
 

      
  
  
  
  

 
 
 
 

  

  
FFoottoo::  BBjjaarrnnee  RRiieessttoo  

  
TTEERRTTIIAALLRRAAPPPPOORRTT  ##  11  

2010 
 

JANUAR – APRIL  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

Nordkapp kommune



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
Drift 2010 

R-2009 Oppr-B-10 Rev-B-2010 R-2010 Avvik
Utgift 77 266 80 113 80 086 81 129 -1 043
Inntekt -74 939 -77 132 -77 105 -81 048 3 943
Netto utgift 2 327 2 981 2 981 81 2 900  
 
Et mindreforbruk på 2,9 mill kan i utgangspunktet se veldig bra ut, men som så ofte før er 
det en sannhet med modifikasjoner. Skjønnsmidler til barnehagene utgjør i overkant av 
830’. Disse budsjetteres ikke da beløpet varierer veldig fra år til år. Når det gjelder helse- og 
sosialsektoren er det samlet sett et relativt stort mindreforbruk, men her vil oppstart av 
bemannet bolig for funksjonshemmede. Det kan fort påløpe 1,5 mill i utgifter her som ikke 
er budsjettert. Ferieavviklingen for sektoren er også erfaringsvis uforutsigbar når det gjelder 
utgifter. Når det gjelder teknisk og fellestjenester er de foreløpig i balanse. 
 
Vi mottar mer rammetilskudd enn budsjettert da innbyggertallet var høyere pr 1.1.10 enn 
det budsjettet forutsatte. Renter og avdrag er foreløpig som forventet. 
 
Samlet sett er det absolutt positive tall ved utgangen av 1. tertial. Hvis utviklingen fortsetter 
sånn, burde det absolutt være muligheter for å holde seg innenfor tildelte rammer. 
 
 
Politiske styrings- og kontrollorganer
Sentraladministrasjonen

R-2009 Oppr-B-10 Rev-B-2010 R-2010 Avvik
Utgift 6 120 6 744 6 744 7 235 -491
Inntekt -258 -180 -180 -192 12
Netto utgift 5 862 6 564 6 564 7 043 -479  
 
Sentraladministrasjonen og politisk har et merforbruk i forhold til budsjettet. Dette skyldes i 
hovedsak utbetaling av tilskudd til oppreisingsfond for barnehjemsbarn. Overføringen er på 
i underkant av 500 000. Ellers innenfor rammeområdet er det bare små avvik. Med unntak 
av det som er nevnt ovenfor, forventes det at man holder seg innenfor tildelt ramme 
forutsatt at noe uventet ikke skulle skje. 
 
Oppvekst- og kultur

R-2009 Oppr-B-10 Rev-B-2010 R-2010 Avvik
Utgift 21 189 20 996 20 969 21 300 -331
Inntekt -6 989 -5 860 -5 833 -7 014 1 181
Netto utgift 14 200 15 136 15 136 14 286 850  
 
Regnskapet for Oppvekst- og kultur 1. tertial viser samlet sett et positivt avvik på kr. 850 
000. Noe av dette skyldes tildelte skjønnsmidler til barnehagene. 
 
Postene 1.270-.279 Barnehager 
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Kommunestyret vedtