veiledning av 
andre ansatte samt en del planarbeid. 
 
Samhandlingsreformen  
Pasientbelegg på korttidsavdeling varierer. I snitt er det 6-7 pasienter innlagt på avdelingen, og dette 
gir rom for å ta imot sykestuepasientene innen tidsrammen. I flere perioder har avdelingen hatt 4 
langtidsbeboere (personer som venter på plass i sykehjemmet). Dette har ført til overbelegg på 
avdelingen og et redusert tilbud for sykestuepasienter. På grunn av plassmangel har kommunen i 
perioder fått døgnbot, samt at noen pasienter har måtte få tilbud i sykehus til tross for at dette har 
kunne vært gitt lokalt. I perioder har det vært fullt belegg både på korttidsenheten ("sykestua") og på 
Elvegården.  Tilbudet ved Elvegården bidrar til å kunne holde en akseptabel pasientflyt.  

Nødnett 
Nordkapp kommune er en av de kommunene som har valgt å ha egen legevaktordning innenfor 
ordinær bemanning. Nordkapp var den siste kommunen som ble knyttet opp mot nødnett og som tok i 
bruk ny legevaktssentral i Norge. 14 sykepleier gjennomgikk obligatorisk kurs i legevaktsarbeid. Deler 
av opplæringen ble dekket av Helsedirektoratet. På grunn av nasjonale krav vil det være kontinuerlig 
behov for oppdatering og opplæring i legevaktarbeid. 
 
 
SYKEHJEM: Kjelvikstua, Nordkappfjellet, Vågenstua 
I 2017 er det tatt ned til sammen 5 plasser i langtidsopphold jfr. måltall i OU-prosjektet. Det er totalt 32 
sengeplasser for langtidsopphold i sykehjem og dekningsgrad er over landsnittet og kommuner vi kan 
sammenlignes med.  

Totalt 49 personer har gjennom året hatt langtidsopphold ved sykehjemsavdelingene ved Nordkapp 
helsesenter inkl. Vågenstua. I 2016 var det til sammenligning 45 personer så her er det en økning på 
4 personer. Dette kan tyde på at vi klarer å gi brukere tjenester i hjem lengre enn tidligere slik at 
oppholdet i sykehjem blir kortere. Det kan også tyde på at brukere er mer redusert når de kommer inn 
i sykehjem enn tidligere og sånn sett får et kortere opphold.  

Den største endringen i sykehjemmet har vært sammenslåing av to avdelinger. Dette skjedde etter at 
vi reduserte antall sykehjemssenger. Avdelingene Fjellstua og Nordkappstua ble til Nordkappfjellet. 
Den nye avdelingen har gjort en del tilpasninger underveis i prosessen og etter evalueringer har 
ledelse og ansatte kommet frem løsninger som fungerer bra for den nye avdelingen. Nordkappfjellet 
har faste tverrfaglige møter med Rehabiliteringstjenesten og fag møter 1 gang i måneden. Det er også 
et mer faglig samarbeid med Vågenstua. 

Det er en høy andel av fast ansatte som er faglærte men det er fortsatt utfordrende å dekke 
kompetansebehovet i helgene. Sykefraværet har første halvdel av året vært høyt men det har gradvis 
blitt redusert. Sykefravær er særlig utfordrende i disse avdelingene fordi helgene i utgangspunktet er 
svært sårbare. 
  
Vågenstua 
13 personer har gjennom året hatt opphold på Vågenstua. På grunn av ressurskrevende brukere må 
enheten forsterke bemanningen tidvis. I 2017 har enheten også hatt dagtilbud for hjemmeboende 
person med 3,5 timer pr. dag alle ukedager. Vågenstua har hatt til sammen 1,3 årsverk sykemelding 
gjennom året. Enheten har lavt korttidsfravær. 
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HELSEAVDELINGEN (Lege- og jordmortjenesten) 
 
I sum er regnskapet for helseavdeling for 2017 gjort opp med et mindreforbruk på omlag kr 0,75 mill. 
Mindreforbruket for 2017 kan oppsummeres med følgende forhold 
- Overtid for jordmor avspaseres 
- Stor dekningsgrad for jordmorvakt som refunderes av Finnmarkssykehuset 
- Reduserte utgifter til kursdeltakelse for avdelingen 
- Reduserte utgifter til utstyrsanskaffelser 
- Ekstraordinært tilskudd fra Helsedirektoratet til bakvaktordningen for turnuslege 

 
Helsesøstertjenesten 
Helsesøstertjenesten er nå kun knyttet til helseavdelingen mht miljørettet helsevern, 
smitteforebyggende arbeid (inklusive vaksinasjoner) og smitteoppsporinger. Det dekkes kurs for 
helsesøstrene i denne sammenheng. Journalsystemet er et eget system av legenes (Infodoc). Dette 
og inventar og utstyr dekkes også over legekapittelet da dette anses mest hensiktsmessig.  
 
Jordmortjenesten 
Tjenesteavtalen med Finnmarkssykehuset fra 2012 er gunstig for kommunen. Vi får refundert utgiftene 
til vaktordning for jordmor, og dette utgjør om lag 50 % av de totale lønnsutgiftene til denne tjenesten. 
Fra før denne avtalen trådte i kraft, har jordmor trukket med seg en anselig overtid. Samtidig har hun 
vært villig til å betjene lab og skrivestue ved fravær blant medarbeidere på legekontoret, slik at vi 
kunne holde et ordinært driftsnivå. Dette skal hun avspasere.  

Revidert tjenesteavtale for jordmor betyr at eventuell overtid som jordmor har i beredskap i fremtiden 
vil bli dekket av utbetalte midler fra Finnmarkssykehuset, når disse overskyter 50 % av de totale 
lønnsutgiftene. Oppgjør for eventuelt arbeid jordmor gjør ved legekontoret vil nå bli fortløpende betalt 
fra legekontoret som vikarmidler, og skal ikke medregnes i regningen fil Finnmarkssykehuset.    

Legetjenesten 
Betalt bakvaktordning for turnuslege ble innført 1.1.16. I budsjettet for 2017 er denne ekstrautgiften 
tatt høyde for. Imidlertid har vi for 2017 mottatt ekstraordinært tilskudd på kr 140 000 fra 
Helsedirektoratet til dekning av deler av denne merutgiften. Dette forklarer noe av mindreforbruket på 
området. 
 
Det er gjort beviste grep knyttet til utstyrsanskaffelser ved at man i større grad baserer seg på 
leieavtaler i stedet for kjøp av utstyr. På denne måten har man mer oppdatert utstyr uten at dette 
medfører stor enkeltinnkjøp med påfølgende utgiftsøkninger.  
 
Kursmidler og reisemidler har ikke kunnet benyttes som planlagt, blant annet som følge av manglende 
tilbud på ønskede temaer. Kurs legene tar for å vedlikeholde spesialiteten dekkes dels av fondsmidler 
i legeforeninga, dels av den enkelte lege selv.  
 
Inntektene fra brukerbetaling er for 2017 på kr 1,9 millioner, noe som er om lag kr 60 000 lavere enn 
budsjett.  
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TEKNISK SEKTOR - KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER OG 
FELLESTJENESTER  

 
Kommunaltekniske tjenester er knyttet til vann- og avløpstjenester, vinter og sommervedlikehold av 
veier, drift av anleggsmaskiner, oppmåling, byggesaker, reguleringsavdeling, parkering, renovasjon, 
brannvesen, feievesen og oljevernberedskap.  
 
Fellestjenester utfører forvaltning, drift og vedlikehold på bygg med kommunaltjenesteproduksjon. 
Fellestjenester innebærer vaktmestertjenester og renhold.  
I 2017 ble ny teknisk sjef tilsatt.  
 
Prioriterte hovedmål for sektoren er:  

 Å levere gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne 

 Å gjøre tjenestene mer tilgjengelige 

 Å øke kompetansen til medarbeiderne som skal være oppdatert og fremtidsrettet 

 Å ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser 

 Å forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv 
 

Regnskapet for 2017 viser et netto mindreforbruk på kr 0,9 millioner sett sektoren samlet (Tekniske 
tjenester og Fellestjenester).  

 
 
KOMMUNALTEKNISK TJENESTER 

 
 

 

 
 
Regnskapet for 2017 for kommunaltekniske tjenester viser et merforbruk på om lag kr 0,9 millioner. 
Fellestjenester viser mindre forbruk på kr 1,8 millioner.  
 
Områder som utgjør merforbruk er Anleggsmaskiner (negativ avvik på kr 0,43 mill.), Vann (negativ 
avvik på kr 0,43 mill.)  
 
Merforbruk på vegvedlikehold og anleggsmaskiner skyldes under budsjettering i forhold til 
leasingkostnader og kostnader knyttet til overtidslønn for brøytemannskapet. Området Vann har 
merforbruk som skyldes hendelser på kommunalt vann-nettet. I 2017 var det flere relativ store 
hendelser på vann-nettet, brudd på hovedvannledning ved høydebassenget i påske, i juni og i 
september.  
 
Reparasjoner ved hendelser har medført høye kostnader. Kommunen ble også varslet om flere 
regresskrav for skadede eiendommer. Generelt er det vanskelig å planlegge for omfanget av brudd på 
VA-ledningene. Det er en tendens til at det blir budsjettert kanskje for nøkternt i forhold til de 

R-2016 Oppr-B-1 Rev-B-2017 R-2017 Avvik

Utgift 34 013 32 792 32 932 35 598 -2 666

Inntekt -22 732 -23 482 -23 482 -25 223 1 741

Netto utgift 11 281 9 310 9 450 10 375 -925

Hovedpost Hovedpost Regnskap hittil i år Årsbudsjett Avvik

6 Salgsinntekter -24 947 496 -22 711 773 2 235 723

7 Overføringer med krav til motytelse -275 622 -770 763 -495 141 

DI Driftsinntekter -25 223 118 -23 482 536 1 740 582

0 Lønn og sosiale utgifter 10 495 693 9 839 807 -655 886 

1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteproduksjon 11 753 779 12 070 423 316 644

3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 7 603 593 7 282 575 -321 018 

4 Overføringer 0 108 503 108 503

DU Driftsutgifter 29 853 065 29 301 308 -551 757 

5 Finansutgifter, finanstransaksjoner 5 744 684 3 631 065 -2 113 619 

FU Finansutgifter 5 744 684 3 631 065 -2 113 619 

SUM 10 374 631 9 449 837 -924 794 
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problemstillinger som vanligvis kan oppstå. Akutthendelser utløser mye overtid, som igjen kan gi økte 
lønnskostnader.  

For å begrense merforbruket ble det innført flere tiltak allerede i august. Rutiner for bruk av overtid var 
innstrammet. Særavtale for VA- beredskapsvakt var reforhandlet i høst 2017. Det er flere ansatte som 
er omfattet av ny vaktordning. Beredskapsområdet som er omfattet av vakten er utvidet, fra VA-vakt til 
teknisk beredskapsvakt, der vaktpersonell responderer på både VA-alarmer og kritiske hendelser på 
bygg med kommunaltjenesteproduksjon. For å kunne klare å holde seg innenfor de gitte 
budsjettrammene kun akutte hendelser i andre halvåret ble prioritert.  
 
Når det gjelder merforbruket på selvkostområdene for 2017 er selvkostområder fra 2018 skilt ut fra 
driftsregnskap, dette er for å danne et reelt fremtidig selvkostbilde og dekke inn kostnader gjennom 
gebyrene for området.  
 
Planlegging av fremtidige tiltak på alle områder har vært i fokus i 2017. 
Vegstandard i kommunen ble kartlagt i sommermåneder. Samlet data ble analysert og tallfestet ved 
bruk av normtall fra relevante vegvedlikeholdsprosjekter.  
 
Det har startet prosess for gjennomgang av bilparken på teknisk sektor. 
 
Inntekter 
Både for vann og avløp viser regnskapet at gebyrinntektene ligger litt over budsjettert nivå for 2017, 
merinntekt om lag kr 1,0 million. 
 
 

FELLESTJENESTER 

 
 

 

 
 

 
Området "Fellestjenesten" omhandler alt vedlikehold av kommunale bygg, vaktmestertjeneste, 
renhold, tråkkemaskin/alpinbakken og parker.  
 
Regnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på omlag kr 1,8 mill. 

Alt nødvendig vedlikehold på kommunale bygg ble utført. 

Det ble lagt stor vekt på detaljert kartlegging av vedlikeholdsbehov og resultater av kartleggingen ble 
lagt til grunn i årlige rulleringen av Vedlikeholdsplan for bygg. Planen ble sendt til intern høring.  

Vaktmestertjeneste ble i 2017 digitalisert. Nye digitale tjenester på teknisk sektor har gitt enklere, 
raskere og bedre dialog med kommunen for innbyggere og næringsliv.  

 
 
 

R-2016 Oppr-B-17 Rev-B-2017 R-2017 Avvik

Utgift 22 280 22 363 22 007 20 693 1 314

Inntekt -2 184 -1 513 -1 513 -2 054 541

Netto utgift 20 096 20 850 20 494 18 639 1 855

Hovedpost Hovedpost Regnskap hittil i år Årsbudsjett Avvik

6 Salgsinntekter -1 399 932 -1 513 331 -113 399 

7 Overføringer med krav til motytelse -653 933 0 653 933

DI Driftsinntekter -2 053 865 -1 513 331 540 534

0 Lønn og sosiale utgifter 9 327 680 9 235 491 -92 189 

1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteproduksjon 11 171 129 12 558 842 1 387 713

3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 193 800 213 240 19 440

DU Driftsutgifter 20 692 609 22 007 573 1 314 964

SUM 18 638 744 20 494 242 1 855 498
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SKATT OG RAMMETILSKUDD 

 

 

 

Totalt sett viser området for 2017 en merinntekt på om lag kr 4,0 millioner. 

Vedtatt budsjett for 2016 er basert på en inntektsramme for frie inntekter på kr 211,959 mill. Endelig 
regnskap for 2017 viser frie inntekter med kr 214,331 mill. Her er det altså en merinntekt i forhold til 
opprinnelig budsjett med om lag kr 2,3 mill netto.  
 
Hovedårsaken ligger i økt skatteinngang sammenlignet med opprinnelig prognose i Statsbudsjettet for 
2017. Som følge av økt skatteinngang nasjonalt vil også en del av denne merinntekten tilfalle 
kommunene i form av økte frie inntekter. Dette til tross for at inntektsutjevningen blir redusert som 
følge av økte skatteinntekter. Brutto merinntekt knyttet til skatt utgjør kr 4,39 millioner. 
 
Eiendomsskatteinntektene for 2017 er på kr 6,88 millioner. Dette er omlag kr 12 000 lavere enn 
budsjettet (99,8 % av budsjett). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R-2016 Oppr-B-17 Rev-B-2017 R-2017 Avvik

Utgift 19 503 18 254 18 254 20 591 -2 337

Inntekt -238 657 -241 642 -241 642 -247 969 6 327

Netto utgift -219 154 -223 388 -223 388 -227 378 3 990

Hovedpost Hovedpost Regnskap hittil i år Årsbudsjett Avvik

7 Overføringer med krav til motytelse -8 788 346 -8 200 000 588 346

8 Overføringer -222 069 315 -219 557 082 2 512 233

DI Driftsinntekter -230 857 661 -227 757 082 3 100 579

4 Overføringer 8 788 346 8 000 000 -788 346 

DU Driftsutgifter 8 788 346 8 000 000 -788 346 

9 Finansinntekter, finanstransaksjoner -17 111 085 -13 884 876 3 226 209

FI Finansinntekter -17 111 085 -13 884 876 3 226 209

5 Finansutgifter, finanstransaksjoner 11 802 871 10 253 811 -1 549 060 

FU Finansutgifter 11 802 871 10 253 811 -1 549 060 

SUM -227 377 529 -223 388 147 3 989 382
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FINANS 

 

 

 

 
Herav renter og avdrag 

 

Området balanserer totalt sett for 2017 med et lite merforbruk på omlag 0,3 millioner som i hovedsak 
er knyttet til amortisering av premieavvik knyttet til pensjonsordningen.  

Det er grunn til bekymring for utviklingen fremover med hensyn på akkumulerte premieavvik. Det at vi 
over mange år har hatt store, positive premieavvik medfører at årlig amortisering med stor grad av 
sannsynlighet vil bli høyere enn årlig premieavvik i årene fremover. Dette vil bety at vi etter hvert må 
budsjettere med en utgift for å dekke dette. For 2018 er det budsjettert med en netto utgift på kr 0,8 
millioner. 

Renter og avdrag viser et mindreforbruk på om lag kr 0,4 millioner. Dette har sammenheng med 
fortsatt lav rente gjennom hele 2017 og i løpet av 2017 har rentenivået gått ned. Dette vil dermed slå 
positivt inn på de store sertifikatene som vi rullerer årlig og hver 3. mnd. Renten her har gått ned med i 
snitt om lag 0,20 % poeng i løpet av 2017. Med sertifikater pålydende om lag kr 100 millioner vil dette 
utgjør om lag kr 200 000 i rentebesparelse sett ut fra nivået ved inngangen til 2017. I tillegg vil også 
effekten på øvrig lånegjeld komme, selv om vi her også har store deler sikret gjennom 
fastrenteavtaler. Fortsatt er det slik at sikringsgraden av gjelden er høy og da til et rentenivå som 
ligger langt over dagens markedsrente.  

 

 

R-2016 Oppr-B-17 Rev-B-2017 R-2017 Avvik

Utgift 34 018 26 208 26 208 28 341 -2 133

Inntekt -11 505 -700 -850 -2 716 1 866

Netto utgift 22 513 25 508 25 358 25 625 -267

Hovedpost Hovedpost Regnskap hittil i år Årsbudsjett Avvik

0 Lønn og sosiale utgifter 655 906 0 -655 906 

DU Driftsutgifter 655 906 0 -655 906 

9 Finansinntekter, finanstransaksjoner -2 715 862 -850 000 1 865 862

FI Finansinntekter -2 715 862 -850 000 1 865 862

5 Finansutgifter, finanstransaksjoner 27 684 462 26 207 500 -1 476 962 

FU Finansutgifter 27 684 462 26 207 500 -1 476 962 

SUM 25 624 507 25 357 500 -267 007 

R-2016 Oppr-B-17 Rev-B-2017 R-2017 Avvik

Utgift 26 176 26 208 26 208 25 727 481

Inntekt -943 -700 -700 -608 -92

Netto utgift 25 233 25 508 25 508 25 119 389
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Formannskapet 43/18 05.06.2018 
Kommunestyret 30/18 19.06.2018 
Helse-og sosialstyret 7/18 07.06.2018 

  

1. Tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune  

  

Rådmannens innstilling 
1. tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune tas til orientering. 
  
 
Formannskapets behandling av sak 43/2018 i møte den 05.06.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
1.tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune tas til orientering. 
 
Vedtak 
1.tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune tas til orientering. 
 
  

Saksutredning 
Drift 
Totalt sett viser driften pr. 1. tertial 2018 et merforbruk på om lag kr 0,8 millioner. Sammenlignet 
med samme periode i 2017 er dette en forverring med kr 1,6 millioner.  
 
Hovedårsaken til merforbruket er knyttet til teknisk sektor i hovedsak slik det fremkommer 
nærmere beskrevet under sektoren nedenfor. I tillegg rapporteres det også merforbruk både i 

167



OVK-sektoren og i HRO-sektoren. Disse merforbrukene antas imidlertid å jevne seg ut over 
året og det forventes at begge sektorene skal holde seg innenfor rammen for året som helhet.  
Det er imidlertid grunn til å følge dette nøye opp fremover. Rådmann ønsker på den andre side 
å opplyse om at budsjettene for sektorene er veldig stramme. Dette medfører at man ikke tåler 
mange hendelser og/eller nye tiltak fremover. Det er usikkerhet rundt om rammene kan holdes 
ut over året, men man har satt i gang tiltak for en nøktern drift ut året.  
 
Det er bekymringsfullt at teknisk sektor såpass tidlig på året er i stor ubalanse. Imidlertid må 
dette ses i sammenheng med inngåtte særavtaler som det ikke har vært tilstrekkelig kunnskap 
omkring og som man dermed ikke har sett hele den økonomiske konsekvensen av. Dette er 
forhold som det er tatt tak i og som det jobbes med å finne løsninger på. I tillegg har årets vinter 
krevd store mye ressurser knyttet til brøytetjenesten. Dette eskalerte i påsken hvor alt 
tilgjengelig materiell var i kontinuerlig drift. Dette medførte store ekstra utgifter.  
 
Organisasjonen opplever noe uro enkelte plasser. Medieoppslag tidligere i vinter indikerer også 
dette. Hvor stort problemet er har vi ikke fått helt oversikt over, men det er iverksatt tiltak for å 
kartlegge dette. Dette vil følges opp i tiden fremover. Det er imidlertid grunn til å ta signalene på 
alvor. Noe av forklaringen kan ligge i at det over langt tid har vært gjennomført ulike grader av 
omstilling og slitasje som følge av dette nå gir seg utslag slik vi nå ser. Dette vil forhåpentligvis 
nærmere kartlegging avklare. 
 
Investeringer 
Pr 1. tertial 2018 er de fleste vedtatte investeringsprosjekter igangsatt/satt i prosess. Noen 
prosjekter vurderes fortløpende og man vil komme tilbake til eventuelle behov for justeringer og 
forskyvninger/omprioriteringer. I og med at det fortsatt er tidlig på året legges det ikke frem 
noen detaljert rapportering knyttet til hvert prosjekt. Det vises for øvrig til omtale under 
Fellestjenester i vedlagt rapport. 
 
Likviditet 
Det har vært en god positiv utvikling av likviditeten de senere årene.  
Kommunens likviditet er fortsatt anstrengt og vi drifter fortsatt i perioder med bruk av 
trekkrettigheten. Imidlertid ser vi helt klare forbedringer. Bruken av trekkrettigheten vil hele tiden 
avhenge av driftsnivået og utbetalingene, herunder fremdriften knyttet til investeringsprosjekter 
 
Konklusjon 
Rådmannen vil på bakgrunn av fremlagt rapport fremme som egen sak forsalg til 
budsjettreguleringer for 2018. 
Vedlegg 
1 2018 05 25 Første tertialrapport 2018 

 
 
Vedlegg  

1. tertialrapport 2018

168



Økonomisk statusrapport 1. tertial 2018 – Nordkapp kommune 

 

    
 

 

1. TERTIALRAPPORT  

2018 

 

JANUAR – APRIL  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

169



Økonomisk statusrapport 1. tertial 2018 – Nordkapp kommune 
 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I n n h o l d 
 
1.  Sammendrag – drift      3 

  

170



Økonomisk statusrapport 1. tertial 2018 – Nordkapp kommune 
 

 3 

Drift 2018 totalt  
 

 
 
Totalvurdering – drift  
Totalt sett viser driften pr. 1. tertial 2018 et merforbruk på om lag kr 0,8 millioner. Sammenlignet 
med samme periode i 2017 er dette en forverring med kr 1,6 millioner.  
 
Hovedårsaken til merforbruket er knyttet til teknisk sektor i hovedsak slik det fremkommer nærmere 
beskrevet under sektoren nedenfor. I tillegg rapporteres det også merforbruk både i OVK-sektoren 
og i HRO-sektoren. Disse merforbrukene antas imidlertid å jevne seg ut over året og det forventes 
at begge sektorene skal holde seg innenfor rammen for året som helhet. Det er imidlertid grunn til å 
følge dette nøye opp fremover. Rådmann ønsker på den andre side å opplyse om at budsjettene for 
sektorene er veldig stramme. Dette medfører at man ikke tåler mange hendelser og/eller nye tiltak 
fremover. Det er usikkerhet rundt om rammene kan holdes ut over året, men man har satt i gang 
tiltak for en nøktern drift ut året.  
 
Det er bekymringsfullt at teknisk sektor såpass tidlig på året er i stor ubalanse. Imidlertid må dette 
ses i sammenheng med inngåtte særavtaler som det ikke har vært tilstrekkelig kunnskap omkring 
og som man dermed ikke har sett hele den økonomiske konsekvensen av. Dette er forhold som det 
er tatt tak i og som det jobbes med å finne løsninger på. I tillegg har årets vinter krevd store mye 
ressurser knyttet til brøytetjenesten. Dette eskalerte i påsken hvor alt tilgjengelig materiell var i 
kontinuerlig drift. Dette medførte store ekstra utgifter.  
 
Organisasjonen opplever noe uro enkelte plasser. Medieoppslag tidligere i vinter indikerer også 
dette. Hvor stort problemet er har vi ikke fått helt oversikt over, men det er iverksatt tiltak for å 
kartlegge dette. Dette vil følges opp i tiden fremover. Det er imidlertid grunn til å ta signalene på 
alvor. Noe av forklaringen kan ligge i at det over langt tid har vært gjennomført ulike grader av 
omstilling og slitasje som følge av dette nå gir seg utslag slik vi nå ser. Dette vil forhåpentligvis 
nærmere kartlegging avklare. 
 
Oppsummering 
Rådmannen vil på bakgrunn av fremlagte rapport legge frem egen sak med forslag til 
budsjettreguleringer for 2018.  
 
Likviditet  
Det har vært en god positiv utvikling av likviditeten de senere årene.  
Kommunens likviditet er fortsatt anstrengt og vi drifter fortsatt i perioder med bruk av 
trekkrettigheten. Imidlertid ser vi helt klare forbedringer. Bruken av trekkrettigheten vil hele tiden 
avhenge av driftsnivået og utbetalingene, herunder fremdriften knyttet til investeringsprosjekter. 
 
Det er tidligere signalisert at målsettingen på sikt må være at vi gjør oss uavhengig av 
trekkrettigheten. Trekket på konsernkontoordningen varierer avhengig av betalingsstrømmene. Etter 
rådmannens vurdering vil eneste måte å bedre totalsituasjonen på likviditetsmessig være gjennom 
positive resultater over lang tid.   
 
Benyttet trekkrettighet viser følgende: 
 
Dato    Netto trekk konsernkonto 
30.4.2017 kr -0,045 mill i trekk 
31.12.2017   kr  2,300 mill i positiv saldo 
30.4.2018   kr 8,273 millioner i positiv saldo 
 
Det vil være nettobelastningen til enhver tid som er rentebærende. Det er også verdt å merke seg at 
skattetrekkmidlene står på egen skattetrekkskonto som ikke inngår i konsernkontoordningen.  
 
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik budsjett-regnskap Årsbudsjett

Netto utgift alle rammeområder 68 585 856kr           67 739 696kr               -846 160kr                            195 702 333kr                   

Frie inntekter og avkskrivnnger -83 520 564kr         -83 520 564kr             0kr                                        -227 546 565kr                  

Renter og avdrag 8 960 644kr             8 960 644kr                 -kr                                         31 844 232kr                     

Netto resultat -5 974 064kr           -6 820 224kr               -846 160kr                           -kr                                     
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Investeringer  
Pr 1. tertial 2018 er de fleste vedtatte investeringsprosjekter igangsatt/satt i prosess. Noen 
prosjekter vurderes fortløpende og man vil komme tilbake til eventuelle behov for justeringer og 
forskyvninger/omprioriteringer. I og med at det fortsatt er tidlig på året legges det ikke frem noen 
detaljert rapportering knyttet til hvert prosjekt. Det vises for øvrig til omtale under Fellestjenester. 
 
Revidert nasjonalbudsjett 2018 og Kommuneproposisjonen for 2019 
Revidert nasjonalbudsjett for 2018 og Kommuneproposisjonen for 2019 ble lagt frem 15.5.2018.  
 
Hovedkonklusjonen i revidert Nasjonalbudsjett for 2018 var følgende: 

- Anslaget for den kommunale kostnadsdeflatoren i 2018 er uendret sammenlignet med 

Nasjonalbudsjettet for 2018, 2,6 %. 

- Skatteanslaget som ble lagt til grunn i budsjettvedtaket for 2018 er nedjustert med 500 

millioner. Dette vil for Nordkapp kommunes del kunne medføre en inntektssvikt på om lag 

0,6 mill. I og med at skatteinntektene er et anslag anbefales foreløpig ikke noe 

budsjettreguleringer som følge av denne nedjusteringen.  

- Overføringen av øremerkede tilskudd øker med kr 2,8 mrd. Økningen er blant annet 

forventet å komme gjennom fordeling av inntekter fra salg av oppdrettstillatelser. 

Kommunenes del av disse inntektene regnes med i de samlede inntekten i sektoren. Dette 

medfører imidlertid at veksten i frie inntekter som var lagt til grunn reduseres tilsvarende 

forventet inntektsøkning knyttet til denne posten. 

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

I regjeringens opplegg for 2019 kan følgende hovedpunkter trekkes frem:  

- Økning i kommunenes frie inntekter med mellom 2,6 og 3,2 mrd, noe som tilsvarer en 

vekst på mellom 0,7 og 0,9 prosent. Innenfor denne veksten blir det trukket frem satsning 

på rusfeltet med 0,2 mrd og 0,1 mrd på habilitering og rehabilitering. Dette skiller seg 

hverken positivt eller negativt ut fra kommuneopplegget de siste år. 

- Kostnadsdeflatoren for 2019 antas å ligge på om lag samme nivå som for 2018, ca 2,6 %. 

- Det legges fortsatt til grunn en høyere amortiseringskostnad knyttet til pensjonsordningen 

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

allerede har sett konturene av de siste tre årene. Det legges til grunn økte forventede 

pensjonskostnader. 

- I 2019 foreslås det ikke større endringer i inntektssystemet. 
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POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER  
 
Sentraladministrasjonen   
 

 
 
Politiske styrings- og kontrollorganer og Sentraladministrasjonen viser ved utgangen av 1. tertial 
2018 et mindreforbruk på om lag kr 100 000. Det forventes en merutgift i størrelsesorden  
kr 200 000 kr på årsbasis knyttet til ulike områder. Dette antas å kunne dekkes innenfor 
eksisterende rammer som følge av noe vakanse deler av året. Det antas at rammeområdet for året 
som helhet vil holde seg innenfor vedtatte rammer. 

 
Planområdet 
I første tertial 2018 har det pågått arbeid med områderegulering Nordkapp-halvøya. På bakgrunn av 
innkomne innspill og politiske føringer er det sannsynlig at planforslaget vil justeres og sendes til ny 
førstegangsbehandling. Planen forventes ferdigstilt tidlig i høst. Ekstra utredninger og ny behandling 
av plan kan medføre budsjettoverskridelser. Størrelsen på mulige overskridelser er foreløpig ukjent. 
Dette vil bli varslet så snart dette er kjent. 
 
Områderegulering av Honningsvåg sentrum utsettes til arbeidet med områderegulering av 
Nordkapp platået ferdigstilles.  
 
Kommunen deltar i et prosjekt i regi av kartverket som vil føre til utarbeidelse av digitalt planregister. 
Alle planer skal også legges inn i Gis-Line. Arbeidet er påbegynt men kartverket er noe forsinket. 
Ferdigstillelse forventes ila høsten 2018.  
 
Ikt 
Nordkapp kommune har fått midler fra KMD til å igangsette et digitaliseringsprosjekt med sikte på å 
heve basis IKT kompetanse blant de ansatte og blant befolkningen. Arbeidet er i rute og det er satt 
opp en selvbetjeningsstasjon for publikum ved servicekontoret samt et kurstilbud ved biblioteket og 
på Rådhuset.  
 
Anskaffelse av kvalitets- og avvikshåndteringssystem er i rute. Anskaffelse av kommune tv er utsatt 
til juni av hensyn til arbeidet med innføring av nye personvernregler og den pågående kartleggingen 
av IT systemer og inngåelsen av databehandleravtaler.  
 
Det forventes ikke budsjettavvik på årsbasis.  
 
Servicekontoret / personal 
Servicekontoret er bemannet med tre årsverk og en ekstra ressursperson i en midlertidig 20% 
stilling. Sistnevnte styrking er gjennomført innenfor gjeldende budsjettramme og begrunnes med økt 
oppgavevolum innenfor arkiv ifm overgang til fullelektronisk arkivsystem. Overgangen innebær at vi 
utvidet antall brukere av det kommunale saksbehandlingssystemet Elements fra om lag 20 til om lag 
60 brukere.  
 
Økonomienheten 
Innenfor økonomiområdet har hovedfokus gjennom første tertial 2018 vært drift. Enheten har vært 
preget av kapasitetsutfordringer i tillegg til sykefravær i perioden. Det er engasjert en vikar og den 
ledige stillingen har vært lyst ut tre ganger i perioden. Det jobbes nå aktivt med å få på plass både 
kortsiktige- og mer langsiktige bemanningsløsninger i enheten. 
 
Eiendomsskatteobjekter i kommunen er retaksert og det er sendt ut skattesedler til samtlige 
objekteiere. Det har kommet om lag 50 klager til behandling innen klagefristens utløp. Kommunen 
vil benytte seg av takseringsbyrå til å bistå i klagebehandlingen. Oppgaven løses innenfor 
eksisterende prosjektbudsjett.  
 
 
 
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

8 860 457kr          8 960 400kr                99 943kr                              28 680 012kr                     
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OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN  
 

 
 
Regnskapet for Oppvekst-, velferd- og kultursektoren viser samlet sett et merforbruk på kr 261 467 
pr 1. tertial 2018.  
 
Tidlig i regnskaps- og driftsåret er det usikkerhet knyttet til flere forhold. De største økonomiske 
usikkerhetsmomentene er knyttet til tiltak i barnevern og spesialpedagogiske tiltak i barnehagen og 
skolen. Det kan i så måte ikke utelukkes at sektoren kommer i budsjettmessig ubalanse ved 
regnskapsårets slutt. Vurderingen pr 1. tertial 2018 er at det totalt sett er sannsynlig at vedtatt 
budsjettramme vil kunne overholdes for året som helhet.  
 
FABU 
FABU-enheten styres per 1. tertial 2018 mot et lite merforbruk. Det er knyttet stor usikkerhet særlig 
innenfor tiltak i barnevernet. Usikkerheten skyldes tiltak der kostnadene er usikker, samt eventuelle 
tiltak det ikke kjennes til så tidlig i budsjettåret. Det kan komme vanskelige og kostnadskrevende 
saker på barnevernet i løpet av året. Omfanget av dette er ikke kjent, men kan få konsekvenser for 
den økonomiske balansen. 
Bemanningssituasjonen innenfor PPT har over tid vært ustabil. Per 1. tertial 2018 gir dette et mindre 
forbruk på fastlønn. Imidlertid medfører dette økte kostnader til konsulenttjenester for å løse 
primæroppgaver innenfor tjenesten.  
 
Grunnskole og SFO 
Samlet sett styres grunnskoleområdet mot et lite merforbruk per 1. tertial 2018. Merforbruket 
skyldes i sin helhet kjøp av skoleplasser for fosterhjemsplasserte i fra andre kommuner.  
 
Barnehager 
Barnehageområdet som helhet styrer mot et mindre forbruk per 1. tertial 2018.  
Kostnadene tilknyttet barn med spesialpedagogisk hjelpebehov er betydelig usikker og kan medføre 
økte kostnader fra og med august 2018.  
 
Voksenopplæringen 
Voksenopplæringen styres per 1. tertial 2018 mot et merforbruk. Merforbruket skyldes at antall 
flyktninger som ankommer Nordkapp kommune er betydelig redusert, noe som får innvirkning på 
størrelsen på tilskuddene Nordkapp kommune mottar for å drive voksenopplæringen.  
 
Allmenne kulturformål, kultur og idrett 
Området styres per 1. tertial 2018 med et lite mindreforbruk. Det er usikkerhet knyttet til en del 
mindre inntekter og utgifter som kan påvirke resultatet innenfor området ved årsslutt.  
 
NAV 
Området styres per 1. tertial 2018 mot et mindre merforbruk. Dette skyldes merforbruk innenfor 
økonomisk sosialhjelp.  
Nordkapp kommune har de siste årene bosatt et betydelig antall flyktninger, og man ser nå 
konturene av at det er stadig flere som ikke kommer i lønnet arbeid etter endt introduksjonsprogram.  
Dette er det tatt høyde for både budsjettmessig og faglig i vurderingen av antall nye bosettinger, 
men regnskapstallene per 1. tertial viser at avsatte budsjettmidler sannsynligvis ikke er 
tilstrekkelige.  
 
Konklusjon 
Vurderingen per 1. tertial er at det er gode muligheter for at oppvekst-, velferd- og kultursektoren vil 
driftes innenfor vedtatt budsjettramme i 2018. 
I sektoren vil det være stort fokus på den økonomiske situasjonen og virksomhetene vil følges opp 
tett i arbeidet med å overholde vedtatte budsjettrammer.  

 

 

 

 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

25 777 991kr        25 516 524kr              -261 467kr                           70 181 097kr                     
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HELSE-, REHABILIERING- OG OMSORGSSEKTOREN  
 

 
 
Helse- rehabilitering- og omsorgssektorens regnskap pr 1. tertial 2018 viser samlet sett et mer 
forbruk på knapt kr 60 000.  Erfaringsmessig er det for tidlig å trekke endelige konklusjoner basert 
på disse tallene selv om det ofte har vist seg at avspeilingene fra 1. tertial langt på vei sier noe om 
utviklingen for resten av året. I så måte er det knyttet en viss bekymring til status pr 1. tertial.   
 
Det er i budsjettet for 2018 lagt til grunn at den pågående prosessen med OU – prosjektet «Den 
trygge havnen» skal fortsette dette året. Det handler i stor grad om å tilpasse tjenesteområdene til 
ny struktur. Det er avgjørende for å lykkes at vi fortsetter med å dreie ressursbruken fra mindre 
institusjonsdrift til mer hjemmebasert drift. Dette innebærer mer fleksibilitet i ressursstyringen og 
utøvelse av tjenester må i større grad skje der brukerne bor. Som en del av dette arbeidet er det 
også bevilget kr 0,5 mill. i investeringsbudsjettet til å utrede fremtidig struktur for heldøgns 
boliger/sykehjem og fremtidige lokaler for blant annet hjemmetjenesten. 
 
I budsjettene for 2016 og 2017 var det forventet at OU- prosjektet skulle gi budsjettmessige effekter 
med til sammen kr 4,3 millioner. Innen utgangen av 2017 så man at dette ikke var realisert fullt ut og 
konklusjonen var at arbeidet måtte fortsette for at vedtatte effekter kunne tas ut i løpet av 2018. I 
tillegg til dette jobbes det også med å effektuere nye budsjettvedtak for 2018 med forventet 
økonomisk effekt samlet for sektoren på kr 1,75 millioner. Dette har sammen med effektueringen av 
tidligere års budsjettiltak vist seg utfordrende å få på plass tidlig nok til at vi allerede pr 1. tertial 
skulle kunne se effekten av dette i tilstrekkelig grad.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet har så langt i 2018 har vært økende innenfor enkelte døgntjenester. På grunn av 
omlegging til nytt fagprogram innenfor bemanningsstyring er ikke all rapportering kvalitetssikret pr. 
1. tertial. Sykefraværet varierer fra det laveste i hjemmesykepleien med ca. 5,5 % til rundt 15% i 
enkelte institusjonsavdelinger.  
 
Ferieavvikling 
Ferieavviklingen for 2018 er i utgangspunktet godt planlagt men det er allerede kommet uventede 
sykemeldinger som kan føre til en del utfordringer. I tillegg ser vi også i år at siste del av ferien er 
vanskelig å få dekket. Det vurderes derfor å benytte vikarbyråtjenester for noen uker i 
august/september.   
 
Institusjonsdrift, hjemmebasert omsorg og rehabiliteringstjenesten 
Til tross for at vi registrerer et større merforbruk på særlig Nordkapp helsesenter 
/sykehjemstjenesten er målet for sektoren som helhet å komme i balanse ved årets slutt. Dette er 
mulig på grunn av mindre forbruk i andre enheter, blant annet har Rehabiliteringstjenesten vakanser 
i stillinger på grunn av ubesatt/konstituert lederstilling, samt langtidssykefravær i fagstillinger. I 
tillegg har kjøkkenet og lege/jordmortjenesten noe mindre forbruk. Samlet vil dette kunne bidra til 
balanse ved årets slutt. Til tross for mindre forbruk i noen enheter er det ikke slik at man kan 
omdisponere budsjettene mellom enhetene permanent. Driften innenfor Rehabiliteringstjenesten har 
ikke vært på et normalt nivå så langt dette året, noe som har vært svært utfordrende for både 
ansatte og brukere.  
 
Sektoren har i siden våren 2015 jobbet med flere større omstillinger og 2018 vil være et år hvor man 
vil kunne få svar på hva de samlede effektene er. Det området som har vist seg å være mest 
vanskelig å omstille og redusere driftsmessig er institusjonstjenesten. Det er også dette område 
som «historisk» sett har hatt de største budsjettavvikene. Blant annet har driften ved Nordkapp 
helsesenter både vært vanskelig å budsjettere samt ha god økonomistyring over. For å søke å 
skaffe bedre oversikt over kostnadene knyttet til selve sykehjemsdriften og tjenestetilbudet ved 
korttidsenheten/sykestua har vi i 2018 valgt å splitte driften ved Nordkapp helsesenter i to 
ansvarsområder, ett for de to sykehjemsavdelingene Nordkappfjellet og Kjelvikstua og ett nytt 
område med korttidsenhet og sykestue inkludert legevakten. Vi vil først etter 2018 få et riktig bilde 
på fordelingen av utgiftene mellom de to enhetene da det er en del drift på tvers med deling av 
personell, samt andre felles utgifter. Da det er første året disse to er splittet må områdene fortsatt 
ses i sammenheng når det gjelder økonomien. 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

23 997 109kr       23 939 884kr              -57 225kr                             65 699 347kr                     
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Helseavdelingen (jordmortjenesten og legetjenesten 
Både i jordmortjenesten og legetjenesten er regnskapet i balanse med det budsjetterte pr 1. tertial. 
Det er allerede kommet inn en uforholdsmessig stor andel av refusjonen fra Finnmarkssykehuset for 
jordmor i vakt, men dette vil jevne seg ut gjennom året. Refusjon ført som inntekt fra Nav er refusjon 
for takstbruk fra HELFO. 
 
Lønnsutgiftene er i balanse med budsjettet. For legevakt og bakvakt er godtgjørelsene nå økt i 
sentrale forhandlinger med tilbakevirkende kraft fra 1. januar i år. Det var ventet at dette skulle skje, 
og budsjettet ivaretar dette. Det forutsettes da at 1/3 av bakvaktene blir avspasert slik som i 2017.  
 
Inntektene er i balanse med det budsjetterte pr 1. tertial. Det vil også inn et større beløp nå i mai, og 
da ligger vi økonomisk godt an før en lengre tid med ferieavvikling og lavere produksjon. Refusjon 
fra Staten for turnuslege kommer som et samlet beløp for to halvår først de nærmeste månedene. 
Refusjon fra Finnmarkssykehuset for drift av lysbehandlingsenheten kommer senere, og vil beløpe 
seg til opp mot kr 60 000 på årsbasis. Det er stadig signalisert at det skal lages en avtale mellom 
foretaket og kommunen om tilskudd til kreftbehandlingen vi driver. Dette vil bli fulgt opp i tiden 
fremover. 
 
 
 
TEKNISKE TJENESTER  

 

 
 
Kommunaltekniske tjenester omfatter, vinter og sommervedlikehold av veier, drift av 
anleggsmaskiner, oppmåling, byggesaksbehandling, parkering, renovasjon, brannvesen og 
oljevernberedskap. Gjennomføring av investeringsprosjekter gjennomføres også innenfor Tekniske 
Tjenester.  
 
Vann- og avløpstjenester, samt feiertjeneste og renovasjon er selvkostområder som er tatt ut i eget 
område i kommunens økonomi.  
 
Regnskapet pr 1.tertial 2018 viser et merforbruk for tekniske tjenester på om lag kr 570 000. 
 
Det har vært mye snø og snødrev i vinter og spesielt i påske og det har blitt utført brøyting med 
meget god innsats av brøytemannskapene for å sikre god framkommelighet på veinettet. Området 
maskindrift/veivedlikehold viser imidlertid et merforbruk på kr 633 215 pr 1. tertial. Det skyldes i 
hovedsak at det ikke i tilstrekkelig grad er budsjettert med inngått særavtale for vaktordning for 
maskinkjørerne. Brøyting og vintervedlikehold krever stort ressursbruk, noe man må se nærmere på 
i forhold til både økonomi og arbeidsbelastning av medarbeidere i kommunal brøytetjeneste.  
 
Byggesak og oppmåling viser foreløpig negativt avvik henholdsvis på kr 93 000 og kr 60 000, dette 
skyldes manglende inntekter, noe som vil rette seg ut over året. 
 
Brann og redning viser negativt avvik på om lag kr 200 000. Avviket skyldes i hovedsak 
lisenskostnader for nødnettet. Stor rasfare i påske medførte også ekstra kostnader knyttet til 
overvåking av skredutsatte områder. Det er også merutgifter knyttet til utstyrskjøp. 
 
Kommunen har mange biler på leasing med betydelige kostnader. Mange leasingavtaler går ut i 
2018 og det er på tide å revidere bilpark for tekniske tjenester. En analyse utført i egen regi viser at 
leasingkostnader er høye, og det kan lønne seg å kjøpe ut enkelte biler. 
Det foreslås å investere inntil kr 900 000 for å kjøpe ut 4 biler som brukes av brann og redning, 
vann, vaktmesterkorps og vegvedlikehold. En slik investering kan forsvares med besparelse på kr 
477 640 (prognose for besparelse beregnet for 3 år). 
 
Til tross for betydelig merforbruk per 1. tertial forventes det at tekniske tjenester vil holde seg 
innenfor de gitte rammer for året som helhet. 
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

2 806 335kr         2 236 716kr                -569 619kr                           10 701 367kr                     
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Selvkostområder  
Selvkostområder viser foreløpig regnskap i balanse. Det vil i forbindelse med 2. tertial bli lagt frem 
mer detaljert informasjon omkring den økonomiske utviklingen på disse områdene. 
 
Kommunen sliter fortsatt med brudd på vannledninger, dette skyldes som regel klimaendringer og 
påkjenning fra økende transport. En stor reparasjon av vannledning i Nordvågveien i april førte til at 
flere hus i Presteheia og i Nordvågveien var uten vann i over en uke. Bruddet skjedde i grøften med 
høyspentkabel. Kostnader for arbeid med tining av tele, graving og reparasjon anslås til i størrelsen 
kr 100 000. 
 
Avløpsområdet preges ofte av at det oppstår tetting av rør som må åpnes og spyles. 
Avløpsledningene er som vel kjent gamle og skader oppdages ofte og må repareres. 
 
Innenfor området Vann og Avløp pågår det flere oppgaver der noen er av forberedende karakter og 
vil senere bli fremmet som investeringsprosjekt. Her vil det bli benyttet Norconsult AS for tidlig 
prosjektering. Dette forberedende arbeid forutsettes gjennomført innenfor rammene gitt i 
driftsbudsjettet. Grunnlag for dette vil i første rekke være å starte arbeid med oppdatering av 
hovedplan for vann og avløp.  
 
Prosjekter knyttet til sikring av vannforsyning i Nordkapp kommune ligger også under 
selvkostområder. Her kreves det mer utredninger for å kunne gjøre smarte langsiktige investeringer. 
Sikring av vannforsyning, planer og prioriteringer må vedtas av kommunestyret og godkjennes av 
NVE. 
 
 
 
FELLESTJENESTER  

 

 
 
Fellestjenester omfatter drift av byggene skoler, barnehager, rådhus, kulturbygg, bassenger, 
utleieboliger, tilfluktsrom samt parker. 
 
Regnskapet viser pr 1.tertial 2018 et merforbruk på omlag kr 58 000. Dette skyldes mange 
driftsprosjekter knyttet til nødvendig vedlikehold av den kommunale bygningsmassen. I tillegg til de 
løpende daglige oppgaver som omfattes av bygg drift blir det også utført en rekke mindre prosjekter 
der vaktmestergruppen må ivareta en nødvendig koordinator- og byggelederrolle. Flere av disse 
prosjektene er av kritisk karakter.  
  
Fellestjenester har generelt ikke kapasitet til å utføre prosjekter i egen regi, det vil nødvendigvis gå 
på bekostning av de daglige oppgaver.   
 
Selv om en tar de mindre prosjekter i betraktning forventes Fellestjenestene likevel å kunne 
balansere ved årets slutt. 
 
Utsiktene for resten av året 
Samlet sett er det mange prosjekter og aktiviteter som pågår/planlegges utover året. Og det er et 
betydelig press med å holde både oversikt og nødvendig kontroll og styring med alle prosjekter og 
aktiviteter som ønskes gjennomført.  
 
For Teknisk er det viktig å få styrket kompetanse og kapasitet både på vaktmestersiden og på 
ledelsessiden/ingeniørsiden for å unngå at en ikke skal komme uakseptabelt på etterskudd med de 
konsekvenser det vil ha. 
 
Tilskudd til diverse arbeid 
Teknisk sektor har søkt på flere tilskuddsordninger i 2018.  
Søknader som sektoren fikk innvilget er som følger: 

1. Trafikksikkerhetsmidler: kr 130 000 (autovern på 4 kommunale veger) 
2. Kompetanseheving i universell utforming for teknisk personell og byggesak kr 190 000 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

7 127 296kr         7 069 504kr                -57 792kr                             20 440 510kr                     
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3. Universell utforming - Tilskudd til prosjektering av tiltak. Heis og HC toalett på Rådhuset, kr 
120 000 

 
Gjennomføring av prosjekter er ressurskrevende og tidskrevende oppgave. 
 
Investeringsprosjekter 
Det pågår arbeid med prosjekter i hht. investeringsbudsjettet. Teknisk sektor har ansvar over mange 
prosjekter, prosjektoppfølging og gjennomføring er tidskrevende og ressurskrevende prosess.  
 
Prosjektene krever god og planmessig oppfølging, spesielt de prosjektene der det må gjennomføres 
en detaljert anbudsprosess. Teknisk har ikke kapasitet i egne rekker til å håndtere dette i tillegg til 
alle de daglige løpende oppgaver. Teknisk sektor har derfor inngått rammeavtale med Norconsult 
AS om å ivareta denne oppgaven. Prosjektene generelt er i rute og under kontroll. Det er et krav at 
arbeid som medfører eventuelle budsjettavvik skal meldes og godkjennes før det utføres. 
 
Prosjekter som er avsluttet per 1.tertial 2018: 

1. Ny oksygenterminal på helsesenter 
2. Ny varmtvannstank i Nordvågen barnehage 
3. Renovering av Nordkapp kino 
4. Elektroniske kjørebøker 
 

Prosjekt som forventes avsluttet i juni 2018 er asfaltering Turngata.  
 
Flere asfalteringsprosjekter er under prosjektering (Kirkegata gammel del, Elvebakken, 
Sykehusveien), forventet anbud er juni 2018. Prosjekt Støttemur og asfaltering av Elvegata 
forventes lyst ut i juni 2018. 
Utskifting av 4 VA kummer er under prosjektering (prosjekteres av Norconsult AS). 
Prosjekter som er lagt ut på anbud: 
Nordkapp barnehage, Nordkapp helsesenter og Honningsvåg svømmehall, med tilbudsfrist 1. juni 
2018. 
 
Prosjekt Kledning av Turnbygget er foreslått å gjennomføre i 2019 slik at i 2018 man kan fokusere 
på detaljprosjektering. 
 
 
 
SKATT OG RAMMETILSKUDD  
 

 
 
Siste prognose for skatteinngang og rammetilskudd (18.5.2018) for 2018 er på kr 212,6 millioner. 
Vedtatt budsjett for 2017 er basert på en inntektsramme for frie inntekter på kr 218,8 millioner. 
Bakgrunnen for denne svikten i frie inntekter er knyttet til inntektsutjevningen for 2018 som er basert 
på folketall pr 1.1.2018, mens budsjettforutsetningen la opp til stabilt folketall sammenlignet med 
2017. Folketallet pr 1.1.2018 viste en nedgang på 52 til 3239 innbyggere fra nivået pr 1.1.2017 på 
3291. Dette utgjør om lag kr 1,7 millioner i sviktene inntekter basert på siste prognose. I tillegg er 
det varslet nedjustering av skatteinngangen for 2018 i forbindelse med fremleggelsen av revidert 
Nasjonalbudsjett for 2018 som for vår del utgjør om lag kr 0,5 mill.  
 
Dette er bekymringsfullt og viser at vi er svært sårbare for selv små endringer i folketallet. Imidlertid 
er det allikevel grunn til å anta at inntektsmålet som er lagt til grunn for 2018 vil kunne nås. Dette 
har sammenheng med fremleggelsen av revidert Nasjonalbudsjett hvor det totalt sett legges til 
grunn at kommunenes inntekter vil ligge på nivå med det som var forutsatt i vedtatt Nasjonalbudsjett 
for 2018. Dette er da knyttet til de varslede merinntekter vedrørende øremerkede tilskuddene på om 
lag kr 2,8 mrd for 2018 samlet sett for kommunesektoren.  
 
Pr 1. tertial 2018 er inntektsrammen for frie inntekter basert på og periodisert i hht opprinnelig 
budsjett for 2018. Det fremmes dermed ingen forslag om budsjettreguleringer for frie inntekter pr 1. 
tertial. 
  

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

-83 520 564kr         -83 520 564kr             0kr                                       -227 546 565kr                 
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Eiendomsskatteinntektene viser pr 1. tertial 2018 en merinntekt på om lag kr 67 000, dette er i 
samsvar med vedtaket som ble gjort i februar 2018 knyttet til retakseringen av alle 
eiendomsskatteobjekter. Dette vil på årsbasis gi en merinntekt på om lag kr 201 000. Imidlertid er 
det grunn til å anta at forestående klagebehandling vil resultere i at noen av klagene blir tatt til følge, 
slik at totale inntekter dermed vil gå noe ned i forhold til utskrevet eiendomsskatt. Det er dermed lagt 
til grunn at inntektene her balanserer i samsvar med budsjett for året som helhet. 
 
 
 
RENTER OG AVDRAG  
 

 
 
Renter og avdrag betales både kvartalsvis og halvårlig. Pr 1. tertial 2018 er det gjort periodiseringer 
med utgangspunkt i at vi er innenfor rammen. Området følges kontinuerlig opp både mht budsjett og 
strukturelle grep.  
 
Nordkapp kommune har en relativt stor andel rentesikringer på låneporteføljen, disse stammer 
tilbake til midten av 2000-tallet. Ut fra dagens rentenivå betaler vi en høy rente på disse sikringene (i 
gjennomsnitt ca 5 %). Det har derfor de siste tre - fire årene vært gjort relativt omfattende 
omstruktureringer av de lengste sikringsavtalene med siktemål å redusere den totale 
rentebelastningen ved at disse avtalene er blitt forlenget noe i forhold til opprinnelig løpetid. 
Resultatet av omstruktureringene ser vi nå konturene av gjennom mer stabil og forutsigbare 
renteutgifter. Området er gjenstand for kontinuerlig oppfølging og overvåking med sikte på å 
redusere belastningen.  
 
Til tross for at Nordkapp kommune har en relativt stor andel av lånegjelden sikret i langsiktige 
avtaler med fast rente ser vi effekten av det lave rentenivået og de grep som er gjort i forhold til 
sikringsavtalene.  
 
 
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

8 960 644kr         8 960 644kr                -kr                                        31 844 232kr                     
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Nordkapp kommune  Anne Berit Eriksen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst-, velferd-,og kulturstyret 3/18 09.05.2018 
Formannskapet 23/18 15.05.2018 
Kommunestyret 31/18 19.06.2018 

  

Styrking av barneverntjenesten  

 Rådmannens innstilling 
  

1. Bemanningen i barneverntjenesten økes med en 100 % stilling fra 1.september 2018. 
2. Det etableres en kommunal akuttberedskap fra 1.september 2018 etter hjemmevakts 

løsning i påvente av nærmere utredninger gjennom KS prosjektet av muligheter for 
interkommunalt samarbeid 

3. Inndekning av tiltaket i 2018 tas i forbindelse med budsjettregulering 
4. Kostnadene fra og med 2019 innarbeides i årsbudsjett 2019 

 
 
 

 
Oppvekst-, velferd-,og kulturstyrets behandling av sak 3/2018 i møte den 09.05.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 

1. .Bemanningen i barneverntjenesten økes med en 100 % stilling fra 1.september 
2018. 

2. Det etableres en kommunal akuttberedskap fra 1.september 2018 etter 
hjemmevakts løsning i påvente av nærmere utredninger gjennom KS prosjektet 
av muligheter for interkommunalt samarbeid 

3. .Inndekning av tiltaket i 2018 tas i forbindelse med budsjettregulering 
4. Kostnadene fra og med 2019 innarbeides i årsbudsjett 2019 
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Vedtak 
 

1. .Bemanningen i barneverntjenesten økes med en 100 % stilling fra 1.september 
2018. 

2. Det etableres en kommunal akuttberedskap fra 1.september 2018 etter 
hjemmevakts løsning i påvente av nærmere utredninger gjennom KS prosjektet 
av muligheter for    interkommunalt samarbeid 

3. Inndekning av tiltaket i 2018 tas i forbindelse med budsjettregulering 
4. .Kostnadene fra og med 2019 innarbeides i årsbudsjett 2019 

  
 
Formannskapets behandling av sak 23/2018 i møte den 15.05.2018:  

Behandling 
 
Oppvekst-, velferd-,og kulturstyret 09.05.2018 
1.Bemanningen i barneverntjenesten økes med en 100 % stilling fra 1.september 2018. 
2.Det etableres en kommunal akuttberedskap fra 1.september 2018 etter hjemmevakts 
løsning i påvente av nærmere utredninger gjennom KS prosjektet av muligheter for 
interkommunalt samarbeid 
3.Inndekning av tiltaket i 2018 tas i forbindelse med budsjettregulering 
4.Kostnadene fra og med 2019 innarbeides i årsbudsjett 2019 
  
Her må innarbeides formulering om finansiering i budsjett 2018 og budsjett 2019. 
 
Vedtak 
1.Bemanningen i barneverntjenesten økes med en 100 % stilling fra 1.september 2018. 
2.Det etableres en kommunal akuttberedskap fra 1.september 2018 etter hjemmevakts 
løsning i påvente av nærmere utredninger gjennom    KS prosjektet av muligheter for 
interkommunalt samarbeid. 
3.Inndekning av tiltaket i 2018 tas i forbindelse med budsjettregulering. 
4.Kostnadene fra og med 2019 innarbeides i årsbudsjett 2019. 
  
Her må innarbeides formulering om finansiering i budsjett 2018 og budsjett 2019. 
 
Bakgrunn  
 
Akuttberedskap i barneverntjenesten 
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Barnevernloven § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige. Dette 
innebærer bla at tjenesten må ha tilstrekkelig bemanning med god kompetanse og 
kvalifikasjoner slik at det gis nødvendig hjelp i tide.  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) har gjennomført en undersøkelse våren 2017 av akuttberedskapen i kommunalt 
barnevern som viste at 48 % av tjenestene ikke hadde noe formalisert akuttberedskap. 
 
Bufdir har gitt en tolkningsuttalelse om akuttberedskapen: 
 «Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurderer imidlertid at kravet til forsvarlige tjenester i 
barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig 
utenfor vanlig kontortid. Kompetansen kan være tilgjengelig i kraft av en bakvaktsordning pr. 
telefon. Selv om håndtering av mange akuttsituasjoner forutsetter et tett samarbeid med politiet 
og andre hjelpeinstanser, kan barneverntjenesten ikke overlate ansvaret for disse situasjonene 
til andre alene. En bakvaktsordning må være formalisert slik at noen faktisk har ansvar for å 
bidra med barneverntjenestens kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser 
dersom det oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En ordning som baserer seg på at 
barnevernledere eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på private telefonnummer i 
krisesituasjoner er ikke en forsvarlig organisering barneverntjenestens akuttberedskap.» 
«Barnevernloven er ikke til hinder for at flere kommuner samarbeider om akuttberedskap. Et 
slikt samarbeid vil være særlig aktuelt for små kommuner.» 
 
Barnevernloven stiller ingen konkrete krav til organisering av en akuttberedskap. Bufdir har 
imidlertid i november 2017 utgitt en håndbok om akuttberedskap i kommunalt barnevern som er 
et godt hjelpemiddel til etablering og utvikling av en beredskap. 
 
I håndboken skisseres 3 mulige måter å organisere en slik beredskap: 
 
Aktiv barnevernvakt: Aktiv bemannet beredskap hele døgnet Dette vil kreve egne ansatte og 
passer best for større byer og tjenester. Styrken er at dette er en stabil og sterk organisering 
med ansatte som har god kompetanse og erfaring i forhold til barn/familier i krise.  Vil kreve 
betydelig økte personalressurser. 
Aktiv vakt i kombinasjon av beredskapsvakt utenfor arbeidssted: Vil også kreve egne 
ansatte/økning i personalressurs selv om fordeling av aktiv vakt og passiv vakt kan ha ulike 
kombinasjoner. Krever en turnusordning. Dette er også en sterk organisering da det vil være 
mer tilgjengelig akuttberedskap enn ved en hjemmevakts ordning.  
Hjemmevakt: De som har vakt arbeider i barneverntjenesten. Det lages en egen vaktordning 
blant de ansatte og vil kreve økte lønnsutgifter og opparbeidede avspaseringstimer. Den som 
har vakt har svarplikt på telefon og rykker ut ved behov. Dette kan bli en sårbar løsning i ferier 
og høytider.   
 
Dagens løsning av beredskap 
I løpet av det siste året har det vært 5 hendelser etter kontortid der barneverntjenesten har blitt 
kontaktet av AMK eller politi med anmodning om barnevernfaglig bistand. Barneverntjenesten 
har fått signaler fra politi og lege om at det har vært flere situasjoner der det har vært behov for 
en barnevernfaglig vurdering.  
 
Barneverntjenesten i Nordkapp har siden september 2017 hatt en midlertidig løsning på 
beredskap. Legevakt og politi kan kontakte leder for forebyggende avdeling dersom det oppstår 
situasjoner der det er behov for bistand fra barneverntjenesten. Dette er ikke en tilfredsstillende 
situasjon og ikke i henhold til Bufdirs tolkning av barnevernlovens krav om forsvarlighet og 
tilgjengelighet i barneverntjenesten. I forslagene til ny barnevernlov blir det en lovfestet plikt for 
kommunene å sørge for at barneverntjenesten til enhver tid er tilgjengelig. 
 
Kommunene i Finnmark arbeider alle med å finne løsninger på kravet om beredskap i 
barneverntjenesten. Pr i dag er det ingen kommuner i Finnmark som har en etablert beredskap 
etter de statlige krav. Noen kommuner har ingen beredskap, noen har en midlertidig ordning 
slik Nordkapp har det med et telefonnummer til en ansatt, noen holder på med å utvikle en 
telefonberedskap i egen kommune, mens andre venter på en mulig organisering gjennom 
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interkommunalt samarbeid. Mange kommuner i Finnmark har svært små barneverntjenester og 
mange ser at det vil være vanskelig å løse oppgaven uten en økning i bemanning i tjenestene. 
KS Finnmark har i samarbeid med Porsanger kommune et forprosjekt i forhold til utviklingen av 
Finnmarksmodell i barnevernet der hovedmålet er å sikre forsvarlige barneverntjenester. Det 
foreligger an rapport fra prosjektet fra april 2018 som oppsummerer status i kommunene i 
Finnmark og gir endel anbefalinger i det videre arbeidet. Det anbefales eksempelvis å 
organisere kommunene i større barneverntjenester som kan samarbeide i forhold til alt fra 
felles tiltak til formelt interkommunale samarbeid. Rådmannsutvalget i Finnmark anbefaler at 
prosjektet bygger videre på de forslag som framkommer i rapporten. 
I mars 2018 fattet rådmannsutvalget vedtak om forlengelse av prosjektet med en 50 % stilling i 
ett år der hovedoppgaven vil være å bistå ved etablering av akuttberedskap i barnevernet i 
Finnmark og bistå i forhold til eventuelt etablering av kommunesamarbeid. 
 
Utvikling i barneverntjenesten i Nordkapp 
Parallelt med vurderinger og beslutninger rundt hvordan Nordkapp kommune skal organisere 
sin beredskap er det naturlig å se på status i barneverntjenesten. 
Etter tilsyn fra Fylkesmannen desember 2015 fikk kommunen flere avvik i forhold til mottak av 
meldinger og undersøkelsessaker. Håndtering av meldinger og gjennomføring av 
undersøkelsene var ikke av en slik art at det ble avdekket om barn lever i forhold som kan gi 
grunnlag for tiltak etter barnevernloven. 
 
Våren / sommeren 2016 sluttet 2 av 3 ansatte i tjenesten.  I de siste 2 årene har det vært lagt 
ned en stor innsats i barneverntjenesten, og Forebyggende avdeling forøvrig. Det har vært 
fokus på å bemanne tjenesten forsvarlig, bygge opp kompetanse, få på plass 
internkontrollsystemer, rette opp avvik og få ned fristoverskridelsene samtidig med at aktive 
saker og lovpålagte tjenester er ivaretatt. Nordkapp kommune har benyttet innleid konsulent i 
vakant stilling. Denne har lang og bred erfaring fra barnevernarbeid og har vært helt 
avgjørende i forhold til den jobben som er lagt ned i tjenesten for å stabilisere situasjonen. 
 
 Utvikling i Saksbeholdning Barneverntjenesten i Nordkapp 
 2015 2016 2017  1.kvartal 

2018 
Antall meldinger 25 35 47 14 
Antall undersøkelsessaker 23 34 42 13 
Barn med hjelpetiltak 29 21 24 24 
Barn under omsorg 10 13 11 13 
Ungdom på ettervernstiltak   2 2 
Fristoverskridelser 50 % 91,6 % 12 % 15 % 

 
Ut fra tabellen går det fram hvordan saksbeholdningen i tjenesten har utviklet seg fra 2015. Det 
framgår en betydelig økning i antall meldinger, undersøkelser og barn under omsorg. 
Saksmengden pr. ansatt er i dag så stor at det skal svært lite ekstraordinære hendelser til før 
det ikke er mulig å overholde de lovpålagte oppgaver og frister i hht barnevernloven. 
Barneverntjenesten registrerer en økning i antall meldinger som omhandler fremmedspråklige 
barn og familier. Av erfaring er slike saker mer ressurskrevende på grunn av språkutfordringer 
og ulik forståelse for kultur og samfunn.  
De ansatte i tjenesten har over lang tid vært i en situasjon der de har problemer med å avvikle 
lovpålagt ferie og opparbeidet avspasering, da dette får konsekvenser for saksbehandling og 
nødvendig oppfølging av barn tilknyttet tjenesten. 
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser men vi erfarer at flere familier og 
samarbeidsparter melder at de opplever å få hjelp. Den store økningen i antall meldinger kan 
også være et resultat av at vi har en mere stabil og synlig barneverntjeneste. Imidlertid er det i 
denne situasjonen også særlig viktig å sørge for at de ansatte har en arbeidshverdag der de 
opplever å ha tid, kunnskap og mestringsfølelse i forhold til oppgavene de har slik at vi kan 
forebygge frafall i tjenesten.  
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Overordnede prosesser og føringer som vil gi konsekvenser for barneverntjenesten 
 
Ny barnevernlov 
Stortinget vedtok i juni 2017 barnevernreformen. Kommunene gis mer ansvar for 
barnevernområdet og økt ansvar for å forebyggende arbeid og koordinering av tjenestene rettet 
mot barn og unge.  
Forslag til ny barnevernlov har vært ute på høring og er under utarbeidelse. Dersom denne blir 
vedtatt med de forslag til endringer som ligger i utkastet vil det få både økonomiske og 
administrative konsekvenser for kommunene. 
Det foreslås blant annet å gi kommunene et større økonomisk ansvar for tiltak i barnevernet og 
økte kostnader for større og mer inngripende tiltak som fosterhjem og institusjon. Det vil da bli 
behov for å bygge opp gode lokale tilbud og tiltak til familier som trenger tett oppfølging. 
Eksempler på endringer som følge av forslagene i den nye loven som kan gi økte kostnader 
både økonomisk og ressursmessig: 

 Tydeliggjøring av barnets rett til medvirkning. 
 Barn gis en lovpålagt rett til tjenester og tiltak. 
 Rett til å fatte hastevedtak legges til leder for barneverntjenesten alene – 

påtalemyndigheten fratas dette. 
 Krav som legges til saksbehandlingen i barneverntjenesten og til oppfølgingen av barn 

og foreldre etter tiltak vil innebære mer arbeid. 
 Lovfestet krav om å utarbeide plan for kontakt og samvær ikke bare med foreldre men 

også med annen familie og nettverk for omsorgsbarn. 
 Funksjonene til tillitsperson, tilsynsfører og barnets talsperson samles i en 

trygghetsperson som skal godtgjøres for oppgaven. 
 Forslag om oppnevning av støtteperson til foreldre. 
 Kommunen pålegges å utarbeide plan for forebyggende arbeid rettet mot alle barn i 

kommunen. 

Det vil i seg selv bli en krevende prosess å innarbeide den nye loven i kommunen.  I tillegg vil 
endel av forslagene føre til nye oppgaver og merarbeid for de barnevernansatte, samt stille 
større krav om kompetanse. 
 
Kompetansestrategi 
For å forberede kommunene på de endringer som kommer har Bufdir vedtatt en 
kompetansestrategi fram mot 2024. Fylkesmannen har prioritert og vurdert mellom kommuner i 
Finnmark og Nordkapp kommune er i den første puljen som vil få tilbud om 
kompetanseprogrammet. Programmet skal gjennomføres i løpet av 2018 med 5 
opplæringsdager fordelt på 3 samlinger i tillegg til 2 ekstra dager forbeholdt ledere. Nordkapp 
kommune er plassert i gruppe med Hammerfest, Måsøy, Loppa, Kvalsund og Hasvik. Det skal i 
tillegg etableres læringsnettverk høsten 2018 som skal vare ut strategiperioden. 
Kompetanseprogrammet er finansiert av staten. Reise og eventuelle vikarutgifter kan søkes 
refundert av Fylkesmannen. Det følges videre opp med gode støtteordninger til 
videreutdanning. Det kan også søkes om støtte til å bygge opp gode lokale tjenester og tilbud. 
Dette forutsetter imidlertid at det er etablert læringsnettverk. Læringsnettverkene skal i 
samarbeid med Fylkesmannen lage en overordnet plan for kompetanse og kvalitetsutviklingen i 
barneverntjenesten i kommunene. 
Gjennom kompetansestrategien vil barneverntjenesten få faglig påfyll og kunnskap samt 
mulighet for å bygge opp en hensiktsmessige tiltak. Det vil imidlertid koste noe for 
barneverntjenesten å følge kompetansestrategien i form av ressursbruk både for ansatte i 
tjenesten og leder for forebyggende avdeling.  

Alternativer  
Med bakgrunn i Bufdirs håndbok og prosjektet Finnmarksbarnevernet kan de se ut til at det er 3 
alternative løsninger på kravet om beredskap for Nordkapp kommune: 
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Alternativ 1: 
Etablering av en aktiv barnevernvakt eller aktiv vakt i kombinasjon av beredskapsvakt utenfor 
arbeidssted er en måte å løse kravet om tilgjengelige tjenester. Ansatte i en slik organisering vil 
opparbeide seg betydelig kompetanse på å jobbe med mennesker i krise, og dette vil være en 
solid beredskap. Selv om de vil være knyttet opp mot en barnevernvakt kan de kombinere dette 
med ordinær saksbehandling. Dette vil kreve egne ansatte i turnusordning og en betydelig 
styrking av bemanning. Barneverntjenesten har hatt relativt få tilkallinger siste år selv om vi kan 
anta at det er noen «mørketall». Det er allikevel ikke av et slik omfang som skulle tilsi 
nødvendigheten av en døgnbemannet barnevernvakt. 
 
Alternativ 2: 
En organisering med hjemmevakt blant de ansatte etter kontortid vil for Nordkapp kommune 
kunne dekke kravet om tilgjengelighet. Dette vil føre til en ekstra kostand i form av et 
lønnstillegg for hver enkelt ansatt, eventuelt en ordning med en deling av ekstra lønn og noe 
avspasering. Det vil bli en ekstra oppgave og med utviklingen i barneverntjenesten fra 2015 vil 
det være en belastning for de ansatte dersom det ikke tilføres ekstra personalressurser. 
Barneverntjenesten i Nordkapp er en liten tjeneste og en slik hjemmevakts ordning kan bli 
sårbar i forhold til ferieavvikling og sykdom.  
 
Alternativ 3: 
Etablering av en beredskap i samarbeid med andre kommuner framstår som det tredje 
alternativet. Det finnes pr. i dag ingen kommuner i Finnmark som har iverksatt en slik 
beredskap, men det er etablert noen kontaktpunkter og startet en planlegging av dette. 
Hammerfest kommune har blant annet tatt et initiativ overfor Nordkapp og et par andre 
kommuner for å se på muligheten for et interkommunalt samarbeid rundt barnevernvakt. Det er 
en betydelig usikkerhet knyttet til kostnadene ved en slik løsning. Det er også betydelig 
usikkerhet rundt hvordan en praktisk skal organisere en slik beredskap og hvor mange 
personalressurser Nordkapp må avse i et slikt samarbeid. Kommunene i Finnmark vil imidlertid 
ha mulighet for bistand i etableringen gjennom KS prosjektet. 
 
Økonomi  
 
Nordkapp kommune har fra 2015 mottatt tilskudd fra Fylkesmannen til styrking av kommunalt 
barnevern med kr.350 000,- pr. år tilsvarende en 50 % stilling. Tilskuddet er forsøkt brukt til å 
styrke oppfølging og tiltak i hjemmet for utsatte barn og familier i kontakt med tjenestene i 
forebyggende avdeling. Dette har vært vanskelig å innarbeide parallelt med en svært krevende 
situasjon i barneverntjenesten. Midlene har derfor i stor grad dekt leie av konsulenter til 
nødvendig saksbehandling. Så lenge kommunen kan dokumentere at midlene brukes til 
styrking av tjenesten og så lenge Bufdir viderefører midler til Fylkesmannen vil Nordkapp 
fortsatt motta nevnte tilskudd. 
Gjennom kompetansestrategien og læringsnettverkene som skal etableres i Finnmark åpnes 
det for muligheter for å søke ut midler til å bygge opp gode forebyggende tiltak i 
barneverntjenesten. I dialog med Fylkesmannen framkommer det at det ikke er gitt noen 
statlige signaler om utvidelse av styrkningsmidler til kommunene. 
Når det gjelder beregning av kostander til beredskap er det tatt utgangspunkt i alternativ 2 -
hjemmevakt løsning og i arbeidsmiljølovens hovedregelen som sier at 1:5 av vakten skal 
regnes inn i den alminnelige arbeidstiden. Utgiftene er beregnet ut fra en årslønn på         
kr.700 000,-. 
 
 
Konsekvenser for budsjett 2019  
 
Kostnader 100 % stilling lønn og sosiale utgifter:    kr. 700 000,- 
Beregnede utgifter til beredskap      kr. 350 000,- 

- Tilskudd fra fylkesmannen      kr. 350 000,- 
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Årlige kostander til styrking av barneverntjenesten    kr. 700 000,-   
 
De beregnede kostnaden vil gjelde på budsjett for 2019 – forutsatt fortsatt tilskudd fra 
Fylkesmannen.  
 
Konsekvenser for budsjett 2018  
 
For budsjett 2018 vil det bety behov for styrking av lønnsbudsjett med: 
Beredskap: kr.350 000.- :12 mnd x 4 mnd     kr.117 000,- 
Kostnader 100 % stilling lønn og sosiale utgifter 4 mnd:   kr.235 000,- 
Totalt          kr.352 000,-  
     
Tilskuddet fra Fylkesmannen for 2018 er allerede brukt i forhold til styrking av 
barneverntjenesten ved at vi har forlenget kontrakten til vår innleide konsulent til og med juni 
2018.  
 
 
Anbefaling  
 
Det har skjedd en betydelig endring i barneverntjenesten siden 2015 både av positiv og negativ 
karakter. På den ene siden har tjenesten jobbet seg gjennom en svært krevende tid med 
vakante stillinger, store og flere avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen og en dramatisk 
fristoverskridelse i forhold til meldinger og undersøkelsessaker. Den framstår i dag som en 
rimelig stabil tjeneste. På den andre siden har saksmengden i tjenesten økt med opp mot 50 % 
sammenliknes med 2015 i tillegg til at vi har fått flere barn under omsorg samt 2 ungdommer på 
ettervernstiltak. 
Parallelt med utviklingen i barneverntjenesten i Nordkapp opplever vi at det blir pålagt flere 
oppgaver til tjenesten. Det pågår blant annet en omfattende omorganisering av Bufetat (det 
statlige barnevern) som kan føre til omfattende oppgaveoverføring til kommunene. 
 
Barneverntjenestens viktigste oppgave er å være i stand til å hjelpe de barna og familier som 
opplever store og sammensatte utfordringer i livet. Til det trenges det en barneverntjenesten 
som er tilstrekkelig bemannet, stabil og med gode kompetanse.   
For at Nordkapp kommune skal kunne sikre at det blir gitt forsvarlige barneverntjenester etter 
lov samt løse de nye oppgaver som kommer, er det avgjørende at bemanningen styrkes. 
 
Gjennom KS sitt prosjekt kan kommunene i Finnmark få bistand til å etablere samarbeid 
mellom nærliggende kommuner om beredskap. Det er etablert noen kontaktpunkter rundt dette, 
men det vil fortsatt ta tid før interkommunalt samarbeid kan inngås. På sikt vil dette kanskje 
økonomisk og ressursmessig bli en mer gunstig løsning for Nordkapp kommune. I forhold til 
ansatte som skal betjene en slik vakttelefon for flere kommuner kan det fort oppleves som en 
større belastning da de skal betjene kommuner der de ikke har kjennskap til de lokale forhold. 
Dette kan føre til at flere ikke ønsker å ta vakt. 
Nordkapp kommune kan ikke vente med å få på plass en beredskap i påvente av utredningene 
rundt eventuelt interkommunalt samarbeid. Et slikt samarbeid skal også være et samarbeid 
mellom likeverdige parter. Nordkapp kommune kan ikke gå inn i samarbeid med andre med en 
situasjon i barneverntjenesten som ikke er tilfredsstillende i forhold til blant annet bemanning.  
Det mest realistiske og fornuftige for Nordkapp kommune for å få på plass barnevernberedskap 
er alternativ 2 -  beredskap basert på hjemmevakt for ansatte i tjenesten med eventuelt tillegg 
av leder for forebyggende avdeling. Før en slik beredskap er på plass må bemanningen i 
tjenesten styrkes. Det må også utarbeides konkrete planer for organisering og godtgjøring i 
samarbeid med tillitsvalgt. Det er ikke realistisk å tenke seg at en beredskap er på plass før i 
løpet av høsten 2018. 
 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å styrke barneverntjenesten i Nordkapp med en 100 % 
stilling samt legge til rette for etablering av kommunalt akuttberedskap. 
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Dokumenter i saken  
 
Brev fra Barne-ungdoms – og familiedirektoratet til Fylkesmannen i Sogn – og Fjordane: 
Akuttberedskap i kommunalt barnevern 
 
Bufdir ,november 2017 : Håndbok om akuttberedskap i kommunalt barnevern 
 
Barne- og likestillingsdepartementet : Mer kunnskap-bedre barnevern . Kompetansestrategi for 
det kommunale barnevernet 2018-2024 
 
KS/Porsanger kommune, april 2018: Rapport forprosjekt « Finnmarksmodellen barnevernet
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Nordkapp kommune  Børge Grønlund 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 44/18 05.06.2018 
Kommunestyret 32/18 19.06.2018 

  

Budsjettreguleringer for 2018 etter 1. tertial  
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettets 
rammeområder for 2018 og som finansieres slik det fremgår av tabell under: 
 

Finansiering Tiltak Navn Ramme 
område 

Beløp 
Disposi-
sjonsfond 

Egen 
ramme 

1 Elvegården 3 Kr 350 000 Kr 350 000  
2 Visit Nordkapp AS 1 Kr 300 000 Kr 300 000  
3 Arctic Race of 

Norway 
2 Kr 362 000 Kr 362 000  

4 Styrking barnevern 2 Kr 352 000 Kr 352 000  
5  Maskinavdeling 5 Kr 500 000 Kr 500 000  

 
Som følge av dette vedtas nye netto rammebevilgninger til drift for 2018 som følger: 
 

Ramme 
område 

 

Navn Vedtatt 
ramme 

12.12.17 

Endring  Ny ramme 

1 Sentraladministrasjon Kr 28 680 012 Kr 300 000 Kr 28 980 012 
2 Oppvekst, velferd og 

kultur 
Kr 70 181 097 Kr 714 000 Kr 70 895 097 

3 Helse, rehabilitering 
og omsorg 

Kr 65 699 347 Kr 350 000 Kr 66 049 347 

5 og 6 Teknisk sektor Kr 31 141 877 Kr 500 000 Kr 31 641 877 
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Formannskapets behandling av sak 44/2018 i møte den 05.06.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
  
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettets 
rammeområder for 2018 og som finansieres slik det fremgår av tabell under: 
  

Finansiering 
Tiltak Navn 

Ramme 
område 

Beløp 
Disposi-sjonsfond Egen ramme 

1 Elvegården 3 Kr 350 000 Kr 350 000   

2 Visit Nordkapp AS 1 Kr 300 000 Kr 300 000   

3 Arctic Race of Norway 2 Kr 362 000 Kr 362 000   

4 Styrking barnevern 2 Kr 352 000 Kr 352 000   

5  Maskinavdeling 5 Kr 500 000 Kr 500 000   

  
Som følge av dette vedtas nye netto rammebevilgninger til drift for 2018 som følger: 
  

Ramme 
område 
  

Navn 
Vedtatt ramme 
12.12.17 

Endring  Ny ramme 

1 Sentraladministrasjon Kr 28 680 012 Kr 300 000 Kr 28 980 012 

2 Oppvekst, velferd og kultur Kr 70 181 097 Kr 714 000 Kr 70 895 097 

3 Helse, rehabilitering og omsorg Kr 65 699 347 Kr 350 000 Kr 66 049 347 

5 og 6 Teknisk sektor Kr 31 141 877 Kr 500 000 Kr 31 641 877 

 
Vedtak 
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettets 
rammeområder for 2018 og som finansieres slik det fremgår av tabell under: 

Finansiering Tiltak Navn Ramme 
område 

Beløp 
Disposi-
sjonsfond 

Egen 
ramme 

1 Elvegården 3 Kr 350 000 Kr 350 000   
2 Visit Nordkapp AS 1 Kr 300 000 Kr 300 000   
3 Arctic Race of 

Norway 
2 Kr 362 000 Kr 362 000   

4 Styrking 
barnevern 

2 Kr 352 000 Kr 352 000   
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5  Maskinavdeling 5 Kr 500 000 Kr 500 000   
  
Som følge av dette vedtas nye netto rammebevilgninger til drift for 2018 som følger: 
  

Ramme 
område 

  

Navn Vedtatt 
ramme 

12.12.17 

Endring  Ny ramme 

1 Sentraladministrasjon Kr 28 680 012 Kr 300 000 Kr 28 980 
012 

2 Oppvekst, velferd og 
kultur 

Kr 70 181 097 Kr 714 000 Kr 70 895 
097 

3 Helse, rehabilitering og 
omsorg 

Kr 65 699 347 Kr 350 000 Kr 66 049 
347 

5 og 6 Teknisk sektor Kr 31 141 877 Kr 500 000 Kr 31 641 
877 

  
  
  
  
  
 
Bakgrunn  
På bakgrunn av fremleggelse av 1. tertialrapport 2018 finner rådmannen det nødvendig 
å legge frem forslag til regulering av vedtatt driftsbudsjett for 2018. Begrunnelsen for 
dette er at status pr. 1. tertial avdekker merforbruk på enkelte områder som det er 
nødvendig å foreta justeringer for. I tillegg er det gjort vedtak av nye tiltak som 
medfører økt finansieringsbehov. Totalt sett legger rådmannen frem forslag om netto 
økning i utgiftsrammen for 2018 på kr 1,864 millioner. Dette foreslås finansiert i sin helt 
ved bruk av disposisjonsfond. 

Alternativer - Synliggjøring av nye behov i driftsbudsjettet 
Tiltak1 – Elvegården 
I forbindelse med kommunestyrets behandling 20.2.18, PS 10/18 ble det vedtatt at 
dagens tilbud ved Elvegården skulle avvikles slik rådmannen la frem forslag om i 
forbindelse med budsjettbehandlingen. I budsjettet for 2018 ble det opprinnelig vedtatt 
at dette ville kunne gi en budsjetteffekt på kr 1 250 000. Ved fremleggelse av saken i 
april ble effekten for 2018 redusert til kr 900 000, dette som følge av at det da allerede 
var gått nesten 1/3 av året før endelig vedtak og tiltaket kunne effektueres.  
 
Det vil ikke være mulig å finne rom innenfor rammeområdet til denne utgiftsøkningen 
og rådmannen anbefaler dermed at dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond og 
at rammen økes tilsvarende, kr 350 000. 
 
Tiltak 2 – Visit Nordkapp AS 
Kommunestyret vedtok i sitt møte 10.2.2018 at rammen for ivaretakelse av 
vertskapsfunksjonen for Nordkapp kommune skulle økes med kr 300 000 for 2018. Det 
har ikke vært rom for å finne inndekning for denne økningen innenfor eksisterende 
ramme og det anbefales dermed at tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond,  
kr 300 000.  
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Tiltak 3 – Arctic Race of Norway 
Kommunestyret vedtok i sitt møte 17.4.18 at Nordkapp kommunes gjennomføring av 
arrangementer i forbindelse med sykkelrittet Arctic Race of Norway i august 2018 skulle 
finansieres med kr 362 000 som kommunens andel. Ut fra fremleggelsen av status pr 
1. tertial 2018 er det ikke funnet rom innenfor rammeområdet til finansiering av tiltaket. 
Rådmannen vil dermed anbefale at tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond og 
at rammen økes tilsvarende, kr 362 000. 
 
Tiltak 4 – styrking barnevern 
Formannskapet behandlet saken i sitt møte 15.5.2018, PS 23/18 hvor innstillingen til 
kommunestyret som skal behandle saken i juni 2018 var at tjenesten skulle styrkes slik 
rådmannen og avdelingsstyret for Oppvekst, velferd og kultur hadde innstilt. Styrkingen 
medfører behov for økt ramme for 2018 med kr 352 000. Rådmannen har ikke funnet 
rom innenfor rammeområdet til finansiering av styrkingen. Det anbefales dermed at 
tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond og at rammen økes tilsvarende,  
kr 352 000.  
 
Tiltak 5 – styrking av Teknisk sektor 
Teknisk sektor viser samlet et merforbruk pr 1. tertial 2018 på om lag kr 600 000.  
Ansvar 5210 Drift anleggsmaskiner viser pr 1.Tertial avvik på fastlønn og overtidslønn 
på omlag kr 260 000. I tillegg er det merforbruk knyttet til vintervedlikehold vei med om 
lag kr 250 000, dette blant annet som følge av de ekstreme forholdene som oppstod i 
påsken og som nødvendiggjorde døgnkontinuerlig brøyting gjennom stort sett hele 
påsken.  
 
For å sikre inndekning av lønnskostnader og merforbruk tilknyttet veivedlikehold vinter 
foreslås det en økning i budsjettrammen for området på kr 500 000. Finansieringen 
gjøres ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Investeringsbudsjett 
Kommunestyret får seg forelagt i egne saker to endringsforslag til 
investeringsbudsjettet for 2018. Utover dette har ikke rådmannen pr 1. tertial funnet 
behov for andre reguleringer av investeringsbudsjettet. Som det fremkommer av 
fremlagt tertialrapport, vil det eventuelt etter anbudsrunder komme opp nye behov. 
Dette vil da bli fremlagt for kommunestyret før endelig antakelse av anbudene gjøres. 
På grunn av tidsaspektet fra anbudsåpning i begynnelsen av juni og frem til 
kommunestyremøte 19. juni vil rådmannen legge opp til at behovet for eventuelle 
budsjettreguleringer av investeringsbudsjettet fremmes direkte for kommunestyret i 
møte 19. juni. Sakene vil da gå ut sammen med innkallingen til kommunestyret uten 
forestående behandling i Formannskapet. 
 
Anbefaling  
Som det fremgår anbefaler rådmannen i og med at det ikke er mulig å finne finansiering 
innenfor rammeområdene, at disposisjonsfond brukes som finansieringskilde. 
Alternativet til dette ville være å redusere budsjettbalansen. Dette er etter rådmannens 
vurdering ikke å anbefale, da budsjettets balanse allerede er sårbar, noe som status pr 
1. tertial viser. I tillegg vil det være nødvendig å ha vedtatt balanse slik at man har en 
viss robusthet i forhold til uforutsette hendelser. Oppsummert vil det dermed være 
rådmannens anbefaling at synliggjorte tiltak vedtas slik de er beskrevet og at 
finansieringen gjennomføres slik som foreslått. Oppsummert legges dermed følgende 
budsjettreguleringer frem for kommunestyret med anbefaling om at de gjennomføres: 
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Finansiering Tiltak Navn Ramme 
område 

Beløp 
Disposi-
sjonsfond 

Egen 
ramme 

1 Elvegården 3 Kr 350 000 Kr 350 000  
2 Visit Nordkapp AS 1 Kr 300 000 Kr 300 000  
3 Arctic Race of 

Norway 
2 Kr 362 000 Kr 362 000  

4 Styrking barnevern 2 Kr 352 000 Kr 352 000  
5  Maskinavdeling 5 Kr 500 000 Kr 500 000  

 
Som følge av dette vedtas nye netto rammebevilgninger til drift som følger: 
 

Ramme 
område 

 

Navn Vedtatt 
ramme 

12.12.17 

Endring  Ny ramme 

1 Sentraladministrasjon Kr 28 680 012 Kr 300 000 Kr 28 980 012 
2 Oppvekst, velferd og 

kultur 
Kr 70 181 097 Kr 714 000 Kr 70 895 097 

3 Helse, rehabilitering 
og omsorg 

Kr 65 699 347 Kr 350 000 Kr 66 049 347 

5 og 6 Teknisk sektor Kr 31 141 877 Kr 500 000 Kr 31 641 877 
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Nordkapp kommune  Vera Iversen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg      
 
Kommunestyret                                                                     

Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 33/18 19.06.2018 
   

  

Fotballbinge i Nordvågen - lokalitet  

  

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar at ny fotballbinge i Nordvågen plasseres ved eksisterende 
fotballbanen.  
 
Kommunestyret ber rådmann iverksette budsjettvedtak av 12.desember 2017 slik som 
beskrevet i denne sak. 
 
 
  
 Bakgrunn  

Fotballbinge i Nordvågen skal gjennombygges etter at den ble fjernet fra Nordvågen 
barnehage for 3 år siden. Til dette formålet har Kommunestyret avsatt midler i 
investeringsbudsjettet for 2018, kr 600 000. 

Anlegget må gjenopprettes i 2018 for å kunne beholde tilskudd til idrettsanlegg, mottatt 
av Nordkapp kommune. 
 
Det var en diskusjon om plassering av gjennombygd anlegg. Opprinnelige plassering 
visste seg å være uheldig grunnet konflikt med lekeplassen i barnehage. 
Det var derfor tenkt å lokalisere fortballbinge tvers over veien på GNR/BNR 6/27/6. Det 
var oppnådd enighet med tomteeier Nordvågen AS om at kommunen kunne disponerer 
tomten vederlagsfritt. 
Problemet var da i midlertidig ikke eierforhold, men nærheten av Fylkesveg 173. 
Det ble sendt nabovarsel til Statens vegvesen om tenkt tiltak. Svaret har ikke kommet 
ennå. 
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Det har visst seg flere ugunstige forhold i forbindelse med prosjektet. 
 

1. Plassering av idrettsanlegg i nærheten av Fylkesveg gjør trafikksituasjon ved 
området veldig usikker.  

Vegloven § 29 andre ledd sier at «byggegrensene skal gå i ein avstand på 50 meter frå 
riksveg og fylkesveg». Kommunen som bygningsmyndighet må da gi avslag til søknad 
om tillatelse til tiltak dersom veglovens bestemmelser ikke blir fulgt. Det følger av pbl § 
29-4 første ledd andre punktum at kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om 
byggegrense og frisikt blir fulgt. I dette ligger at før kommunen gir tillatelse til byggverks 
plassering, må kommunen påse at en tillatelse ikke vil være i strid med veglovas 
bestemmelser. Pbl § 29-4 gir altså kommunen hjemmel til å avslå søknad dersom 
vegmyndighetene ikke gir tillatelse etter veglova. 
§ 29 vegloven  

2. Tomtestørrelse er svært begrenset og det er ingen muligheter for parkering i 
nærheten av planlagt tiltak. Området som er tilrettelagt for parkering er viktig del 
av anlegget. Manglende parkering kan forverre trefikksituasjon. 

3. Planlagt tiltak ville bli plassert i umiddelbar nærhet av fiskebedriften, noe som 
medfører lukt og hygiene (fugler) problematikken. 

4. Tiltenkte plassering krever dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser, 
da området er regulert til industri og næring.  

 

Vurdering 
Saken ble behandlet av utvalget for Miljø- og tekniske tjenesters 7.05.2018 etter at 
oversikt over prosjekter og fremdrift per 1.05.2018 ble behandlet. 
Utvalg for Miljø og tekniske tjenester har en rolle som byggekomite i alle prosjekter og i 
bakgrunn i dette har tatt avgjørelse om ny lokalitet for gjennom bygging av 
fotballbingen i Nordvågen. Utvalget vedtok følgende i møte: 
 
«Miljø, - og tekniske tjenester ber Kommunestyret at fotballøkka i Nordvågen plasseres 
ved fotballbanen i Nordvågen.»  
 
Utvalget har begrunnet dette med følgende: 
 
• Tiltenkte plassering ved Nordvågen barnehage blir vurdert som uegnet (trafikale 
forhold, næringseiendom, ny reguleringsendring av eiendommen, og forventet 
miljøforurensing som lukt og fugl ekskrementer). 
Teknisk sektor utreder eierfohold på GNR/BNR 6/1/42 
• Grunnlaget er av hensyn til miljø og trafikksikkerhet. 
 
 
Vedlegg: Kartutsnitt, tiltenkt plassering og ny plassering
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Vedlegg: kartusnitt 

Plassering av fotballbinge Alt. 1, ved fiskebedriften Nordvågen AS 

 

 

Plassering av fotballbinge. Alt 2. Ved eksisterende fotballbane 
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Nordkapp kommune  Magda Filonowicz 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 40/18 05.06.2018 
Kommunestyret 34/18 19.06.2018 
   

  

Overordnet plan for beredskap og kriseledelse i Nordkapp kommune.  

Rådmannens innstilling 
Overordnet plan for beredskap og kriseledelse i Nordkapp kommune godkjennes med 
vedlegg.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer av den overordnete planen og 
tiltakskort i vedlegg A etter behov og som minimum en gang i året.  
 
Overordnet plan for beredskap med helhetlig ROS-analyse i vedlegg B skal fremlegges 
for behandling i kommunestyret hvert fjerde år. Saken fremlegges kommunestyret for 
behandling første gang høsten 2019. 
 
 
Formannskapets behandling av sak 40/2018 i møte den 05.06.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Overordnet plan for beredskap og kriseledelse i Nordkapp kommune godkjennes med 
vedlegg. 
  
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer av den overordnete planen og 
tiltakskort i vedlegg A etter behov og som minimum en gang i året.  
  
Overordnet plan for beredskap med helhetlig ROS-analyse i vedlegg B skal fremlegges 
for behandling i kommunestyret hvert fjerde år. Saken fremlegges kommunestyret for 
behandling første gang høsten 2019. 
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Vedtak 
Overordnet plan for beredskap og kriseledelse i Nordkapp kommune godkjennes med 
vedlegg.  
  
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer av den overordnete planen og 
tiltakskort i vedlegg A etter behov og som minimum en gang i året.  
  
Overordnet plan for beredskap med helhetlig ROS-analyse i vedlegg B skal fremlegges 
for behandling i kommunestyret hvert fjerde år. Saken fremlegges kommunestyret for 
behandling første gang høsten 2019. 
 
  
Bakgrunn  
Nordkapp kommunes plan for beredskap- og kriseledelse og medfølgende helhetlig 
ROS analyse var revidert for siste gang i juni 2015. Planens pkt.3.4.2 fastslår at 
dokumentet skal revideres årlig (gjøre mindre justeringer) av rådmannen, mens ROS 
analysene og planen i sin helhet skal revideres hvert fjerde år av kommunestyret. 
Revisjonen av beredskapsplanen ble påbegynt våren 2016. Ferdigstillelsen av den ble 
likevel utsatt til i etterkant av tilsynet med kommunal beredskapsplikt som ble 
gjennomført i november 2017.  
 
Fylkesmannen har påpekt to avvik under tilsynet som knytter seg til overordnet 
beredskapsplan, henholdsvis manglende revisjon og evakueringsplan. Videre er det 
påpekt et avvik som knytter seg til at helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) ikke 
tilfredsstiller alle kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt, og trenger derfor 
oppdatering. Videre mangler Nordkapp kommune foreløpig et helhetlig system for sitt 
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og et system for opplæring.  
 
 
Endelig tilsynsrapport av 21.3.2018 samt evaluering av krisehendelser som har 
inntruffet i perioden 2017-2018 danner grunnlag for den foreliggende 
beredskapsplanen. 
 
Anbefaling  
Beredskapsplanen av 2015 var et omfattende dokument bestående av både overordnet 
beredskapsplan, enkelte tiltakskort og ROS-analyse skjemaer. For å sikre at 
plandokumentet fremstår som et praktisk og oversiktlig krisehåndteringsverktøy foreslår 
rådmannen å videreføre den overordnete beredskapsplanen som et selvstendig 
dokument med to vedlegg: tiltakskort (vedlegg A) og ROS-analyser (vedlegg B).  
 
Rådmannen foreslår at hoveddokumentet og vedlegg A er i fortsettelsen gjenstand for 
årlige administrative revisjoner, og godkjenning av kommunestyret en gang pr. 
valgperiode. Administrative revisjoner av hoveddokumentet vil kunne innbefatte 
justeringer av kontaktlister eller andre mindre endringer.  
 
Når det gjelder revisjon av kommunens helhetlige ROS-analyse følger den en fireårig 
syklus. ROS-analysen er en viktig bærebjelke i kommunens beredskapsarbeid og en 
revisjon av den vil kunne medføre behov for vesentlige justeringer av den overordnete 
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beredskapsplanen. Av den grunn foreslår rådmannen at kommunens overordnet 
beredskapsplan med helhetlig ROS-analyse fremlegges for behandling i kommune 
styret hvert fjerde år.  
 
Videre fremdrift  
Samtlige tiltakskort i vedlegg A er oppdatert og det er utarbeidet nytt tiltakskort A20 
Evakueringsplan. To av avvikene knyttet til kommunens overordnet beredskapsplan vil 
etter Rådmannens vurdering kunne lukkes omgående.  
 
Nordkapp kommune har allerede påbegynt arbeidet med enkelte ROS-analyser. Her vil 
det nevnes særskilt samarbeid med Porsanger kommune og Lebesby kommune om 
felles ROS-analyse for cruiseskip trafikken. Analysen vil ferdigstilles innen september 
2018. Parallelt til det vil det påbegynnes arbeid med ROS-analyse basert på 
hendelsene i påsken der all veiinfrastruktur har vært stengt i om lag 5 dager. Revisjon 
av eksisterende ROS- analysene vil gjennomføres i tverrsektorielle arbeidsgrupper 
innen utgangen av våren 2019. Revidert helhetlig ROS-analyse vil danne grunnlag for 
videre justeringer av beredskapsplanen i 2019.  
 
Det gjennomføres aktuelle møter med alle sektorer med formål om å kartlegge i detalj 
innhold i og revisjonsbehov for eksisterende planverk, revisjonsbehov av ROS-
analyser, planlagte sektorvise beredskapsøvelser, sommerberedskap, 
opplæringsbehov. Kartleggingen vil brukes til å supplere planlagte 
beredskapsaktiviteter i kommunens overordnet virksomhetsplan. Oppdatert 
tverrsektoriell virksomhetsplan for beredskapsområde vil oversendes fylkesmannen 
innen utgangen av juni måned for å lukke avviket knyttet til helhetlig system for arbeid 
med samfunnssikkerhet og beredskap og system for opplæring.   
 
 
Vedlegg  
 

1. Overordnet plan for beredskap og kriseledelse i Nordkapp kommune (2018). 
2. Vedlegg A: Tiltakskort og kontaktlister (2017-2018). 
3. Vedlegg B: Helhetlig ROS-analyse skjemaer (2016). 

 
Dokumenter i saken  
Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt, april 2018. 
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1. LOVVERK, OPPGAVER OG ANSVAR I EN KRISESITUASJON  
1.1 Hva er en katastrofe og hvorfor ha beredskap for slike? 
Katastrofer, alvorlige ulykker og nestenulykker avslører ikke sjelden at samfunnet kunne ha vært bedre 
forberedt på å håndtere vanskelige, sammensatte sikkerhetsoppgaver og redningsoperasjoner. 
Forebygging av og god håndtering av svikt i samfunnsviktige systemer krever overordnet og samordnet 
forberedelse i planverk og trening i stab, der en organiserer virksomheten for å kunne ivareta ulike 
scenarioer ut fra en Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS). En forutsetning for å lykkes er definisjon av 
ansvarsposisjoner og en tydelig, overordnet ledelse. En virksomhet er i krise når det oppstår en situasjon 
som truer eller kan true dens kjernevirksomhet og/ eller troverdighet. En katastrofe defineres ved sitt 
omfang og sin alvorlighet i konsekvens. Hva som er en katastrofe må derfor også ses opp mot samlede 
ressurser og kompetanse lokalt, ressurstilgang eksternt fra og tid som går før kommunen kan få effektiv 
hjelp.  

Det foreliggende dokumentet er overordnet kriseberedskapsplan for Nordkapp kommune med 
presisering av oppgaver, ansvar og funksjon for kriseledelsen i kommunen. Disse vil kunne variere med 
hvilke hendelser som inntreffer. I planen er det også vist til operative planer for sektorene teknisk og 
helse, men detaljene framgår ikke i denne planen. Vi gir noen eksempler på hvordan planen kan brukes, 
og hvordan aksjonsrettet virksomhet (helse og teknisk) ivaretar sine respektive oppgaver, mens 
kriseledelsen fokuserer annerledes og overordnet. 

1.2  Hjemling i lovverk  
Etter Sivilbeskyttelsesloven §15 har kommunen plikt til å utarbeide en beredskapsplan med utgangspunkt 
i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (§14), og revidere og øve på denne. Planen skal forankres i 
kommunestyret, og en skal utarbeide langsiktige mål, strategier og prioriteringer. Kommunen skal arbeide 
systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av sektorene (§1). Dette arbeidet 
skal integreres i planer etter plan- og bygningsloven (§14, §2, pbl §§ 3-1, 4-3). Forskrift om kommunal 
beredskapsplikt og Veileder til denne er vesentlige dokumenter for kommunens arbeid på dette området. 

 

1.3 Noen prinsipper 
 

Begrepet samfunnssikkerhet brukes for å beskrive den evne samfunnet har til å opprettholde viktige 
samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for 
påkjenninger.  
 
To hovedelementer gjelder:   
 

1. Forebygging:    Å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skal inntre 
     (årsaksreduksjon). 
 

2. Skadebegrensning:   Arbeid for at konsekvensene av en uønsket hendelse skal bli så små som 
    mulig (konsekvensreduksjon). 
 

Grunnleggende prinsipp: Alle virksomheter har et ansvar for å ivareta sikkerhet og beredskap  
    innenfor egne virksomhetsområder. 
 
1.4 Fire hovedprinsipper for beredskapsarbeidet i Norge 
 

Ansvarsprinsippet: Den virksomhet som har ansvaret for tjenesten, har også ansvaret for: 
 

    - iverksettelse av tiltak i en krisesituasjon    
    - nødvendige forebyggende tiltak 
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Likhetsprinsippet: Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i en normalsituasjon og i 
   en krisesituasjon. 
 

Nærhetsprinsippet: Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå (unntak atomberedskapen). 
 

Samvirkeprinsippet: Selvstendig ansvar for best mulig samvirke. 
 
 
2. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSER FOR NORDKAPP KOMMUNE 
 
Risikoanalysene er grunnlaget for kommunens beredskapsplaner og systemer. Risikoanalysene bør 
gjennomgås og oppdateres innen en 4-årsperiode.  Risikoanalysene som danner grunnlag for denne 
planen er utarbeidet i 2015. 
 
Sannsynlighet 1-5 (lite – mindre – sannsynlig – meget – svært sannsynlig).  
 
Konsekvens   1-5 (ubetydelig – en viss fare – farlig – kritiske – katastrofale konsekvenser for liv, helse, 
materielle ødeleggelser).  
 
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (ubetydelig risiko 1 - høyrisiko 25). 
 
Tabell 1: Oppsummering av risiko og sårbarhetsanalyser for Nordkapp kommune.  

Mulige HMS hendelser 
 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko Status beredskapsplan 

 
Ulykker  

    

Drukningsulykker ved kai 5 1 5 Havna har plan 
Forlis 5 1 5 Havna har plan 
Snøskred, steinras 5 1 5  

Savnet person 5 1 5 Lensmann har plan 
Trafikkulykke 1-4 skadde 5 1 5 Helse og 

brannberedskap 
 
Masseskadesituasjon  

 
4 

 
2 

 
8 

Politi, ambulanse, helse, 
brann og redning 

Cruiseskip ulykke     *Under utarbeidelse i 
samarbeid med 
Porsanger kommune. 
Ferdigstilles august 
2018. 

 
Brann/større hendelser 

    

Brann i helsebygg og 
omsorgsboliger 

5 2 10 Brann & redning, helse 
Egne innsatsplaner 

Brann i skoler og 
barnehager 

4 2 8 Brann & redning, helse 
Egen innsatsplaner 

Brann i bolig 5 1 5 Brann & redning, helse 
Brann i Honningsvåg Kirke 3 3 8 Brann & redning, helse 

 Inergen slukkeanlegg 
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Tunnelbrann 3 3 9 Brann & redning, helse 
Egne innsatsplaner 

Brann hoteller/ 
næringsbygg 

   Brann & redning, helse 
Egne innsatsplaner 

 
Miljøforurensning/ skader 

    

Radioaktivt nedfall 2 3 6 Atomberedskapsplanen 
Uhell med farlig gods på vei 3 2 6  
Gass/ammoniakkutslipp 4 1 4  
Oljesøl land og strandsone 
 

2 3 6  

Svikt i forsyning,  
samferdsel og 
telekommunikasjon 

    

Strømbrudd/tele- 
kommunikasjon 5-24 timer 

5 1-3 5 Sykestue, sykehjem, 
rådhus, teknisk med 
egne aggregat 

Strømbrudd over 24 timer 1 1-3 3 Som for 5-24 timer 
Dambrudd, svikt i 
vannforsyning og  
forurensing av vannbasseng 

2 3 6 Egne beredskaps og 
innsats planer med 
døgnkontinuerlig 
elektronisk overvåkning 
med sms varsling samt 
vannvakt 24/7. 

Stengte veier i over 24 t    *Under utarbeidelse. 
Ferdigstilles september 
2018. 

 
Ekstreme værforhold 

    

Ekstremvær: sterk vind, 
nedbør, temperatur, flom 

5 4 20 Kommune, brann & 
redning, helse 

 
Smittevern 

    

Pandemi 1 5 5 Helseberedskapsplanen 
 

Krig og terror 
    

Trussel om terror/ 
krigsliknende situasjon 

1 1 1  

 
Ukontrollert tilstrømning 
av mennesker 

    

Evakueringsbehov for 50 – 
4000 turister og mannskap 
fra skip 

1 1 1 Vedlegg til overordnet 
beredskapsplan.  

Illegal masseinnvandring  
1 

 
 

 
1 

Vedlegg til overordnet 
beredskapsplan. 
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De enkelte hendelser med risikonivå må konkret vurderes for iverksetting av tiltak for å redusere 
sannsynlighet og/eller konsekvenser.  

 
Fargekodene gir et bilde 
av hvilken risiko de 
forskjellige uønskede 
hendelser/årsaker 
representerer. 
Grønn farge = akseptabel 
risiko 
 
Gul farge = ”på grensen”-
risiko   
 
Rød farge = uakseptabel 
risiko 
 
 
 
 
Hendelser fra 
grovanalysen plassert i 
Risikodiagram 

 
Grønn farge = akseptabel risiko 
 
Gul farge =  ”på grensen”-risiko   
 
Rød farge = uakseptabel risiko 
 
Uakseptabel risiko – I dette skjemaet gjenspeiles de hendelser som havnet i ”rødt” område. 
Disse hendelsene medfører tiltak som må inn i beredskapsplanenes handlingsprogram. 
 
På grensen risiko – Hendelser som havnet innenfor kategorien meget sannsynlig og konsekvens 
farlig, sannsynlig og konsekvens farlig, og sannsynlig og konsekvens kritisk bør vurderes å komme 
inn i handlingsprogrammet. Her er det snakk om 2 hendelser. 
 
Akseptabel risiko – Hendelser som kommer inn under dette området vil ikke bli tatt inn i 
handlingsprogrammet. 
 

Sann-
Synlighet

Konsekvens
  
Ubetydelig
                1  

En viss 
fare    2

Farlig
       3

Kritisk
      4

Katastrofalt
       5

5
Svært 

sannsynlig

4
Meget 

sannsynlig

1* 1

3
Sannsynlig

1 2 2* 1*

2
Mindre 

sannsynlig

1 4 3 4

1
Lite 

sannsynlig

3 3 4 4 11
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3.  KRISEORGANISASJON OG KRISELEDELSE I NORDKAPP KOMMUNE 
 
3.1 ORGANISASJON – ANSVARSPOSISJONER, OPPGAVER OG SAMARBEIDSPARTNERE 

3.1.1 Ansvarsinstanser og særlige samarbeidspartnere 
 
Tabell 2: Ansvarsinstanser og særlige samarbeidspartnere. 
Instans  Ansvar for hva  

Politiet  Operativ ledelse - Organisere/ lede og koordinere den samlede 
innsats på skade-/ hendelsessted. Iverksette tiltak for å avverge fare 
og begrense skade, her under varsling /informasjon, evakuering, 
orden, etterretning og etterforskning.  
Skadestedsleder: Politiet (leder brann inn til politi ankommer) 

Brannvesenet Nordkapp kommune  Primær innsatsstyrke for redning og brannbekjempelse.  
Fagleder brann: distribusjon av vann ved brudd på vannledning e.l.  

Ambulansetjenesten  Operativ ledelse helse. Akuttmedisinsk behandling. Evakuering av 
skadde. 

Sivilforsvaret  Bistå politi, brann, helse og evt. kommunale kriseledelse med 
personell og utstyr etter behov.  

Kommunens kriseledelse  
 

Ved behov etablere krisestab. I nødvendig grad støtte den operative 
ledelse. Ivareta avledede behov og konsekvenser av hendelsen. 
Lede det kommunale kriseapparatet. Iverksette 
rapporteringsrutiner.  

Kommuneoverlegen  Fagleder helse. Leder helsetjenestens innsats på skade-/ 
hendelsessted. 
Inngår i den kommunale kriseledelsen.  

Vakthavende sykepleier  Ved brann på helsesenter/ Vågenstua er vakthavende sykepleier 
skadestedsleder inntil brannvesenet eller politiet ankommer.  

Frivillige organisasjoner  Bistå operativ ledelse og den kommunale kriseledelsen etter behov.  

Nabokommuner  Bistå operativ ledelse og den kommunale kriseledelsen etter behov. 
  

Veimyndighet  Opprydding og klargjøring av veier etter trafikkulykke. Statens 
vegvesen har ansvar for E6, samt riks- og fylkesveger. Kommunen 
ved teknisk etat har ansvar for kommunale veger.  

Repvåg Kraftlag  Ved strømbrudd klargjøre årsak og gjenopprette strømforsyningen. 
Ved hendelser utkobling av objekter.  

Fylkesmannen  Ved behov etablere krisestab og evt. samordning. Iverksette 
rapporteringsrutiner. Bistå med faglige råd.  

Fylkeskommunen  Bistår med etablering av alternativ passasjertransport.  
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Kystverket  Ved behov for økt medisinsk- og brannberedskap, eller frakt av 
utstyr eller personell i krisesituasjoner har Kystverket beredskaps-
/slepebåter i området.  

Havna 
 

LOS båten har sertifisering for inntil 8 passasjerer og kan brukes til 
frakt av kommunens innsatspersonell, eventuelt til nødvendig 
passasjertransport.  

Lokale bedrifter med sertifisering 
til passasjertransport (BirdSafari 
AS, 71 grader Nord, Salamonsen) 

Kan engasjeres i samråd med Finnmark fylkeskommune ved behov 
for alternativ passasjertransport.  

Fiskeflåten  Kan engasjeres ved behov for frakt av mat og medisiner. Har også 
radioutstyr som kan brukes ved utfall av andre 
kommunikasjonsmidler.  

Interkommunal beredskap mot 
akutt forurensning (IUA)  
"Midt Finnmark IUA" 

5 kommuner i Midt-Finnmark har avtale om beredskapssamarbeid 
ved ulykker med akutt forurensning, når liv og helse eller spesielt 
store verdier er truet. Havnesjef i Nordkapp leder utvalget.  

Nordnorsk skredovervåking  Interkommunalt samarbeid koordinert av Tromsø kommune der det 
er utviklet et eget program for overvåking av snøskredfare mot 
utsatt boligbebyggelse.  

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE)  

Tilbyr jord- og snøskredovervåkingsprogram varsom.no  
OBS! Vest Finnmark området i overvåkingsprogrammet innbefatter 
ikke Nordkapp kommune p.t. men kan likevel brukes som en 
indikasjon.  

 

3.1.2 Særlige presiseringer av ansvar 

 

 Ansatte som blir klar over at det har skjedd en alvorlig ulykke eller oppstått en alvorlig 
faresituasjon, plikter å varsle nærmeste overordnede så raskt som mulig.  Også politi og 
andre myndigheter har instruks om å varsle kommunens ledelse om kriser o.l. 

 Den som har ansvaret for en tjeneste i en normalsituasjon skal i utgangpunktet også ha 
ansvar for beredskapsplanlegging og ledelse i en krisesituasjon.   

 Ved større ulykker og/eller katastrofer kan det likevel være aktuelt å etablere en overordnet 
kriseledelse.   

 Politiet har ansvar for å iverksette og organisere redningsinnsats, når menneskers liv eller 
helse er truet  (Politiloven § 27). 

 Dersom brannvesenet er til stede før politiet, er det lederen av brannvesenet som forestår 
skadestedledelsen inntil politiet kommer (Brannloven § 12). 

 Ved svært store ulykker eller katastrofer kan den overordnede ledelsen bli tillagt 
”Redningstjenesten for Norge” eller fylkesmannen/Justisdepartementet   
(se vedlegg A19). 
 

3.1.3 Oppgaver kriseledelsen i Nordkapp må være særskilt forberedt på i en 
krisesituasjon  

 

 Informasjon til pårørende, befolkningen og media.  
 Innkvartering og forpleining av involverte, pårørende eller redningsmannskaper. 
 Yte bistand ved evakuering fra utsatt område: 
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o Bistanden kan innbefatte utsendelse av lokasjonsbasert sms til befolkningen i det 
berørte område, sperring av kommunal vei, tilrettelegging for innkvartering og 
forpleining, oppfølging av evakuerte.   

 Forsyningsstøtte til redningsmannskaper:  
o Kriseledelsen skal ha oversikt over tilgjengelig sanitets- og redningsmateriell og kunne 

bringe den fra aktuelle aktører (flyplassen, sivilforsvarslager, fredsinnsats gruppe).  
 Sikre nødstrøm ved strømstans. 
 Sikre trygge næringsmidler og drikkevann. 
 Bidra til gjenopprettelse av samferdsel i samarbeid med vegmyndigheter og Finnmark 

fylkeskommune.  
 Gjennomføre regulerings- og rasjoneringstiltak. 
 Rette opp skader på kommunikasjons-, vann- og andre anlegg. 
 Rydde skadested og yte innsats for å beskytte miljøet.  
 Verne kulturelle og historiske verdier.  

3.1.4 Kriseledelsen og tilhørende organisatoriske elementer 

 

Når det oppstår en uønsket hendelse av et slikt omfang at det ordinære tjenesteapparatet ikke makter å 
håndtere situasjonen tilfredsstillende, skal kriseledelse etableres. Politi, ordfører eller rådmann - eller den 
som opptrer på vegne av en av disse - kan bestemme dette. Kriseledelsen har følgende organisering og 
telefonnummer (navn for stedfortredere for de enkelte samfunnsrollene er satt rett under): 
 
Tabell 3: Kontaktlista kriseledelse. 
Kriseledelsen  
Rolle Navn Mobil tlf.nr.  
Ordfører Kristina Hansen       489 98 781 
Varaordfører                      Kjell Valter Sivertsen   915 57 374 
Rådmann   Raymond Robertsen 908 37 137 
Ass. rådmann Børge Grønlund 900 19 214 
Beredskapskoordinator Magda Filonowicz 979 73 533 
Teknisk sjef Vera Iversen      905 21 070 
Brannsjef Per Ivar Pettersen 901 58 002 
Kommunelege  Helge Bjøru 905 86 839 
 
Tabell 4 beskriver ansvar og oppgaver for hver av organisasjonsenhetene underlagt kriseledelsen.  
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Tabell 4: Oversikt over ansvar og oppgaver i kriseorganisasjonen.  
 Sted Ressursperson Rolle Mobil tlf.nr.  

Raymond 
Robertsen 

Kriseleder/rådmann 908 37 137 Krisestab Rådhussalen 

Magda Filonowicz Beredskapskoordinator 979 73 533 
Elin Lindås      Administrativ ressurs 930 15 727    

 
Sekretariat for 
loggføring i CIM 

Etableres 
samme sted 
som krisestab  Linda Haug 

Pettersen 
Administrativ ressurs 924 93 373 

Randi Jørgensen  Administrativ ressurs 917 27 290 Publikumstjeneste Servicekontoret  
Mariann 
Bårdsnes 

Administrativ ressurs 900 11 113 

Kristina Hansen  Informasjonsleder/ 
ordfører 

489 98 781 Presse- og 
informasjonssenter 

Kinosalen eller 
biblioteket 

Raymond 
Robertsen 

Rådmann 908 37 137 

Lensmann Ansvar for opprettelse 915 15 776 Pårørendesenter  
 

Menighetshuset 
Psykososialt 
kriseteam v. 
kommunelege 

Ansvar for drift 905 86 839 

 
 
3.2 OPERASJONELL KRISELEDELSE 
 

3.2.1 Kriseledelsens ansvar 

 

 Kriseledelsen har fullmakt til å iverksette alle nødvendige tiltak. 
 

 Kriseledelsen har også fullmakt til å disponere økonomiske midler innenfor en ramme på én 
million kroner. Dersom det er tid til å innkalle formannskapet for å fatte vedtak som 
medfører budsjettoverskridelser, skal dette likevel gjøres. 

 
 I kriser er det som regel flere aktører involvert. Kriseledelsen skal alltid stille seg spørsmålet: 

Hvem eier krisa? 

3.2.2 Etablering, lokalisering og kommunikasjonsmidler 

 

 Kriseledelsen etableres dersom det har skjedd en så stor ulykke/ katastrofesituasjon at det er 
behov for en særskilt kriseorganisering. Politi, ordføreren eller rådmannen eller den som 
opptrer på vegne av en av disse, har myndighet til å innkalle kriseledelsen.  
 

 Dersom en krise har spesielt stort omfang eller varer lenge, kan det i tillegg til ordførerens 
kontor være aktuelt for kriseledelsen å benytte Rådhussalen og omliggende kontorer. Når 
kriseledelsen etableres skal 3. etasje i kommunehuset sperres av slik at kriseledelsen, 
informasjonsleder og logg-/journalfunksjon ikke forstyrres av uvedkommende. 

 
 Kriseledelsen, kommunikasjonsverktøy: 
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o Alle i kriseledelsen har beredskaps SIM kort som gir adgang til prioritert mobil og sms 

trafikk.  
o Helsesektor og brann- og redningsetaten disponerer nødnettradioer som kan tas i 

bruk ved utfall av andre kommunikasjonsmidler. Lokal radio kan benyttes til varsling 
av befolkningen. 

o Lokasjonsbasert SMS varsling skal benyttes til varsling av befolkningsgrupper i 
spesifikke områder. I tillegg brukes kommunens egne hjemmesider og Facebook sider.  

o Beredskap CIM skal benyttes til loggføring, rapportskriving og SMS/talevarsling til 
innsatspersonell i Nordkapp kommune. I systemet er det forhåndslagret 
distribusjonslister til vårt innsatspersonell.  

3.2.3 Kriseledelsens sentrale oppgaver er: 

 

- Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen. 
- Ta beslutninger om iverksetting av tiltak for å hindre skader på personer og materielle 

verdier. 
- Prioritere ressurser fra kommunens side. 
- Holde kontakt med skadestedledelse (Politi), eventuelt LRS (lokal redningssentral). 
- Holde kontakt med Statens vegvesen og Fylkeskommunen i forbindelse med stengte veier og 

ved behov for etablering av alternativ transport.  
- Innhente, utarbeide og sende ut informasjon til befolkningen. 
- Rapportere til fylkesmannen om situasjonen i kommunen 
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3.2.4 Varsling av aktuelle samarbeidsaktører. 
 
Kriseledelsen kan ved behov involvere eksterne samarbeidsaktører i kriseorganisasjonen. Se også 
utfyllende kontaktliste til interne og eksterne ressurser i vedlegg A2. 
 
Tabell 5: Kontaktliste til aktuelle samarbeidsaktører. 

Instans Kontaktperson Fasttelefon  Nødnett Mobiltlf.nr. 
Befalsvakttelefon brann 
(24/7) 

  959 97 755    Brann 

Per Ivar Pettersen  B26 I19A 901 58 002 
Politi/lensmann 
 

Runar Elde   915 15 776 

Legevaktsentral  116 117   
Fylkesmannens 
beredskapsavdeling 

Ronny Schjelderup 78 95 05 44  481 57 540 

Nabokommuner  
Porsanger 
 

Bente Larssen   951 24 912 

Lebesby kommune Harald Larssen   958 99 585 
Måsøy kommune Lill Torbjørg Leirbakken   482 41 623 
Fiskevær (ved behov) 
Gjesvær 
 

Leonora Th. Johansen   414 57 719 

Kamøyvær 
bygdelag 
 

Hugo Salomonsen   977 72 222 

Skarsvåg bygdelag 
 

    

Repvåg bygdelag 
 

Sturla Nilsen    416 59 592 

Havna  Leif Gustav Prytz Olsen   994 02 841 
Kystverket   78 98 99 01 

(24/7) 
  

Repvåg kraftlag   78 47 68 15 
(24/7) 

 977 03 966 

Avinor HVG Ronny Andersen    941 76 824 
 

3.2.5 Stabsrommet til kriseledelsen skal inneholde: 

 

 1 fasttelefon og minst 1 mobiltelefon med beredskap CIM kort  
 Laptop   
 Skjerm, høyttaler og kamera til videokonferanse 
 Tusj og flipp-over 
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3.2.6 Etablering/ strakstiltak: 
 Innhent informasjon/ få best mulig oversikt over situasjonen. 
 Etabler kontakt med politiet. Avklar med skadestedsleder om det er behov for 

kommunens utstyr/ materiell og transport. Husk: Når liv og helse er truet, er det alltid 
politiet som ”eier” ulykken. 

 Avgjør om, hvilken type og hvor mange av personell tilknyttet kriseledelsens funksjoner, 
som skal innkalles. Teknisk og helse har selvstendige varslingsrutiner for eget 
innsatspersonell.  

 Dersom politiet eller brannsjefen beslutter evakuering sørg for transport, innkvartering og 
forpleining. Se vedlegg A20 Evakueringsplan.  

 Avklar om annen faglig kompetanse skal informeres. Vurder fortløpende om situasjonen 
er så alvorlig at det er aktuelt å informere/kontakte fylkesmannen. 

 Avhengig av situasjonen: Etabler kontakt med nabokommunene, informer om situasjonen 
og forespør om ressurser, dersom det er aktuelt. 

 Avhengig av situasjonen: Etabler kontakt med fiskeværene, informer om situasjonen og 
kartlegge bistandsbehov. 

 Etabler en felles forståelse i kriseledelsen for hva og hvor omfattende situasjonen er. Bruk 
aktuelle ROS-analyser og tiltakskort. 

 Dersom situasjonen er så alvorlig at kriseledelsens underliggende enheter er etablert, 
start så tidlig som mulig loggføring av ledelsens aktiviteter/ beslutninger og inn- og 
utgående aktiviteter iht. vedlegg A1. 

 GIS – kartfest ulykke av div. art for å identifisere/visualisere hendelsesstedet og vurdere 
konsekvenser av ulykken. 

 Vurder og iverksett strakstiltak for å hindre ytterligere skade. 
 Avhengig av situasjonen: Vurder og iverksett informasjonstiltak internt i kommunen, 

eksternt til pårørende og eventuelt til media. 

3.2.7 Drift/langsiktige tiltak: 

 

 Dersom det er behov for utstyr/materiell utenfra, må ledelsen først avklare behov og 
rekvirering med politiet.  

 Vurder om kommunen må iverksette ytterligere tiltak for å hindre/ begrense skader på 
personer, miljø og materielle verdier. 

 Oppretthold kontakten med skadestedledelsen, evt. LRS (Lokal Rednings Sentral). 
 Vurder å sende eget personell til hendelsesstedet for å bli oppdatert om situasjonen. 
 Hold kontakt og oversikt over kommunens utplasserte personell og materiell. Husk skifte 

av personell ved langvarig innsats og evt. debrifing etter psykiske belastninger. 
 Sørg for mat og forsyninger til kommunens eget personell. 
 Sørg for transport av kommunens eget personell ved stengte veier.  
 Avklar om det er nødvendig med personellressurser/andre ressurser fra frivillige 

organisasjoner. 
 Kontakt fylkeskommune for tilrettelegging av alternativ passasjertransport.  
 Kontakt kystverket for å orientere om situasjonen og kartlegge bistandsmuligheter (frakt 

av personer og goder, brann- og medisinsk beredskap).  
 Vurder framtidig behov ut fra valg som blir tatt, konsekvenser for organisasjonen og hvem 

som skal overta sentrale funksjoner/lederansvar for daglig drift. 
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3.3 ORGANISATORISKE ELEMENTER I KRISEORGANISASJONEN 

 

3.3.1  Informasjonstjenesten - oppgaver og ansvar 

 

Når kriseledelse etableres, skal det samtidig etableres en egen informasjonstjeneste. 
Informasjonstjenestens oppgave er å gi relevant informasjon til media, ansatte og kommunens 
innbyggere. Det er bare ordfører og rådmann - eller personer som disse bemyndiger - som har 
anledning til å uttale seg på kriseledelsens (kommunens) vegne i en krisesituasjon.  
 
Ordfører, som informasjonsleder, har følgende primæroppgaver: 
 

 Lede og drifte kommunens informasjonstjeneste. 
 Gi informasjonsråd til kriseledelsen. 

 

Etter avtale med rådmann forestå informasjonsoppgaver som: 
 Innhente informasjon til kriseledelsen.  
 Orientere om situasjonen for kriseledelsen. 
 Intern informasjon til alle ansatte.  
 Eksterne informasjonsoppgaver. 
 Skrive pressemeldinger. 

 
Informasjonsleder skal påse at:  
 

 Alle i informasjonstjenesten får tilfredsstillende opplæring.  

 Alle avvik i forhold til kriseledelsesplan, varslingsplan og informasjonsplan meldes skriftlig 
til rådmann. 

 

3.3.2  Publikumstjenesten - oppgaver og ansvar 
 
Personalet ved publikumstjenesten forholder seg til nærmeste foresatte, som er 
beredskapskoordinator. Publikumstjeneste etableres etter beskjed fra kriseledelse/ 
informasjonsleder. 
 

Når forholdene gjør det hensiktsmessig kan publikumstjenesten etableres delvis, for evt. senere 
opptrapping. I spesielle situasjoner kan det bli behov for døgndrift.   
 

Publikumstjenesten etablerer seg på kommunens servicekontor og bruker følgende nummer og 
adresser: 
 

Telefon  78 47 65 03 
    
E-postadresse:  beredskap@nordkapp.kommune.no  
 

Publikumstjenesten skal etter rettledning fra beredskapskoordinator: 
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 Imøtekomme henvendelser fra publikum. 
 Notere alle henvendelsene i egen logg som lastes regelmessig opp i CIM (se vedlegg A1 for 

bruksveiledning). 
 Notere på egen tavle gjentakende informasjonsbehov.  
 Gi godkjent informasjon. 
 Viderebringe henvendelser som de ikke er autorisert til å svare på til riktig etat eller til 

beredskapskoordinator.  
 Føre oversikt over andre aktuelle telefonnummer/adresser til publikumtjenester, kriseteam, 

sted for pårørende, politi, prest, internett informasjon osv. 
 Sette opp vaktlister og foreslå bemanning overfor beredskapskoordinator. 
 Overlappe tilfredsstillende ved vaktskifter. 
 
Beredskapskoordinator skal påse at: 

  
 Alle i informasjonstjenesten får tilfredsstillende opplæring  
 Alle avvik i forhold til kriseledelsesplan, varslingsplan og informasjonsplan meldes skriftlig til 

rådmann. 
 

3.3.3 Presse- og informasjonssenteret - oppgaver og ansvar 

 
 

Presse- og informasjonssenter etableres etter beskjed fra kriseledelse eller informasjonsleder. 
Når situasjonen er uoversiktlig kan presse- og informasjonstjenesten, her under 
publikumstjenesten, etableres helt, stykkevis og delt eller ved en gradvis opptrapping. Ved 
spesielle situasjoner kan det bli behov for døgndrift. Presse- og informasjonssenteret etablerer 
seg i Nordkapp bibliotek og er tildelt følgende nummer og adresser: 
 

Telefon: 78 47 65 93            
E-postadresse: beredskap@nordkapp.kommune.no 
 
 

Leder av Presse- og informasjonssenteret skal etter rettledning fra informasjonsleder: 
 

 Etablere og drifte presse- og informasjonssenteret 
 Legge forholdene vel til rette for media slik at de får gode arbeidsforhold, tilgang til telefon, 

internett, lademuligheter, kopieringsmuligheter, pressemeldinger og annen informasjon som 
kommunen eller andre aktører har frigitt ifm. krisen. 

 Være behjelpelig med å skrive pressemeldinger, sende pressemeldinger og produsere stoff til 
hjemmesidene og Facebook side. Alt forannevnt informasjonsstoff skal godkjennes av 
informasjonsleder (ordfører/rådmann) før utsendelse. Se også vedlegg A3 for generelle råd 
om mediehåndtering og vedlegg A4 for mal for pressekonferanse.  

 Notere alle henvendelsene i egen logg (se vedlegg A1 for logg og journalføring) og formidle 
den regelmessig til logg og journalfører i kriseledelsen.   

 Klargjøre lokaler og legge forholdene til rette for pressekonferanser. 
 Akkreditere media og føre liste over representanter som har vært innom pressesenteret, og 

de som deltar på pressekonferansen. 
 Gi godkjent informasjon. 
 Ta imot henvendelser/forespørsler fra media i pressesenteret og viderebringe disse til 

informasjonsleder.  
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 Føre oversikt over aktuelle telefonnumre/adresser til publikumstjenester, kriseteam, sted for 
pårørende, politi, prest, Internett informasjon, tv-tekstsider osv. 

 Viderebringe henvendelser som de ikke er autorisert til å svare på til riktig etat eller til 
kriseledelsen.  

 Notere på egen tavle registrerte informasjonsbehov. 
 Selv sette opp vaktlister og foreslå bemanning overfor informasjonsleder. 
 Overlappe tilfredsstillende ved vaktskifter. 

 
Presse- og informasjonssenteret skal inneholde følgende: 
 

 Lokaler som kan romme 20 (50) personer – Nordkapp bibliotek. 
 Sanitær- og bespisningsforhold ved eller i umiddelbar nærhet.  
 2 telefoner- en fastmontert på biblioteket og mobiltelefonen til ordfører. 
 PC. 
 Veggtavle med tusj og flipp over . 
 Lademuligheter for kamera, mobiltelefoner og tilsvarende.  
 Pressekonferanser må koordineres med politi eventuelt andre aktører som har ansvar i 

krisen. 
 Pressekonferansen ledes normalt av politiet eller kommunen. Informasjonsleder er tatt ut av 

kommunen til å lede pressekonferanser som kommunen har ansvaret for. 
 Presse og informasjonssenter bør ikke ligge på samme sted som: 

- pårørende oppholder seg 
- evakuerte, skadde eller døde oppbevares 
- kriseledelsen holder til 

 

3.3.4  Pårørendesenter - oppgaver og ansvar 
 
Leder av pårørendetjenesten forholder seg til nærmeste foresatte som er informasjonsleder. 
Pårørendesenter etableres etter beskjed fra kriseledelsen, informasjonslederen eller politiet. 
Politiet har ansvar for å gi informasjon om skadde, døde, savnede, årsak, hendelsesforløp, 
straffbare forhold og den videre håndtering av disse forhold. For å støtte politiet i dette arbeidet 
kan kommunen få anmodning om å etablere og drifte et sted for de pårørende. Pårørende er i 
dette tilfellet definert som personer som står nærmest de som er involvert i krisen/katastrofen. 
Det kan være familie, slekt, venner, arbeidskolleger/arbeidsgiver osv. Pårørendetjenesten må 
være åpen for en vid definisjon og vise menneskelig innsikt i tvilstilfeller.  
 

Pårørendetjenesten etablerer seg i Menighetshuset i Menesgata 1, og benytter følgende 
telefonnummer:  
 

Telefon: 992 04 625     
 
 

Ved større kriser eller ved hendelser i fiskeværene kan det være aktuelt å etablere 
pårørendesenter andre steder.  Det mest aktuelle stedet for etablering av pårørendesenter vil i 
så fall være skole/ grendehus. 
 

Pårørendetjenesten skal etter rettledning fra informasjonsleder: 
 

 Etablere og drifte samlingssted for pårørende i henhold til egen plan. 
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 Legge forholdene til rette for de pårørende slik at de kan samles, få støtte, menneskelig 
omsorg og godkjent informasjon. 

 Skjerme pårørende og umyndige personer fra pressen. 
 Etablere loggbok for ut- og innpassering med navn og telefonnummer for kontakt med 

pårørende. 
 Telefonvakt for å imøtekomme henvendelser fra publikum/pårørende på en korrekt, effektiv 

og hensynsfull måte. 
 Ta imot meldinger/henvendelser og notere disse på egen meldeblankett og i egen logg. Ved 

behov bringe meldingene til logg og journalfører i kriseledelsen.   
 Viderebringe henvendelser som de ikke kan svare på til riktig etat eller til kriseledelsen.  
 Gjøre prest og kriseteam/tilsvarende tilgjengelig dersom dette er kalt inn. 
 Enkel forpleining eller utvidet forpleining i samarbeid med kriseledelsen og frivillige 

organisasjoner.  
 Ordne forlegning etter avtale med kriseledelsen. 
 Notere på egen tavle registrerte informasjonsbehov. 
 Selv sette opp vaktlister og foreslå bemanning overfor informasjonsleder. 
 Overlappe tilfredsstillende ved vaktskifter. 

 
Ønskelig innhold på pårørendesenter ved kriser i Gjesvær, Skarsvåg, Nordkapp eller Kamøyvær: 
 

 Telefoner med bekjentgjorte nummer. 
 PC med tilgang til internett. 
 TV.  
 Lokaler som kan romme minst 50 personer.  
 Sanitær- og bespisningsforhold. 
 Rom hvor man kan være alene.  
 Rom til prest og eventuelt kriseteam. 

 
Informasjonsleder er ansvarlig og skal påse at  
 

 Alle i pårørendetjenesten får tilfredsstillende opplæring.  
 Alle avvik til kriseledelsesplan, varslingsplan og informasjonsplan meldes skriftlig til rådmann. 
 

3.3.5  Sekretariat for logg- og journalføring - oppgaver og ansvar 

 

Nordkapp kommune har innført Styringssystem for sikkerhet og beredskap (DSB-CIM), som 
omfatter prosedyrer og dataprogram for loggføring og kommunikasjon i beredskapssituasjoner. 
Aktuelt personell har fått nødvendig opplæring. 
 

Leder av sekretariatet forholder seg til nærmeste foresatte som er informasjonsleder. 

Sekretariat for logg- og journalføring etableres etter beskjed fra kriseledelsen eller 
informasjonslederen. Når situasjonen er uoversiktlig kan informasjonstjenesten, her under 
publikumstjenesten, etableres helt, stykkevis og delt eller ved en gradvis opptrapping. Ved 
spesielle situasjoner kan det bli behov for døgndrift.   
 
Logg og journalføring etableres etter følgende prinsipp: 
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De fleste henvendelser under og etter en krise/ katastrofe bør registreres. Omfanget av 
registreringene vil variere avhengig av viktighet.  
Registreringene kan føres på følgende måter (se også eget vedlegg): 
 Journalføres i kommunens ordinære arkiv (med kopi i hovedlogg) 
 Telefon- og sakslogg (hovedlogg i kriseledelsen og lokale logger ved behov) 
 Elektronisk meldeblankett 

 
Alle registreringer skal systematisk hjelpe kriseledelsen til å skaffe seg det riktige 
informasjonsbildet, holde oversikt over situasjonen og gjøre de riktige prioriteringene. Det er 
bedre med en registrering for mye enn en for lite. Logg og journalføring bør etableres raskt slik at 
man ikke går glipp av de første informasjonsbevegelsene under en krise/katastrofe. 
 
Loggfører i kriseledelsen skal etter rettledning fra informasjonsleder: 
 

 Motta alle skriftlige henvendelser til/fra kriseledelsen. 
 Registrere henvendelser elektronisk i CIM. 
 Vurdere (sammen med kriseledelsen) hvem som skal ha inn/utmeldinger og ta nødvendige 

kopier. 
 Sørge for at alle relevante meldinger blir gitt til prioritet. 
 Vurdere om innkomne henvendelser også skal journalføres og oppbevares i kommunens 

arkiv 
 Ringe de andre stedene som fører logg for å kontrollere at alle meldinger kommer inn til 

kriseledelsen. 
 Gi godkjent informasjon. 
 Føre oversikt over aktuelle telefonnummer/adresser til publikumstjenesten, kriseteam, sted 

for pårørende, politi, prest, Internett informasjon, tv- tekstsider osv. 
 Viderebringe henvendelser som de ikke er autorisert til å svare på til riktig etat eller til 

kriseledelsen.  
 Notere på egen tavle registrerte informasjonsbehov. 
 Selv sette opp vaktlister og foreslå bemanning overfor informasjonsleder. 
 Overlappe tilfredsstillende ved vaktskifter.             
 
Loggfører/ kriseledelse skal ha følgende utstyr:  
 

 1 telefon og tilgang til internett. 
 Tavle for å registrerte informasjonsbehov. 

 
Vurder om loggførerne skal plasseres sammen med kriseledelsen eller om de skal sitte i et rom 
ved siden av. Det vil være fordeler og ulemper med begge løsninger. For å få tilfredsstillende drift 
bør det være 2 personer på vakt.  
 

3.3.6  Psykososialt kriseteam - oppgaver og ansvar 
 
Prosedyreskriv, organisering og medlemsfortegnelse med telefonnumre er angitt i vedlegg A8. 
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3.4  BEHOV FOR MÅLSTRUKTUR, OPPLÆRING OG ØVELSER, 

EVALUERING OG DOKUMENTASJON  
 
Ansvar: Rådmann 

3.4.1 Målstruktur for beredskapsarbeidet 
 
For å oppnå en effektiv beredskap i kommunen er det viktig at tiltakene inngår i en helhetlig og 
sammenhengende beredskapsprosess etter internkontrollmetoden. Prosessen består av følgende faser: 
 
1. Kartlegging:   ROS-analyser. 
 
2. Mål og organisering: Sette mål for sikkerhet og beredskap.   
   Organisere arbeidet med sikkerhet og beredskap. 
 
3. Gjennomføring: Utarbeide kriseplaner. 
   Styrke beredskapskompetansen. 
   Ivareta sikkerhet og beredskap i planlegging, tjenesteyting og saksbehandling. 
 
4. Evaluering:  Evaluere og utvikle sikkerhets- og beredskapsarbeidet ved rutiner for ajourhold, 
   beredskapsgjennomgang og tilsyn.   
 

Det er vesentlig at organiseringen av beredskapsarbeidet er klart definert mht. ansvars- og arbeidsdeling, 
og at kriseledelsen kan etableres raskt. Det må være utarbeidet en overordnet målsetting for beredskaps- 
og sikkerhetsarbeidet, og det bør defineres delmål for det enkelte året. Den overordnede 
beredskapsplanen og sektorberedskapsplanene må være koordinerte.  
 

3.4.2 Rutiner for evaluering av uønskede hendelser, gjennomføring av øvelser 
og revisjon av planverk 

 

 Det gjøres en revisjon av ROS-analysene etter en forutbestemt plan – der ROS-analysen skal 
godkjennes hvert 4. år av kommunestyret. 
 

 Revisjon av overordnet plan for beredskap og kriseledelse gjennomføres årlig.  
 
 Beredskapskoordinator reviderer beredskapsplanen på bakgrunn av evalueringer av 

uønskede hendelser og i dialog med medlemmer i kriseledelsen.  
 
 Det gjennomføres en årlig table-øvelse for kriseledelsen med utgangspunkt i 

beredskapsplanen. 
 
 Det tverrfaglige beredskapsteamet bestående av Avinor, lensmann, ambulansetjenesten, 

teknisk og helse, drøfter ved behov utfordringer og behov for samordning av sine respektive 
tjenester. Teamet organiserer også en årlig, tverrfaglig øvelse. Teamet er en ressurs, som 
kriseledelsen vil holde kontakten med og benytte for rådgivning. 
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 Kriseledelsen avholder et årlig møte med ledere og mellomledere i kommunens 
virksomheter, der en informerer om aktuelle elementer i beredskapsplanen, samt gjør 
oppmerksom på hva som er de respektive deltakernes oppgaver i en gitt situasjon.   

 
 Risiko- og sårbarhetsforhold blir analysert gjennom byggesaker, saker etter naturskadeloven og 

konkrete hendelser. Forholdene blir i tillegg analysert i forbindelse med: 
 

o Rullering av kommuneplanens arealdel. 
o Utarbeidelse av kommunedelplaner eller større reguleringsplaner hvor 

konsekvensutredning (KU) kreves. 
 

 
3.5 VEDLEGGLISTE   
 

Vedlegg A Tiltakskort og kontaktlister. 
Vedlegg A 1: Bruksveiledning for DSB- CIM 
Vedlegg A 2: Ressurs- og personelloversikt internt i 
kommuneorganisasjonen og eksternt 
Vedlegg A 3: Mediehåndtering – generelle råd og anbefalinger 
Vedlegg A 4: Mal for pressekonferanse i Nordkapp 
Vedlegg A 5: Beredskap for ikke planlagt mottak av flyktninger 
Vedlegg A 6: Atomberedskap i Nordkapp kommune 
Vedlegg A7: Kortversjon beredskapsplan for helsetjenesten 
Vedlegg A8: Pårørendesenter i Nordkapp 
Vedlegg A9: Kriseteam Nordkapp kommune 
Vedlegg A10: Oppbevaring, bruk og distribusjon av jodtabletter 
Vedlegg A11:Vedlikehold og gjennomgang katastrofelager 
Vedlegg A12: Rekvirering av buss til fremskutt samleplass 
Vedlegg A13: Opprettelse fremskutt samleplass 
 Vedlegg A15: Medisinsk leder helse (MLH) Nordkapp kommune  
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Vedlegg A 1: Bruksveiledning for DSB- CIM 
 
Hensikt og anvendelsesområde 
 
DSB-CIM er valgt som standard verktøy for informasjonsdeling i forbindelse med ulykker og 
uønskede hendelser, samt system for varsling og mobilisering.  DSB-CIM er anskaffet til fri bruk i 
bl.a. DSB, Sivilforsvaret, hos alle fylkesmenn og norske kommuner. 
 
I systemet er det lagt inn kommunens kriseplan, tiltakskort og distribusjonslister til 
innsatspersonell. Listene skal brukes ifm varsling av vårt personell på sms/talemelding som kan 
sendes direkte fra systemet.  
 
CIM leveres fra One Voice i Trondheim. De ivaretar servere, teknisk støtte, vedlikehold og 
utvikling for applikasjonen: support@onevoice.no 
 
Pålogging 
For å logge deg på i DSB-CIM går du på følgende web adresse: 
https://www.dsb-cim.no/ 
 
Velg fylke og kommune og skriv deretter ditt brukernavn og passord. For arbeidet i 
beredskapssituasjon velg «normal» modus nederst i dialogboksen.  
 
Du vil deretter få et nytt dialogvindu der du kan velge hvilke hendelse du ønsker å jobbe i eller der 
du kan opprette en ny hendelse: 
 

 
 
Dersom du ikke husker ditt brukernavn eller passord kontakt beredskapskoordinator eller en av 
loggførere i sentraladministrasjonen.  
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Loggføring 
For å opprette en logg velg Hendelser/Logg i venstremenyen i DSB-CIM: 

 
 
Deretter trykk på +Ny i den nest øverste menyen til høyre: 

 
 
Dialogboks Ny loggføring – Logg vil åpnes der du skal skrive ditt navn (Melder), 
rapporteringstidspunkt, loggføringsemne (kort) og en beskrivelse. Du skal også velge om 
informasjonen er bekreftet eller ubekreftet. Avslutt ved å trykke på OK.  
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Varsling til grupper fra distribusjonslister  
For å sende en sms eller automatisk talemelding til en forhåndsdefinert gruppe velg 
Hendelser/Meldinger i venstremenyen i DSB/CIM: 

 
 
Deretter trykk på +Ny i den nest øverste menyen til høyre: 

 
 
Dialogboks Ny melding  vil åpnes der du skal kunne velge meldingsmottakere ved å klikke på 
rullegardinmenyen øverst til høyre for mottakere boksen, deretter distribusjonsliste:  
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Du kan velge om du ønsker å sende e-post, sms eller talemelding til mottakere på 
distribusjonslista. Dersom du velger talemelding må du velge om det er en beredskapsmelding 
eller en informasjonsmelding før du går videre. Den automatiske talemeldingen vil kreve en 
handling fra mottaker for at systemet skal registrere meldingen som levert.  

 
 
Skriv deretter emne og meldingstekst, avslutt ved å trykke Send.  
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 Side 6 

 
Vedlegg A 2: Ressurs- og personelloversikt internt i kommuneorganisasjonen og eksternt 
 
Instanser/utstyr Kontaktperson Telefon jobb Mobil 
 
Anleggsmaskiner/kjøretøy 

   

Honningsvåg 
Maskinstasjon AS 

 
Einar Robertsen 

 
 Kun mobil 

 
91 59 37 36 

 
Hilmar Nilsen Aut.mask. 
entreprenør AS 

 
Egil Magne 
Nilsen 

 
 
 
Kun mobil 

 
 
97 70 20 84 

 
Nordkapp Maskin AS 

 
Jørn Karlsen 
Solveig Ingjerd 

 
Kun mobil 

 
90 95 93 82 
97 67 24 22 

 
Ambulanse 

  
113 

 

 
Brannvernmateriell 

   

 
Nordkapp brannvesen 

Brannsjef  
Per Ivar Pettersen 

 
78 47 65 42 

 
90 15 80 02 

 
Dykkerutstyr og -
tjenester 

   

Honningsvåg Mek. AS Kai Søderholm 78 47 34 11 91 18 91 02 
Honningsvåg rør verkst.AS Jostein Pedersen 

Rune Seppola 
Kåre Henriksen 

99 35 66 05 
90 86 41 81 
90 88 82 89 

 

 
Forurensing 

IUA 
Brann 

78 47 64 50 
95 99 77 55 

 

 
Nordkapp Brannvesen 

Brannsjef  
Per Ivar Pettersen 

 
78 47 65 42 

 
90 15 80 02 

 
Frivillige organisasjoner 

   

Redningsgruppen SAR Raymond 
Bjerkan 

 90 91 61 76 

 
Fylkesmannen 

   

Beredskapsavdelingen Beredskapssjef 
Ronny 
Schelderup 

 
78 95 05 44 

 
48 15 75 40 

    

225



 Side 7 

Sivilforsvaret 78 42 95 30 95 12 21 06 
 
HV-ressurser 

  
45 40 33 35 

 
45 40 21 01 

 
Innkvarteringsmuligheter 

   

 
Honningsvåg skole 

Hans Arvid 
Hansen 

 
78 47 65 74 

 
91 54 35 69 

 
Gjesvær skole 

Helene Walsø 
Kanstad 

 
78 47 57 21 

 
97 95 92 99 

 
Nordvågen barnehage 

 
Bente Floer 

 
78 47 66 02 

 

 
Nordkapp barnehage 

Siv Jane 
Andersen 

 
78 47 66 00 

 
92 01 88 73 

 
Storbukt barnehage 

 
Siv Jane 
Andersen 

 
78 47 66 01 

 
93 05 76 65 

 
Skårungen barnehage 

 
Kristin Bye 

 
78 47 66 25 

 
93 04 92 87 

 
Kamøyvær grendehus 
v/Kamøyvær bygdelag 

 
Steinar Jensen 

 
78 47 51 75 

 

 
Nordkapp Turisthotell 

 
Anette Pettersen 

 
78 47 52 67 

 

 
Kommuner 

   

 
Porsanger kommune 

 
Bente Larsen 

 
78 46 00 01 

 

 
Lebesby kommune 

 
Harald Larsen 

 
78 49 95 55 

 

 
Måsøy kommune 

 
Inga Sørensen 
 

 
78 42 40 10 

 
 

 
Luftforsvaret 

  
78 47 28 22 

 

 
Løfteutstyr 

   

 
Honningsvåg maskinstasjon 
AS 

 
Einar Robertsen 

 
 

 
91 59 37 36 

 
Hilmar Nilsen 
aut.mask.entreprenør AS 

 
Egil Magne 
Nilsen 

 
78 47 20 08 

 
97 70 20 84 
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Repvåg Kraftlag 
 
Media 

 78 47 68 15  

 
Radio Nordkapp  

 
Raymond Elde 

 
78 47 70 80 

 
90 60 47 26 

 
 
Finnmarksposten 

 
 
Randi Iren Olsen 

 
 
78 47 19 63 

 

 
Finnmark Dagblad 

 
Svein Jørstad 

 
78 42 86 00 

 

 
NRK Finnmark 

 
Morten Ruud 

 
78 95 09 00 

 

 
Nødstrømsaggregater 

   

 
Sivilforsvaret 

Frode Enoksen 
(Hammerfest) 

 
78 42 95 30 

 

Repvåg Kraftlag Oddbjørn 
Samuelsen  

78 47 68 15 
(døgnbemannet) 

41 62 64 48 
 

 Stein Bjørgulv 
Iskaksen 

 48 28 65 92 

 
Politi/lensmann 

   

Nordkapp lensmannskontor Runar Elde 78 42 80 00 91 51 57 76 
 
Sanitetsmateriell 

   

 
Honningsvåg sykestue 

 
Paivi Jomppanen 

 
78 47 66 66 

 

 
Honningsvåg Apotek 

 
Lene Holst 

 
78 47 71 10 

 
99 70 65 17 

FIG (bårer)    
Flyplass (bårer)     
 
Sivilforsvaret 

Frode Enoksen 
(Hammerfest) 

 
78 42 95 30 

 

 
Statens Vegvesen 

 
Torkjell Johnsen 

 
99 21 18 59 

 

 
Storhusholdning 

   

 
Rimi 

Per Gunnar 
Uttakleiv 

 
78 47 05 00 

 
91 33 04 18 

 
Rema 1000 

 
Idar Jensen 

 
78 47 54 54 

 
95 09 63 80 
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Joker Ketil Floer 78 47 27 49 94 19 62 45 
 
Teknisk vakttelefon 

  
95 99 77 55 

 

 
Tolketjenester 

 
Noricom 

 
75 54 22 00 
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Vedlegg A 3: Mediehåndtering – generelle råd og anbefalinger 
 
I dette kapitlet vil det bli presentert en rekke generelle råd som i utgangspunktet er rettet mot de 
mer daglige relasjoner mellom virksomheten og media og ikke så mye på selve 
krisehåndteringsfasen – den dekkes av kriseledelsen. 
 
Når media kontakter deg er det greit å være forberedt.  Her er noen råd for hvordan man kan 
håndtere situasjonen. 
 

 Noter journalistens navn og hvilket media vedkommende representerer.  
 Avklar hva spørsmålene dreier seg om.  
 Spør om journalisten har snakket med andre i virksomheten om saken.  
 Presiser hva du selv har kompetanse på.  
 Gjør avtale om gjennomlesning/godkjenning av artikkel/intervju hvis dine opplysninger 

skal brukes som direkte eller indirekte sitat. Svar aldri ”på direkten”, særlig ikke i radio 
eller TV. 

 Henvis journalisten til den som kan gi svar. Hvis du ikke vet hvem, gir du beskjed om at 
du skal finne det ut for journalisten. Følg opp saken slik at journalisten kommer i «trygge 
hender». 

 Si at du må undersøke saken og ringe tilbake. Spør journalisten om hvilke frister han/hun 
arbeider under. Tilby å maile journalisten et skriftlig svar på spørsmålene innen en frist 
dere blir enige om. 

 Be om å få spørsmålene skriftlig, gjerne pr telefaks. Tilby skriftlig informasjon eller et 
møte for å utdype emnet.  

 Svar alltid høflig og behersk deg selv. La ikke situasjonen eller journalisten stresse deg.   
Presiser at du gjerne vil at spørsmålene skal besvares på en samvittighetsfull måte. 
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Vedlegg A 4: Mal for pressekonferanse i Nordkapp 
 
Pressekonferansene legges opp etter følgende mal: 
 
 Pressemelding med invitasjon til pressekonferansen sendes ut til aktuelle medier etter forutgående 

koordinering med og godkjenning fra alle berørte parter. Pressemeldingen må sendes ut i god tid før 
pressekonferansen. 

 Det legges opp en strategi for: 
o Hvilke informasjon som skal komme frem? 
o Hvilke problemer som bør unngås/ man ikke skal kommentere? 
o Hvem som skal lede konferansen? 
o Ansvarsdeling under konferansen 
o Når neste konferanse eller informasjon kommer 

 
Pressekonferansen starter presis. Leder presenterer de som sitter i panelet og hvilket ansvarsområde de skal 
dekke, rammene rundt pressekonferansen, eventuelt bruk av tolk, og gir deretter ordet til første taler fra 
panelet. Etter at panelet har gitt sine innledende ord, kan media stille spørsmål. Leder av pressekonferansen 
styrer ordet slik at alle medier får mulighet til å stille spørsmål. Svar fra panelet kan videre gis etter som det 
er naturlig. Ved slutten på pressekonferansen er det viktig at ordstyrer tilkjennegir at det nærmer seg slutten 
og minne om rammene rundt pressekonferansen. 
 
Etter pressekonferansen kan det være aktuelt med radio eller tv intervju. Muligheten for dette bør avtales 
og bekjentgjøres allerede ved starten på pressekonferansen. 
Ved avslutningen på pressekonferansen vil det være naturlig å takke de fremmøtte, henvise til videre info 
og bruk av lokalene, Internett sider osv. Ved noen tilfeller kan det være riktig å forhåndsavtale at leder for 
pressekonferansen avslutningsvis understreker hovedbudskapet fra panelet.  For ytterligere informasjon/råd 
om kontakt med media, se eget vedlegg.  
 
Informasjonsleder er ansvarlig for/skal påse at alle i presse- og informasjonstjenesten får tilfredsstillende 
opplæring og at alle avvik til kriseledelsesplan, varslingsplan og informasjonsplan meldes skriftlig til 
rådmann.
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Vedlegg A 5: Beredskap for ikke planlagt mottak av flyktninger 
 
 
Aktivitet 
Det er lite sannsynlig at vi i Nordkapp uten særlig tid til å forberede oss kan bli nødt til å ta imot et 
større antall flyktninger. Likevel må vi planlegge for denne eventualiteten. Flyktningene kan 
komme sjøveien. En liknende situasjon kan oppstå om en større gruppe turister ikke kommer seg 
planlagt videre pga værforhold eller eksterne hindringer. 
 
Ansvarlig 
Kommunens ledelse ved rådmann. 
 
Beskrivelse 
En ikke planlagt tilstrømning av folk utenfra kommunen viser nødvendigheten av å ha en 
oppdatert og fungerende smittevernplan i hverdagen. (Se Smittevernplanen). Dette har sin 
forklaring i flere forhold:  
 

➢ Forekomsten av epidemier i andre land med mikrober vi hos oss har  
 kontroll med i dag.  

➢ Det blir en større belastning på smittebarrierer knyttet til vanlige  
 hygieneforhold i boliger /offentlige hus og enda viktigere med en god tilgang på rent vann, 
en fungerende renovasjon og en effektiv håndtering av slam og avløp. 

➢ Særskilt oppmerksomhet må rettes mot kjøkken, toaletter/ bad og oppholdsrom. 
 
En rask og stor tilstrømning av folk utenfra vil føre til populasjoner som bor tettere. Mikrober som 
opptrer blant folk som lever tett, vil kunne spre seg mer effektivt nettopp på grunn av opphoping 
av mennesker i de enkelte boligene. Dette øker smittepresset også på den øvrige del av 
befolkningen. Personer som blir syke må vurderes med tanke på isolasjon. 
 
Det må gjøres en adekvat vurdering av vaksinasjonsstatus og behovet både  
blant flyktningene og i kommunens faste befolkning for å minske risiko for  
epidemier 
 
Helseundersøkelser av flyktninger: Somatiske og psykososiale – se eget skriv. 
 
Kommunen ved rådmannen har ansvaret for å skaffe bosted, mat og drikke, klær og nødvendige 
personlige effekter. Se andre deler av kommunens beredskapsplan.  
 
 
 
Honningsvåg 16. august 2017    Erik Langfeldt    
        kommunelege   
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Vedlegg A 6: Atomberedskap i Nordkapp kommune 
 
Aktivitet 
 
Denne delplanen innen katastrofeberedskapen skal fungere som planleggingsgrunnlag og 
iverksettelses- og oppfølgingsverktøy for å redusere konsekvens av atomuhell, som kan ramme 
Nordkapp. I en aktuell katastrofesituasjon med fare for atomuhell/ en reell atomulykke, vil 
vurdering og tiltak alltid basere seg på avgjørelser/ rådgivning og praktisk veiledning utenfra. 
 
Ansvarlig 
 
Statens kriseutvalg for atomulykker: 
Den generelle beredskapen mot atomulykker ivaretas av Kriseutvalget for atomberedskap, som 
ledes av Statens strålevern. I akuttsituasjonen har Kriseutvalget ansvaret for krisehåndtering og 
informasjonsflyt. I senfase av en ulykke skal Kriseutvalget ha rollen som rådgiver for 
myndighetene.  

 
Statens strålevern (67 16 26 00):       
 
Strålevernet har 24 timers vakttelefon for varsling om atomulykke. De bistår med kompetanse om 
strålekilder, doser og strålevern, men har ikke medisinsk kompetanse i pasientbehandlingen ved 
strålingsulykker.  
 
Statens strålevern lokalt i Finnmark (78 97 36 10): 
 
Fylkesmannen i Finnmark:  
Representerer det regionale ledd i atomulykkeberedskapen. Fylkesmannen kan mobilisere eget 
atomberedskapsutvalg (ABU) for å håndtere en situasjon på regionalt nivå. Helse Finnmark kan 
supplere ABU på helsesiden med en representant. .  
  
Kirkenes sykehus: 
Har ansvar for å gi initial og stabiliserende behandling lokalt før overflytting til sykehus med 
spesialkompetanse. Sykehuset disponerer verneutstyr med taleforsterker. 
 
Kommuneoverlegen i Nordkapp:  
Disponerer jodtabletter og har utarbeidet en distribusjonsplan for disse (vedlegg 9). Målgruppen er 
barn under 18 år, gravide og ammende. 
 
Kommuneoverlegen vil delta i kommunens kriseledelse og ivareta den lokale medisinske 
rådgivningen. Kommuneoverlegen må søke råd hos regional og nasjonal fagkompetanse avhengig 
av de problemstillinger som måtte oppstå.  
 
Beskrivelse 
 
Generelle hovedtiltak innenfor beredskapen, som kan være aktuelle: 

➢ Måle radioaktivitet (Sivilforsvaret ved Fredsinnsatsgruppe - FIG). 
➢ Redusere doser (mengde) av direkte stråling. 
➢ Redusere inhalasjon (innpusting) under passasje av sky. 
➢ Redusere opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen. 
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➢ Hindre at matvarer blir forurenset av radioaktivitet. 
➢ Hindre at matvarer over fastsatte tiltaksgrenser blir konsumert. 

 
Særlig om de enkelte tiltakene: 

➢ Oppholde seg innendørs. 
➢ Akutt evakuering av små lokalsamfunn. 
➢ Opphold i tilfluktsrom. 
➢ Bruk av jodtabletter: Prosedyre for utdeling av jodtabletter (vedl 9). 
➢ Sikring av områder som er sterkt forurenset. 
➢ Kortsiktige tiltak/ restriksjoner i produksjon av næringsmidler. 
➢ Kostholdsråd 

 
De mest aktuelle kildene til problemer med radioaktivt avfall: 
 
1.Radioaktivt nedfall 
Kan skje etter uhell ved kjernekraftverk eller fra atomdrevne fartøy. Nærmeste kjernekraftverk 
ligger i byen Polyarny, 200 km fra Sør-Varanger. Nærmeste lager for atomavfall er 
Andrejevabukta 50 km fra Sør-Varanger. Radioaktivt utslipp vil føres opp i øvre luftlag og 
transporteres med vinden. Avstanden fra ulykkesstedet, vindretning og nedbørforhold vil påvirke 
mengden og tidspunkt for når nedfallet kommer.  
 
Det vil ikke komme akutte stråleskader på befolkningen etter en slik hendelse. Tiltakene må være 
slik innrettet at at de bidrar til redusert eksponering for radioaktivitet og minimalisering av risiko 
for senskader. Angst og usikkerhet må møtes med konsekvent og god informasjon for å unngå 
panikkatferd og kaos. 
 
Eventuelle kontaminerte flyktninger fra russisk side må tas hånd om og bli renset.  
 
Etter noen dager vil eventuelt den radioaktive skyen passere. Kommunens kriseledelse må være 
etablert og ta ansvar for tiltak. I denne fasen er antagelig det viktigste at befolkningen holder seg 
innendørs. Før skyen passerer vil det derfor være viktig å sikre matforsyning innendørs og at 
samfunnets basisfunksjoner kan ivaretas uten å bevege seg utendørs. Helse og sosialtjenesten må 
sikre at deres oppgaver blir best mulig ivaretatt, f.eks. ved at hjemmebaserte tjenesters brukere 
sentraliseres og får sitt tilsyn av et team som ikke behøver bevege seg utendørs. Døgnbaserte 
tjenester må planlegge sin virksomhet, slik at personale kan veksle mellom tjeneste og hvile uten å 
forflytte seg utendørs. De som likevel må utendørs, må ha tilgang på verneutstyr.  
 
De neste to ukene deponeres radioaktiviteten på bakken og vil forurense overflatevann, 
jordbruksprodukter osv. Kommunens kriseledelse må treffe adekvate tiltak etter råd fra sentrale 
myndigheter og avhengig av situasjonen ellers.  
 
De neste årene vil jordsmonnet være kontaminert. For til beitedyr vil føre til opptak av radioaktive 
stoffer i kjøtt, og grønnsaker vil være påvirket. 
 
2. Radioaktivt avfall 
Dette gjelder avrenning fra radioaktivt avfall etter eksplosjon eller brann i avfallsanlegg, eller 
avfall på avveie. På russisk side er det mye slikt avfall, der det ifølge Bellona er ei kontinuerlig 
avrenning. Dette vil kunne ha konsekvenser for næringsmiddelsituasjonen i Nordkapp, men ikke 
kunne ha noe ”katastrofepreg”. 
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3. Radioaktive kilder i nærområdet 
Slike kilder kan være fra flystyrt med kjernevåpen om bord, medisinske kilder/industrielle kilder 
eller fra smuglergods. Det er svært lav risiko for slike hendelser. På Storskog, som er den viktigste 
ferdselsveien inn fra Russland, er det måling av radioaktivitet i alle kjøretøy som passerer grensa. 
 
Ved akutte hendelser som kan skape uro i befolkningen og hvor stråledosen kan bli betydelig, bør 
kommunen etablere kriseledelse. Tiltakene vil ha samme karakter som under pkt 1. I tillegg må 
strålekilden taes hånd om og kontaminerte personer renses. 

 
4. Kjernevåpen 
Utilsiktet eller tilsiktet sprengning av kjernevåpen i vårt nærområde ansees som lite sannsynlig, 
men kan ikke helt utelukkes. Ei slik ulykke vil få svært alvorlige konsekvenser for Nordkapp. Vi 
vil få en unntakstilstand, som må handteres av alle ledd som inngår i atomulykkeberedskapen. 
 
Det beste mottiltaket i et slikt tilfelle vil kanskje være å plassere befolkningen i tunnelene til og fra 
Magerøya. Her må de oppholde seg noen uker, før de kan bli evakuert. Ubeskyttede personer i en 
avstand på 40 km fra eksplosjonsstedet, vil i løpet av 3 timer ha mottatt en dødelig stråledose. 
 
 
Honningsvåg 11. september 2017    Erik Langfeldt 
         kommuneoverlege 
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Vedlegg A7: Kortversjon beredskapsplan for helsetjenesten.  
 
1. VARSLING OG IVERKSETTING AV BEREDSKAPSPLANEN 
 

Katastrofesituasjon skal meldes til AMK 113, som iverksetter rød respons (Akutt): Melding til 
legevakt og ambulanse.  AMK skal også varsle Nordkapp legevaktsentral. 

 

Når sykepleier ved legevaktsentralen får primærmeldingen, skal hun sette innringer over til AMK, som 
innhenter nødvendig info:   
 

1. Hvem varsler? 
2. Hva har hendt? 
3. Hvor er ulykkesstedet? 
4. Når skjedde ulykken og hvilken type ulykke er dette? 
5. Hvordan kan en ta kontakt tilbake til meldende instans? 

 

Etter klarsignal fra AMK/ lensmann/ vaktlege foretar sykepleier samlet utkalling av 
helsepersonellet over CIM fra PC på vaktrommet. Hun  informerer AMK om gjennomføringen av 
den lokale varslingen. 

 
Varslingsliste for aktuelt personell ajourføres tre ganger årlig: 15. januar, 1. juni og 15. september. 
Avdelingssykepleier sykestua har ansvaret for oppdatering av liste og opplæring av aktuelle sykepleiere. 

 
2. MEDISINSK LEDER HELSE (MLH) - DE FØRSTE OPPGAVENE 
 
MLH leder det medisinsk faglige arbeidet i en krisesituasjon iht helsetjenestens beredskapsplan. MLH vil alltid være 
en fastlege.  
 

Ta med protokoll for MLH fra katastrofelageret.  
 

Vurder sammen med lensmann/AMK:  
 

1. Utkjøring av Avinor-redningshenger (25 bårer/50 ulltepper, 24 t beredskap).  
 

2. Fredsinnsatsgruppe FIG (opprette samleplass, evt oppsetting av varmetelt).  
 

3. Ambulansefly/ SEA-King eventuelt hente utrykningsteamet fra Hammerfest sykehus. 
 

4. Boreal-buss (temperert supplement til framskutt samleplass/ utvidet båretransport). 
 

5. Istandsetting av garasjebygg på flyplassen som Samleplass. 
 

6. Opprettelse av Pårørendesenter. 

 
3. FRAMMØTE OG FRAMSETTING AV UTSTYR 
 

Personalet ved helsesenteret setter utstyret på katastrofelageret ut i ambulansegarasje i grupper:  
 

1. Utstyr merket med rød tape skal ut først. 
 

2. Utstyr merket med gul tape skal ut nest.  
 

3. Utstyr merket med grønn tape til slutt.  
Tilgjengelig helsepersonell møter omgående i ambulansegarasje på helsesenteret.  
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Leger og sykepleiere ifører seg varme klær og markeringsvester. Første lege som møter, vanligvis 
vakthavende, tar med seg annet helsepersonell og utstyr markert med rød tape i første bil som forlater 
helsesenteret.  
 
4. UTRYKNING TIL SKADESTED 
 

Ambulansene rykker normalt direkte ut til skadestedet uten opphold. Personell som medbringer egen 
bil til helsesenter fyller opp med personell og utstyr fra beredskapslageret, og drar i puljer ut til 
skadestedet.  
 

Nødnett radio medbringes. Det gis mulighet for å gå over på redningskanalen. Ta med ekstra  batteri!  

 
5. SKADESTEDET – SANITETSTJENESTEN  
 

Innsatsleder helse (ILH) er gjennom hele innsatsen den mest erfarne av ambulansepersonellet. 
 

Ambulansepersonell eller annet personell som kommer først frem sikrer skadestedet og danner seg en 
rask første oversikt over skadeomfang og skadetyper. Dette meldes uten opphold tilbake til IHL. 
ILH melder regelmessig status til AMK og MLH, samt til Innsatsleder (IL) i ILKO. Behov for ressurser 
meldes fortløpende til ILH.  
 

Lensmannen regulerer adgangen til skadestedet. Ved brann/ eksplosjonsfare/ gasslekkasje, må  
brannmannskap/ røykdykkere klarere skadeområdet før sanitetsmannskapene går inn.  
 

ILH assisterer IL med utpeking av fremskutt samleplass og eventuell helikopterlandingsplass.  
 

Uskadde og pårørende transporteres tidligst mulig til Pårørendesenter, som oftest vil være 
Menighetshuset. Senteret bemannes av kommunens Kriseteam.  
 
6. FRAMSKUTT SAMLEPLASS OG SANITETSTEAM 
 

Sanitetspersonell som ankommer skadested melder seg for Innsatsledelsen (ILKO), og  
disponeres av ILH som inndeler personellet i tverrfaglige sanitetsgrupper. De som ikke allerede har  
fått markeringsvest får utlevert dette og blir gitt en orientering: 
 

 - situasjonsrapport   
 - informasjon om strategi           
 - fordeling av arbeidsoppgaver      
 

Hver gruppe har sin gruppeleder, som skal være den med størst sanitetsfaglig erfaring. Gruppene 
får  
tildelt pasienter på skadestedet/fremskutt samleplass. Tilbakemelding skjer regelmessig fra  
gruppeleder til ILH, som rapporterer videre til MLH.  

 
7. PRIORITERING AV HJELPTRENGENDE / FØRSTEHJELP PÅ SKADESTED  
 

1. Marker hastegrad: Sett på refleksstav på høyre armen til den skadde ved førstegangs- prioritering 
(Triage). Bruk følgende kriterier:  
 

AKUTT rød 
HASTER gul 
VANLIG grønn 
LIVLØS hvit 

2. Livreddende førstehjelp starter etter prioritering mellom de skadde.  
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3. Overføring til båre og innpakking av hver tilskadekomne i 2-3 ulltepper/ bobleplast.  

 
4. Skadelapp festes med sikkerhetsnål til klærne på høyre side av brystet til den enkelte skadde, 

senest på fremskutt samleplass. Viktig informasjon og tiltak noteres. Skadelappene fungerer som 
dokumentasjon ved forflytning, og én del rives av og tas vare på ved hver avlevering. 

 
5. Løpende revurdering av prioritet.  

 
8. VIDERE EVAKUERING TIL SAMLEPLASS I GARASJEBYGG PÅ FLYPLASSEN 
 

Det samme sanitetspersonellet følger fortrinnsvis de samme skadde gjennom hele  
evakueringskjeden.  
 
Evakuering skjer via AKP samleplass til AKP flyplass. Sanitetsutstyr skal følge med syketransportene 
gjennom evakueringskjeden fra skadested/ fremskutt samleplass til flyplassen.  
 
Ved ankomst skal alle skadde først gjennom feltet for ny triage/ prioritering i garasjebygget før de 
fordeles til tre rom vegg i vegg merket Akutt, Haster og Vanlig. I Akuttfeltet er etablert et permanent skap 
med oppvarmet infusjon, tilhørende utstyr og bandasjemateriell. Døde bringes til kaldgarasje i samme 
bygg.  
 
Videre evakuering med fly skjer fra AKP ut til ambulansefly, evt via ambulansebil til sykehus. Lett skadde 
transporteres til legekontor. 
 
 
 
Honningsvåg 25. august 2017      Erik Langfeldt   
         kommuneoverlege 
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Vedlegg A8: Pårørendesenter i Nordkapp 
 
Aktivitet 
Opprettelse av et sted der pårørende og eventuelt andre berørte ved en ulykke kan bli systematisk 
tatt hånd om av hjelpeapparatet. Beslektet med dette kan være behovet for å gi tilbud til grupper 
av innbyggere om å kunne møtes for informasjon og samvær, når hendelser engasjerer større deler 
av befolkningen. 

Ansvarlig 
Pårørendesenter etableres etter beskjed fra kriseledelsen eller politiet. Kriseteamet har ansvaret for 
opprettelsen. Dersom leder av dette, kommunelegen, ikke er tilgjengelig/ er opptatt med andre 
oppgaver innenfor helsemessig innsats, er leder for psykiatritjenesten/ helsesøster eller deres 
personlige vararepresentanter i kriseteamet ansvarlige for å iverksette denne oppgaven. Leder ved 
Pårørendesenteret forholder seg til nærmeste overordnede/ alternativt til kommunens kriseledelse 
(ordfører, rådmann). 

Beskrivelse 
 
Senterets oppgaver: 
• Etablere og drifte samlingssted for pårørende i henhold til denne plan. 

• Legge forholdene til rette for de pårørende slik at de kan samles, få støtte, menneskelig 
omsorg og godkjent informasjon. 

• Skjerme pårørende og umyndige personer fra pressen. 

• Etablere loggbok for ankomst og utskriving fra senteret med navn og 
telefonnummer, samt pårørendekontakt (eget skjema er laget).  

• Telefonvakt for å imøtekomme henvendelser fra publikum/pårørende på en korrekt, 
effektiv og hensynsfull måte. 

• Ta imot meldinger/henvendelser og notere disse på egen meldingsblankett og i egen logg. 
Ved behov bringe meldingene til logg og journalfører i kriseledelsen. 

• Viderebringe henvendelser som tjenesten ikke kan svare på til riktig etat eller til 
kriseledelsen. 

• Enkel forpleining eller utvidet forpleining i samarbeid med kriseledelsen og eventuelt 
frivillige organisasjoner.  

• Ordne forlegning etter avtale med kriseledelsen. 

• Notere på egen tavle registrerte informasjonsbehov. 

• Senteret setter opp vaktlister og foreslår bemanning overfor informasjonsleder. 

• Overlappe tilfredsstillende ved eventuelt vaktskifte. 

Lokalisering: 
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Menighetshuset er definert som et hensiktsmessig sted å legge pårørendesenteret til, om ikke annet 
særskilt egnet lokale peker seg ut som mer formålstjenlig i en gitt situasjon: Menesgata 1, benytter 
følgende telefonnummer: 992 04 625, E-postadr:  Nøkkel: 

Ved hendelser i tilknytning Honningsvåg skole, Honningsvåg Maritime og Videregående Skole 
eller i f.eks barnehage/ ordinær bedrift, vil det gjerne være mer aktuelt å etablere pårørendesenter 
ved den aktuelle arbeidsplassen. Ved krisehendelser i fiskeværene er det aktuelt å etablere 
pårørendesenter f.eks i grendehuset. Ved ulykker som omfatter mange mennesker utenfra, som 
f.eks. turister på buss eller skip, vil et større lokale enn Menighetshuset kunne være aktuelt, f.eks. 
skole, Turnhallen, Idrettshallen eller et hotell.    
Følgende utstyring/ forhold er ønskelige:  

● Et telefonnummer kun for bruk av psykososialt kriseteam. 
● Særskilt øremerket PC med tilgang til e-post og internett. 
● Lokale som kan romme 50-100 personer.  
● Hensiktsmessige sanitære forhold, samt egnethet for bespisning. 
● Mindre rom for individuell krisehåndtering. 

 
Informasjon: 

Politiet har ansvar for å gi informasjon om skadde, døde, savnede, årsak, hendelsesforløp, 
straffbare forhold og den videre håndtering av situasjonen. Leder ved pårørendesenteret skal 
holde kommunens kriseledelse orientert om situasjonen ved senteret. 

 

Honningsvåg 25. august 2017     Erik Langfeldt 
          kommuneoverlege 
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Vedlegg A9: Kriseteam Nordkapp kommune 
 

 
Aktivitet 
Kriseteamet er en tverrfaglig gruppe bestående av nøkkelpersonell i  ansvarsposisjoner. Det 
aktiviseres ved alvorlige hendelser, som ikke kan håndteres hensiktsmessig av det ordinære 
hjelpeapparatet. Kriseteamet har til oppgave å ta hånd om involverte, pårørende og 
innsatsmannskaper. 
 

● Etablere og styrke et nettverk av offentlige personer som kan arbeide tverrfaglig og 
samordnet med grupper av innbyggere ved større kriser. 

 
● Skjerpe oppmerksomheten innen hjelpeapparatet og offentlige nøkkelinstitusjoner overfor 

behov i befolkningen knyttet til dramatiske mentale påkjenninger og plutselig 
tapsopplevelse.  

 
● Styrke en felles fagliggjøring av teamet. 

 
Ansvarlig 
Formelt er kommuneoverlegen leder for kriseteamet med navngitt kommunelege som 
stedfortreder. Det praktiske arbeidet med organisering av innsatsen vil gjerne måtte ivaretas av 
psykiatritjenesten i kommunen, som hører inn under rehabiliteringstjenesten. Samtlige leger kan i 
en gitt situasjon være opptatt med andre akuttmedisinske oppgaver. Alle medlemmene av teamet 
er utnevnt ut fra sitt yrke og sin stilling i lokalsamfunnet, og har ansvar for å følge opp aktuell 
informasjon som tilflyter dem og sikre seg at teamet aktiviseres ved behov. Det er naturlig at lege, 
prest og lensmann ut fra sine samfunnsroller, har et særlig ansvar for å ta initiativ og lede arbeidet 
i teamet.    
 
 
Beskrivelse 
Oppgaver og håndtering 
Definere behov og se til at det etableres eller selv besørge iverksetting av en helhetlig og 
systematisk tverrfaglig, offentlig oppfølging av personer og deres pårørende, når disse kommer i 
en alvorlig krisesituasjon og trenger offentlig hjelp for å takle denne. 
 
Oppgaver som kan ligge inn under kriseteamets ansvarsområde vil gjerne ivaretas ved 
enkeltmedlemmer av dette eller hyppigst ved andre tjenesteutøvere eller andre personer som har 
en naturlig nærhet til de som trenger særskilt oppfølging. Alle ansatte innen helse og 
sosialtjenesten, prestekontor, lensmannsetat, ambulanse og Nav må påregne at psykososial innsats 
i krisesituasjoner kan høre til deres primære oppgaver.  
Individuelle utfordringer vil bli ivaretatt av det ordinære hjelpeapparatet. Enkeltpersoner kan ikke 
rekvirere kriseteamets tjenester, men enkeltmedlemmer av teamet plikter å ta imot henvendelser 
og også ta initiativ til å løfte opp saker medlemmet blir kjent med, slik at teamledelsen kan 
vurdere å gripe inn eller se til at saken er ivaretatt på annen måte. 

 
Organisering 
Honningsvåg skole, barnehagene og Honningsvåg videregående skole og maritime fagskole 
forholder seg gjennom sin virksomhet til store deler av befolkningen, både barn, ungdom, 
studenter og deres familier. Ledelsen ved disse institusjonene er derfor representert i teamet.  
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Det finnes en Tverrfaglig krisegruppe sammensatt av de tre FABU-profesjonene og lensmann, 
som samarbeider om hjelp til barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep.  
 
Kriseteamets sammensetning og forankring 
 

● Det enkelte medlem er oppnevnt av sin leder. 
● Kommuneoverlegen, som leder for kommunens helsetjeneste, er leder for teamet. 
● Hvert medlem har en personlig stedfortreder, så langt dette er mulig.  
● Ved behov fristilles medlemmene fra sitt ordinære arbeid for innsats i teamet. 
● Beredskapen ivaretas ved at medlemmene av teamet er listeført med telefon hos aktuelle 

instanser, f.eks. legevakt, politimyndighet og prestekontor. 
● Teamets medlemmer kan ikke pålegges forpliktet tilgjengelighet, men de enkelte 

virksomhetene har et selvstendig ansvar for å organisere seg best mulig for å gjøre seg 
tilgjengelig i en nødsituasjon. Leger, lensmenn og prester inngår i egne vaktordninger. 

● Personell i rehab-tjenesten kan tilkalles som ressurspersoner for kriseteamet, men er ikke 
ordinære medlemmer. 

● Medlemmene avlønnes for eventuell overtid fra sitt arbeidssted, alternativt avspaserer man 
etter avtale med sin leder.  

  
Lensmann, prest og lege sørger for å sikre seg at de to andre parter har fått meldingen. Lege 
melder ved behov til leder psykiatritjenesten og helsesøster, samt til evt. andre leger. Helsesøster 
har kontaktansvar overfor FABU, samt evt skole-/barnehageleder, som melder videre internt.  
 
Teamets arbeidsmåter og virkemidler 
 

● Kriseteamet foretar drøftelser internt om når det skal tre i funksjon, dersom ikke mandatet 
er gitt av overordnet instans.   

● Teamet ivaretar oppgavene som samlet enhet eller ved enkelte av sine medlemmer. 
● Teamet skal ikke komme i stedet for representanter fra hjelpeapparatet, som allerede er 

etablert i en naturlig posisjon overfor målgruppen. 
● Teamet skal systematisk benytte og styrke ressurspersoner og instanser i nærmiljøet i 

arbeidet med hjelpetrengende personer. 
● Ved behov for møtelokale vil en fortrinnsvis legge dette til et bygg som er en naturlig 

arena for de ivolverte, så som skole, ungdomsklubb, bedrift o.l. Menighetshuset egner seg 
godt for mindre og mellomstore grupper. (Tiltakskort Pårørendesenter). 

● Rådmannen inngår avtale med Skandic hotell og evt serveringsbedrifter om mat/ 
overnatting i særskilte situasjoner. 

● Teamet ser til aktuell oppfølging utover den akutte bistanden ved definerte 
ansvarspersoner. 

● Teamet skal sikre seg at hjelpeapparatet har nødvendige rutiner og kontakter til 
spesialisthelsetjenesten ved behov for supplerende tjenester på et høyere nivå. (Se vedlegg 
telefonliste). 

 
Møtevirksomhet/ opplæring, kurs og deltakelse i nettverk 
Det arrangeres årlig møte i teamet, samt ved behov. Videre møte for oppsummering av erfaringer 
etter hendelser. Kurs og nettverk er tilgjengelig. 
 
Formalisering av teamets arbeid: Journal- og loggføring. 
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Det føres logg over teamets/ det enkelte medlemmets aktiviteter på vegne av teamet.  
 

● Det medlem av teamet som først får kjennskap til en hendelse, skal loggføre henvendelsen 
og vurderinger som fører frem til hvordan en responderer på denne. 

● Loggen inneholder dato, tidspunkt, situasjonsbeskrivelse og en redegjørelse for teamets 
innsats. 

● Skriftlig dokumentasjon fra teamets innsats arkiveres i særskilt øremerket mappe i 
kommunelegens journalarkiv.  

 
 
Honningsvåg  25. august 2017    Erik Langfeldt 
         kommunelege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

242



 Side 24 

Vedlegg A10: Navneliste til Prosedyreskriv for kriseteamet i Nordkapp  
 
LISTE MED NAVN OG TELEFONNUMMER PÅ MEDLEMMER AV KRISETEAMET, SAMT 
PERSONLIGE STEDFORTREDERE 
 
       Tlf. arbeid:  Tlf. privat: 
 
Kommuneoverlege:  Erik Langfeldt   784 76 666   416 46 244   
 
Prest utenom arb.tid,  
beredskapstlf. Kl 16-08: Hammerfest prosti:     970 70 240 
 
Sokneprest:  Onar Haugli      458 60 586   
 
Lensmannen:  Runar Elde   784 76 424  915 15 776 
 
Psykisk helse- 
arbeider Nordkapp: Hilde Gunn Enoksen   906 89 669  465 00 928  
       
Helsesøster:  Audhild Andreassen   784 76 671   414 02 444  
 
Honningsvåg vid.g/  
og maritime fagskole: John Arne Andersen     902 77 267 
 
Honningsvåg skole: Janne Sannes      951 09 335 
 
Nordvågen barnehage: Bente Floer   784 76 602      
 
 
Personlige stedfortredere for medlemmene i teamet: 
       Tlf. arbeid:  Tlf. privat: 
 
Kommunelege:   Guri Tuv Brattli   784 76 666  958 03 960 
 
Sokneprest:  Cato Engebretsen     979 64 555 
 
Lensmannen:  Øystein Mathiesen  784 76 424  957 64 388  
 
Helsesøster:  Maysa Kristiansen  784 76 672   412 35 949 
 
Honningsvåg vid.g/  
og maritime fagskole: Eli Skille/   784 76 660  918 16 084 
   Geir Stian Høyen   784 76 660  907 56 271 
 
Honningsvåg skole: Hilde Fagerhaug   784 76 571  901 27 643 
 
Nordkapp barnehage: Siv Jane Andersen  784 76 602 
 
Andre ressurspersoner:  
 
 rehab:  Annette Eidesen      971 30 788 
   Lise Kristiansen      907 58 686 
 flyktningkons. Monica Nilsen   783 89 004 
 
Andre instanser: 
 

− Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, H.fest  784 83 800 
− Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Hammerfest  784 83 800 
− Katastrofepsykiatrisk team, UNN   077 66/113 
− Familievernkontoret, Hammerfest   466 15 580 
− RVTS Nord UNN:     777 54 380 

 
Honningsvåg 12. oktober 2015    Erik Langfeldt 
        kommuneoverlege 
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Epostliste til Prosedyreskriv for kriseteamet i Nordkapp  
 
Kommuneoverlege:  Erik Langfeldt:  eriklangf@gmail.com    
 
Sokneprest:  Onar Haugli:  onarhaugli@nordkapp.kommune.no   
     
 
Lensmannen:  Runar Elde:   runar.elde@politiet .no 
 
Helsesøster:  Audhild Andreassen:  audhild@nordkapp.nhn.no 
 
Honningsvåg vid.g/  
og maritime fagskole: John Arne Andersen: john.arne.andersen@ffk.no     
 
Honningsvåg skole: Janne Sannes:  janne.sannes@nordkapp.kommune.no 
 
Nordvågen barnehage: Bente Floer:  bente.floer@nordkapp.kommune.no 
 
 
 
Personlige stedfortredere for medlemmene i teamet: 
 
   
Kommunelege:   Guri Tuv Brattli:  guri.tuv.pettersen@nordkapp.nhn.no 
 
Kapellan:  Cato Engebretsen: cengebre@gmail.com 
 
Lensmannen:  Øystein Mathiesen: oystein.mathiesen@politiet.no 
 
Helsesøster:  Maysa Kristiansen: maysa@nordlkapp.nhn.no 
 
Honningsvåg vid.g/  
og maritime fagskole: Eli Skille:  eli.skille@ffk.no 
    
Honningsvåg skole: Hilde Fagerhaug:  hilde.fagerhaug@nordkapp.kommune.no 
 
Nordkapp barnehage: Siv Jane Andersen: sivjane.andersen@nordkapp.kommune.no 
 
Andre  
ressurspersoner:   
 
Rehab:   Annette Eidesen: annette.eidesen@nordkapp.kommune.no 
 
   Annelise Kristiansen annelise.kristiansen@nordkapp.kommune.no 
 
Flyktningkonsulent: Monica Nilsen:  monica.nilsen2@nav.no 
 
 
 
 
Honningsvåg 12. oktober 2015      Erik Langfeldt 
         kommuneoverlege 
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Vedlegg A10: Oppbevaring, bruk og distribusjon av jodtabletter  
 
Beskrivelse 
Ved reaktorulykke vil radioaktive stoffer bli sluppet ut i lufta og ført med luftmassene fra  
ulykkesstedet. Radioaktivt jod kan være et vesentlig av disse utslippene. Disse radioaktive  
stoffene vil da enten kunne pustes inn eller komme inn i næringskjeden, for eksempel i melk og  
mat, og derved tas opp i kroppen. En stor del av jod som tas opp i kroppen vil samle seg i  
skjoldbruskkjertelen. Betydningen av frigjøringen av isotopene til Cesium og Strontium, som har  
mye lengre halveringstid, berøres ikke her. 
 
Virkemåte:  
Jodtabletten inneholder jod som ikke er radioaktivt, og som derfor ikke avgir stråling. Ved å ta èn  
jodtablett før man utsettes for radioaktivt jod, mettes skjoldbruskkjertelen med ufarlig jod. Jod 
som avgir stråling blir da ikke tatt opp i kjertelen, men skilles ut med urinen og gir derved  
vesentlig mindre stråledose eller helseskade. 
 
Formål: 
I en situasjon med fare for utsettelse for radioaktivt jod kan det blant flere tiltak bli aktuelt å dele  
ut en jodtablett til hver innbygger for å minske skadevirkningene av strålingen. 
 
Ansvarlig  
 
Nasjonalt: Det statlige Kriseutvalget for atomulykker vil gi melding via radio og fjernsyn eller 

på annen måte, dersom det er nødvendig å ta jodtablett.  
 
Lokalt: Kommuneoverlege på delegasjon fra rådmannen. 
 
Beskrivelse 
 
Lagring:  
Jodtablettene oppbevares avlåst i et antall av 4200 på katastrofelageret på helsesenteret. 
 
Utdeling:  
I en gitt situasjon vil utdelingen av tablettene skje i henhold til efolkningslister  
på skolen/ samfunnshuset i de enkelte bygdene (manntallslistene i valgdistriktene).  
Kommuneoverlege vil organisere denne utdelingen ved hjelp av helsesøstrene/ annet  
helsepersonell. 
 
Tilsyn:  
Apotekeren ved Honningsvåg Apotek fører tilsyn med lageret med jodtabletter  
iht standard avtale om farmasøytisk tilsyn inngått mellom apotekeren og  
kommunehelsetjenesten. Avtalen er godkjent av fylkeslegen, som har overordnet tilsyn. 
 
Honningsvåg, revidert 22. august 2017    Erik Langfeldt 

  kommuneoverlege  
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 Side 27 

 
 
Vedlegg A11:Vedlikehold og gjennomgang katastrofelager.  
 
Nordkapp helsesenter    
 
Aktivitet 
 
Tilsyn og vedlikehold av utstyrslageret. 
Gjennomgang av og “gjøre kjent med”-utstyret for øvrig helsepersonell.  
 
Ansvarlige 
Avdelingssykepleier sykestua og leder ambulansetjenesten. 
To sykepleiere ved helsesenteret. 
To ambulansepersonell. 
 
Beskrivelse 
 

Hva: 
Katastrofeberedskapslageret på helsesenteret er lagt til eget rom i den avlåste ambulansegarasjen. 
Ansvarlig personell skal tre ganger i året gå gjennom utstyret, og se at innholdet stemmer overens 
med spesifiserte lister for hver utstyrsenhet, at ikke  forbruksmateriell er gått ut på dato og 
at det er god orden på lageret. I tillegg skal lageret gjennomgås etter bruk. Mangellapp skal slås 
opp fortløpende og rettelser anføres etter hvert som de gjøres. Ansvarlige rapporterer til 
kommunelegen om endringer/ avvik og fremmer forslag til forbedringer/ supplering av 
utstyrslager.  
   
Når:   
Tre ganger årlig: 1. februar, 1. mai og 1. september, samt etter bruk.  
 
Sykepleiere, ambulansepersonell og leger skal i mindre puljer sammen gå gjennom utstyret to 
ganger per år. 
 
Tilsyn med prosedyren:   
 
Avdelingssykepleier sykestueenheten    Lokal leder ambulansetjenesten 
 
 
...................................   ................................... 
 
Ansvarlig personell 
 
Sykepleiere:      Ambulansepersonell: 
 
....................................   ……………………………………….. 
 
....................................   .................................... 
 
Honningsvåg 22.august 2017     Erik Langfeldt 
         kommunelege  
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 Side 28 

 
Vedlegg A12: Rekvirering av buss til fremskutt samleplass. 
 
Aktivitet 
Hypotermi er potensielt en stor utfordring gjennom hele året. Buss med inngang for barnevogn 
brukes som oppvarmet del av fremskutt samleplass for inntil fem bårepasienter, samt for utvidet 
kapasitet på båretransport for disse frem til samleplass på flyplassen. Langsom transport ned 
Skarsvågrevva med bårepasienter, er mulig.  
 
Ansvarlig 
Lensmannen kan rekvirere hele døgnet over vakttelefon Snelandia: 92 68 10 86. Daglig leder i 
Boreal effektuerer. Rutinen skal være drillet blant sjåførene. Istandgjøring av buss skal alltid 
gjøres i en masseskadesituasjon. Hydraulisk verktøy benyttes for å ta ut aktuelle seter. 
 
Beskrivelse 
Så tidlig som mulig etter varsling og straks lensmann/ leder sanitet antar at det vil foreligge et behov  
rekvirerer lensmann en eller flere busser fra Boreal. Straks Boreal har mottatt beskjed fra lensmann/ lege  
eller legevaktsentral, gjør man raskest mulig kjøreklar det ønskede antall busser. Bybussene først. I disse  
fjernes alle åtte dobbeltseter bak skilleveggene, samt setet til venstre foran skilleveggene. Slik blir det grei  
adgang for båre inn i bussene. All båretransport går gjennom bakdør.  
 
På fremskutt samleplass anviser Innsatsleder (IL) egnet plass for parkering av bussen, slik at eksosen ikke  
sjenerer (motoren må gå for å produsere varme).   
 
Fire kolber med surstoff kan skaffes til veie av ambulansepersonellet og plasseres i åpent felt foran  
skilleveggene på venstre side i bussen. Surstoffet kan ledes til like mange bårepasienter via like  
mange forlengede fordelerslanger.  
 
De dårligste bårepasientene legges eventuelt til siden bak i bussen over hver hjulkapsel med hodet lavest 
(om de har fri respirasjon). Opp på seteryggene legges det en båre bak sjåføren, og to bårer etter hverandre 
på motsatt side. Infusjon legges under pasienten eller henges opp i holdestropp for stående passasjerer. 
           
     
Honningsvåg, revidert 22. august 2017     Erik Langfeldt 
   kommunelege  
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Vedlegg A13: Opprettelse fremskutt samleplass. 
 
Aktivitet 
I en situasjon med flere skadde vil det som regel være aktuelt å opprette en samleplass for 
tilskadekomne nær skadestedet før videre transport gjennom evakueringskjeden via samleplass i 
driftsbygget på flyplassen til sykehus. De uskadde evakueres til egnet lokale definert av 
lensmannen (evt Pårørendesenter), mens lett skadde eventuelt evakueres til helsesenter.  
 
Ansvarlig 
Innsatsleder helse (ILH) har ansvar for å disponere samleplassen, og må avse personell til å 
betjene den. Om FIG er tilgjengelig, kan mannskapene tildeles definerte roller på samleplass. ILH 
og Medisinsk leder helse (MLH) må regelmessig samsnakke. 
 
Beskrivelse 
Stabiliserende førstehjelp ytes og hypotermi motvirkes. Det gjøres gjentatte prioriteringer av de 
skadde, som påføres skadelapp på hø arm om dette ikke er gjort.  
 
Samleplass opprettes med materiell vesentlig fra katastrofelageret på helsesenter, samt suppleres 
med bidrag fra redningshenger Avinor og fra FIG. Utover livreddende tiltak har bårer og ulltepper 
særlig prioritet i tidlig fase. Utstyr må følge med den skadde gjennom evakueringskjeden fra 
skadested via fremskutt samleplass til samleplass på flyplassen. Fremskutt samleplass kan 
suppleres med Boreal busser og FIG’s varmetelt. ILH og Innsatsleder (IL) bestemmer lokalisering 
for evt helikopterlandingsplass. 
 
Samleplassen innredes i henhold til standard i følgende felter, som markeres særskilt: MOTTAK, 
AKUTT, HASTER, VANLIG og AVLEVERING. Døde oppbevares på egen plass anvist av 
Innsatsleder (IH) og i god avstand fra samleplass. (Se skissevedlegg).  
 
Mottaket skal så tidlig som mulig bemannes med lege, vanligvis Medisinsk leder helse (MLH), 
alternativt annen lege/ en erfarent ambulansepersonell/ sykepleier, som forestår den videre 
fordelingen av de skadde til de ulike prioriteringsfelter på samleplass. Helsepersonellet er inndelt i 
tverrfaglige helseteam på skadestedet, og skal primært følge de samme skadde gjennom 
evakueringen. Tilstrømmende innsatspersonell melder seg for ILH, og fordeles etter behov. 
 
Ved avlevering til samleplass registreres de tilskadekomne fortløpende på liste av person utpekt av 
IL. Tilsvarende skal gjøres ved videre evakuering til flyplassen.  
 
 
Honningsvåg, revidert 25. august 2017   Erik Langfeldt 
         kommuneoverlege  
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Planskisse fremskutt samleplass (må oppdateres) 
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Vedlegg A14: Samleplass driftsbygget Honningsvåg lufthavn - Tiltakskort 
 
Aktivitet 
Fra fremskutt samleplass nær skadestedet, uansett hvor dette er, evakueres alvorlig tilskadekomne 
videre til samleplass i driftsbygget på flyplassen for videre transport til sykehus. Evt etableres 
landingsplass for helikopter ved  fremskutt samleplass. 
 
Ansvarlig 
Lensmann rekvirerer bygget. Avinor, lensmann, ambulansetjenesten, kommunens brannsjef og 
kommunelegen har etablert et lederteam for samarbeid om katastrofehåndtering. Samleplass lagt 
til driftsbygningen inngår i felles planverk.  
 
Beskrivelse 
Driftsbygget tømmes iht rutiner for kjøretøy og utstyr, når det blir slått havarialarm og ellers etter 
ordre fra lensmannen. Lensmannen regulerer adgangen til flyplassen. Lufthavnvakta er ansvarlig 
sammen med security/ Widerøe-ansatte. Avinor har 24 timer beredskap. 
 

Det finnes skisse for innredning av driftsbygget som samleplass (Se vedlegg). Inndelingen av 
samleplass er definert i skissen AKUTT, HASTER, VANLIG. DØDE legges til kald garasje.  
 
Ambulansekontrollpunkt (AKP) etableres av Innsatsleder (IL) og vil som minimum være én 
person i inn-/ utslusing av skadde.  
 
Infusjonsoppheng: På veggene i driftsbygget er det fastmontert liner med kroker for oppheng av 
infusjon. Der er et låst skap med oppvarmet infusjon og utstyr til å sette opp enhetene, samt 
bandasjemateriell.  
 
 

Innsatsleder helse (ILH) oppnevner leder samleplass, samt peker ut helsepersonell til å ta imot 
skadde. Innkommende skadde følges av personell i tverrfaglige sanitetsteam, som beholder ansvar 
for de skadde som bringes inn. Hvert team har en leder, som har ansvar for en eller flere skadde, 
samt for å rapportere til Medisinsk leder helse (MLH).    
 
 

Pårørende/ lett skadde vil i første omgang bli tatt hånd om av IL ved Fagleder orden og ført bort. 
Ved ulykke på flyplassen vil ekspedisjonsbygget være ledig for å samle disse før videre transport 
til et infosenter, som bestemmes nærmere av lensmannen. Menighetshuset kan være velegnet. Der 
skal det være personell som kan ta seg av pårørende i krise, fortrinnsvis også medlemmer fra 
kommunens Kriseteam. 
 
 
Honningsvåg, revidert 25. august 2017  Erik Langfeldt 
        kommuneoverlege 
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Vedlegg A15: Medisinsk leder helse (MLH) Nordkapp kommune - Tiltakskort 
 
Aktivitet 
MLH har det overordnede medisinske ansvaret for helsetjenestens innsats og skal lede den 
medisinske behandlingen.  
 
Ansvarlig 
Fortrinnsvis lege, eventuelt det mest erfarne ambulanse personellet inntil vakthavende lege 
kommer til. Når turnuslege eller vikarlege har primærvakt, overtar lege i bakvakt ved tiltredelse.   
 
Beskrivelse 
Etablere kontakt med Innsatsleder Helse (IH), Innsatsleder (IL) og AMK.  
 
Særskilt vurderingsliste for Medisinsk leder helse i samråd med andre: 
 

● Full standard iverksetting av planen eller særskilte, begrensede utkallinger? 
 

● Skal Avinor kjøre ut sin redningshenger (bårer og ulltepper)? 
 

● Skal FIG rekvireres? 
 

● Skal utrykningsteamet ved Hammerfest sykehus hentes av ambulansefly på veien til 
Honningsvåg? 

 
● Skal Boreal anmodes å stille med buss(-er) ved Fremskutt samleplass?  

 
● Skal garasjebygget på flyplassen istandsettes som Samleplass?   

 
● Skal Kriseteamet aktiviseres/ Pårørendesenter forberedes?  

 
Hovedoppgaver 
Rekognosere på skadested og få oversikt over antall skadde og deres tilstand.  
 
Vurdere de skadde, som markeres med prioriteringsstav. 
 
Rapportere til AMK/ AMK-legen, som koordinerer og varsler LRS angående sykehus og 
transportruter. 
 
Påse, sammen med IH, at videre prioritering og evakuering foregår på en hensiktsmessig måte, 
fortrinnsvis med tilhold i mottaket på fremskutt samleplass, der skadelapper senest tildeles. Senere 
ved tilhold i Mottak/ Akuttfeltet flyplassen. 
 
 
Honningsvåg, revidert 25. august 2017  Erik Langfeldt 

     kommunelege  
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Vedlegg A16: Innsatsleder helse (ILH) Nordkapp kommune - Tiltakskort 
 
Aktivitet 
Innsatsleder helse er ansvarlig for organisering, ledelse og koordinering av den operative 
helsetjenesten i en katastrofesituasjon. Det vil være tett samhandling med Medisinsk leder helse 
(MLH), Innsatsleder og AMK.  
 
Ansvarlig 
ILH er vanligvis det mest erfarne tilgjengelige ambulansepersonellet. Leder ambulansetjenesten i 
Nordkapp er ansvarlig for at funksjonen til enhver tid blir ivaretatt.  
 
Beskrivelse 
Oppgaver:  

 Sørge for organiseringen av helsepersonellet i tverrfaglige sanitetsgrupper på skadestedet 
med ansvar for definerte skadde. 

 
 Sørge for opprettelse av samband mellom de forskjellige enheter i helsetjenesten i 

samarbeid med sambandsleder Innsatsleder. 
 

 Disponere sanitetsmateriell, helsepersonell og ambulanser. 
 

 Organisere evakueringskjeden fra skadested til fremskutt samleplass inklusive båregjenger, 
evt oppnevne en leder for innbringertjenesten. 

 
 I samarbeid med Innsatsleder (IL) i KO organisere evakueringskjeden fra fremskutt 

samleplass til samleplass flyplassen. 
 

 I samarbeid med IL etablere eventuell helikopterlandingsplass. 
 
Samarbeidslinjer:   
Operativ leder helse er underlagt MLH, som har det overordnede medisinske ansvar på 
skadestedet. 
 
ILH skal ha direkte samband med MLH, som denne faglederens bindeledd på skadestedet og 
videre gjennom evakueringskjeden. 
 
ILH holder MLH fortløpende informert om status for personell, materiell og for helseinnsatsen. 
 
ILH samarbeider nært med IL og med en evt Leder samleplass.  
 
 
Honningsvåg, revidert 25. august 2017   Erik Langfeldt 
        kommunelege  
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Vedlegg A17: Sikkerhet og beredskap vann og avløp – renovasjon. 
 
Bassengkapasitet 
Kun Honningsvåg vannverk har bassengkapasitet/høydebasseng i dag.  Bassenget har et volum på 
1440m3.  Dette tilsvarer 42% av et framtidig midlere døgnforbruk.  Det er i dag et 
utjevnings/sikkerhetsbasseng for Honningsvåg sentrum.  
 
Nødreserve – Krisevannskilde 
En nødreserve skal sørge for å opprettholde et minimum av hygienisk tilfredsstillende 
vannforsyning for de mest grunnleggende behov ved bortfall av hovedkilde. Aktuelle situasjoner 
er forurensing av kilde, krig, sabotasje etc. 
 
Aktuelle former for nød reserver er forsyning fra: 
Honningsvåg vannverk  - SIFI bassenget 
Kamøyvær vannverk  - Elvedalsvatnet 
Skarsvåg vannverk  - Østvannet 
Nordvågen  | - Småvannene 
 
Aktuelle nørdreserver for de øvrige vannverkene er henting og bringing av vann fra andre kilder i 
tankvogner/ tanker som plasseres rundt i forsyningssystemet. 
  
Desinfeksjon 
For drift av behandlingsanlegg ved f.eks avbrudd i strømforsyning er det ihht. forskrift krav om at 
det tilrettlegges for installasjoner av nødkloranlegg. Kommunen har mobilt nødkloranlegg for bruk 
ved vannbehandlingsanleggene ved situasjoner som medfører innkobling av nødvann. 
 
Nødstrøm 
For å opprettholde driften av vannbehandlingsanlegg uavhengig av strømutfall, er det installert 
permanente nødstrømsaggregat ved alle vannverk. Gjenstående anlegg er Repvåg.  I Nordvågen er 
UV anlegg ved strømbrudd tilkoblet batteribackup.  
For avløp er det kun Honningsvåg sentrum som er tilknyttet pumpestasjoner. Øvrige avløp går  
direkte ut til resipient og derav ikke berørt av evt. strømbrudd.  For Honningsvåg sentrum vil 
avløp ved et evt. strømbrud gå ut på overløp.    
 
Renovasjon 
Renovasjon utføres gjennom et interkommunalt eid selskap der selskapet har beredskap for 
hendelser som berører svikt i materiell og evt. sykdom personell.  
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Vedlegg A18: Brann og  redning  og tilsyn. 
 
Grunnlag for brannordningen 
Brann/redning og feievesenet primæroppgave framgår av brannvernloven §§ 8 og 9.  I tillegg til 
disse oppgaver er bann – og feievesen i Nordkapp tillagt: 

- Vertskommune status for beredskap mot akutt forurensing sammen med Nordkapp 
Havnevesen som hovedansvarlig. 

- Brannteknisk byggesaksbehandling for bygningsvesenet.   
 
Brannordningen beskriver kommunens brann/redning - og feievesen og dokumenterer at 
brannvesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og andre oppgaver kan utføres 
tilfredsstillende. Ved dimensjoneringen er det tatt hensyn til både regelverkets standardkrav og 
den reelle risiko som foreligger i kommunen. 
 
Brannvesenet skal § 8 

1. Gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art, 
2. Være innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner, 
3. Bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner, 
4. Utføre andre oppgaver som legges til brannvesenet, 
5.Etter anmodning, yte bistand i brann- og andre ulykkessituasjoner i sjøområder innenfor eller 
utenfor den norske territorialgrensen. 
 
Rekruttering av personell til brannvesenet skal fortrinnsvis skje ved tilsetting eller verving. 
Forøvrig kan brannsjefen – for å sikre at brannvesenet til enhver tid har tilstrekkelig personell – 
foreta utskriving til tjeneste som befal eller mannskap i brannvesenet. Enhver person som er bosatt 
i kommunen kan pålegges slik tjenesteplikt. 

Vurderinger av risikoforhold 
Risikoforholdene i kommunen er kartlagt og det er utarbeidet eget risikokart over kommunen. 
Underlaget for risikokartleggingen og de konsekvensreduserende tiltak som er besluttet 
gjennomført er nedfelt i risikoanalysen til brannvesenet. 
 
 
  

255



 Side 37 

Vedlegg A19: Kort informasjon om redningstjenesten i Norge og den sivile 
katastrofeledelsen. 
 
Redningstjenesten i Norge 
 

Ved store ulykker er det viktig at alle krefter blir satt inn i en samordnet innsats for å begrense 
skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale 
brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker. 
Den sivile redningstjenesten i Norge er et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige 
organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste. For å utnytte de samlede 
redningsreserver vil det ved større ulykker bli etablert en lokal redningssentral (LRS) i det aktuelle 
politidistrikt under ledelse av politimesteren. 
 
Hovedredningssentralen (HRS) 
for Nord-Norge: Bodø 

Lokal redningssentral (LRS): 
politimester i Vest-Finnmark 

Skadestedleder:  
lokalt politi/lensmann 

 
Ved ulykker til havs eller ulykker med betydelig omfang vil redningsinnsatsen bli ledet av en av landets 
hovedredningssentraler, forkortet HRS. På skadestedet er det skadestedleder som koordinerer og leder 
redningsinnsatsen. Skadestedleder kan være lensmann eller annen politimann. 
 
Kommunene er pliktige til vederlagsfritt å stille ressurser til disposisjon for redningstjenesten ved 
anmodning. Dette er hjemlet i ”Direktiv for politiets redningstjeneste”, pkt. 1.2. og 1.7. Dette kan være 
brannvernmateriell og personell, teknisk materiell og utstyr, helse- og omsorgstjenester, bygninger, 
lokaliteter, kjøretøy osv. 
 
Den sivile katastrofeledelse 
 

Ved store ulykker eller katastrofer vil det parallelt med den sivile redningstjeneste bli etablert en 
katastrofeledelse på sivil side, dvs. under Justisdepartementet, via Direktoratet for Sivilt beredskap (DSB), 
fylkesmennene og kommunene.  
       
Justisdepartementet 
Direktoratet for sivilt beredskap 
Fylkesmannen i Finnmark – fylkesmannens krisestab 
Kommunene – kommunenes kriseledelse 
 
Hos fylkesmannen vil det ved store ulykker eller katastrofer i fred bli etablert en Krisestab  direkte under 
fylkesmannens ledelse, som skal operere på døgnbasis. Fylkesmannens krisestab har ingen operative 
oppgaver innen den sivile redningstjenesten, men skal kunne ta imot, effektuere eller videreformidle 
anmodninger om eventuell støtte. Krisestaben skal snarest mulig etter etableringen ta kontakt med 
kommunene i fylket og etablere forbindelse. 
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Vedlegg A20 Evakueringsplan  
 
Hendelse 
Ras, flom, skred, ekstreme værsituasjoner, brann, radioaktivt nedfall, eksplosjonsfare, kjemikalieulykke 
eller andre hendelser som gjør det nødvendig å evakuere mennesker, og kanskje dyr fra avgrensede 
områder innen kommunen.  
 
Konsekvenser 
De evakuerte må skaffes innkvartering, forpleining og annen støtte Forberedelser 
 
Ansvar for evakuering: 

 Politiet eller brannsjef er ansvarlig for å beslutte, iverksette og lede evakueringsarbeidet i 
samarbeid med kriseledelsen. 

 Kriseledelsen er ansvarlig for å koordinere ressurser og innkvartering i samarbeid med politiet. 
 Mannskap til evakuering blir innkalt fra brannvesenet, Sivilforsvaret, forsvaret og frivillige 

organisasjoner (Røde Kors m.fl.). I alvorlige akuttsituasjoner vil skadestedslederen kunne benytte 
ressurs- personer blant de som skal evakueres. 

 
Kriseledelsens oppgaver: 
 

 Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem bor hvor osv.). 
 Varsle de som skal evakueres. Politiet avgjør når varsel skal sendes ut. 

o Gemini Varsling – Vann og avløp har systemet hvor direktevarsling via sms kan gis til alle 
som befinner seg i et geografisk område. 

o Kommunens Facebook sider og lokal radio kan brukes. 
 Skaffe egnet transport. 
 Sørge for at et mottaksapparat tar seg av innkvartering, forpleining osv. 

o Om mulig skaffe innkvartering hos pårørende. 
o Alternativt bestille tilstrekkelig antall hotellrom. Nordkapp kommune har en avtale med 

Scandic.  
 

Scandic har følgende hotellkapasitet i Nordkapp Kommune: 
Scandic Bryggen 42 rom 
Scandic Honningsvåg 174 rom 
Scandic Nordkapp 290 rom (Skipsfjorden, kan kun benyttes perioden ca 25 mai-15 September) 
 

 Samle personer i egnede lokaler når innkvartering ikke kan skje direkte. Skole, idrettshallen, 
turnhallen, grendehus eller menighetshuset kan vurderes.  

 Registrere hvem som er innkvartert hvor, hvem flytter på egen hånd osv. 
 Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut fysiske sperrer. 
 Samarbeide med lokal redningssentral (LRS)/skadestedsleder. 
 Varsle kommunen sin kriseteam, evt. prest. 
 Gi informasjon til de evakuerte, andre innbyggere, presse osv. Hurtigruta og cruisebåt rederier må 

varsles særskilt slik at informasjon om avsperrede områder formidles til turister.  
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Vedlegg 1 til overordnet beredskapsplan for Nordkapp kommune: Helhetlig 
ROS analyse skjemaer.  
 
Revisjonsdato: juni 2015 
Vedtatt av: kommunestyret.  
Neste revisjon innen: juni 2019 
 
Innhold: 
 
Ulykker: 
1. Drukningsulykker ved kai 
2. Forlis 
3. Snøskred, steinras 
4. Savnet person 
5. Mindre trafikkulykke 1-4 skadde 
6. Masseskadesituasjon 
 
Brann / Større hendelser 
7. Brann i helsebygg og omsorgsboliger 
8. Brann i skoler og barnehager 
9. Brann i bolig 
10. Brann i Honningsvåg kirke 
11. Tunnelbrann 
12. Brann hoteller / næringsbygg   
 
Miljøforurensning / skader: 
13. Radioaktivt nedfall 
14. Uhell med farlig gods på vei 
15. Gass / ammoniakkutslipp 
16. Oljesøl land og strandsone 
 
Svikt i forsyning, samferdsel og telekommunikasjon 
17. Strøm / telekommunikasjon 5-24 timer 
18. Strømbrudd over 24 timer 
19. Dambrudd, svikt i vannforsyning og  forurensing av vannbasseng 
 
Ekstreme værforhold 
20. Ekstremvær: sterk vind, nedbør, temperatur, flom 
 
Smittevern 
21. Pandemi 
 
Krig og terror 
22. Trussel om terror / krigslignende situasjon 
 
Ukontrollert tilstrømning av mennesker 
23. Evakueringsbehov for 50 – 4 000 turister og mannskap fra skip  
24. Illegal masseinnvandring   
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Nr. 
1 

 Uønsket hendelse DRUKNINGSULYKKE VED KAI 
 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Nordkapp kommune er en stor fiskeri og turist kommune. Det er relativt mange offentlige 
kaier i kommunen, i tillegg til en del private kaier. Gjennom året er det mange fiskere, 
serviceytere, turister og innbyggere som ferdes på de forskjellige kai- og havneområdene. 
Ved bruk av kai og havneområder er det alltid knyttet en viss risiko for drukningsulykker. Det 
kan være personer som ved uhell faller over kaikant, kjøretøy som kjører over kaikant ved et 
uhell eller fall av personer ved entring av kai og båt. 
Årsaker 

- Glatt overflate, is, på kai. 
- Dårlig vær med mye bølger som gjør entring av kai og båt utfordrende. 
- Generell uvøren aktivitet på kai, av kjøretøy og personer. 

 
Identifisering av eksisterende tiltak 
Kaifrontlist på alle kaifronter. Listene er malt i godt synlig gulfarge for ekstra synlighet. Dette 
for å gjøre de som ferdes på kaiene oppmerksom på kaifronten, og et som et hinder til kjøretøy 
for å kjøre utenfor kaikanten. 
Liv/redningsbøye med kasteline er montert på alle offentlige kaier i kommunen. 
Gjerde montert på sjøside av kai i ekstra utsatte områder for turister fra cruisefartøy, for å 
hindre at personer kan ramle over kaikant.  
Leidere tilgjengelig på alle kaier.  
 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

     5  
Begrunnelse for sannsynlighet 
Tidligere har det vært få år mellom hver drukningsulykke. Det hadde sammenheng med en 
stor fiskeriflåte. Den er redusert og de senere år har det kun  vært ett tilfelle av 
drukningsulykke ved kai, dette var utforkjøring med bil. 
Sårbarhetsvurdering  
Denne type hendelse vil ikke berøre noen kritiske samfunnsfunksjoner.  
 
For å håndtere denne type hendelser vil brannvesen med eventuelt redningsdykker være en 
vesentlig og viktig ressurs både med tanke på håndtering av situasjonen og utfallet av 
hendelsen. Kort responstid.  
 
 
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
1 

 Uønsket hendelse DRUKNINGSULYKKE VED KAI 
 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall x      Liv og helse 
Skader og sykdom       
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

      

Langtidsskader - 
naturmiljø  

      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens 

5 x 1 = 5 

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Helhetlig ROS - Analyseskjema 
 
Nr. 
2 

 Uønsket hendelse FORLIS 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
 
Nordkapp kommune er stor på fiskeri og cruise, med relativt stor skipstrafikk, med 
regelmessig og daglig trafikk av fiskefartøy, Hurtigruten og ulike fraktefartøy. I tillegg til 
dette er Honningsvåg havn en stor cruisehavn med ca. 100 cruisefartøy i året, da i all hovedsak 
i sommersesongen. Totalt er det ca. 3000 skipsbevegelser i vårt havnedistrikt. 
 
Ved et skipsforlis vil nok skipet selv varsle hovedredningssentralen og redningsaksjon vil bli 
ivaretatt uten direkte involvering av kommunen. Kommunen kan allikevel bli varslet av 
hovedredningssentralen, kystvakt eller kystverket avhengig av situasjonen. 
Kommunen vil ha et behov for varsling dersom et stort antall personer fraktes til land og 
trenger forlegning og forpleining. (Se ROS-skjema:Evakuering) 
Kommunale beredskapsgrupper og kriseledelse varsles. Disse aksjonerer i henhold til sine 
planer. 
 
Kriseledelsen må sammenkalle etter prosedyre for bekjempelse og håndtering av situasjonen: 
 

 Kartlegge skadeomfang og involvert personell.  
 Rekvirere transport for personell som kommer til land. 
 Opprette tilbud om førstehjelp. 
 Lage pressemelding og informere media om situasjonen.  
 Distribuere mat og drikke.  

Større hendelser som for eksempel forlis med cruiseskip vil kreve bistand fra nasjonal 
beredskap. 
 
Årsaker 
Forlis på grunn av uvær. 
Forlis på grunn av motorstans. 
Forlis på grunn av brann. 
Forlis på grunn av grunnstøting eller kollisjon. 
Forlis på grunn av menneskelig svikt. 
 
Identifiserte eksisterende tiltak 
Plan for beredskap og kriseledelse med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Beredsskapsplan for IUA Midt-Finnmark 
 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

     5 Småbåtforlis skjer hyppigere enn hvert 
10.år.  

Begrunnelse for sannsynlighet 
Se forklaring over. 
Sårbarhetsvurdering  
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Nr. 
2 

 Uønsket hendelse FORLIS 

 
 Ved større forlis er vi sårbare.  
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall x     Avhengig av antall mennesker 1-3 Liv og helse 
Skader og sykdom x     Avhengig av antall mennesker 1-3 
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

      

Langtidsskader - 
naturmiljø  

x     Avhengig av størrelse på fartøy 1-3 Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Det vanligste er forlis av sjark m/1-2 mann om bord. Men kan også omfatte større båter 
(hurtigrute,cruiseskip).  

Akutt forurensning av sjøen vil kunne inntreffe. Liv og helse til mannskap og passasjerer er 
utsatt.  

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Helhetlig ROS - Analyseskjema 
 
Nr. 
3 

 Uønsket hendelse STEINRAS / SNØSKRED 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Erfaringsmessig har vi årlig snøskred og steinras langs veiene på og til Nordkapp kommune. Det er 
ytterst sjelden dette fører til personskade, og heller ikke materielle skader.  
Årsaker 
Bergartene i kommunen har i det vesentlige høy grad av errosjon. Klimatiske endringer innebærer 
risiko for økt hyppighet av ras og skred.  
Identifiserte eksisterende tiltak 
Det er gjennomført skredsikring på flere av de mest ras-utsatte strekningene. 
Se Arealplan for Nordkapp kommune mtp særlig utsatte veistrekninger. 
Det gjøres varsling når skredfaren er stor, eller når det har gått ras.  
 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

     5  
Begrunnelse for sannsynlighet 
Framgår over.  
Sårbarhetsvurdering  
Kan innvirke på de lokale samferdselsmulighetene på en sentral måte, avhengig av hvor situasjonen 
inntreffer og hvor lenge den består. 
 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall x      Liv og helse 
Skader og sykdom x      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

x     Veistrekninger kan bli stengt og adgang 
per disse på øya og fastlandet falle bort 
for en tid (vanligvis kun timer).   

Langtidsskader - 
naturmiljø  

      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Se sårbarhetsvurdering. Risiko: 5 x 1 = 5 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Det gjøres rutinemessig varsling over aktuelle medier inkl Radio 
Nordkapp. 
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Nr. 
3 

 Uønsket hendelse STEINRAS / SNØSKRED 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Helhetlig ROS - Analyseskjema 
 
Nr. 
4 

 Uønsket hendelse SAVNET PERSON 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
 
Årsaker 
Turgåere som går seg bort, værforhold, mentalt ustabile personer, borte fra bopel 
Identifiserte eksisterende tiltak 
- Politiets interne prosedyrer for savnet person. Forskjellig prosedyrer ut fra aktuelt 

hendelsesforløp. 
- Hovedredningssentral (HRS) 
- Søk etter antatt omkommet  (SEAO), eget fond for tildeling av økonomiske ressurser. 

 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

     5 A=mest sannsynlig, E= minst 
sannsynlig 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Begrunnelse er basert på historikk.  
Sårbarhetsvurdering  
Lav sårbarhet. Politi/HRS har nødvendige ressurser tilgjengelig. 
 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall x      Liv og helse 
Skader og sykdom       
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

      

Langtidsskader - 
naturmiljø  

      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap x      

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Liten konsekvens for lokalsamfunnet. Politiet håndterer dette etter egne prosedyrer. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei. 

Behov for evakuering Nei. 
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Nr. 
4 

 Uønsket hendelse SAVNET PERSON 

Usikkerhet Lav Begrunnelse 

Styrbarhet Høy Begrunnelse: Dette er oppdrag som er kjente for politietaten, og det 
finnes gode prosedyrer på de ulike scenarier. I tillegg har Nordkapp 
lensmannskontor en stor grad av lokalkunnskap. 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Helhetlig ROS - Analyseskjema 
 
Nr. 
5 

 Uønsket hendelse Mindre trafikkulykke (1-4 personer), 
utforkjøring eller kollisjon. 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Mindre trafikkulykke (1-4 personer), utforkjøring eller kollisjon. 
Årsaker 
Stor trafikk til Nordkapp sommerstid.  
Uvær og glatte veier vinterstid. 
Identifiserte eksisterende tiltak 
- Utbedringer av vei 
- Ajourførte veimeldinger 
- God beredskap helse, teknisk og politi (mannskap og personell). 
 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

     5 Bygger på erfaring 
Begrunnelse for sannsynlighet 
Finner sted flere ganger årlig med ulike konsekvenser. 
Sårbarhetsvurdering  
 
Neppe vesentlig. 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall x     Dødsfall forekommer Liv og helse 
Skader og sykdom x     Varige funksjonstap er hyppigere 
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

      

Langtidsskader - 
naturmiljø  

      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Trafikk på vei medfører risiko. Den kan vi ikke fjerne, bare redusere (konsekvens 5 x 1 = 5). 
Dette går ikke ut over samfunnsdrift. 

Behov for 
befolkningsvarsling 
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Nr. 
5 

 Uønsket hendelse Mindre trafikkulykke (1-4 personer), 
utforkjøring eller kollisjon. 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Helhetlig ROS - Analyseskjema 
 
Nr. 
6 

 Uønsket hendelse MASSESKADESITUASJON 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Masseskadesituasjon (forutsetter at mange er overlevende, og mange skadd) 
Årsaker 
Mest sannsynlig bussulykke, flyulykke, ulykke på større skip med turister, eksplosjon i 
bebyggelse, røykforgiftning på institusjon/ hotell, større ulykke i industrien. 
Identifiserte eksisterende tiltak 
Samtlige ovennevnte instanser har iht lov egne beredskapsplaner.  
Nordkapp kommune har et tverrfaglig sammensatt beredskapsteam bestående av teknisk og 
helse i kommunen, lensmann, ambulansestasjonen og Avinor. Gjennom lensmannen er 
havna, Sivilforsvaret, forsvaret, lokal redningsgruppe og diverse materielle ressurser 
tilgjengelig.  
Det er årlig tverretatlig storøvelse rettet mot utkalling, utbringing av mannskap, arbeid på 
skadested i tverrfaglig inndelte sanitetsgrupper, opprettelse av framskutt samleplass og 
evakuering til fast siste samleplass, som er i tilrettelagte fire lokaler i garasjebygningen på 
flyplassen. Storøvelsen fokuserer  samhandling, samband og logistikk. De ulike 
innsatsmannskapene har egne øvelser på sine fagområder.  
 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

    4   
Begrunnelse for sannsynlighet 
Vi har stor tilstrømning av grupper av personer hele året, hvorav 250 000 mennesker til 
Nordkapp, dels gjennom vinterhalvåret. Muligheten for en masseskadesituasjon er betydelig. 
Vi har hatt to slike ulykker siste 35 år: En buss med ungdom i Skarsvågrevva (1984), Twin 
Otter crasjlanding ved starten av rullebanen (1990). 
Sårbarhetsvurdering  
 
En situasjon med flere alvorlig skadde blir raskere en kritisk håndteringssituasjon i vårt lille 
samfunn med lang vei til sykehus, nabokommune langt borte og begrensede ressurser. 
Videre er hovedtilstrømningen til kommunen mens mannskapsstyrkene avvikler ferie. Derfor 
er dette særskilt planlagt for innenfor vårt handlingsrom. 
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
6 

 Uønsket hendelse MASSESKADESITUASJON 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall  x    Dødsfall må påregnes. Liv og helse 
Skader og sykdom  x    Varige funksjonsnedsettelser 

forventes. 
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

x      

Langtidsskader - 
naturmiljø  

      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap x     Hvordan ulykken håndteres kan virke 
inn på turistnæringa. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Risiko settes til 4 x 2 = 8 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Se nedenfor. 

Behov for evakuering Psykososialt kriseteam og pårørendesenter vil bli aktivisert iht 
respektive planer, samt overnatting og bespisning av uskadde som 
kommer utenfra, kan være aktuelt (kriseledelsen).  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Helhetlig ROS - Analyseskjema 
 
Nr. 
7 

 Uønsket hendelse BRANN I HELSEBYGG OG 
OMSORGSBOLIGER 
 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Brann i helsebygg og omsorgsboliger 
(Honningsvåg sykestue, Vågenstua, Elvegården, Bog og servicesenter  + 
omsorgsboliger/leilighetsbygg).  
Årsaker 
Elektrisk,  feil bruk, uhell , tørr koking, bruk av  åpen varme. 
Identifiserte eksisterende tiltak 
 
Kommunal brannberedskap med nasjonale krav. 17 utdannende brannkonstabler  hvorav 4 
befal.   
Befal med  døgnkontinuerlig vakt.  God lokal brannberedskap med utvidet beredskap( vaktlag 
på 5 personer) i høytider jul, påske  samt  sommermånedene pga  turisttrafikkavvikling.  
Komfyrvakt. 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

   3    
Begrunnelse for sannsynlighet 
Svært sannsynlig.  Feil bruk og uhell  forekommer der tørrkoking er hyppigste årsak. 
Man vurderer tilløp til brann som 5 (e). 
Sårbarhetsvurdering  
 
Alle helsebygg og leide omsorgsboliger har direktevarsling til 110. Nattevakt på Sykestua og 
Elvegården.  Den kommunale hjemmehjelpen som er lokalisert i Elvegården har 
døgnkontinuerlig vakt/oppfølging  av alle omsorgsboliger. Sykehjemmene er bemannet 24/7.  
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
7 

 Uønsket hendelse BRANN I HELSEBYGG OG 
OMSORGSBOLIGER 
 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

 X    1-3: kommer an på omfang 

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap   X    

Samlet begrunnelse av konsekvens  = 2 

Nordkapp brannvesen er lokalisert midt i Honningsvåg sentrum med kort responstid tid og 
moderne  materiell.  Myndighetskrav  er 10 min fra alarm går til en skal ha vann på slanger og 
klar til innsats innenfor en radius på 1 km.  Alle bygg har gode rutiner med årlige tilsyn og 
brannøvelser sammen med det kommunale brannvesen og gode forebyggende tiltak.  Alle 
sykehjem og omsorgsboliger ligger i en avstand med radius av 1-2 km fra brannstasjon.  

Det vil som regel være små avvik ved branner i institusjoner. Det er tilløp til brann som er 
hyppigst forekommende.  
Røykforgiftning vil være den største risikoen ved brann i omsorgsboliger. Total nedbrenning 
av institusjoner vil knapt forekomme. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Helhetlig ROS - Analyseskjema 
 
Nr. 
8 

 Uønsket hendelse BRANN I SKOLER OG 
BARNEHAGER 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Brann i Skoler og barnehager 
Årsaker 
Elektrisk,  feil bruk, uhell , tørr koking, lek med åpen varme, påtenning. 
Identifiserte eksisterende tiltak 
 
- Kommunal brannberedskap med nasjonale krav. 
- 17 utdannende brannkonstabler hvorav 4 befal. 
- Befal med døgnkontinuerlig vakt. 
- God lokal brannberedskap med utvidet beredskap( vaktlag på 5 personer) i høytider jul, 

påske  samt  sommermånedene pga  turisttrafikkavvikling. 
 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

   3    
Begrunnelse for sannsynlighet 
Sannsynlig (middels).3  Feil bruk og uhell  forekommer.  
Sårbarhetsvurdering  
 
Bygg for våkne personer og alle bygg foruten Honningsvåg skole har direkterømming ut til 
bakkenivå fra etasjeplan. 
 
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
8 

 Uønsket hendelse BRANN I SKOLER OG 
BARNEHAGER 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall X     Eget Kommunalt kriseteam Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

 X    Lite sannsynlig at en større del av skolen blir satt ut 
av funksjon pga branncelle inndelinger, branndører 
og kort responstid fra brannvesen 

 
Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

 X     

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap   X    

Samlet begrunnelse av konsekvens  =  2 

Nordkapp brannvesen er lokalisert midt i Honningsvåg sentrum med kort responstid tid og 
moderne  materiell.  Myndighetskrav  er 10 min fra alarm går til en skal ha vann på slanger og 
klar til innsats innenfor en radius på 1 km. Foruten Honningsvåg kole små og lite komplekse 
bygg med direkterømming til bakkenivå.  Honningsvåg skole i avstand 200m fra bannstasjon. 

Lite sannsynlig at en større del av skolen blir satt ut av funksjon pga branncelle inndelinger, 
branndører og kort responstid fra brannvesen. 

Det vil som regel være små avvik ved branner i institusjoner. Det er tilløp til brann som er 
hyppigst forekommende.  

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Helhetlig ROS - Analyseskjema 
 
Nr. 
9 

 Uønsket hendelse BRANN I BOLIG 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Brann i boliger Honningsvåg og Nordvågen området 
Årsaker 
Elektrisk,  feil bruk, uhell , tørr koking, lek med åpen varme, pipebranner, påtenning 
Identifiserte eksisterende tiltak 
 
- Kommunal brannberedskap med nasjonale krav. 
- 17 utdannende brannkonstabler  hvorav 4 befal. 
- Befal med  døgnkontinuerlig vakt. 
- God lokal brannberedskap med utvidet beredskap (vaktlag på 5 personer ) i   høytider 

som jul, påske  samt i sommermånedene pga  turisttrafikkavvikling. 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

     5  
Begrunnelse for sannsynlighet 
Svært sannsynlig.  Tilløpt til branner skjer da med hovedårsak feil i elektrisk anlegg  eller  feil 
bruk. Pipebrann. 
Sårbarhetsvurdering  
For Honningsvåg, Nordvågen, Storbukt og Sarnes området har en forholdsvis kort 
utrykningstid. For Fiskeværene Skarsvåg, Gjesvær,  Kamøyvær og Repvåg  tar det fra 35 min 
og opp mot en time til Repvåg.  Brannvesen har ROS  under revidering og en framskutt enhet 
(Mindre brannbil) vil være et avbøtende tiltak ved evt. avvik i ROS her.  Finnes ingen 
slokkemateriell  eller godkjente brannfolk i fiskeværene. 
 
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
9 

 Uønsket hendelse BRANN I BOLIG 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

X      

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap x      

Samlet begrunnelse av konsekvens = 1 

Nordkapp brannvesen er lokalisert midt i Honningsvåg sentrum med kort responstid tid og 
moderne  materiell.  Myndighetskrav  er 10 min fra alarm går til vi skal ha vann på slanger og 
klar til innsats innenfor en radius på 1 km. 

 

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Nr. 
10 

 Uønsket hendelse BRANN I HONNINGSVÅG KIRKE 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Brann i Honningsvåg kirke  (Verneverdig og historisk viktig bygning for Nordkapp 
kommune) 
Årsaker 
Elektrisk,  feil bruk, uhell , bruk av  åpen varme, påtenning. 
Identifiserte eksisterende tiltak 
 
- Kommunal brannberedskap med nasjonale krav. 
- 17 utdannende brannkonstabler hvorav 4 befal. 
- Befal med døgnkontinuerlig vakt. 
- God lokal brannberedskap med utvidet beredskap( vaktlag på 5 personer) i høytider jul, 

påske  samt  sommermånedene pga  turisttrafikkavvikling. 
- Honningsvåg kirke har i 2015 installert automatisk slukkeanlegg med Inergen. 

 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

   3    
Begrunnelse for sannsynlighet 
Mindre sannsynlig.  Feil bruk og uhell evt påtenning kan skje.  Kun åpent for menighet  ved 
gudstjenester ,  begravelser og høytider.     
Sårbarhetsvurdering  
 
Honningsvåg kirke  har direktevarsling til 110. 
Nytt Inergen slukkeanlegg. 
 
Konsekvensvurdering 

277



Nr. 
10 

 Uønsket hendelse BRANN I HONNINGSVÅG KIRKE 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

  X    

Langtidsskader - 
naturmiljø  

      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

  X    

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap    X   

Samlet begrunnelse av konsekvens =  3 

Nordkapp brannvesen er lokalisert midt i Honningsvåg sentrum med kort responstid tid og 
moderne  materiell.  Myndighetskrav  er 10 min fra alarm går til en skal ha vann på slanger og 
klar til innsats innenfor en radius på 1 km. Montert Inergen slukkeanlegget som er konstruert 
slik  at røk fra en evt. elektrisk brann/ulmebrann vil raskt slukkes av seg selv.   Kirken ligger 
200m fra Brannstasjon og Inergen anlegg er med på og minimere konsekvens ved et evt.  
branntilløp. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Nr. 
11 

1
1 

Uønsket hendelse TUNNELBRANN 

Tunnelbrann 
Årsaker 
Elektrisk,  uhell , kollisjon, brann pga. varmgang  i bremser  tyngre kjøretøy, bilbrann 
Identifiserte eksisterende tiltak 
 
- Kommunal brannberedskap med nasjonale krav. 
- 17 utdannende brannkonstabler  hvorav 4 befal. 
- Befal med  døgnkontinuerlig vakt.  God lokal brannberedskap med utvidet beredskap( 

vaktlag på 5 personer) i høytider jul, påske  samt  sommermånedene pga  
turisttrafikkavvikling. 

- Egen dedikert brannbil med vannkanon tilpasset for slukking i  tunneler. 
- Gode kontrollrutiner, tilsyn og en årlig øvelse sammen med alle nødetater og Statens 

vegvesen 
 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

   3    
Begrunnelse for sannsynlighet 
Mindre sannsynlig.  Feil bruk av bremser og uhell  evt bilbrann kan skje.   
Sårbarhetsvurdering  
 
Kort utrykningstid til våre tuneller og økt beredskap med 5 manns vaktlag 24/7sommerstid i   
turistsesongen.  
 
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
11 

1
1 

Uønsket hendelse TUNNELBRANN 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall  X     Liv og helse 
Skader og sykdom       
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

  X   Stopp i transport til og fra magerøya 
over lenger periode 

Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

  X   Tunell kan bli stengt i en lengre 
periode og  medføre  stopp i 
samferdsel. 

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap   X    

Samlet begrunnelse av konsekvens =  3 

Nordkapp brannvesen er lokalisert midt i Honningsvåg sentrum med kort responstid tid og 
moderne  materiell.  Myndighetskrav  er 10 min fra alarm går til en skal ha vann på slanger og 
klar til innsats innenfor en radius på 1 km. Egen dedikert brannbil for slukking av branner i 
tuneller.  

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Nr. 
12 

 Uønsket hendelse BRANN I HOTELLER / 
NÆRINGSBYGG 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Brann i hoteller / næringsbygg 
Årsaker 
Elektrisk,  feil bruk, uhell , tørr koking, bruk avåpen varme, påtenning. 
Identifiserte eksisterende tiltak 
 
- Kommunal brannberedskap med nasjonale krav. 
- 17 utdannende brannkonstabler hvorav 4 befal. 
- Befal med døgnkontinuerlig vakt. 
- God lokal brannberedskap med utvidet beredskap( vaktlag på 5 personer) i høytider jul, 

påske  samt  sommermånedene pga  turisttrafikkavvikling.  
- De to største hotellene er stengt vinterstid og utenom høysesong. 

 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

    4   
Begrunnelse for sannsynlighet 
Svært Sannsynlig.  Feil bruk og uhell  forekommer der tørrkoking er hyppigste årsak..  
Sårbarhetsvurdering  
 
Alle hoteller og de fleste næringsbygg har direktevarsling til 110. Nattevakter på hoteller.  
 
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
12 

 Uønsket hendelse BRANN I HOTELLER / 
NÆRINGSBYGG 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall  x     Liv og helse 
Skader og sykdom x      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

x      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

 x     

Langtidsskader - 
naturmiljø  

x      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

x      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap   x    

Samlet begrunnelse av konsekvens  =  2 

Nordkapp brannvesen er lokalisert midt i Honningsvåg sentrum med kort responstid tid og 
moderne  materiell. Myndighetskrav  er 10 min fra alarm går til en skal ha vann på slanger og 
klar til innsats innenfor en radius på 1 km. Alle bygg har gode rutiner med årlige tilsyn og 
brannøvelser sammen med det kommunale brannvesen og gode forebyggende tiltak. Alle 
bygg er identifisert og godt kjent for brannmannskap gjennomtilsyn og øvelser.  

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Nr. 
13 

 Uønsket hendelse RADIOAKTIVT NEDFALL 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Radioaktivt nedfall 
Årsaker 
Lekkasje fra atomkraftverk/ atomdrevet ubåt. 
Identifiserte eksisterende tiltak 
Kontinuerlig overvåking av radioaktiv forurensning av atmosfære og miljø ved statlige myndigheter.  
Informasjon og rådgivning til kommunene ved Fylkesmannen.  
En enkel, skjematisk planlegging også lokalt for denne type hendelse: Atomberedskap i Nordkapp 
kommune. 
Kommunen har jodtabletter i beredskap, men aktuell bruk av disse er omdiskutert. 
 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

  2     
Begrunnelse for sannsynlighet 
Mindre sannsynlig, men potensielt skadelig avhengig av avstand til kilden (dose), og varighet. Må 
planlegges for.  
Sårbarhetsvurdering  
 
Relativt begrenset sårbarhet kan forventes, men mer omfattende skader kan ikke utelukkes. Vil 
avhenge av kildens avstand til kommunen, værforhold og dosemengder. Sannsynligvis vil vi ha noe tid 
på oss.  
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
13 

 Uønsket hendelse RADIOAKTIVT NEDFALL 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall x     Ingen dødsfall i første omgang Liv og helse 
Skader og sykdom  x    Noe økt forekomst av enkelte typer kreft 

kan kanskje påregnes, avhengig av 
eksponering. 

Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

x     En viss usikkerhet med å opprettholde 
vanlige samfunnsaktiviteter/ 
servicefunksjoner kan oppstå pga angst i 
befolkningen. Dette blir det viktig for 
kriseledelsen å forebygge. 

Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

x x    Usikkerhet i befolkningen, spontan 
evakuering fra kommunen. 

Langtidsskader - 
naturmiljø  

  x   Langtidsskader er doseavhengige. 
Radioaktiv forurensning av natur er en 
mulighet. Rein bør kanskje ikke komme til 
Magerøya. 

Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap   x   Økonomiske tap vil iallfall et stykke på vei 
være doseavhengige. Redusert turisme, 
kanskje redusert verdi av fiskeriene pga 
negativ reklame. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Neppe betydelig konsekvens for sunnheten i befolkningen (1-2), dersom forurensningen kommer fra 
øst, men potensielt større konsekvens for næring og samfunnsøkonomi (2-4) 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja, se over. 

Behov for evakuering Neppe. 

Usikkerhet Se over.  Begrunnelse Se vurderinger under samlet konsekvens. 

Styrbarhet En viss 
mulighet 

Begrunnelse  

Avhenger av evne til å gjøre preventive tiltak og tida vi får på oss før 
nedfallet når kommunen. 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
 

 
 
 
 
Helhetlig ROS - Analyseskjema 

284



 
Nr. 
14 

 Uønsket hendelse UHELL FARLIG GODS PÅ VEI 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Uhell farlig gods på vei 
Årsaker 
Kollisjon,  tankbil velt 
Identifiserte eksisterende tiltak 
 
- Kommunal brannberedskap med nasjonale krav. 
- 17 utdannende brannkonstabler  hvorav 4 befal. 
- Befal med  døgnkontinuerlig vakt.  God lokal brannberedskap med utvidet beredskap 

(vaktlag på 5 personer ) i  høytider som jul, påske  samt i sommermånedene pga  
turisttrafikkavvikling. 

- Brannvesen som del av IUA og har lager med utstyr lokalisert i Honningsvåg for 
håndtering av et evt utslipp av olje, diesel eller andre  kjemikalier som følge av tankbil 
velt. 

Sannsynlighet A B C
  

D E Forklaring 

   3    
Begrunnelse for sannsynlighet 
 Sannsynlig.  Tankbil transport av ulike kjemikalier og av stort omfang har en ikke i Nordkapp 
kommunen. Kun levering til kjente bedrifter og mulige fartøyer.  Ingen gjennomgangstrafikk 
av slik transport.  
Sårbarhetsvurdering  
Kjente kjemikalier i transport til kommunen og som regel til kjente bedrifter og fartøyer.  God 
beredskap der interkommunalt IUA  (midte finnmark IUA) er lokalisert med administrasjon  
og lager i Honningsvåg.  Brannvesen er del av IUA og har  beredskap og årlige øvelser på 
oljesøl i sjø og land.     
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
14 

 Uønsket hendelse UHELL FARLIG GODS PÅ VEI 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

 X     

Langtidsskader - 
naturmiljø  

 X     Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap  X     

Samlet begrunnelse av konsekvens = 2 

Nordkapp brannvesen og det interkommunale IUA er lokalisert midt i Honningsvåg sentrum 
med kort responstid tid og moderne  materiell.  Myndighetskrav  fro brannvesen er 10 min fra 
alarm går til vi skal være på stedet og klar til innsats innenfor en radius på 1 km. 

 

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Nr. 
15 

 Uønsket hendelse GASS OG AMONIAKKUTSLIPP 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Gass og ammoniakkutslipp 
Årsaker 
 Brann, rørbrudd, feil på anlegg.  
Identifiserte eksisterende tiltak 
 
- Kommunal brannberedskap med nasjonale krav. 
- 17 utdannende brannkonstabler  hvorav 4 befal. 
- Befal med  døgnkontinuerlig vakt. 
- God lokal brannberedskap med utvidet beredskap (vaktlag på 5 personer ) i  høytider 

som jul, påske  samt i sommermånedene pga  turisttrafikkavvikling. 
- Tilsyn av anlegg lagt inn av brannvesen 
-  I tillegg har en jevnlig brannøvelser/tilsyn  med de bedrifter som besitter slike anlegg.  

Siste tilsyn 2016. 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

   3    
Begrunnelse for sannsynlighet 
 Sannsynlig.  Tilløp til branner der rørbrudd/lekkasjer oppstår kan skje.  
  
Sårbarhetsvurdering  
Gode bedriftsbrannvern i tillegg til at det gjennomføres årlig tilsyn av de bedriftene som 
besitter slike anlegg.   Brannvesenet har med jevne mellomrom øvelse der brannmannskap og 
bedriftens brannvernledere  gjør seg kjent med anleggene  samt rutiner ved hendelser.  Alle 
anlegg er identifisert og godt kjent.   
 
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
15 

 Uønsket hendelse GASS OG AMONIAKKUTSLIPP 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

X      

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap  X     

Samlet begrunnelse av konsekvens = 1 

Nordkapp brannvesen er lokalisert midt i Honningsvåg sentrum med kort responstid tid og 
moderne  materiell.  Myndighetskrav  er 10 min fra alarm går til vi skal være klar til innsats 
innenfor en radius på 1 km.   Gode rutiner og eget kommunalt varslingssystem for hendelse  
om evakuering av et større boligområde skulle bli nødvendig.  

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Nr. 
16 

 Uønsket hendelse OLJESØL  LAND- OG 
STRANDSONE 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Oljesøl land- og strandsone  
Årsaker 
Båtforlis, overfylling tankanlegg,   tankbil velt 
Identifiserte eksisterende tiltak 
 
- Kommunal brannberedskap med nasjonale krav. 
- 17 utdannende brannkonstabler hvorav 4 befal. 
- Befal med døgnkontinuerlig vakt. 
- God lokal brannberedskap med utvidet beredskap (vaktlag på 5 personer ) i  høytider 

som jul, påske  samt i sommermånedene pga  turisttrafikkavvikling. 
- Brannvesen som del av IUA og har lager med utstyr lokalisert i Honningsvåg for 

håndtering av et evt utslipp av olje, diesel eller andre  kjemikalier som følge av skipsforlis 
eller tankbil velt. 

- Beredsskapsplan for IUA Midt-Finnmark (havnesamarbeid) 
-  
-  

Sannsynlighet A B C
  

D E Forklaring 

     5  
Begrunnelse for sannsynlighet 
 Svært sannsynlig.  Stor båttrafikk langs den kommunale kystlinjen og forlis evt utslipp kan 
skje. 
Tankbil transport av ulike kjemikalier og av stort omfang har en ikke i Nordkapp kommunen. 
Kun levering til kjente bedrifter og mulige fartøyer.  Overfylling av tankanlegg skjer.   
Sårbarhetsvurdering  
 God beredskap der interkommunalt IUA  (midte finnmark IUA) er lokalisert med 
administrasjon  og lager i Honningsvåg.  Brannvesen er del av IUA og har  beredskap og 
årlige øvelser på oljesøl i sjø og land.  Kystverket Nord har sitt administrasjonssete og et 
mindre framskutt utstyrslager i Honningsvåg. 
    
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
16 

 Uønsket hendelse OLJESØL  LAND- OG 
STRANDSONE 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

 X     

Langtidsskader - 
naturmiljø  

  X    Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap  X     

Samlet begrunnelse av konsekvens = 2 

Nordkapp brannvesen og det interkommunale IUA er lokalisert midt i Honningsvåg sentrum 
med kort responstid tid og moderne  materiell.  Myndighetskrav  for brannvesen er 10 min fra 
alarm går til vi skal være på stedet og klar til innsats innenfor en radius på 1 km. Tilgang på 
IUA sitt utstyr i umidlbar nærhet av brannstasjon.  

 

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Nr. 
17 

 Uønsket hendelse STRØMBRUDD 5-24 TIMER 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Strømbrudd 5-24 timer  
Årsaker 
Store utfall skyldes hovedsakelig luftlinjer eksponert for ekstreme værforhold. 
Identifiserte eksisterende tiltak 
- Dublering av luftlinjer til Magerøya, ikke Gjesvær, Skarsvåg og Repvåg. 
- Kraftlaget har kontinuerlig vaktordning. 
- Redundans i det nasjonale/nordiske forsyningsnettet.  

 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

     5  
Begrunnelse for sannsynlighet 
Statistisk forekommer strømbrudd innenfor denne kategorien 20-30 ganger pr år, som regel 
om vinteren. 
Sårbarhetsvurdering  
 
Institusjoner uten aggregat/boliger uten alternativ fyring. Kommunikasjon er strømavhengig.  
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
17 

 Uønsket hendelse STRØMBRUDD 5-24 TIMER 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall x      Liv og helse 
Skader og sykdom x      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

  X   Manglende oppvarming i institusjoner 
uten eget aggregat og for aleneboere – 
evakuering av boere til andre 
institusjoner. Mobilnettet vil falle ut i 
distriktet. Mobilstasjon på 
Honningsvågfjell skal ha tilstrekkelig 
batterikapasitet for ett døgn. 

Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

x      

Langtidsskader - 
naturmiljø  

      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap       

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Et strømutfall 5-24 timer om vinteren  vil ha negative konsekvenser for distriktene og enkelte 
kommunale institusjoner.  

Konsekvens for stabilitet, manglende dekning av grunnleggende behov er 1-3 avhengig av 
lengde på strømbrudd.  

Total begrunnelse av konsekvens: 5 x (1-3) 

 

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Helhetlig ROS - Analyseskjema 
 
Nr. 
18 

 Uønsket hendelse STRØMBRUDD OVER 24 TIMER 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Strømbrudd over 24 timer 
Årsaker 
Store utfall skyldes hovedsakelig luftlinjer eksponert for ekstreme værforhold 
Identifiserte eksisterende tiltak 
- Dublering av luftlinjer til Magerøya, ikke Gjesvær, Skarsvåg og Repvåg. 
- Kraftlaget har kontinuerlig vaktordning. 
- Redundans i det nasjonale/nordiske forsyningsnettet.  

 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

 1      
Begrunnelse for sannsynlighet 
Lav sannsynlighet skyldes ingen registrerte utfall over 24 timer de siste årene. 
Se ”Identifiserte eksisterende tiltak”.  
Sårbarhetsvurdering  
 
Institusjoner uten aggregat/boliger uten alternativ fyring.  
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
18 

 Uønsket hendelse STRØMBRUDD OVER 24 TIMER 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall x     Langvarig strømbrudd kombinert med 
ekstremt vær kan føre til skader og 
dødsfall.  

Liv og helse 

Skader og sykdom x      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

  x   Manglende oppvarming i institusjoner 
uten eget aggregat – evakuering av 
boere til andre institusjoner. 
Mobilnettet vil falle ut i distriktet. 
Mobilstasjon på Honningsvågfjell skal 
ha tilstrekkelig batterikapasitet. 

Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

  x    

Langtidsskader - 
naturmiljø  

      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap  x     

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Et strømbrudd over 24 timer vil ha betydelige konsekvenser for distriktene og kommunale 
institusjoner.  

Konsekvens for stabilitet; manglende dekning av grunnleggende behov er 1-3, avhengig av 
lengde på strømbrudd.  

Total begrunnelse av konsekvens: 1 x(1-3) 

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Helhetlig ROS - Analyseskjema 
 
Nr. 
19 

 Uønsket hendelse DAMBRUDD, SVIKT I 
VANNFORSYNING OG 
FORURENSING AV 
VANNBASSENG 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Dambrudd,  svikt i vannforsyning og  forurensing av vannbasseng 
Årsaker 
Overskylling og utvasking av demningsfot, brudd i sjøledning fra dam til Honningsvåg, 
Forurensing i form av dyre kadaver eller tankbil velt. 
Identifiserte eksisterende tiltak 
 
- Kommunal beredskapsplan med øvelsesplaner for vannverken der en har 

døgnkontinuerlig vannvakt 1:5. Brannvesen er også en del av denne beredskapen og 
mottar USB varsling samtidig som vannvakta ved hendelser . 

- Vannverkene har nødstrømsaggregater og vil ikke være sårbare ved evt. strømbrudd.   
Alle dammer  har vært gjenstand for kontroll og utbedringsprogram er godkjent av NVE. 

- Øvre dam i Skipsfjorden ble renovert til  nåtidens krav i 2015. 
- Nedre dam Skipsfjorden står på investeringsplan i 2016/ 2017 med oppstart 2016. 

 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

  2     
Begrunnelse for sannsynlighet 
Mindre sannsynlig.  Gode kontrollrutiner og  beredskapsplaner . I tillegg  har en Sifi vannverk 
som kan kobles inn ved svikt i forsyningen fra vår hoveddamanlegg i Skipsfjorden. 
Sårbarhetsvurdering  
 
Sifi vannverk som kan kobles inn. Her vil det da være behov og sende ut kokevarsling da en 
ikke har to barrierer på dette anlegget.    
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
19 

 Uønsket hendelse DAMBRUDD, SVIKT I 
VANNFORSYNING OG 
FORURENSING AV 
VANNBASSENG 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom  X     
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

   X  Svikt i vannforsyning i ca et døgn kan 
forekomme. 

Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

   X  Helseforetak,  skoler/barnehager kan bli 
berørt. Egen beredskapsplan for forsyning av 
rent vann til helsebygg ivaretas sammen med 
brannvesen. 

Langtidsskader - 
naturmiljø  

 X     Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap   X    

Samlet begrunnelse av konsekvens =  3 

Ved svikt i vannforsyning har vi gode beredskapsplaner og rutiner samt gode og moderne varslingsrutiner  ut til 
befolkningen.   Egen plan for forsyning av sykehjemmet.  Sifi vannverk kan kobles inn sammen med varsling om 
kokevarsel til befolkningen.  Det pågår nu en utredning for full rensing av Sifi vannverk og tiltak her v il bli satt 
opp som forslag i  investeringsplan for 2019-2020.   Da vil en kunne koble inn sifi vannverk  ved svik av vår 
hovedforsyning umiddelbart og dermed kunne ha normal vannforsyning ut til hele Honningsvåg uten driftstans.  

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Helhetlig ROS - Analyseskjema 
 
Nr. 
20 

 Uønsket hendelse EKSTREMVÆR 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Ekstremvær: Sterk vind, nedbør, temperatur, flom 
Årsaker 
Ekstremvær  
Identifiserte eksisterende tiltak 
 
- Kommunal brannberedskap med nasjonale krav. 
- 17 utdannendebrannkonstabler  hvorav 4 befal. 
- Befal med døgnkontinuerlig vakt. 
- God lokal brannberedskap. 
- Ved varsel om ekstremvær settes vaktlag etter melding og i samråd med fylkesmannen 

og kommunalt beredskapsgruppe. 
- Ved strømutfall og lave temperaturer har de fleste kommunale kjernebygg  

nødstrømsaggregat og kan fungere ved behov i en  evakuerings situasjon.  
- Flom mindre sannsynlig pga topografi i og rundt bebyggelse. 

Sannsynlighet A B C
  

D E Forklaring 

    X   
Begrunnelse for sannsynlighet 
Sannsynlig.  Ekstremvær skjer men da i hovedsak i form av ekstrem vind og stømutfall.  
Sårbarhetsvurdering  
 Brannvesenet har god lokal beredskap og setter  stab ved behov. 
 
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
20 

 Uønsket hendelse EKSTREMVÆR 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

 X     Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

 X     

Langtidsskader - 
naturmiljø  

 X     Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap   X    

Samlet begrunnelse av konsekvens = 2 

Nordkapp brannvesen er lokalisert midt i Honningsvåg sentrum med kort responstid tid og 
moderne  materiell.  Myndighetskrav  er 10 min fra alarm går til vi skal være klar til innsats 
innenfor en radius på 1 km.   Gode rutiner og eget kommunalt varslingssystem for hendelse  
om evakuering av beboere  skulle bli nødvendig. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Helhetlig ROS - Analyseskjema 
 
Nr. 
21 

g Uønsket hendelse P PANDEMI 
PPPPPPPPPpppppPPandemindemiPandemi 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Pandemi: 
Er en alvorlig influenzaepidemi, globalt omfattende, med en høy grad av sykelighet og også 
dødelighet om en ikke har vaksinasjonstiltak. 
Årsaker 
En pandemi oppstår når det dukker opp influenzavirus med nye antigene egenskaper, som det ikke 
finnes immunitet mot i befolkningen, og som spres fra menneske til menneske.  
Identifiserte eksisterende tiltak 
 
Se Plan for pandemisk influenza i Nordkapp (2011), hovedelementer: Ansvarsforhold og ledelse, 
profylaktiske tiltak, medisinsk diagnostikk og behandling, pleiebehov og omdisponering av ressurser, 
registreringsenhet, tiltak etter smittevernloven. 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

    4   
Begrunnelse for sannsynlighet 
Alvorlige pandemier vil med nødvendighet fortsette å oppstå, men hvor lenge det er til neste kan vi 
ikke vite noe om.   
Sårbarhetsvurdering  
 
En pandemi vil berøre alle sider av samfunnsaktiviteter, både lokalt, nasjonalt og globalt. 
 
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
21 

g Uønsket hendelse P PANDEMI 
PPPPPPPPPpppppPPandemindemiPandemi 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall   x   Avhengig av hvor raskt vaksine er 
tilgjengelig, effektiviteten av denne, 
virulens og sårbare individer i 
befolkningen. 

Liv og helse 

Skader og sykdom   x   Se over.  
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

     Om relativt mange dør, vil mange også bli 
syke og satt ut av samfunnsviktige 
funksjoner, og kanskje selv trenge hjelp. 

Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

     Se over. En kan tenke seg problemer over 
flere uker med transport av 
nødvendigheter som mat og medisiner 
over kommunegrensen fordi 
storsamfunnet er rammet tilsvarende. 
Drift/ vedlikehold av kommunale 
tjenester og storsamfunnstjenester kan 
rammes, f.eks helsetjenester, tekniske 
tjenester. Skoler og barnehager kan bli 
stengt pga sykdomsutbredelse. 

Langtidsskader - 
naturmiljø  

      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap      Potensielt betydelige. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

I verste fall en utmattelse av samfunnsfunksjoner, som det vil ta måneder å bygge opp igjen. 

Risiko vurderes som 4 x 3 = 12. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Info om vaksinasjoner, og organisering av hjelp fra frivillige til å tilse og 
bistå syke.  
 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet Interessant 

styrbarhet 

Begrunnelse 

Krever at vi praktiserer iht til planverket for å minimalisere 
følgene.  

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
 

300
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Nr. 
22 

 Uønsket hendelse TRUSSEL OM TERROR / 
KRIGSLIGNENDE SITUASJON 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Trussel om terror/ krigslignende situasjon 
Årsaker 
Organisert aktivitet eller sinnsforvirret person. 
Krig planlegger ikke kommunen særskilt for, men bruker hele sin sivile beredskapsorganisasjon. 
Forsvaret og nasjonale myndigheter vil lede an. 
Identifiserte eksisterende tiltak 
Skolene har plan for skytesituasjoner på sine områder. 
Politiet har en særskilt instruks i slike situasjoner. 
Brann får en større rolle: PLIVO: Pågående livstruende vold.  
De vanlige beredskapsplanene og ressursene er det vi som kommune må legge til grunn for innsats.  
Det samme gjelder kommunens beredskap for en krigssituasjon, som vi neppe kan planlegge for.  
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

 1      
Begrunnelse for sannsynlighet 
Terrorsituasjon, om en slik inntreffer, vil kanskje helst knyttes til Nordkapp-trafikken. Både 
terrorsituasjon og skoletrussel vil sannsynligvis opptre i Norge over tid.  
Sårbarhetsvurdering  
Sannsynligheten for at terror finner sted i Nordkapp anses som liten, men kan ikke neglisjeres.  
 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall x      Liv og helse 
Skader og sykdom x      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

      

Langtidsskader - 
naturmiljø  

      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap      Neppe, i utgangspunktet. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Risiko anses som liten (1 x 1 = 1), men dette er en hendelse som enten inntreffer eller ikke.  
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Nr. 
22 

 Uønsket hendelse TRUSSEL OM TERROR / 
KRIGSLIGNENDE SITUASJON 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Først og fremst en oppgave for politimyndighet. Det kan være aktuelt å 
aktivisere kriseledelse og psykososialt kriseteam.  

Behov for evakuering Kun evt et begrenset område en avgrenset tid.  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Helhetlig ROS - Analyseskjema 
 
Nr. 
23 

 Uønsket hendelse EVAKUERINGSBEHOV FOR 50 – 4000 
TURISTER OG MANNSKAP FRA SKIP 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Evakueringsbehov for 50 – 4 000 turister og mannskap fra skip 
Årsaker 
Honningsvåg er en endestasjon på veien med 165 km til senteret i nabokommune, og 180 km 
til sykehuset. Det er anløp av hurtigruteskip daglig sørgående og nordgående, et hundretalls 
cruiseskip i sommerhalvåret og en internasjonal fiskeflåte. Dersom det er behov for å tømme 
et fartøy og veiene og flyplassene er stengt pga værforhold, kan kommunen måtte gi opphold 
og servering for en tid til f.eks 50-4000 personer.  
Identifiserte eksisterende tiltak 
Kriseledelsen har en avtale med hoteller og serveringssteder, som dels kan brukes på 
vinterstid (få av arealene er oppvarmet vinterstid), og skoler som er tomme på sommerstid. 
Hotellene har stort belegg midt på sommeren. Turnhallen og Flerbrukshallen kan brukes. Om 
mulig vil transport videre med skip kunne organiseres i løpet av  første døgn, og evt større fly 
settes opp fra Lakselv eller Alta. Kriseledelsen har ansvaret sammen med politimyndighet. 
Psykososialt kriseteam må aktiviseres. Menighetshuset brukes som møteplass for inntil 70 
mennesker.  
 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

 1      
Begrunnelse for sannsynlighet 
 
Sårbarhetsvurdering  
Sårbarheten skyldes den store tilstrømningen av folk til kommunen, særlig på sommeren. 
Men også vinterstid kan det være mange. Videre at Honningsvåg er en endestasjon på 
veinettet, at avstanden til nærmeste senter utenfor kommunen som kan ta i  mot større fly 
(Lakselv), er 165 km  og at det vil være vanskelig å finne overnatting og mat til flere tusen 
mennesker, særlig ut over ett døgn. Videre at kommunen er liten med tilsvarende 
begrensede innsatsstyrker. I tillegg finner ferieavviklingen sted når tilstrømningen til 
kommunen er størst.  
 
Konsekvensvurdering 

303



Nr. 
23 

 Uønsket hendelse EVAKUERINGSBEHOV FOR 50 – 4000 
TURISTER OG MANNSKAP FRA SKIP 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall       Liv og helse 
Skader og sykdom       
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

x      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

 x     

Langtidsskader - 
naturmiljø  

      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap x      

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Sannsynligheten for at flere hundre mennesker skal trenge forpleining anses relativt liten, 
men må planlegges for. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering Kun av de som er blitt tvunget av omstendighetene til å stoppe opp 
i Honningsvåg. 

Usikkerhet  Begrunnelse  

Jo større folkegruppen er og jo lengre de blir i Honningsvåg, dess 
vanskeligere vil det bli for kommunen å ivareta oppgavene på en 
tilfredsstillende måte.  

Styrbarhet  Begrunnelse 

En best mulig håndtering forutsetter at vi har planlegging også for 
oppgaver vi ikke nødvendigvis kan mestre tilfredsstillende aleine.  

Forslag til tiltak 
Rådmann må, på vegne av kommunen, inngå avtale med hoteller og serveringssteder for 
bruk av disse i slike særskilte situasjoner.  
Overførbarhet 
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Helhetlig ROS - Analyseskjema 
 
Nr. 
24 

 Uønsket hendelse ILLEGAL MASSEINNVANDRING 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Illegal masseinnvandring 
Årsaker 
Naboland i statsoppløsning 
Identifiserte eksisterende tiltak 
Kommunen har en plan fra 1990-tallet, som skal ivareta en slik situasjon: Beredskap for ikke 
planlagt mottak av flyktninger. Hovedelementer: Viktigheten av å planlegge og håndheve 
smittevern, helseundersøkelser, vaksinasjoner, skaffe adekvat boplass, mat og drikke og 
personlige effekter. 
Noen av de forberedelser kommunen planmessig gjorde høsten 2015 mtp opprettelse av 
mottak av      flyktninger fra Afrika/ Midt-Østen kan nyttes i en eventuell situasjon.  

 
Sannsynlighet A B C

  
D E Forklaring 

 1      
Begrunnelse for sannsynlighet 
Anses lite sannsynlig per i dag, men vi vet at en slik situasjon raskt kan endre seg i en på flere 
måter ustabil verden.  
Sårbarhetsvurdering  
Liten. 
 
Konsekvensvurdering 
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Nr. 
24 

 Uønsket hendelse ILLEGAL MASSEINNVANDRING 

Samfunnsverdi Konsekvenstyp
e 

1 2 3 4 5 Forklaring 

Dødsfall       Liv og helse 
Skader og sykdom x      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

 x    Ved ikke planlagt tilstrømning av 
mennesker utenfra, vil utfordringene 
kunne bli store, og være relatert til 
antall og kulturforskjeller.  

Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

x     Samme som over.  

Langtidsskader - 
naturmiljø  

      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap x     En må påregne statlig støtte, men 
også økte utgifter for kommunen. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Risiko anses tilnærmet neglisjerbar, og mindre aktuell enn på 90-tallet. Konsekvens blir lav (1 
x 1 = 1).  

Behov for 
befolkningsvarsling 

 

Behov for evakuering  

Usikkerhet  Begrunnelse 

Styrbarhet  Begrunnelse 

Forslag til tiltak 
 
Overførbarhet 
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Nordkapp kommune  Randi Jørgensen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 35/18 19.06.2018 

Anmodning om å opprette kommunekomite for TV- aksjonen  NRK 2018  

Rådmannens innstilling 

Som kommunekomite for TV- aksjonen 2018 -  Kirkens Bymisjon utnevnes  
Formannskapet. 
 
Nordkapp kommune støtter aksjonen med kr. 10.000,- beløpet belastes 1840 
(Formannskapets disposisjon) 
  
 Bakgrunn  
 
TV- aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for 
dugnad og frivillighet i Norge. Søndag 21. oktober går aksjonen av stabelen. Årets TV- 
aksjon er tildelt Kirkens Bymisjon.  
 
Kirkens Bymisjon møter daglig mennesker som lever på utsiden, og som opplever å stå 
ved stengte dører. Noen mangler en seng å sove i, andre står utenfor arbeidslivet, 
familielivet eller sosiale fellesskap. Med årets TV-aksjon skal vi sammen åpne flere 
dører og skape et varmere samfunn med rom for alle. 
 
Ordfører som leder for kommunekomiteen anmodes av Fylkesaksjonsleder for Troms 
og Finnmark å opprette en kommunekomite for årets TV- aksjon. 
 
For å sikre den politiske forankring for TV- aksjonen har Formannskapet fungert som 
kommunekomite, med ordføreren som leder. Rådmannen sørger for at komiteen har et 
sekretariat. 
 
Ved de siste års innsamlinger har konfirmantene stilt opp som bøssebærere. Vi håper 
at vi kan fortsette samarbeide med Menighetsrådet og konfirmantene. 
 
Rådmannen foreslår at Nordkapp kommune støtter aksjonen ned kr. 10.000,- 
Beløpet belastes 1840 (Til formannskapets disposisjon) 
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Nordkapp kommune  Vera Iversen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Miljø- og tekniske tjenester 17/18 07.05.2018 
Formannskapet 24/18 15.05.2018 
Kommunestyret 36/18 19.06.2018 

  

Sikring av vannforsyning i Nordkapp kommune  

Rådmannens innstilling 

For å sikre vannforsyning til innbyggere startes arbeidet med å planlegge 
rehabiliteringsarbeid i 2018 og utføres i følgende rekkefølge:  
 

1. Sifi Nedre rehabilitering (DBB-beregninger) 
2. Skipsfjord 1  
3. Sifi Øvre  

 
Kamøyvær Nedre dam utredes nærmere i 2018, der man også vurderer å hente vann 
fra Skipsfjord. Dersom en slik løsning gjennomføres vil begge dammene i Kamøyvær 
saneres, og tilbakeføres sin opprinnelige tilstand. 
 
Tekniske planer for Sifi Nedre fullføres og sendes inn til NVE for Godkjenning. 
 
Rådmann får også i fullmakt til å vurdere tiltak som medfører at behovet for dammer 
kan reduseres.  
 
Miljø- og tekniske tjenesters behandling av sak 17/2018 i møte den 07.05.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
For å sikre vannforsyning til innbyggere startes arbeidet med å planlegge 
rehabiliteringsarbeid i 2018 og utføres i følgende rekkefølge:  
  
1.Sifi Nedre rehabilitering (DBB-beregninger) 
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2.Skipsfjord 1  
3.Sifi Øvre  
  
Kamøyvær Nedre dam utredes nærmere i 2018, der man også vurderer å hente vann 
fra Skipsfjord. Dersom en slik løsning gjennomføres vil begge dammene i Kamøyvær 
saneres, og tilbakeføres sin opprinnelige tilstand. 
  
Tekniske planer for Sifi Nedre fullføres og sendes inn til NVE for Godkjenning. 
  
Rådmann får også i fullmakt til å vurdere tiltak som medfører at behovet for dammer 
kan reduseres. 
Werner Hansen AP fremmet følgende tilleggsforslag: 
1. Kamøyvær nedr vurderer å sanere damen, og forsyne Kamøyvær fra Skipsfjorden. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak 
For å sikre vannforsyning til innbyggere startes arbeidet med å planlegge 
rehabiliteringsarbeid i 2018 og utføres i følgende rekkefølge:  
1. Kamøyvær nedr vurderer å sanere damen, og forsyne Kamøyvær fra Skipsfjorden. 
2.Sifi Nedre rehabilitering (DBB-beregninger) 
3.Skipsfjord 1  
4.Sifi Øvre 
  
Kamøyvær Nedre dam utredes nærmere i 2018, der man også vurderer å hente vann 
fra Skipsfjord. Dersom en slik løsning gjennomføres vil begge dammene i Kamøyvær 
saneres, og tilbakeføres sin opprinnelige tilstand. 
  
Tekniske planer for Sifi Nedre fullføres og sendes inn til NVE for Godkjenning. 
  
Rådmann får også i fullmakt til å vurdere tiltak som medfører at behovet for dammer 
kan reduseres. 
 
Formannskapets behandling av sak 24/2018 i møte den 15.05.2018:  

Behandling 
 
Miljø- og tekniske tjenester 07.05.2018 
For å sikre vannforsyning til innbyggere startes arbeidet med å planlegge 
rehabiliteringsarbeid i 2018 og utføres i følgende rekkefølge:  
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1. Kamøyvær nedr vurderer å sanere damen, og forsyne Kamøyvær fra Skipsfjorden. 
2.Sifi Nedre rehabilitering (DBB-beregninger) 
3.Skipsfjord 1  
4.Sifi Øvre 
  
Kamøyvær Nedre dam utredes nærmere i 2018, der man også vurderer å hente vann 
fra Skipsfjord. Dersom en slik løsning gjennomføres vil begge dammene i Kamøyvær 
saneres, og tilbakeføres sin opprinnelige tilstand. 
  
Tekniske planer for Sifi Nedre fullføres og sendes inn til NVE for Godkjenning. 
  
Rådmann får også i fullmakt til å vurdere tiltak som medfører at behovet for dammer 
kan reduseres. 
  
Jan Olsen SV fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det startes arbeid med en helhetlig stratergi for kommunens vannforskyning 
Forslaget falt med 3 stemmer mot 4 stemmer 
  
 
Vedtak 
For å sikre vannforsyning til innbyggere startes arbeidet med å planlegge 
rehabiliteringsarbeid i 2018 og utføres i følgende rekkefølge:  
1. Kamøyvær nedr vurderer å sanere damen, og forsyne Kamøyvær fra Skipsfjorden. 
2.Sifi Nedre rehabilitering (DBB-beregninger) 
3.Skipsfjord 1  
4.Sifi Øvre 
  
Kamøyvær Nedre dam utredes nærmere i 2018, der man også vurderer å hente vann 
fra Skipsfjord. Dersom en slik løsning gjennomføres vil begge dammene i Kamøyvær 
saneres, og tilbakeføres sin opprinnelige tilstand. 
  
Tekniske planer for Sifi Nedre fullføres og sendes inn til NVE for Godkjenning. 
  
Rådmann får også i fullmakt til å vurdere tiltak som medfører at behovet for dammer 
kan reduseres. 
 
  
Bakgrunn  
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Sikring av drikkevannsforsyning er en av de aller viktigste kommunale oppgaver. 
Vannforsyning i Nordkapp kommune er knyttet til kommunale damanlegg og 
kommunen har ansvar over disse. 
Nordkapp kommune har per i dag følgende damanlegg jamfør NVE og Damforskriftens 
sikkerhets og konsekvensklassifisering. 

 

Dam id Navn Konsekvensklasse 
4222 Kamøyvær dam nedre (Elvedalsvatn) 0 
2246 Prestvatn 1 
4111 Sifi Øvre 2 
4110 Sifi Midtre 1 
4109 Sifi Nedre 2 
4224 Østvatn 1 
3059 Kamøyvær Øvrevann 1 
2430 Skipsfjordelva Dam I 2 
2431 Skipsfjordelva Dam II 1 

(Oppdatert jamfør siste NVE vedtak 07.03.2018) 

Konsekvensklasser 0 er damanlegg hvor konsekvensen av et dambrudd defineres som 
relativ liten, i forhold til liv helse og infrastruktur. 

Konsekvensklasse 1 er damanlegg hvor det er fare for skader på viktig infrastruktur 
som veier, jernbane, strøm, og VA- anlegg. 

Konsekvensklasse 2 er damanlegg som direkte er fare for liv eventuelt helse med 
skadeskadepotensiale på inntil 20 boligenheter.  

Ut i fra et myndighetssyn (NVE og damforskriften) så skal damanlegg med høyeste 
konsekvensklasse prioriteres først mht vedlikehold og rehabilitering. Dvs damanlegg i 
konsekvensklasse 2. 

Nordkapp kommune må forberede større og mindre tiltak på samtlige damanlegg i 
konsekvensklasse 1 og 2, da det har vært betydelige innskjerpelser i kravene til 
sikkerhet og overvåkning siste 2 tiår.   

 

Kommunale damanlegg 
Kamøyvær nedre dam 1 (Elvedalsvatn nedre) 
Kamøyvær nedre dam er reservevannforsyning til Kamøyvær. Dette er en massivdam i 
betong og «sparestein». Tilstanden er kritisk med store sprekker og lekkasje. 
Skadeutviklingen har økt de senere år. Det kan være risiko for plutselig og uforutsett 
dambrudd. Det er imidlertid liten risiko for personskader eller materielle skader ved et 
plutselig dambrudd. 
 
Det kan se ut som det er nødvendig med reparasjon så raskt som mulig. I 
reparasjonsperioden må demningen tappes helt ned.  
 
Anbefalte tiltak: 
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Tiltakene i hovedsak som beskrevet i rapporten fra Norconsult er fjerning av 
eksisterende dam, massene ca 200m3 kan knuses på stedet og legges i tipp. Eventuelt 
dagfjell i fundamentnivå for ny dam må fjernes. Det planlegges å bygge ny 
gravitasjonsdam i betong på samme sted. For stabilisering av dammen må det bores 
ned fjellbolter som forankring i fjell.    Dammen støpes seksjonsvis i 6,1 meters lengder 
ut fra rasjonell utnyttelse av armeringen med bordforskaling på synlige flater. 
 
 
 
Estimert rehabiliteringskostnad:  
For rivning og bygging av ny dam som beskrevet er det estimert en kostnad på 3,5 mill.  
Dette omfatter rigg og drift (580.000,-), riving av eksisterende dam (216.000,-), 
grunnarbeider (237.000,-) og damarbeidet (2.073.000).  
 
Skipsfjordelva nedre dam, Dam 1 (nedre dam) 
Dette er hoved vannforsyningen til Honningsvåg, Storbukt og Skipsfjord.  Dammen 
består av en platedam (betongdam) og en fyllingsdam. Det vises ingen visuelle 
endringer siden befaringen i 2009. Det står fortsatt vann i demningen og hindrer 
framkommelighet og inspeksjon. I overgangen mellom fyllingsdam og platedam er det 
tidligere registrert en mindre lekkasje. Lekkasjeinnretningen egner seg ikke for 
lekkasjemåling og må skiftes- den er utett/feil konstruert og må skiftes. Det er 
nødvendig med nytt renseanlegg for vannforsyningen til Skipsfjord. 
 
Anbefalte tiltak:  
Det er ennå ikke mottatt beskrivelser, tegninger og kostnadsestimat fra Norconsult. De 
angitte kostnader er etablert i samråd med Norconsult, men har en større grad av 
usikkerhet enn de øvrige kostnader. 
Estimert utbedringskostnad til damrehabilitering anslås til 6 mill. I tillegg må det 
planlegges med nytt renseanlegg for vannforsyningen til Skipsfjord. 
 
Sifi nedre dam, Sifi midtre dam og Sifi øvre dam 
Dammene tilhører samme vassdrag i Storbukt/Honningsvåg. Disse utgjør byens 
reservevannforsyning samt dagens vannforsyning til North Capelin AS. Det er ikke 
installert renseanlegg, og Sifi kan derfor ikke fungere som et fullverdig 
drikkevannsanlegg.  
Øvre dam består av en 58 m lang fyllingsdam og en 75 m lang betongdam. Overløpet 
må utbedres ikke minst for å hindre utvasking av underfylling. Fyllingsdammen 
tilfredsstiller ikke kravene til fribord, skråningsbeskyttelse, damkrone og 
drenasjekapasitet.  
Midtre dam er en 62 m lang jordfyllingsdam og danner bakvann mot nedre dam og 
vannstandsforskjellen er 1 m. Dammen har et underdimensjonert flomløp og mangler 
skråningsvern. Overløpet er tildekket med et plankedekke som er til dels ødelagt og 
farlig for gående i området. 
Nedre dam er en 125 m lang fyllingsdam. Dammen har et underdimensjonert flomløp, 
for lite fribord og mangler skråningsvern. Her er det risiko for dambrudd med fare for 
personskade og materielle skader. I følge VTA rapporten er totalombygging av denne 
dammen viktig for å tilfredsstille krav til sikkerhet.  
Norconsult har på oppdrag fra Nordkapp kommune foretatt prosjektering med 
beskrivelse, tegninger og kostnadsestimat mottatt 19.05.2017 av hvilke tiltak som må 
gjøres, oppsummert i det følgende.  
 
Anbefalte tiltak Sifi øvre dam: 
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Plastring og rehablititering av oppstrømsside med ca 30% gjenbruk av eksisterende 
blokk samt fylling med sprengstein, utlegging av fiberduk og utlegging av 
skråningsvern. På nedstøms side må kjernen i dammen heves og skråningsvern må 
rehabiliteres.  Det må etableres lekkasjemåleanlegg og etableres nytt overløp. 
Betongdammen må forankres til fjell med faststøping av fjellbolter. Damtåen må 
forsterkes med en betongkappe. 
 
Kostnadene er estimert til 3,59 mill inkl 0,32 mill i uforutsett. 
 
Anbefalte tiltak Sifi midtre dam: 
Rehabilitering av oppstrøms side med ca 30% gjenbruk av eksisterende blokk samt 
fylling med sprengstein, utlegging av fiberduk og utlegging av skråningsvern. På 
nedstrøms side må det graves grøft for å etablere et godt fundament for ny 
skråningsbeskyttelse. Utlegging av fiberduk og steinmasser og etablering av 
skråningsvern med stein og grus masser. Det må etableres nytt flomløp med 
overløpsterskel som forankres i fjell. 
 
Kostnadene er estimert til 1,87 mill inkl 0,17 mill i uforutsett. 
 
Anbefalte tiltak Sifi nedre dam: 
Plastring og rehabilitering av oppstrømsside med ca 30% gjenbruk av eksisterende 
blokk samt fylling med sprengstein, utlegging av fiberduk og utlegging av 
skråningsvern. Nedstrøms skråning må forsterkes med ny skråningsbeskyttelse. Det 
må etableres nytt lekkasjemåleanlegg. Det må også etableres nytt flomløp med støpte 
vanger som forankres i fjell. 
Kostnadene er estimert til 6,63 mill inkl 0,6 mill i uforutsett.  
 
 
Vurdering og anbefalinger fra Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) 

Basert på tidligere års tilsynsrapporter 2016 og årsrapporter 2016 og 2017, samt 
Norconsults befaringer og møtereferat av 30.03.2017, vurderer VTA det på lik linje med 
tidligere VTA og Norconsult at av damanleggene i konsekvensklasse 2 (Nedre Sifi) som 
må prioriteres. Nedre Sifi er viktig mhp vannforsyning og videre rekkefølge for videre 
rehabiliteringsarbeider (Sifi øvre, og Skipsfjord I).  Sifi Nedre har tydelige mangler 
jamfør gjeldene krav til sikkerhet og har hatt skader. Damanlegget har også størst 
skade potensiale vedrørende liv og helse.  

Dernest så skal kommunen jamfør NVE prioritere Skipsfjordelva dam I og Sifi Dam 
øvre. Begge disse anleggene har også alvorlige sikkerhetsmangler jamfør gjeldene 
damsikkerhetsforskrifte, knyttet til flomavledning og erosjonsvern. Vedrørende 
damanlegg Sifi Øvre så har dette nylig fått skjerpet sikkerhetsklasse fordi et brudd i 
damanlegget vil kunne generere et sekundært brudd i Sifi Nedre. Det anbefales at 
dette eventuelt bekreftes/avkreftes ved en modellsimulering 
(dambruddsbølgeberegning). Skulle dette vise seg ikke å være tilfelle så vil 
damanlegget kunne vurderes nedklassifisert til klasse 0, i motsatt fall må anlegget 
oppgraderes. 

Kamøvær nedre (Elvedalsvatn dam) fikk 07.03.2018 vedtak av NVE om klassifisering i 
vedtaksklasse 0. Dvs ingen fare for viktig infrastruktur liv eller helse. Kommunens VTA  
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anbefaler rehabilitering av damanlegget så fort som mulig. Damanlegget har per i dag 
en skade/ lite brudd. Skaden ser ut til å utvikle seg til det verre for hvert år og ser ut til å 
ha eskalert 2-3 siste årene. Skaden vil ende i tomt magasin enten i form av et plutselig 
brudd eller at lekkasjen øker til et punkt hvor den er større enn tilløpet, noe den i 
perioder alt gjør. 

Norconsult har bort imot fullført tekniske planer, samt anbud/tilbudsgrunnlag for nytt 
damanlegg. Konsekvensklasse 0 vil si at disse planene kan saksbehandles lokalt etter 
ordinær kommunal PBL behandling. Samt utføres av lokal entreprenør med lokal 
godkjenning. 

Et plutselig dambrudd vil i verste fall kunne skade personer og utstyr som tilfeldig måtte 
oppholde seg i elveløpet fra magasinet, ødelegge vannbehandlingshuset nedstrøms, 
eller skape store erosjonssår i naturen.  Et dambrudd er meldingspliktig NVE, høyt 
aktuelt nyhetsstoff, for medier og setter normalt eier og ansvarlige i et dårlig lys. 

Magasin Kamøyvær dam nedre kan i praksis tømmes «når som helst» som følge av 
skadene anlegget har, slik at ønskes dette magasinet som en reserve drikkevannskilde 
så bør nytt damanlegget her etableres.  
Kamøyvær dam nedre er en relativt «liten» dam. VTA anbefaler derfor at rehabilitering 
utføres så snart som mulig om magasinet fortsatt ønskes å opprettholdes som en del 
av reserve vannforsyning. Tekniske planer for dam Kamøyvær nedre er nær fullført.  
Kamøyvær nedre dam har konsekvensklasse 0 og krever ikke godkjenning fra NVE for 
å starte rehabiliteringsarbeid.  
 
Alternativ er å fjerne damanlegget eller kontrollert senkning av magasinvannstand, for å 
redusere bruddfaren/konsekvensen.  
Velger kommunen ikke å utføre arbeidene kommende sesong, så bør kommunen 
minimum skilt/opplyse at ingen oppholder seg unødig langs vassdraget, spesielt 
flomperioder, og vinterperioder med varierende temperaturer, nedstrøms damanlegget. 
Samt vurdere senkning av vannstanden. 
Tekniske planer for dam Sifi trenger en mindre oppgradering. 
 
I 2018 bør tekniske planer for Sifi Nedre fullføres og sendes inn til NVE for Godkjenning 
(1-3 mnd saksbehandling). Arbeider anbudsgrunnlag fullføres i løpet av året og slik at 
dammen kan rehabiliteres så fort snøen er borte våren/sommer 2019.  
 
For øvrige dammer anbefales utført en tiltaksplan i dialog NVE, for utførelse av 
resterende pliktige større/mindre tiltak. 

Alternativer 
 
Vurdering av risiko, alternative tiltak og rekkefølge av tiltak  
Rekkefølgen av tiltak må vurderes ut fra teknisk risiko for selve dammen. Disse 
kravene må sammenholdes med kravet om å sikre vannforsyning som tilfredsstiller de 
strenge hygieniske krav som kontinuerlig blir fulgt opp av Mattilsynet. 
Mye tyder på at Kamøyvær nedre dam som er reservevannkilde for Kamøyvær har 
svært dårlig teknisk tilstand. Denne dammen bør derfor utbedres i 2019.  
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I rehabiliteringsperioden må den tappes helt ned. Vannforsyningen til Kamøyvær er 
imidlertid sikret med Kamøyvær øvre dam, men dette kan være krevende mht. 
vannforsyningen i Kamøyvær 
  
Kamøyvær øvre dam har mindre kapasitet enn nedre og det er erfaringsmessig en 
betydelig risiko for at den kan gå tom i perioder og det må i så fall transporteres vann til 
Kamøyvær. Det anses som en uakseptabel løsning for fiskeindustrien på stedet. 
 
Alternativet at Kamøyvær nedre dam ikke blir rehabilitert. Da krever lovverket at 
området med dammen må føres tilbake til opprinnelig tilstand. Det innebærer at 
dammen må fjernes og terrenget må arronderes til slik det var før dambygging. Et grovt 
anslag tilsier en kostnad på kr 1,0 -1,5 mill. for dette.  
 
Det må dessuten legges til kostnader til økt lekkasjesøk og forsterkning av rør fra øvre 
dam til anslagsvis kr 0,5 mill.  
 
Det kan også skisseres alternativet at Kamøyvær forsynes fra Skipsfjord. I tillegg til 
fjerningskostnaden som nevnt må det da legges ny vannledning, nytt UV anlegg og nytt 
pumpeanlegg. Det anslås kostnader for dette til anslagsvis kr 2 mill.  Kostnaden for 
dette alternativet blir da i størrelsen 3,5 mill. Det kan m.a.o. ikke påvises en signifikant 
reduksjon av investeringen ved å velge Skipsfjordløsningen.  
  
Før det kan utføres arbeid som beskrevet på Skipsfjord dammen må vannforsyningen 
til Honningsvåg sikres ved gjennomføring av nødvendige tiltak på Sifi dammene som i 
dag er reservevannkilde.  Det må samtidig installeres renseanlegg (UV anlegg, sil og 
trykkpumpe) slik at vannforsyningen fra disse dammene tilfredsstiller kravene til kvalitet 
mens Skipsfjord dammen rehabiliteres. 
 
Skipsfjord nedre dam er hoved vannforsyningen til Honningsvåg via renseanlegg og 
høydebasseng i Storbukt. Når rehabiliteringen pågår må dammen tappes ned slik at 
det i den aktuelle perioden ikke kan ivareta funksjonen som hoved vannforsyning til 
Honningsvåg. Selv om det er påkrevd med tiltak som beskrevet anses ikke 
rehabilitering av denne dammen å være så tidskritisk som for Kamøyvær og Sifi. 
 
Oppsummering av tidskritikalitet 
Rehabilitering av Kamøyvær nedre dam anses kan være tidskritisk p.g.a. teknisk 
tilstand og risiko for mangel på vannforsyning til Kamøyvær ved ukontrollert 
lekkasje/brudd. Det må dog gjøres en nærmere vurdering av hele 
vannforsyningssituasjonen til Kamøyvær, der Skippsfjorddammen står sentralt. 
 
Rehablitering av Sifi nedre dam kan også være tidskritisk p.g.a. teknisk tilstand og 
risiko for skade på mennesker og bygningsmasse ved ukontrollert lekkasje/dambrudd. 
Skipsfjordelva nedre dam er ikke i samme grad tidskritisk som de øvrige, men teknisk 
tilstand slik den er nå innebærer en risiko for ukontrollert forverring og kan dermed true 
hoved vannforsyningen til Honningsvåg.  
 
 
Rekkefølge av rehabiliteringsprosjekter 
Rekkefølgen av rehabiliteringsprosjektet på kommunens dammer, kan ut i fra den 
begrensede kunnskapen man har i dag bli som følger: 

1. Kamøyvær nedre (vurdere å sanere damen, og forsyne Kamøyvær fra 
Skippsfjorden) 

315



2. Sifi nedre  
3. Sifi midtre 
4. Sifi øvre 
5. Skipsfjord nedre dam  

 
Rekkefølgen på Sifi dammene kan ut fra entreprenørs anleggstekniske vurderinger 
eventuelt justeres.   
I investeringsbudsjettet for planperioden 2018-2021 er det som vist i tabellen under, 
avsatt 3 500 000,- til damanlegg/vannforsyning i 2018, 2 000 0000,- i 2019 og 1 000 
000 i 2020.  
 
Vedtatt budsjett for planperioden 2018 - 2021 
 2018 2019 2020 
Damanlegg – sikring 
vannforsyning 

3 500 000 2 00 0000 1 000 000 

 
 
  
Anbefaling 
 
Rådmannen er av den oppfatning at vannforsyning som tilfredsstiller kravene til kvalitet 
er helt avgjørende for hele Nordkappsamfunnet. Investeringen som beskrevet 
innebærer en betydelig endring av langtidsbudsjettet for dette området samt en kraftig 
merbelastning av vanngebyrene for innbyggerne.  
For å sikre vannforsyning til innbyggere bør planleggingen av rehabiliteringsarbeid 
startes opp i 2018 og utføres i følgende rekkefølge:  
 

4. Sifi Nedre rehabilitering (DBB-beregninger) 
5. Skipsfjord 1  
6. Sifi Øvre (om klassifiseringsvedtaket må opprettholdes) 

 
Kamøyvær Nedre dam må utredes nærmere i 2018 slik at vannforsyning til Kamøyvær 
er sikret. 
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Nordkapp kommune  Randi Jørgensen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 37/18 19.06.2018 

  

Sommerfullmakt til ordfører for sommeren 2018  

Rådmannens innstilling 
  
Kommunestyret i Nordkapp gir med hjemmel i kommuneloven §9 nr.5 ordfører, og 
varaordfører i ordførerens fravær og setteordfører i ordfører og varaordførers fravær, 
fullmakt til å avgjøre saker som haster og som ikke er av prinsipiell betydning i 
kommunestyrets sommerferie 2018. 
 
Saker avgjort på sommerfullmakt rapporteres til formannskap og kommunestyre i første 
møte etter sommerferien 2018. 
 
  
 Bakgrunn  
 
Med tanke på at det om sommeren kan gå lang tid mellom møtene i politiske organer i 
kommunen, og at visse saker ikke kan eller bør vente på neste folkevalgte møte kan 
det være praktisk og nyttig å delegere en form for sommerfullmakt til ordføreren. 
 
Etter kommuneloven §9 nr. 5 kan kommunestyret gi ordføreren fullmakt til å gjøre 
vedtak i enkeltsaker eller type saker som ikke er av prinsipiell karakter. En slik fullmakt 
vil også gjelde for varaordfører når vedkommende fungerer som ordfører. Fullmakten 
må også gjelde setteordfører i ordfører og varaordførers fravær. 
 
Saker avgjort på sommerfullmakt rapporteres til formannskap og kommunestyre i første 
møte etter sommerferien 2018.
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Nordkapp kommune  Raymond Robertsen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 38/18 19.06.2018 

  

KLAGE FRA NORSK FRILUFTSLIV PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 14/18  

Rådmannens innstilling 
Klagen av 09.05.2018 fra Norsk Friluftsliv over kommunestyrets vedtak i sak 14/18 tas 
ikke til følge. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse. 
 
  
 Bakgrunn  
 
I kommunestyremøte 12.12.2017, sak 69/17, fremmet kommunestyrerepresentant Jan 
Olsen forslag om tilbaketrekking av løyve til innkreving av avgift på Nordkapp-platået. 
Forslaget ble nedstemt med 16 mot 3 stemmer. 
 
I brev av 27.12.2017 fra Norsk Friluftsliv v/generalsekretæren ble kommunestyrets 
vedtak påklaget. 
 
Klagen ble behandlet av kommunestyret den 17.04.2018 (sak 14/18). Kommunestyret 
vedtok å avvise klagen da det påklagde vedtak av 12.12.2017 ikke er et enkeltvedtak. 
 
Norsk Friluftsliv har i brev av 9. mai 2018 klaget på vedtaket i sak 14/18. Norsk 
Friluftsliv mener at kommunestyrets vedtak av 12.12.17 er et enkeltvedtak som kan 
påklages, og at kommunen derfor hadde plikt til å realitetsbehandle klagen.  
 
Rådmannens vurdering: 
 
Det følger av forvaltningsloven § 2 tredje ledd at avgjørelse om å avvise en sak regnes 
som et enkeltvedtak. Det vil si at et slik avvisningsvedtak kan påklages. 
 
Den rettslige begrunnelsen for kommunestyrets vedtak i sak 69/17 fremgår av 
saksutredningen.  I klagen fra Norsk Friluftsliv er det ikke pekt på nye momenter som 
tilsier en endret vurdering fra kommunens side. Rådmannen fastholder at vedtaket i 
sak 69/17 ikke er et enkeltvedtak og at det derfor var riktig å avvise klagen. 
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Rådmannen finner ikke at det er grunnlag for å endre eller oppheve kommunestyrets 
avvisningsvedtak i sak 14/18. Saken – dvs. spørsmålet om det var riktig å avvise 
klagen -  må da sendes til klageinstansen - Fylkesmannen i Finnmark – for endelig 
avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 
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Nedre Slottsgate 25  |  0157 OSLO 
Tlf: 23310980  |  post@norskfriluftsliv.no 
www.norskfriluftsliv.no 
Org.nr. 971 262 834 

Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, KFUK-KFUM speiderne,  
Kristen Idrettskontakt, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges Seilforbund,  

Norges speiderforbund, Norges Turmarsjforbund, Norsk Kennel Klub, Norsk Orientering, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening 

 
Oslo, 9. mai 2018 

 
Til: Fylkesmannen i Finnmark 

Kopi: Nordkapp kommune 

 

Klage på kommunestyrets vedak 17.4.2018 i sak 69/17 – deres ref 2018/244-3 

Vi viser til brev av 26.4.2018 med underretning om kommunestyrets vedtak av 17.4.2018 i sak 69/17 
(sak 14/18). 
 
Saken gjelder kommuestyrets vedtak av 12.12.2107 om ikke å trekke tilbake løyvet til å innkreve 
avgift på Nordkapp-platået. Norsk Friluftsliv klagde på dette vedtaket da vi mener at løyvet, gitt 
8.4.2014, om innkreving av avgift på Nordkapp-platået er i strid med friluftslovens § 14. 
 
I saksframlegget til klagesaken er rådmannes innstilling at klagen bør avvises. Begrunnelsen for 
denne innstillingen er at kommunens vedtak av 12.12.2017, ikke er et enkeltvedtak. Vedtaket kan 
derfor ikke påklages. 
 
Norsk Friluftsliv mener dette er feil, og at kommunestyrets vedtak er et enkeltvedtak i henhold til 
forvaltningslovens § 2, bokstav b. I motsetning til kommunen mener Norsk Friluftsliv at kommunens 
vedtak av 12.12.2017 er «bestemmende for rettigheter og plikter», jf forvaltningslovens § 2, bokstav 
b, da vedtaket opprettholder en rettighet til å innkreve en avgift. 
 
Norsk Friluftsliv vil i medhold av forvaltningslovens § 28, tredje ledd, klage på kommunens avgjørelse 
om at deres vedtak av 12.12.2017 ikke er et enkeltvedtak, og som dermed ikke kan klages på. 
 
 

Med vennlig hilsen 

Norsk Friluftsliv 

 
Lasse Heimdal  

generalsekretær 
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Fra: Hans Erik Lerkelund (hans.erik.lerkelund@norskfriluftsliv.no)
Sendt: 09.05.2018 14:56:42
Til: fmfipostmottak@fylkesmannen.no
Kopi: Postmottak Nordkapp kommune; Lasse Heimdal

Emne: Klage på vedtak i Nordkapp kommune
Vedlegg: image001.jpg;2018-05-09 Brev med klage på avvist klage fra Norsk Friluftsliv.pdf
Til: Fylkesmannen i Finnmark
 
Kopi: Nordkapp kommune
 
Vedlagt følger klage fra Norsk Friluftsliv på et vedtak i Nordkapp kommune.
 
 
Vennlig hilsen
Hans Erik Lerkelund
Rådgiver/fagsjef naturforvaltning
Tlf 98 84 93 97
 
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgate 25
0157 Oslo
www.norskfriluftsliv.no
 

 
Følg oss på
Abonner på vårt nyhetsbrev her!
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Nordkapp kommune  Simon Pind Jessen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 39/18 05.06.2018 
Kommunestyret 39/18 19.06.2018 

  

Lovlighetskontroll og klage på behandling av interpellasjon - Rådmannens 
habilitet  

 Rådmannens innstilling 

 Saken tas til orientering 
  
 
Formannskapets behandling av sak 39/2018 i møte den 05.06.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering. 
Enstemmig vedtatt. 
  
Kjell Valter Sivertsen AP fremmet følgende forslag: 
Saken oversendes kommunestyret. 
Enstemmig vedtatt. 
  
  
  
 
Vedtak 
Saken tas til orientering, og oversendes kommunestyret. 
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Bakgrunn  
Rådmannen var inntil 13.05.2018 styreleder i FeFo, og Ordfører sitter i kontrollutvalget i 
FeFo. 
 
Kommunestyrets representanter fra daværende Nordkapp Venstre fremmet en 
interpellasjon til kommunestyret 17.04.2018 angående rådmannens og ordførers 
habilitet i saker som omhandler FeFo (særlig aktuelt for Nordkapp platået). Ordfører 
besvarte interpellasjonen på kommunestyremøtet uten at det ble truffet en avgjørelse 
om rådmannens eller ordførers habilitet. De samme representanter, nå Nordkapp 
Senterparti (SP) har sammen med en representant for Nordkapp SV innklaget 
behandlingen av interpellasjonen til Fylkesmannen (pr 25.04.2018) med ønske om 
lovlighetskontroll etter forvaltningslovens §6. Fylkesmannen har avvist klagen med 
begrunnelsen at krav om lovlighetskontroll må opp i kommunestyret først 
(kommunelovens §59 nr 2). Interpellantene har pr 11.05.2018 sendt saken til 
administrasjonen for å få den behandlet. Rådmannen melder 13.05.2018 at han trekker 
seg fra styret i FeFo på grunn av utviklingen i Nordkappsakene. Planutvalget vurderte 
15.05.2018 at både Rådmannen og Ordfører er habil (med stemmetallene 6 mot 1 
stemme). 
 
Parallelt har advokatene Rønning og Kirkesæther vurdert habiliteten til rådmannen og 
ordfører. Konklusjonen er at rådmannen «under betydelig tvil» har vært inhabil etter 
forvaltningslovens 6 andre ledd, mens Ordfører vurderes å være habil og ha vært habil 
under hele prosessen. 

Kronologisk oversikt 
12.04.2018 Interpellasjon mottas fra Nordkapp Venstre 
 
17.04.2018 Kommunestyremøte – Ordfører besvarer interpellasjonen. Det blir ikke 

fattet et vedtak angående habilitet 
 
(23.04.2018 Venstres representanter tar overgang til Nordkapp SP) 
 
25.04.2018 Kommunestyrerepresentantene Tor Mikkola (SP) Hugo Salamonsen (SP) 

og Jan Olsen (SV) innklager behandlingen til Fylkesmannen og anmoder 
om lovlighetskontroll etter forvaltningslovens §6 

 
09.05.2018 Fylkesmannen avviser klagen med henvisning til kommunelovens 59 nr 2 
 
11.05.2018 Saken med fylkesmannens svar sendes til administrasjonen med ønske 

om behandling 
 
13.05.2018 Rådmannen trekker seg fra styret i FeFo. 
 
15.05.2018 Forut for arbeidsmøte i planutvalget vurderes Rådmannens og Ordføres 

habilitet på forespørsel fra Jan Olsen (SV). Både rådmannen og Ordfører 
ble vurdert habil med stemmetallene 6 mot 1 stemme 
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24.05.2018 Advokatene Rønning og Kirkesæther vurderer rådmannens og ordførers 
habilitet pr brev.  

Vedlegg  
Brev til Nordkapp kommune fra Nordkapp SP 11.05.2018 
Brev fra Advokatene Rønning og Kirkesæther 24.05.2018 
 
 
Dokumenter i saken 
Interpellasjon fra Nordkapp Venstre 12.04.2018 
Svar på Interpellasjon 17.04.2018 
Klage og anmodning om lovlighetskontroll til Fylkesmannen 25.04.2018 
Svar fra Fylkesmannen 09.05.2018 
Protokoll fra Planutvalgsmøte 15.05.2018 
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Honningsvåg 11.05.2018 

 

Fra Representantene Tor Mikkola (SP) 
Hugo salomonsen (SP)  

 

Nordkapp kommune 
 
Klage på behandling av interpellasjon om Rådmannens habilitet i forhold til saker som gjelder FEFO 
eiendom. Kommunestyremøtet 17.04.2018 

Vi har den 25.04.2018 sendt saken over til Fylkesmannen for lovlighetskontroll og fått til svar at det 
må sendes klage til Nordkapp kommune for behandling, før Fylkesmannen kan behandle saken. 

Vi ber om at denne klagen behandles så raskt som mulig, da det er mange saker i kommunen som 
dette vil få konsekvenser for. 
 
Vi fremmet en interpellasjon om Rådmannens habilitet i FEFO-saker på kommunestyret den 
17.04.2018. Vurdering av habilitet ble avist av Ordfører. 
Vi mener denne saken er så viktig at rådmannens habilitet må vurderes juridisk snarest.  

 

Vedlagt følger brev til Fylkesmannen om Ordførers og Rådmannens habilitet i forhold til å behandle 
saker som gjelder FEFO i Nordkapp Kommune. 

Vi mener både Ordfører og Rådmannen er inhabil i FEFO saker, og at Ordfører er inhabil til å vurdere 
Rådmannens habilitet. 
Vi mener ordfører er inhabil på grunn av at hun sitter i kontrollkomiteen i FEFO, Kontrollkomiteen i 
FEFO har omentrent samme rolle som en generalforsamling. Kontrollkomiteens oppgaver er å 
godkjenne og kontrollere styret. 
Finnmarksloven §16 

Det er også mulig at Varaordfører er inhabil til å vurdere rådmannens habilitet. Dette fordi 
Varaordfører erklærte seg inhabil ved ansettelse av rådmannen, da de hadde et nært personlig 
forhold. 

 

Tor Mikkola 97130883 
Kommunestyrerepresentant Senterpartiet 

 

Hugo Salamonsen 97772222 
Kommunestyrerepresentant Senterpartiet 
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              FYLKESMANNEN I FINNMARK 
                           Juridisk stab 

   FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI 
            juridihkkastába 

 
Postadresse: Telefon: Sikker melding: E-post: Internett: 
Statens hus 78 95 03 00 www.fylkesmannen.no/melding fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/Finnmark 
9815 VADSØ    Org.nr: 967 311 014 

 
        
Kommunestyrerepresentanter i Nordkapp kommune     
              
 
                                    
  
        
   
 
 
 
 
Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 
 25.04.2018 Sak   2018/1839 09.05.2018 
  Ark   323   

           
 
Saksbehandler/direkte telefon: Wilhelm Istad - 78 95 04 06  
 
Anmodning om lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59 
 
Vi viser til brev fra de tre kommunestyrerepresentantene Tor Mikkola, Hugo Salamonsen og 
Jan Olsen datert 25. april 2018.  
 
Det fremgår av brevet at de tre ønsker at Fylkesmannen foretar en lovlighetskontroll av 
behandlingen deres interpellasjon knyttet til rådmannens habilitet, har fått av kommunen. Det 
fremgår av brevet at ordfører har besvart interpellasjonen, men at det ikke er truffet noe 
vedtak knyttet til spørsmålet om habilitet.  
 
Brevet fra de tre representantene er sendt direkte til Fylkesmannen uten noen forutgående 
behandling i kommunen. Det fremgår følgende av kommuneloven(kml.) § 59 nr. 2:  
 

«Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle 
avgjørelse. Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til 
departementet». 

 
Et krav om lovlighetskontroll må altså først fremsettes for kommunen. Kommunen må selv 
avgjøre om kravet skal behandles av kommunestyret. Dersom kommunen opprettholder 
avgjørelsen det kreves lovlighetskontroll av, sendes saken til Fylkesmannen. Det forutsettes 
at kommunen foretar grundige vurderinger av anførslene som fremgår av brevet fra de tre 
representantene datert 25. april 2018 før saken eventuelt oversendes Fylkesmannen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Toril Feldt 
stabsleder 

 
 
 
 
Wilhelm Istad 
seniorrådgiver 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Kopi til: 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg 
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Nordkapp kommune  Raymond Robertsen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 40/18 19.06.2018 

  

Søknad fra Karin Meltveit Helgesen om fritak som leder og medlem av 
avdelingsstyret for kultur og oppvekst  

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret innvilger Karin Meltveit Helgesen fritak for resten av perioden fra vervet 
som medlem- og leder av avdelingsstyret for oppvekst og kultur 

2. Nytt siste varamedlem til kommunestyret følger valgoppgjøret fra 2015, og Per Inge 
Jensen trår inn som siste varamedlem for SV 

3. Som nytt medlem i avdelingsstyret for oppvekst og kulturstyre velges _____________ 
4. Som ny leder i avdelingsstyret oppvekst og kulturstyre velges__________ 
5. Som nytt medlem i administrasjonsutvalget velges:____________________ 

 
   
Bakgrunn 

I kommunelovens §15 omhandler muligheter for uttreden og suspensjon fra folkevalgte 
organer. I Loven står det følgende: 

§ 15.Uttreden. Suspensjon. 

1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet 
skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av 
vervet for den tid utflyttingen varer. 

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som 
ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

Nyvalg 

Dersom søker får fritak fra vervet, skal det foretas nyvalg til alle verv. Det er kommunelovens § 
16 som regulerer dette: 

§ 16.Opprykk og nyvalg. 

1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i den nummerorden 
de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra 
vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et 
kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 
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3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og 
fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra 
den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønn. 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet 
folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget 
selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har 
et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert 
med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er 
mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre 
organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den 
ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de 
lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 

Vurdering 

Karin Meltveit Helgesen opplyser at hun på grunn av arbeidssituasjon og helsemessige forhold 
ikke klarer å skjøtte alle sine folkevalgte verv. Etter kommuneloven § 15-2, kan kommunestyret 
velge å gi søkeren fritak fra sine verv. Alle vilkår for å få innvilget fritak er tilstede. 

Karin Meltveit Helgesen har følgende verv: 

 Varamedlem kommunestyret 
 Medlem av avdelingsstyret for oppvekst- og kultur 
 Leder av avdelingsstyret for oppvekst- og kultur 
 Medlem av administrasjonsutvalget 

 
Det må med bakgrunn i søknaden velges nytt i følgende organer: 

1. Nytt varamedlem i kommunestyret følger av valgoppgjøret fra 2015 
2. Nytt medlem i avdelingsstyret for oppvekst- og kultur 
3. Ny leder i avdelingsstyret for oppvekst og kulturstyre velges av kommunestyre 
4. Nytt medlem i administrasjonsutvalget 
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Nordkapp kommune  Vera Iversen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 34/18 05.06.2018 
Kommunestyret 41/18 19.06.2018 

  

Bilpark teknisk - behov for investering  

Rådmannens innstilling 

Nordkapp kommunestyret gir rådmann i fullmakt til å kjøpe ut 4 biler til teknisk sektor 
innenfor rammen av inntil kr 900 000. Investering finansieres ved opptak av lån.  
 
Formannskapets behandling av sak 34/2018 i møte den 05.06.2018:  

Behandling 
 
 
Rådmannens innstilling: 

Nordkapp kommunestyret gir rådmann i fullmakt til å kjøpe ut 4 biler til teknisk 
sektor innenfor rammen av inntil kr 900 000. Investering finansieres ved opptak 
av lån. 
 
Vedtak 
 
Nordkapp kommunestyret gir rådmann i fullmakt til å kjøpe ut 4 biler til teknisk sektor 

innenfor rammen av inntil kr 900 000. Investering finansieres ved opptak av lån. 

 
  
Bakgrunn  
Teknisk sektor disponerer en bilpark på 12 biler, inkl. brannbil, og 6 bilhengere. 
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Maskinpark har ikke tatt med i betraktning i dette dokumentet. 

Høsten 2017 ble en bil til teknisk levert inn (administrasjonsbil) på bakgrunn av 
innstrammede rutiner for bruk av arbeidsbil. Dette medførte i at en og samme bil brukes 
av teknisk administrasjon og park og miljø. 

Av de 12 biler eies kun 3 av kommunen per i dag, 9 biler leases. 

Vurdering  

Erfaringsmessig ser man at bilene som leases av kommunen har for lite tilsyn, og det 
er relativt mange småskader på bilene.  

Innlevering av biler med små skader og mangler etter 2-3 år leasing medfører store 
kostnader knyttet til tilbakeføring av bil til dens opprinnelige tilstand. 

Eksempelvis hadde man kostnader for feil og mangler for innlevert Toyota RAV4 
(administrasjon bil) på kr 35 000,- og det var bil som var pent brukt og hadde kjørt lite.  

På bakgrunn av dette er det gjort vurdering om at det er mest hensiktsmessig å kjøpe 
ut biler der leasingavtaler er utløpt istedenfor å forlenge leasing eller innlevere for å 
lease nye biler. Spesielt er dette fornuftig når forventet levetid på bilene er relativt lang 
som følge av at bilene har lav km. stand 

Første konklusjon er at vaktmesterkorps kan effektivisere 1 bil, da 4 vaktmestere kan 
dele på 3 biler. Dette gir innsparing på kr 30 000,- i 2018 og kr 60 000,- årlig videre 
fremover. 

Teknisk har hentet inn restpris på 4 biler med utløp av leasing kontrakt i mai 2018. 
Reg 
nr 

Modell Km 
stand 

Leasing 
avtale 
utløper 

Kostnad/ 
måned 

Restpris Brukes på 

ZT 
48194 

Toyota 
Landcruiser 
(2013) 

104 492 22.05.2018 7411,- 279000,- Vann 

ZX 
22360 

Toyota 
Hiluix (2014) 

 23.05.2018 4577,82 149000,- Veg 

ZX 
21790 

Toyota 
Hiluix (2013) 

39 676 8.05.2018 5500,- 194000,- Vaktmester 

ZX 
22430 

Toyota 
Hiluix (2013) 

30 000 11.05.2018 9219,48 264000,- Brann 
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Leasingkostnader for ZX 48194 er så høy at på et år betaler vi kr 90 000,- i leasing. 
Bilen har flere synlige skader og det er kostbart å få den i opprinnelige stand. Estimert 
kostnad på å reparere alle skader er mellom kr 50 000-60 000,-. Gjennomsnitt kostnad 
ved å sette biler i opprinnelig stand estimert til kr 40 000,- per bil.  

ZX 22360 og ZX 21790 viser samme situasjon, da leasingkostnader for 3 år tilsvarer 
restpris på bilen. Bilene er i god stand og dekker kommunens behov.  

ZX22430 vil bli «nedbetalt» på 2,5 år av leasingkostnader dersom vi kjøper bilen ut nå. 

Kjøp av 4 biler til restverdi utgjør kostnader fordelt på ulike områder: 

Kr 279 000 (vann, selvkost) 

Kr 264 000 (brann) 

Kr 194 000 (fellestjenester) 

Kr 149 000 (tekniske tjenester, veg) 

Totalt: kr 886 000 
 
Kostnader og besparelse ved kjøp av 4 biler til restverdi estimert i tabellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rente lagt til grunn for låneopptak 3,50 % 
Restlevetid alle biler - år 5 
Verdi av biler etter 5 år 0 

 

Kostpris 
(lån) 

Årlige 
renter 
og 
avdrag 

Årlig 
forsikring 

Sum egen 
finansiering 
pr år 

Leasing 
pr år 

Merutgift 
leasing pr. år 

Totalt 
besparelse 
over 5 år 

ZT48194  
Vann,  
Selvkost 279 000,00 60 763,00 8 000,00 68 763,00 88 932,00 20 169,00 100 845,00 
ZX22430 
Brann 264 000,00 57 497,00 8 000,00 65 497,00 110 634,00 45 137,00 225 685,00 
ZX21790 
Fellestj. 194 000,00 42 252,00 8 000,00 50 252,00 66 000,00 15 748,00 78 740,00 
ZX22360 
Vegvedl. 149 000,00 32 451,00 8 000,00 40 451,00 54 925,00 14 474,00 72 370,00 
Sum 
finansier. 886 000,00 192 963,00 32 000,00 224 963,00 320 491,00 95 528,00 477 640,00 

Vedlikeholdsutgifter og servicer vil være de samme enten man eier eller leaser og er 
dermed ikke tatt med i tabellen over.      
Forsikring er tatt med siden dette er noe som ligger inne i kostnadene ved leasing, 
mens dette vil være våre kostnader ved å eie.      
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Alternativ 1 
Kommunen kjøper ut 4 biler til restpris, samt innleverer en vaktmesterbil. Innlevering av 
vaktmesterbil gir årlig besparelse på kr 66 000.  
Kjøp av 4 biler medfører investering på kr 886 000. Investeringer skal finansieres med 
låneopptak. 
Teknisk vil eie 4 biler til og sparer totalt kr 477 640,-.i løpet av fem år I tillegg spares 
kostnader ved eventuelle reparasjoner ved tilbakeføring til opprinnelige stand, estimert 
besparelse for 4 biler kr 160 000.  
Estimert besparelse totalt i løpet av frem år: kr 637 640,-. 
Årlig gjennomsnittlige besparelse: 127 528 ,- 
 
Alternativ 2 
Fortsette å lease alle biler og forlenge leasingavtaler. Vaktmesterbil innleveres.  
Årlige leasingkostnader for 4 biler utgjør kr 320 491. Leasingavtaler kan ikke forlenges 
mer enn 1 år, biler skal da innleveres i 2019, og kostnader med tilbakeføring til 
opprinnelige stand kan blir enda høyere.  
 
Alternativ 3 
Innlevere 4 biler og starte 4 nye leasingavtaler.  
Kostnader ved innlevering er estimert til kr 40 000 per bil. Totalt kostnad ved 
innlevering er estimert til kr 200 000. Kostnader for leasing av nye biler antas å ligge på 
samme nivå som per i dag, minus kr 66 000,- (vaktmester bil skal ikke erstattes med en 
ny). 
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Nordkapp kommune  Vegard Juliussen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 42/18 19.06.2018 

  

Saksframlegg  

  

Innstilling fra Fast utvalg for plansaker 

Detaljregulering Vinkelen 2 godkjennes ikke 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Fast utvalg for plansaker behandlet i møte 10.04.2018 forslag til Detaljregulering 
Vinkelen 2. Utvalget gjorde følgende vedtak: 
 
«Detaljregulering Vinkelen 2 godkjennes ikke» 
 
Forslag til detaljregulering av Vinkelen 2 er et privat reguleringsplanforslag etter Plan- 
og bygningsloven § 12-11.  
 
Planutvalgets vedtak ble formidlet til søker i brevs form 13.04.2018. I brevet opplyser 
rådmann blant annet om følgende:  
 
«I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-11, fjerde pkt., kan et avslag på å fremme 
planen til behandling, i visse tilfeller kreves forelagt kommunestyret til avgjørelse i 
reguleringsspørsmålet. Vilkåret for dette er at reguleringsforslaget er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel, eller en foreliggende områderegulering.  
 
Reguleringsforslaget er vurdert til å være i samsvar med arealplanens formål, 
«Bebyggelse og anlegg». Reguleringsforslaget oppfyller derfor ovennevnte vilkår og 
kan kreves forelagt kommunestyret i henhold til § 12-11.» 
 
Søker har i tilsvar bedt om at reguleringsforslaget forelegges kommunestyret. 
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I saker som skal behandles i kommunestyret etter innstilling fra utvalg skal opprinnelig 
saksfremlegg følge saken. Rådmannen vil derfor ikke gjøre nye vurderinger utover det 
som er gjort i henhold til søkers rettigheter i henhold til plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Nevnte saksfremlegg og korrespondanse er vedlagt denne saken i 
tillegg til plandokumentene.    
 
Historikk 
Siden denne saken ikke har vært forelagt kommunestyret tidligere, finner rådmannen 
det riktig å gjøre rede for historikken i saken.  
 
Søknaden ble først behandlet i Fast utvalg for plansaker 15.04.2013 der utvalget 
godkjente at det skulle utarbeides et forslag til privat regulering av Vinkelen 2 til 
boligformål. Av årsaker ukjent for rådmannen stoppet dette arbeidet opp. I mellomtiden 
har tomten fungert som en midlertidig lagring av bygningsmassen fra den nå avviklede 
Honningsvåg barnehage. Disponeringen av området er ikke i tråd med noen form for 
plan, og må sies å fremstå som lite dekorativt for omgivelsene. 
 
Første oppstartsvarsel avstedkom en del innspill fra myndigheter og berørte parter. 
Disse har i dag begrenset relevans, men ble lagt ved saken som en del av 
bakgrunnsinformasjonen.  
 
Tiltakshaver leverte høsten 2016 et nytt modifisert forslag til detaljregulering av 
området til boligformål. Med bakgrunn i denne sakens historikk, og det relativt lange 
tidsforløpet siden opprinnelige varsel, ønsket rådmannen at saken skulle gis en ny 
behandling i Fast utvalg for plansaker i møte 21.03.2017. Utvalgets enstemmige vedtak 
ble som følger:  
 
Forslag til detaljregulering Vinkelen 2 fremmes ikke i nåværende form i hht til Plan- og 
bygningsloven 12-11. Tiltakshaver anmodes om å utarbeide et detaljert planutkast hvor 
antall bygninger, størrelse på bygninger, utforming av bygninger, plassering av 
bygninger og adkomstveier fremgår.  
 
Det siste reguleringsforslaget, som nå forelegges kommunestyret, ble vurdert av 
rådmannen til i større grad å være i tråd med det opprinnelige forslaget fra 2013.   
 
Ved behandling av saken i det faste utvalg for plansaker den 19.mars 2018, innstilte 
rådmannen på at søker skulle få godkjent din søknad. Utvalgte å ikke godkjenne 
forslaget, og av den grunn legges saken frem for kommunestyret for endelig 
behandling. 
 
Vedlegg 

- Saksfremlegg til møte i Fast utvalg for plansaker 10.04.2018 
- Kunngjøring av vedtak 
- Tilsvar fra søker 
- Detaljplan 
- Reguleringsbestemmelser 
- Planbeskrivelse 
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Nordkapp kommune  Vegard Juliussen 

 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 

Faste utvalg for plansaker   

Kommunestyret   

   

 

Detaljregulering Vinkelen 2 

 

Rådmannens innstilling 

Fast utvalg for plansaker vedtar Detaljregulering Vinkelen 2. 
 
 
 

Saksopplysninger 

Fast utvalg for plansaker vedtok i møte 03.10.2017 at forslag til Detaljregulering 
Vinkelen 2 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
I høringsperioden er det kommet inn 4 innspill. Et sammendrag av innspillene med 
kommentarer presenteres i det følgende: 
 

Avsender Innspill Kommentar 

Finnmark 

fylkeskommune 

- Estetisk kvalitet skal ligge som et 

grunnleggende premiss i all planlegging. 

Tiltakshaver må ta hensyn til estetikk og 

omkringliggende bebyggelse 

- Minner om kulturminner og aktsomhet 

- Tas til etterretning 

 

 

 

- Tas til etterretning 

Fylkesmannen i 

Finnmark 

- Planforslaget må tildeles en nasjonal 

identitet 

- Bestemmelsenes retningslinjer 

oppdateres med henvisning til ny 

veileder H-2300B 

- Siden området planlegges omregulert til 

boligformål er det viktig å få avklart 

hvorvidt området er forurenset og 

eventuell omfang.  

- Planens id er 2019-

2018-001 

- Tas til etterretning 

 

 

- Det er opplyst at det ble 

benyttet giftige 

kjemikalier ved tidligere 

bruk. 30/40 cm av 

jordmassene er fjernet 
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uten å finne spor av 

forurensing 

Finnmarkseiendommen FeFo gjør oppmerksom på at det i 

planbeskrivelsen under punkt 2.3 er oppført at 

Nordkapp kommune har hjemmel til 

eiendommen. Den aktuelle eiendommen ligger 

under gnr 9 bnr 1 som er FeFo-grunn. Vi ber 

derfor om at hjemmelsforhold i planbeskrivelsen 

korrigeres. 

- Tas til etterretning 

Utvalg for miljø og 

tekniske tjenester 

- I planforslaget som ligger på høring er 

det ikke klart om det er 6 eller 8 

boligenheter som skal bygges. Dette må 

avklares før behandling av planen.  

- I plankart er parkeringsarealer ikke 

markert og ikke dimensjonert i hht plan- 

og bygningsloven. Antall 

parkeringsplasser anbefales dimensjonert 

1,5 til 2 per boenhet, samt 

fellesgjesteparkeringsplasser.  

- Grunnet plassmangel for boligtomter i 

sentrum skal det utbygges på minimum 2 

plan.  

- Felles arealer skal utformes i hht til de 7 

prinsipper om universell utforming.  

- Eksisterende bygg som er plassert på 

tomta er ikke egnet til boligformål, det er 

konstatert omfattende råteskader i to 

skaderapporter. For at eksisterende 

bygning eller deler av den kan tas i bruk 

skal den total rehabiliteres i hht til 

gjeldende tekniske krav (TEK). 

 

- Planforslaget slår fast at 

det skal være 8 enheter 

 

 

- Tomtens BYA er 60%. 

Det er vurdert 

tilstrekkelig for 

etablering av parkering 

på åpne P-plasser  

 

- 2 plan vil virke 

sjenerende for 

bakenforliggende 

bebyggelse 

 

- Det forutsettes at PLB 

og TEK følges 

  

Vurdering 

Under siste behandling av dette planforslaget vurderte rådmannen det dithen at 
forslaget var tilstrekkelig konkretisert i forhold til antall bygninger, bygningsstørrelse, 
utforming og plassering, til at det kunne sendes på høring. Poenget med dette er at 
politikerne skal få best mulig grunnlag for å fatte beslutning.  
 
Rådmannen ønsker å vise til sammenhengen mellom plan- og byggesak gjennom å 
peke på byggesaksreglenes funksjon blant annet som virkemiddel for å sikre 
gjennomføring av vedtatte planer. Det er et viktig formål med plan- og bygningslovens 
plansystem å legge til rette for verdiskaping og private tiltak. Plansystemet skal 
imidlertid også sikre at private interesser utfolder seg innenfor rammer trukket opp av 
folkevalgte organer, slik at overordnede hensyn og allmenne interesser ivaretas. Et 
sentralt formål med byggesaksreglene er derfor å sikre myndighetene mulighet til å 
gjennomføre vedtatte planer med konkrete utbyggingstiltak. Byggesaksbehandlingen 
skal etter loven overholde de offentlige krav som stilles til de enkelte tiltak. Det sentrale 
grunnlaget for byggesakslovgivningen er å sikre at bebyggelse skal utføres forsvarlig 
utfra bygnings- og branntekniske, helsemessige, miljømessige, estetiske og 
økonomiske hensyn, samt behovet for brukbarhet og tilgjengelighet.   
 
Planen tilrettelegger for 8 boenheter utformet som vist på plankartet. Boligene blir 
oppført i lav høyde, dvs én etasje, til minst mulig sjenanse for bakenforliggende naboer. 
Boligområdet er forholdsvis flatt slik at universell utforming og tilgjengelighet kan løses 
på en enkel måte. Det forutsettes at krav til boliger i plan- og bygningsloven (PBL) og 
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byggeteknisk forskrift (TEK) følges med tanke på dette. Dette skal vurderes og 
dokumenteres i forbindelse med byggesøknadsbehandlingen. Det angis derfor ikke 
spesifikke krav utover dette i planbestemmelsene. Dette gjelder også i forhold til 
utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging skal sikre at det 
planlegges for lekearealer med en beliggenhet som muliggjør en kvalitetsmessig 
opparbeidelse. Tiltakshaver peker på at siden tiltaket anses som en 
fortetting/videreutvikling av et allerede etablert område hvor det er lagt til rette for 
lekeplasser med trafikksikker beliggenhet i umiddelbar nærhet, vurderes retningslinjene 
å være oppfylt.  
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Planbeskrivelse 
- Plankart 
- Reguleringsbestemmelser 
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Nordkapp kommune 

Økonomi- og stabsavdelingen 

 

 

 

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

Honnngsvåg Rådhusgata 12 78 47 65 00 4960 70 01943 

E-post:  Telefaks Org.nr 

postmottak@nordkapp.kommune.no www.nordkapp.kommune.no 78 47 65 32 93 84 69 415 
 

NORDKAPP BYGGSERVICE AS 
Storgata 14 
9750  HONNINGSVÅG 
 
Att. 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2017/1200-9 Vegard Juliussen 13.04.2018 

 

Detaljregulering Vinkelen 2 - 2. gangs politiske behandling.  

Forslag til detaljregulering Vinkelen 2 ble behandlet i Fast utvalg for plansaker i utsatt 
møte 10.04.2018. Utvalget vedtok å ikke fremme reguleringsforslaget til behandling i 
kommunestyret, se vedlagt protokoll.  
 
Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Klageadgang og klagefrist er 
regulert i henholdsvis §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Det vil si at klagen må være 
skriftlig, og fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er mottatt. 
 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-11, fjerde pkt., kan et avslag på å fremme 
planen til behandling, i visse tilfeller kreves forelagt kommunestyret til avgjørelse i 
reguleringsspørsmålet. Vilkåret for dette er at reguleringsforslaget er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel, eller en foreliggende områderegulering.  
 
Reguleringsforslaget er vurdert til å være i samsvar med arealplanens formål, 
«Bebyggelse og anlegg». Reguleringsforslaget oppfyller derfor ovennevnte vilkår og kan 
kreves forelagt kommunestyret i henhold til § 12-11.   
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Magda Filonowicz Vegard Juliussen 
Stabssjef Kommuneplanlegger 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Postadresse                          Besøksadresse                           Telefon                                                                                                         Bankkonto 
ByggTjeneste AS           Sjøgata 23                +47 951 08744  7592 05 11910 
Postboks 350                                                                                                                                                        Org. nummer 
9615 Hammerfest                                                                                                                                 8665673521 
 

1 
 

 

 

Nordkapp kommune                                                                                               Hammerfest, 15.05.2018 

Storgata 14 

9750 HONNINGSVÅG 

        

 

Detaljregulering vinkelen 2 – 2. gangs politiske behandling. 

Klage på vedtak i Fast utvalg for plansaker, møte 10.04.2018. 

 

På vegne av tiltakshaver påklages vedtaket om å ikke fremme planen til behandling i kommunestyret. 

I mottatt brev av 13.04.2018 (mottatt i posten hos tiltakshaver den 27.04.2018), er det ikke gitt 

begrunnelse for vedtaket.  

Vi har imidlertid innhentet opplysning om at begrunnelsen er avventing på den nye 

«sentrumsplanen» hvor planarbeidet starter muligens til høsten. 

Reguleringsforslaget bekreftes å være i samsvar med kommuneplanens arealdel og i samsvar med 

arealplanens formål «Bebyggelse og anlegg». Reguleringsforslaget oppfyller derfor vilkårene for at 

det kan kreves forelagt kommunestyret til behandling iht. Plan- og bygningslovens §12.11 

Arbeidet med planen har tatt lang tid av forskjellige årsaker og det er et sterkt ønske fra tiltakshaver 

om å få ferdigstilt dette slik at området kan bebygges og ferdigstilles. 

Området ligger i ytterkant av Honningsvågs sentrale sentrum og derfor tror vi ikke at en godkjenning 

av denne plan innenfor et lite begrenset område vil sette noen nevneverdig begrensning til 

planarbeidet for ny sentrumsplan.  

På vegen av tiltakshaver bes planen fremlagt kommunestyret for behandling. 

 

Med vennlig hilsen  

ByggTjeneste AS 

 

Georg Liland 

Kopi: Reidar Marthinsen. 
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PLANEN ER UTARBEIDET AV: TEGNNR. DATO SIGN.

SAKS-
 NR.

DATO SIGN.
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato Revisjon

Dato

Arealplan-ID:

Forslagstiller:Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Dato Revisjon
Dato Revisjon

GL2013030-01

Detaljregulering
Detaljplan for Vinkelen 2

Nordkapp Byggservice AS

2019_1584

Nordkapp
kommune

             Postboks 350, 9615 Hammerfest - post@byggtjeneste.net

06.12.2013

Ny 2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ...............................til ...........................................
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra................................til ...........................................
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

PlansjefDet bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Kommunestyret sitt vedtak

GL07.06.2016
Oppstartsmøte/Kommunens faste utvalg for plansaker. 15.04.2013

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse-konsentrert

småhusbebyggelse

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

Fortau

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

Byggegrense

Punktsymboler

Avkjørsel

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:
Koordinatsystem:

Høydegrunnlag:

Kartmålestokk:

Ekvidistanse
N

1 m

1:500 m

NN1954

UTM sone 35 basert på EUREF89/WGS84

Infoland AS
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Planbeskrivelse  

 

 
 

Planens navn:    Detaljregulering for Vinkelen,  

                               Gnr, Bnr, f.nr – 9/1/192 

 

Planens ID:  2019_1584  

Dato for siste revisjon:  30-04-2017  

Dato for vedtak i kommunestyret: 
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1. Bakgrunn for reguleringen 
 

1.1 Om forslagsstiller 

Tiltakshaver:  

- Nordkapp Byggservice AS  

- Fester 

 

Konsulent:  

- ByggTjeneste AS – Prosjektansvarlig: Georg Liland 

- Sentral godkjenning for Arkitekturprosjektering og prosjektering av Uteareal og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 2. 
- ByggTjeneste AS har arbeidet med reguleringsplaner og bygningsprosjektering siden 1989 

og har tidligere gjennomført flere reguleringssaker i Hammerfest, Kvalsund og Nordkapp 

kommune.  

 

1.2 Historikk 

- Nordkapp Byggservice AS ønsker å utvikle eksisterende tomt, som i dag ikke er 

bebygget, til utnyttelse for boligformål.  

- Tomten benyttes i dag delvis til parkering og plassering av avfallskontainere. Det er 

ønskelig å legge til rette for boligutnyttelse ved oppføring av en konsentrert 

boligbebyggelse bestående av 8 boenheter.   

- I gjeldende plan for området, er tomten regulert til industri/kontorformål.   

- Søknad om oppstart av detaljregulering av Vinkelen 2 ble enstemmig vedtatt i 

kommunens Faste utvalg for plansaker i møte den 15.04. 2013.   

1.3 Mål og ambisjoner 

- Arealet ligger innenfor et etablert boligområde og tomtens formål i gjeldende 

reguleringsplan vurderes til ikke lengre å være aktuelt for en utbygging av arealet. Det er 

ønskelig å tilrettelegge for en utnyttelse til boligformål, som også harmonerer med 

omkringliggende arealutnyttelse.  

- Nordkapp Byggservice har ambisjoner om en utnyttelse av arealet med et nytt og 

moderne boligtilbud innenfor et allerede etablert boligområde. Boenhetene vil bli 

tilpasset etterspørselen med hensyn til størrelse og utforming. Endringen fra 

industri/kontor formål til boligformål, vil også være i tråd med kommunens behov for 

nye boliger og i harmoni med områdets etablerte utnyttelsesformål. 

- Det er ønskelig at den nye bygningsmassen skal fremstå enhetlig og estetisk 

tiltalende for omgivelsene.   

- Planlagt bebyggelsen ligger åpent inn mot kommunal vei og har direkte 

eksponering ved innfart til boligområdet. Det skal legges vekt på at ny bebyggelse 

skal fremstå som ryddig og strukturert i forhold til eksisterende bebyggelse.   

1.4 Planavgrensning 

- Planavgrensningen er lagt i tomtegrensen til naboeiendommene mot vest og sør, og 

i tomtegrense mot vei i nord og øst.  

- Byggegrensen til senter vei er satt til 7 m.    

- Byggegrense mot naboeiendommene er satt til 3 m. Avviket i forhold til Pbl. 

Grense på 4m er gjort av hensyn til at tomten er forholdsvis smal og det er behov for 
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størst mulig utnyttelse i bredden, samt at eksisterende bebyggelse ligger i god avstand 

til tomtegrensen. 

 

1.5 Planer som oppheves 

- Ingen. 

 

1.6 Vurdering av kravet til konsekvensutredning 

- Kommunen har i brev av 06.05.2014 uttalt følgende: 

Kommunens vurdering om planarbeidet faller inn under bestemmelsene i KU-

forskriften   

gnr 9/1/192 

 

Tiltaket er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning. Planmyndigheten 

finner at tiltaket ikke faller inn under bestemmelsene i KU-forskriften. 

 

1.7 Relevante rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser 

 
 

      Forslaget sett i forhold til ”Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging” 

 

Målet med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

(RPR for ATP) er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljøer, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.  

Planforslaget vurderes å sammenfalle med målsetningene i RPR for ATP.  

Tiltaket må anses som en fortetting/videreutvikling av et allerede etablert og bebygd 

boligområde. 

- Forslaget sett i forhold til ”Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser 

i planleggingen. 

Retningslinjene skal sikre at det planlegges lekearealer som er tilstrekkelig store og 

med en beliggenhet som muliggjør en kvalitetsmessig god opparbeidelse.  

Også her må tiltaket anses som fortetting/videreutvikling av et allerede etablert og 

bebygd boligområde hvor det er lagt til rette for lekeplasser på arealer med 

trafikksikker beliggenhet i umiddelbar nærhet til boligene.  

Retningslinjenes forutsetninger vurderes å være oppfylt. 

 

- Boligområdet gir tilstrekkelig tilgjengelighet for funksjonshemmede og 

planområdet er 

forholdsvis flatt.  

Det forutsettes at krav til boliger i PBL og TEK følges med tanke på krav til 

universell utforming/ tilgjengelighet. Dette skal vurderes og evt. dokumenteres ifm. 

byggesøknader, og det angis derfor ikke spesifikke krav ut over dette i 

planbestemmelser. 
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2. Beskrivelse av planområdet 

2.1 Beliggenhet 

 

 

- Hvor i kommunen/byen planområdet ligger: 

 

              
 

 

 

- Planens avgrensning: 

.  
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2.2 Planstatus 

Gjeldende reguleringsplan (Gang- og sykkelveger, del 1 (av 3) Storbukt, vedtatt 

14.04.81) 

 

- Status i kommuneplanens arealdel eller kommunedelplaner, relevante 

bestemmelser/føringer 

- Gjeldende regulerings-/bebyggelsesplan i planområdet og reguleringsformål på 

området 

- Tilgrensende regulerings-/bebyggelsesplaner 

- Pågår det planarbeid i nærområdet? 

- Andre relevante planer/vedtak/prosesser? 

 

2.3 Eiendomsforhold 

- Hjemmel til eiendommen har Nordkapp kommune 

- Hjemmel til festerett har Nordkapp Byggservice AS 

 

2.4 Annen relevant informasjon 

- Ingen. 

2.5 Tilstand og bruk  

- Området har en flat topografi og ligger i plan med omkringliggende areal. 

Grunnforholdene er gode med fast morene og grus. Det er ingen overvannskilder.  

Området er utbygget med variasjon av eneboliger og rekkehus. 

Tomten brukes i dag til returpunkt for avfall og parkering 

-  
 

3. Planprosess og medvirkning 

3.1 Om planprosessen 

- Søknad om oppstart av detaljregulering av Vinkelen 2 ble enstemmig vedtatt i 

kommunens Faste utvalg for plansaker i møte den 15.04. 2013.   

- Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den 23.05.2013: Følgende forhold 

ble tatt opp. 
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• Forhold ti] gjeldende reguleringsplan (Gang- og sykkelveger, del 1 (av 3) Storbukt, 

vedtatt  14.04.81) 

• Prosent utnyttelse av tomta (BYA) 

• Utforming og plassering mht. vind, nedbør og sol. 

•  Løsning i forbindelse med inn- og utkjøringer fra boliger. 

• Boligene blir utført i lav høyde til liten sjenanse for naboer. Plan om å legge fortau 

langs tomtegrense mot Ringveien  

• Hvordan handtere avfall stasjonen som er plassert på tomta i dag. 

 

- Varsel om oppstart av planarbeidet er annonsert 6.05.2014 

- Pga. en midlertidig stopp i planprosessen, ca. 2 år, er det sendt nytt varsel om 

oppstart direkte til naboer og berørte parter den 7.06.2016 

- Kommunen har i mellomtiden også flyttet avfall stasjon som var plassert på 

tomten.  

 

3.2 Innspillene ifm. oppstartsvarsel 
 

Nabo: 
 
Sissel Olsen 
Vinkelveien 5 
9750 Honningsvåg Honningsvåg den 21.07-2016 

 
ANMERKNING OPPSTART DETAUREGULERING VINKELEN 2 - HONNINGSVÅG 

Vi gjør oppmerksom på at Pbl. må følges og at det med dette gjøres kjent med at tomten 
som søkes detaljregulert med meget stor sannsynlighet er forurenset fra tidligere 
virksomhet, renseri. 
Her ble olje benyttet som hovedvarmekilde og store mengder kjemikalier var i bruk i den 
daglige virksomheten. Etter brannen på anlegget har en stor del av dette lekket ut i 
grunnen. 
En ber derfor om at det pålegges grunnundersøkelser før bygging tillates. 
Med vennlig Hilsen 
Sissel Olsen 
Kopi: Fylkesmannen i Finnmark 
 

Svar:  

 

Sissel Olsen                                                                                                                

18.08.2016 

Vinkelen 5 

9750 Honningsvåg 

        

 

DETALJREGULERING VINKELEN 2 - DERES BREV AV 21.07.2016 
For ny bebyggelse er den er forutsetning at reguleringsbestemmelsene for området, samt 
gjeldende plan og bygningslov må følges.   
Med hensyn til antydningen om mulig forurenset grunn har vi så langt avklart dette med 
grunneier.  
Vi har da fått vite følgende: 
På deler av tomta var det et renseri, som ble totalskadet i Brann i 1984. Vi må regne med at 
alt av brennbart materialer gikk med i brannen, så som dieselolje for fyring, kjemikalier for 
rensing av klær fordampet og gikk opp i lufta. 
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Det har også vært kontakt med en som jobbet for Reno-rens og han opplyste at det ikke ble 
brukt noen form for giftige kjemikalier i anlegget. 
Ved planering av tomta, ble det fjernet ca. 30/40 cm av jordmassene og det kunne ikke 
påvises noen form for forurensing. Det var heller ikke noen oljetank å finne, kun gamle 
avløpsrør som ble fjernet. 
Vann og avløpsrørene til kommunalt anlegg var intakt. 
Tomta har i tillegg stått «ubrukt» i over 30 år.  

 

Med vennlig hilsen  

ByggTjeneste AS 

Georg Liland 

Daglig leder - Senior Ingeniør 
 

Nabo: 

 
 Advokat Peder Hatlen AS Advokat MNA  

 
 Adresse: Telefon: Telefaks: Mobil E-mail Org.nr: Stakkevollvn 65 77 64 10 10 77 66 81 60 91 69 85 27 

peder@hatlen.no 980 879 690 9010 TROMSØ  

 
 Byggtjeneste AS  

9615 HAMMERFEST 22.07.2016  

Dette brev sendes pr. mail til post@byggtjeneste.net  

Att: Georg Liland  

VEDRØRENDE VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR 

EIENDOMMEN GNR. 9 BNR. 9 FNR. 192 I NORDKAPP KOMMUNE  

 
 Undertegnede representerer Cape Fish Group AS og jeg viser til Deres brev av 07.d.s 

hvor det varsles om oppstart av privat reguleringsplan for eiendommen gnr. 9 bnr. 9 fnr. 

192 i Nordkapp kommune.  

Cape Fish Group AS er som kjent eier av naboeiendommen gnr. 9 bnr. 1 fnr. 122.  

Det opplyses i Deres brev at forslaget til reguleringsplan vil medføre at det gis anledning 

til å ha en boligeiendom i 1 etasje og med plass til 6 boenheter på tomten.  

Området/tomten er i dag regulert til boliger i kjede (rekkehus).  

Cape Fish Group AS mener at en av hensyn til området, den bebyggelse som i dag er i 

området, bør nåværende reguleringsplan bli værende uendret.  

Når en kjenner «forhistorien» til denne sak, det bygg som i dag ulovlig står på tomten, og 

for så vidt også delvis inne på eiendommen til Cape Fish Group AS, fremstår dette som et 

desperat forsøk på å få noe som er ulovlig til å bli lovlig.  

Når Nordkapp Byggservice AS for flere år siden overtok den tidligere barnehagen, hvor 

det bl.a. var påvist muggsopp, fra Nordkapp kommune, var dette i utgangspunktet for å 

rive/destruere bygget. Etter en tid fikk Nordkapp Byggservice AS tillatelse til midlertidig 

å plassere bygget nåværende tomt.  

Nordkapp Byggservice AS har ikke igangsatt noe rivning/destruering av bygget som 

forutsatt, tvert imot har de, etter hva som er opplyst av de, den senere tid foretatt 

utbedringer av bygget.  

I brev av 15.10.2015 fra Nordkapp kommune, ble det gitt pålegg om fjerning av det 

ulovlig oppsatte bygg på ovennevnte to eiendommer. Dette pålegget er ikke etterkommet. 

På bakgrunn av ovennevnte forventer Cape Fish Group AS at det ikke gis tillatelse til 

noen endring i gjeldene reguleringsplan for eiendommen gnr. 9 bnr. 9 fnr. 192 i Nordkapp 

kommune.  

Tvert imot, nå bør kommunen iverksette de tiltak som er nødvendig for å få det ulovlige 

bygget på eiendommen fjernet. En kan ikke akseptere at ulovligheter, å ta seg selv til 

rette, plutselig skal bli lovlige gjennom en endring i reguleringsplanen.  
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Det tas forbehold om å komme med ytterligere merknader.  

Med vennlig hilsen  

Peder Hatlen  

advokat 

 
Svar: 

 

Advokat Peder Hatlen AS                                                                                                          

18.08.2016 

Stakkevollveien 65 

9010 TROMSØ 

Sendt: peder@hatlen.no         

 

 
REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN GNR. 9 BNR. 9 FNR. 192 I 

NORDKAPP KOMMUNE  

Svar på Deres brev av 22.07.2016 

Våre opplysninger fra Nordkapp kommune er at gjeldende reguleringsplan for 

området er: Gang- og sykkelveger, del 1(av3) Storbukt, vedtatt 14.04.1981 hvor 

området i plan er avsatt til forretningsformål. 

Igangsatt privat reguleringsplan inneholder endring fra forretningsformål til 1112 

Boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse. 

Det er ønske fra forslagstiller at den nye reguleringsplan skal gi mulighet for en 

konsentrert boligbebyggelse. Det ligger imidlertid ingen direkte føringer i plan som 

tar hensyn til dagens bebyggelse på tomten.  Etter at reguleringsplan er vedtatt må det 

søkes om byggetillatelse for ny bebyggelse i henhold til bestemmelser og regler i 

reguleringsplan, samt gjeldende plan og bygningslov.  Utdrag av tekst i forslag til 

planens reguleringsbestemmelser: 
§4     FELLESBESTEMMELSER 

Ved siden av disse reguleringsbestemmelsene gjelder plan og bygningsloven, og kommunens vedtekter 

til denne. 

 

4.1 Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som vist på plankartet. Der det ikke 

fremkommer byggegrense, er den sammenfallende med formålsgrensen. Maksimal tomteutnyttelse i 

prosent bebygd areal (%BYA), er definert for de enkelte byggeformålene og er angitt i bestemmelsene. 

BYA beregnes iht. Miljøverndepartementets veileder T-1459 Grad av utnytting.  

 

Forholdet rundt eksisterende bebyggelse mht. tillatelse, lovlighet etc. mener vi derfor 

et forhold som må behandles utenom planprosessen for ny reguleringsplan.   

 

 

Med vennlig hilsen  

ByggTjeneste AS 

Georg Liland 

Daglig leder - Senior Ingeniør 

 

 
Finnmarkseiendommen: 
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 HØRINGSSVAR DETALJREGULERING FOR EIENDOMMEN VINKELEN 2 I HONNINGSVÅG - 
2019/9/1/192  
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til ditt brev av 07.06.2019.  
FeFo har ingen merknader til planen, men gjør oppmerksom på at ny festekontrakt vil 
utstedes dersom detaljreguleringen blir vedtatt.  
Med hilsen/Dearvvuođaiguin  
Sverre Pavel Jens Eide Hatteland  
leder grunn og rettigheter grunnforvalter  
Tel: 46640102  
Dette dokumentet er elektronisk signert  
 

 
 

Finnmarkfylkeskommune: 
 

lnnspill til oppstart av detaljregulering for eiendommen 

Vinkelen 2 gnr 9/9/192 i Honningsvåg Nordkapp kommune 
 

Finnmark fylkeskommune viser til brev av 7.6.2016, hvor det kunngjøres 

oppstart av detaljregulering for eiendom Vinkelen 2, gnr 9/9/192 i 

Honningsvåg - Nordkapp kommune. Plan- og kulturavdelinga koordinerer 

fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 

 
Finnmark fylkeskommune viser til vart innspill i brev av 27.5.2016, som fortsatt er 

gjeldende. Vi har ingen ytterligere merknader på nåværende tidspunkt. 
 

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gj0r 

oppmerksom på at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling 
for rettigheter, næring og miljø , Finnmark. 

 

Med hilsen 
Tore 

Gundersen 

plan- og 

kultursjef 

Annbjørg 

Løvik 

arealplanveiled

er 

 

Fylkesmannen i Finnmark: 
 

lnnspill til detaljregulering for Vinkelen 2 i 
Honningsvåg i Nordkapp kommune 
 
 
Fylkesmannen viser til brev datert 7. juni 2016 - Kunngj0ring av oppstart 

av detaljregulering for eiendommen Vinke/en 2, gnr. 9 bnr. 9 fnr. 192 i 

Honningsvåg, Nordkapp kommune. 

 
Formålet med planarbeidet er a legge til rette for boligbebyggelse. 

Planområdet er avsatt til forretningsformål i Reguleringsplan for 
gang- og sykkelveger, del 1 (av 3) Storbukt, vedtatt den 14. april 1981. 

 
Fylkesmannen har følgende innspill til planarbeidet: 
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Reguleringsplanveileder 

Miljøverndepartementet har utarbeidet en reguleringsplanveileder som 

ligger tilgjengelig på www.planlegging.no under "Veiledning om plan- og 

bygningsloven og forskrifter". Veilederen tar blant annet opp krav som 

gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk 

av planbeskrivelse, arealformål, hensynssoner og bestemmelser. 

 
Vi minner om de generelle utredningskravene som er nedfelt i plan- og 

bygningslovens § 4-2, som slår fast at alle planer skal ha en 
planbeskrivelse som beskriver planens formal, hovedinnhold og 
virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder 
for omradet. 

 
Grad av utnytting 

Grad av utnytting må føres på planen eller fastsettes i 

reguleringsbestemmelsene. Andre beregningsmåter enn de som er 
definert i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk 

forskrift) kapittel 5 kan ikke benyttes. Disse beregningsmåtene gir 
gode muligheter for a gj0re valg som gir 0nsket styring innenfor et 

planområde. 
 

Barn og unge 

Rikspolitiske retningslinjer for a styrke barn og unges interesser i 

planleggingen, har som intensjon a styrke innsatsen for barn og 

unges nærmiljø . Retningslinjene og rundskriv 

T-2/08 Om Barn og planlegging, beskriver viktige nasjonale 
mål for barn og unges oppvekstmiljø. 
 
 

Retningslinjene stiller funksjonskrav til lekearealer, og skal legges til grunn for 

kommunens planlegging. Retningslinjene omfatter solforhold, helning, støynivå og 

størrelse. 

 
Fylkesmannen forventer at det avsettes arealer til lek innenfor planområdet. Vi 

anbefaler at lekeplass/-er reguleres til bebyggelse og an/egg - 

uteoppholdsareal med underformal lekeplass (kode1610). 

 

Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Fylkesmannen legger særlig vekt på at samfunnssikkerhetsperspektivet blir 

ivaretatt i plansaker. For ikke å bygge inn en større sårbarhet i 

lokalsamfunnet, er en systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse viktig, både i 

forbindelse med lokalisering av boliger og virksomheter, utforming av 

infrastruktur og ved utrustning av samfunnsviktige funksjoner. 

 

Vi vil minne om plan- og bygningslovens §4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og 

sårbarhetsanalyse. 

 

Framtidige klimaendringer som havnivastigning, flere stormer, mer nedbør, 0kt 

fare for flom og skred (snøskred og lignende) er hendelser som sannsynligvis vii 

komme. Dette er også svært viktige faktorer i en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder 

om risiko og sårbarhet. Her finnes eksempler på analyser, farekategorier samt 

oversikt over lover, rundskriv, forskrifter og veiledninger. Veilederen ligger på 

hjemmesidene til Fylkesmannen, og på DSB sine sider. 
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Naturmangfoldloven - krav til offentlige etaters beslutninger 

Naturmangfoldloven § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjære sine vurderinger i henhold 

Til lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak. Konkret gjelder det også for vedtaks 

myndighetens i denne saken. 

 
Tilbud om kvalitetssikring av arealplankart med mer 

Fylkesmannen viser til tilbud om kvalitetssikring av arealplankart oversendt kommunene 26. 

juli 2013. 
 

Kart- og planforskriften §9 stiller krav til framstillingen av endelig vedtatt arealplan, plankart, 

kodeverk, nasjonal arealplan-lD. I tillegg stiller forskriften § 10 særskilte krav til digital 

arealplan. Kravene i bestemmelsene skal følges . Kravene i forskriften er utdypet i nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (NPAD). 

 
Vi minner bl.a. om at det er klare regler for navnsetting av planer, jamf0r nasjonal 

produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister kapittel 1.1.3. Navn på denne 

planen skal være "Detaljregulering for........". 

 
Et planforslag skal tildeles nasjonal arealplan-lD sa tidlig som mulig i prosessen og senest når 

den tas under behandling i kommunen, jamfør kan- og planforskriften § 9 andre ledd. 

Nasjonal arealplan-lD skal sta på plankartet. Vi anbefaler at nasjonal arealplan-lD også angis 
på de andre plandokumentene. 

 
Det er viktig at produktspesifikasjonen f01ges for a unngå feil som kan fore til juridiske eller 

planfaglige uklarheter i ettertid. Av erfaring vet vi at plankart, som i utgangspunktet ser riktige ut, 

likevel ikke alltid er i samsvar med produktspesifikasjonen. 

 

Utarbeides plankartet etter reglene i forskriften og NPAD vil plandataene kunne gjæres 

tilgjengelig for ned lasting via den nasjonale geografisk a infrastrukturen (Norge  digitalt), 

jamfør kart- og planforskriften § 14 siste ledd. Plandataen vii dessuten kunne brukes til a 

gjennomføre ulike analyser om arealbruk i  kommunen. På sikt vii plandata som følger 
regelverket, kunne automatisere kommunens KOSTRA-rapportering . Å følge reglene for 
framstilling av arealplan vii også være med på å tilrettelegge for automatisert 
byggesaksbehandling for enklere tiltak. 

 
Når reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn, anbefaler vi at kommunen sender ett 

eksemplar av SOSl-fil og pdf-fil til Kartverket Vadsø pr. e-post: planVadso@kartverket.no. 
Kartverket vil da utføre en teknisk kontroll av planen og melde eventuelle rettingsbehov 

tilbake til kommunen. 
 

 
Med hilsen 

Eirik Frøiland 

fung.fylkesmilj0vernsjef 
Harriet Reiestad 
rådgiver 
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4. Planforslaget 
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4.1 Arealbruk 

Følgende arealformål inngår i planforslaget: 

§12.5 Nr.1- Bebyggelse og anlegg – SOSI kode 1112 Boligbebyggelse – konsentrert 

småhusbebyggelse – 1,3 da 

Utnyttelse %-BYA  - 60% 

§12.5 Nr. 2- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – SOSI kode 2012 Fortau – 0,14da 

 

Forslagets arealbruk er identisk med eksisterende arealbruk for området. Parkering er planlagt 

innenfor området med en P-plass per boenhet. 

  

Planforslagets vil gi en liten økning av områdets trafikkbelastning som må tas opp i eksisterende 

vegnett, som vurderes til å ha tilstrekkelig kapasitet.  

 

I planforslaget inngår etablering av fortau mot Ringveien. 

 

4.2 Begrunnelse for valgte løsninger 

Det er valgt en løsning med konsentrert bebyggelse med høy utnyttelsesgrad av tomten. Det er 

ønskelig med mindre boenheter i et konsentrert bofelleskap.  

Boligene er forutsatt oppført i en etasje med direkte adkomst fra bakkeplan. 

 

Bebyggelsen skal gi mulighet for en fleksibel og god arealutnyttelse innenfor tomtegrensen.  

Det er ikke planlagt oppført garasjer og parkering er forutsatt på åpne P-plasser. Avkjørsel med 

henvendelse til Ringveien. Ringveien har lav trafikk og har i dag direkte avkjørsel fra flere av de 

øvrige eiendommene i området.    

 

Det har vært vurdert andre utbyggingsalternativer.  Eneboliger og lavblokk. Begge alternativene er 

forkastet ut fra en vurdering av utnyttelsesgraden for tilgjengelig areal.  

Alternativet med eneboliger gir en for stor begrensning i antall boenheter ut fra ønsket om å tilføre 

maksimalt antall boenheter.  

Alternativet med lavblokk er i hovedsak forkastet ut fra estetiske hensyn til omkringliggende 

bebyggelse og spesielt til naboeiendommene som er utbygget med enebolig.   

 

4.3 Gjennomføring 

Utbyggingen er planlagt gjennomført i et trinn.  

Tiltakshaver opplever stor etterspørsel og det tilsier at det er grunnlag for en relativt rask utbygging 

av området etter at planen er vedtatt. 

 

Planen utløser ikke behov for grunnerverv. 

Gjennomføring av planen vil heller ikke gi konsekvenser for omgivelsene, som vil medføre behov 

for avbøtende tiltak. 

Det er ikke behov for tilførsel/fjerning av masser ut mindre planering og justering i forhold til 

planlagt bebyggelse. Tomten er i dag opparbeidet til riktig nivå i forhold til omkringliggende 

terreng og vei. 

Energiforsyning er planlagt ut fra eksisterende installasjoner i området.  

Ny bebyggelse er planlagt tilknyttet eksisterende infrastruktur i området. Eksisterende infrastruktur 

vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet.  
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Det forventes dermed at gjennomføringen av planen vil skje i hht. reglene om rettsvirkning av 

reguleringsplaner jfr. plan- og bygningslovens § 12-4 siste ledd. 

 

5. Konsekvenser av planforslaget 
 

Kommunens  vurdering  om planarbeidet  faller inn under 
bestemmelsene  i KU-forskriften  - 
gnr 9/1/192 
 

Tiltaket er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning. Planmyndigheten finner at tiltaket 

ikke faller inn under bestemmelsene i KU-forskriften. 
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6. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

6.1 Metode 
Metoden er basert på veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - 
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbarhet (Revidert utgave januar 
2010). 
 
Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av denne. 
Det brukes følgende inndeling av sannsynlighet og konsekvens: 
 
Sannsynlighet 

Begrep Forklaring 

Periodisk hendelse Enkeltstående hendelse 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i 
løpet av 50 år.  

Hendelsen er ikke kjent i tilsvarende 
situasjoner, men det eksisterer en 
teoretisk sjanse for at hendelsen 
inntreffer. 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og 
en gang i løpet av 50 år. 

Hendelsen kan inntreffe, men det er 
mindre sannsynlig. 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og 
en gang i løpet av 10 år. 

Det er sannsynlig at hendelsen 
inntreffer. 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år. Det er meget sannsynlig at 
hendelsen inntreffer, faren er 
kontinuerlig til stede. 

 
Vurderingen av sannsynlighet må ta utgangspunkt i historiske data, lokal kunnskap, statistikk, 
ekspertuttalelser og annen relevant informasjon, og en vurdering av hvordan fremtidige 
klimaendringer påvirker dette bildet. 

 
Konsekvens 

Begrep Forklaring 

Ufarlig Ingen person- eller miljøskade. Kan representere et uvesentlig systembrudd. 
Ingen økonomiske konsekvenser. 

En viss fare Få og små personskader. Mindre lokale miljøskader. Mindre skade som følge av 
et systembrudd. Små økonomiske konsekvenser. 

Kritisk Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader med lokale/regionale 
konsekvenser og restitusjonstid < 1 år. Systemet settes ut av drift over lengre tid. 
Moderate økonomiske konsekvenser. 

Farlig Personskade i form av en død eller varige mèn. Alvorlige miljøskader med 
lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid > 1 år. Systemet settes varig ut 
av drift. Store økonomiske konsekvenser. 

Katastrofalt Kan resultere i flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet, 
uopprettelig miljøskade. Systemet settes permanent ut av drift. Meget store 
økonomiske konsekvenser. 

 
Risikoforhold vurderes oppmot gjeldende grenseverdier i aktuelle forskrifter/retningslinjer, for 
eksempel: 
Skred, flom og stormflo – kapittel 7 Byggteknisk forskrift 
Radon - §13-5 Byggteknisk forskrift 
Forurensning i grunn – kapittel 2 Forurensningsforskriften med vedlegg 1 
Luftforurensning - kapittel 7 Forurensningsforskriften 
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Elektromagnetisk stråling – § 26 i Strålevernforskriften og Statens Stråleverns veiledning til 
grenseverdier og utredningsmiljø 
Støy - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
 

6.2 Kartlegging av risiko 
Hendelser som er aktuelle for planområdet kartlegges i tabell 1.  
 
Det skal vurderes både risiko for planområdet/plantiltaket fra omgivelsene, og risiko som 
plantiltaket kan medføre for omgivelsene. 
 
Tabell 1 er ikke uttømmende. Det må vurderes i hver enkel plan hvilke hendelser kan være 
aktuelle. 

 
Tabell 1. 
Nr. Risikoforhold Aktualitet  Risiko forårsakes av 

Ja Nei Omgivelsene Plantiltaket 

1 Snøskred  x   

2 Steinskred/steinsprang  x   

3 Sørpeskred  x   

4 Jord- og leirskred  x   

5 Oversvømmelse (inkl.isgang)  x   

6 Stormflo/havstigning  x   

7 Overvannsflom  x   

8 Erosjon  x   

9 Kvikkleire  x   

10 Dårlig/usikker byggegrunn  x   

11 Sprengingsskader  x   

12 Ekstremvær  x   

13 Brann  x   

14 Eksplosjon  x   

15 Forurensing i vann/sjø  x   

16 Forurensning i 
bunnsedimenter 

 x   

17 Forurensing i grunn  x   

18 Luftforurensning  x   

19 Radon x    

20 Elektromagnetisk stråling  x   

21 Støy  x   

22 Trafikkulykker  x   

23 Smitte  x   

24 Annet  x   

 

6.3 Vurdering av risiko 
 
Aktuelle hendelser fra tabell 1 skal plasseres i risikodiagrammet.  
 
Alle hendelsene kan plasseres i samme diagram - bruk nummer i tabell 1, ved flere hendelser i 
samme rute bruk komma mellom numrene. 
 
 

Risikodiagram 
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ROS-analysen viser risiko/sårbarhet hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres.  
 
Aktuelle hendelser der risikoen er vurdert som akseptabel (grønt felt i risikodiagrammet) medfører 
ikke behov for ytterligere tiltak. I de tilfellene der risikoen er vurdert som betydelig (gult felt i 
risikodiagrammet), skal tiltak vurderes. I de tilfellene der risikoen er vurdert som uakseptabel (rødt 
felt i risikodiagrammet), skal tiltak gjennomføres for å redusere denne ned til gul eller grønn. 
 

6.4 Analyse av aktuelle hendelser 
 
Følgende punkter skal fylles ut for hver hendelse vurdert som aktuell i tabell 1: 
 

 

19. Radon 

Risiko: Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid 
man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. I skoler, barnehager og utleieboliger, som 
er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder 
andre bygninger, anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk 
mulig og innenfor anbefalte grenseverdier. 

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:  

• Tiltaksgrense på 100 Bq/m3  

• Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen  

• Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3  

Dersom årsmiddelverdien fra radonmålinger avdekker høyere nivåer enn tiltaksgrensen, anbefaler 
Strålevernet at effektive radonreduserende tiltak iverksettes så snart som mulig for å senke 
radonnivåene. 

Sannsynlighet og konsekvens: 

Sannsynligheten for radon med for høy grenseverdi er til stede, men er ikke kartlagt.  

Avbøtende tiltak: 

Det legges radomsperre mot grunn. 

  

Dette kapittelet fylles ut av kommunen ifm sluttbehandling av planforslaget. 

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Ufarlig Mindre farlig Kritisk Farlig Katastrofalt 

 
Lite sannsynlig 
 

     

 
Mindre sannsynlig 
 

     

Sannsynlig    19  

Meget sannsynlig      
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7. Behandling av planforslaget 

7.1 Offentlig ettersyn 

1.gangs behandling i planutvalget. Kopiere inn vedtaket. 

Tidsrammer for offentlig ettersyn. 

Medvirkning i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

7.2 Innspillene ifm. offentlig ettersyn 

Oppsummering av innholdet i alle innspill mottatt ifm offentlig ettersyn. 

Hvert innspill kommenteres med redegjørelse om hvordan innspillet er ivaretatt i planforslaget. 

Hvis innspillet ikke er ivaretatt, må dette begrunnes. 

 

7.3 Endringer i planforslaget 

Redegjøre for eventuelle endringer i planforslaget som følge av offentlig ettersyn. 

Vis endret forslag til plankart over ½-1 side (alt etter hva som er hensiktsmessig målestokk). 
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DETALJREGULERING FOR:  Vinkelen 2 , Nordkapp kommune. 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

Gnr./Bnr.     9/1 

Planens ID:   2019_1584 

Saksnummer:    

Dato sist revidert: 30.04.2017 

 
§1       PLANENS INTENSJON. 

Planen skal legge til rette for en helhetlig utvikling av eiendommen for en konsentrert 

boligbebyggelse. Planens formål er videre å legge til rette for en utnyttelse av eiendommen 

til boligformål i harmoni med omkringliggende bebyggelse. 

§2 Avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrensen på plankart merket  

Plan ID 2019_1584, datert 06.12.2013 

§3 I MEDHOLD AV PBL 12.5 ER OMRÅDET REGULERT TIL FØLGENDE 

FORMÅL 

3.1      BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12.5 NR. 1) 

 

▪ SOSI 1112 – Bebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse 
 
 

3.2      SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INDFRASTRUKTUR (PBL §12-5 NR. 2) 

 

▪ SOSI 2012 – Fortau 
 
 
 

§4     FELLESBESTEMMELSER 

Ved siden av disse reguleringsbestemmelsene gjelder plan og bygningsloven, og 

kommunens vedtekter til denne. 

 

4.1 Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som vist på plankartet. Der det 

ikke fremkommer byggegrense, er den sammenfallende med formålsgrensen. 

Maksimal tomteutnyttelse i prosent bebygd areal (%BYA), er definert for de enkelte 

byggeformålene og er angitt i bestemmelsene. BYA beregnes iht. 

Miljøverndepartementets veileder T-1459 Grad av utnytting.  
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4.2 Bebyggelsens byggehøyde kan ikke overstige kote +30 (NGO).  

 

4.3 Ved utforming av ny bebyggelse skal det legges vekt på estetikk og tiltak for 

forskjønning av området. Fasadematerialer og farge skal harmonisere med 

omkringliggende bebyggelse. 

 

4.4 Byggegrense til nabo er 3m. Byggegrense mot Ringveien er 7m til senter vei. 

 

4.5 Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som 

indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding 

sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni1 978 nr. 50 om 

kulturminner (kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles 

videre til de som skal utføre arbeidet. 

 

4.6 Terreng og landskapsmessige inngrep skal begrenses så mye som mulig. 

 

 

§5 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
          (pbl §§ 12.5 nr. 1) 

 

5.1.1 Konsentrert småhusbebyggelse: 

 

5.1.2 Bebygd areal innenfor reguleringsområde skal ikke overstige 60 % BYA 
 
 

§6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
(pbl §§ 12.5 nr. 2) 

6 Fellesbestemmelser:  

6.1.1 Samferdselsanlegg skal prosjekteres og opparbeides i henhold til vegnormalen 
              Håndbok N100 Veg- og gateutforming.  
 

6.2 Fortau: 

6.2.1 Innenfor arealet etableres fortau langs Ringveien. Bredden på fortau er satt til 2m 
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Nordkapp kommune  Randi Jørgensen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 4/18 19.06.2018 

  

Interpellasjon - Forurensning   

Fra Asbjørn Jensen Høyre til ordføreren. 

 
  
 I den senere tid har vi sett en oppvåkning i samfunnet når det gjelder forurensningsspørsmålet. 
Vi ser det både lokalt, nasjonalt og globalt.  
 
En ser stor interesse for hvordan forurensing skjer, for hvem som er ansvarlig for dette, for 
hvem som skal rydde opp, og for hvordan en skal unngå forurensing. 
 
Lokalt har vi hatt flere opprydningsaksjoner hvor det er fjernet betydelige mengder avfall og 
søppel. Dette er svært prisverdig. 
 
Samtidig vet vi at mange er opptatt av at det fortsatt er betydelige mengder av det som folk flest 
karaktiserer som avfall og søppel rundt omkring i vår kommune. Dette befinner seg både på 
offentlige og private områder. 
 
Forurensingslovens § 37 lyder som følger: 
§ 37.(pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding) 
Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid 
med § 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige 
utgifter som noen har hatt til fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan også gis overfor den 
som har overtrådt § 35 første eller tredje ledd dersom dette har ført til at avfallet er blitt 
spredd. 

Forurensningsmyndigheten kan også gi pålegg om opprydding og fjerning til den som var 
eier av motorkjøretøy, skip, fly eller annen liknende større gjenstand, da det ble etterlatt i 
strid med § 28 eller som er eier når pålegget gis. 

Har noen bedt kommunen gi pålegg om opprydning eller betaling av utgifter etter første eller 
annet ledd, er avgjørelsen enkeltvedtak også om pålegg ikke blir gitt. 
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Jeg ber ordføreren om å redegjøre for følgende: 

 Hvordan har Nordkapp kommune organisert sitt arbeid med å følge opp sitt ansvar etter § 37? 
 Hvilke resultater har kommunen oppnådd på dette området? 
 Om ordføreren ikke er fornøyd med hvordan dette er organisert, og med de resultater som er 

oppnådd, vil hun da ta et initiativ for å sørge for at kommunens innsats på dette området blir 
forbedret, og hvordan ser hun for seg at dette skal bli i fremtiden? 

 
Med vennlig hilsen 
Asbjørn Jensen  
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Skjenkebevilling SNOY AS 

Bakgrunn: 

Iht. kommunelovens §13 har Formannskapet i møte den 5. juni 2018 fattet følgende 
vedtak: 

Iht. kommunelovens §13 vedtar Formannskapet å gi Snoy AS med Sirpa Jensen som 
bevillingshaver gis følgende bevilling: 
 
Kafe og uteområdet tilknyttet kafeen: Gr.1 og gr.2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 02:00. 
                      Gr. 3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00. 
 
Uteområdet må være avgrenset med stengsel gjerde.  
  
Skjenkestyrer Sirpa Jensen med Ole Elmer Jensen som stedfortreder. 
 
Skjenkebevillingen kan ikke utøves før det foreligger dokumentasjon på bestått 
kunnskapsprøve for stedfortreder Ole Elmer Jensen, samt en positiv uttalelse fra 
Finnmark politidistrikt. Det forutsettes også at andre nødvendige tillatelser er på plass.  
 

Formannskapets behandling: 

Rådmannens innstilling. 

Iht. kommunelovens §13 vedtar Formannskapet å gi Snoy AS med Sirpa Jensen som 
bevillingshaver gis følgende bevilling: 
 
Kafe og uteområdet tilknyttet kafeen: Gr.1 og gr.2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 02:00. 
                      Gr. 3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00. 
 
Uteområdet må være avgrenset med stengsel gjerde.  
  
Skjenkestyrer Sirpa Jensen med Ole Elmer Jensen som stedfortreder. 
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Skjenkebevillingen kan ikke utøves før det foreligger dokumentasjon på bestått 
kunnskapsprøve for stedfortreder Ole Elmer Jensen, samt en positiv uttalelse fra 
Finnmark politidistrikt. Det forutsettes også at andre nødvendige tillatelser er på plass.  
 
  
Bakgrunn  
Det planlegges å etablere en kafe med tilknytting til suvenirbutikk i Sjøgata 7. 
(2.servicekai). Virksomheten navn er Snoy AS med bevillingshaver Sirpa Jensen. 
 
Anbefaling  
Snoy AS med Sirpa Jensen som bevillingshaver gis følgende bevilling: 
 
Kafe og uteområdet tilknyttet kafeen  Gr.1 og gr.2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 02:00. 
                      Gr 3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00. 
 
Uteområdet må være avgrenset med stengsel gjerde.  
  
Skjenkestyrer Sirpa Jensen med Ole Elmer Jensen som stedfortreder. 
 
Det er innhentet uttalelse fra Skattemyndigheten pr. mai 2018. 
 
Finnmark politidistrikt sin uttalelse forventes å foreligge i løpet av nær fremtid.  
 
Iht. kommunelovens §13 bes Formannskapet å behandle saken i møte. 
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Skjenkebevilling Prosjekt Nordlys AS  

Bakgrunn: 

Iht kommunelovens §13 har formannskapet i møte den 5. juni 2018 fattet følgende 
vedtak: 
 
Iht. Kommunelovens §13 vedtar Formannskapet å gi Prosjekt Nordlys AS v/ Gediminas 
Paulauskas som bevillingshaver gis følgende bevilling til «Havly» Storgata 12: 
 
Kafe, restaurant og peisestue: 
Gr.1 og gr.2 i tidsrommet fra klokken 12:00 til 02:00. 
Gr.3 i tidsrommet fra klokken 13:00 til 02:00. 
 
Minibar på hotellrom Gr.1 og gr.2.  
 
Skjenkestyrer: Gediminas Paulauskas med Arturas Vaitkevicius som stedfortreder. 
 
Formannskapets behandling: 

Rådmannens innstilling: 

Iht. Kommunelovens §13 vedtar Formannskapet å gi Prosjekt Nordlys AS v/ Gediminas 
Paulauskas som bevillingshaver gis følgende bevilling til «Havly» Storgata 12: 
 
Kafe, restaurant og peisestue: 
Gr.1 og gr.2 i tidsrommet fra klokken 12:00 til 02:00. 
Gr.3 i tidsrommet fra klokken 13:00 til 02:00. 
 
Minibar på hotellrom Gr.1 og gr.2.  
 
Skjenkestyrer: Gediminas Paulauskas med Arturas Vaitkevicius som stedfortreder. 
 
  
Bakgrunn  

375



Prosjekt Nordlys AS v/ Gediminas Paulauskas som bevillingshaver søker om følgende 
bevilling til «Havly» Storgata 12: 
 
Kafe, restaurant og peisestue: 
Gr.1 og gr.2 i tidsrommet fra klokken 12:00 til 02:00. 
Gr.3 i tidsrommet fra klokken 13:00 til 02:00. 
 
Minibar på hotellrom Gr.1 og gr.2  
 
Skjenkestyrer: Gediminas Paulauskas med Arturas Vaitkevicius som stedfortreder. 
Det er innhentet uttalelse fra følgende instanser:  
 
Skattemyndighetene, brev av. april 2018 
Finnmark politidistrikt, brev av mai 2018 
 
Iht. Kommunelovens § 13 bes Formannskapet å behandle saken i møte. 

innstilling 
  
  
Bakgrunn:
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Skjenkebevilling THE View AS  
 
Bakgrunn: 
 
Iht kommunelovens §13 har formannskapet i møte den 5.juni 2018 fattet følgende 
vedtak: 
 
Iht. Kommunelovens §13 vedtar formannskapet å gi The View Hotel med Bjørn Ronald 
Olsen som bevillingshaver gis følgende tilleggsbevilling: 
 
Kafe/ lobbybar i første etasje:  Gr. 1 og gr. 2 fra kl.12:00 til 02:00. 
Panoramautsikten:                  Gr.3 fra kl.13:00 til 02:00. 

 
Fra resepsjonen til overnattingsgjester: Gr.1 og gr.2.jf. alkohollovens §4-4. 
 
Skjenkestyrer: Julie Benjaminsen. 
 
The View unntas fra kravet om stedfortreder jr. Alkohollovens §1-7C. 

Formannskapets behandling: 

Rådmannens innstilling 
 
Iht. Kommunelovens §13 vedtar formannskapet å gi The View Hotel med Bjørn Ronald 
Olsen som bevillingshaver gis følgende tilleggsbevilling: 
 
Kafe/ lobbybar i første etasje:  Gr. 1 og gr. 2 fra kl.12:00 til 02:00. 
Panoramautsikten:                  Gr.3 fra kl.13:00 til 02:00. 

 
Fra resepsjonen til overnattingsgjester: Gr.1 og gr.2.jf. alkohollovens §4-4. 
 
Skjenkestyrer: Julie Benjaminsen. 
 
The View unntas fra kravet om stedfortreder jr. Alkohollovens §1-7C. 
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 Bakgrunn  
The View Hotel har etter restaurering utvidet sitt konsept, og ønsker å etablere tilbud 
om alkoholservering på følgende steder:  
 
Kafe/ lobbybar i første etasje:    Gr. 1 og gr. 2 fra kl. 12:00 til 02:00. 
Panoramautsikten:                    Gr.3 fra kl.13:00 til 02:00. 
 
  
Anbefaling 
The View med Bjørn Ronald Olsen som bevillingshaver gis følgende tilleggsbevilling: 
 
Kafe/ lobbybar i første etasje:   Gr. 1 og gr. 2 fra kl. 12:00 til 02:00. 
Panoramautsikten:          Gr.3 fra kl.13:00 til 02:00. 
 
Fra resepsjonen til overnattingsgjester: Gr.1 og gr.2.jf. alkohollovens §4-4. 
 
Skjenkestyrer: Julie Benjaminsen. 
 
The View unntas fra kravet om stedfortreder jr. Alkohollovens §1-7C. 
 
Det  er innhentet  uttalelse fra skattemyndighetene pr. mai 2018.  
 
Politiets godkjenning ble gitt Hotel View ved innvilget skjenkebevillingen i juni 2017. 
 
Iht Kommunelovens §13 bes formannskapet å behandle saken i møte. 
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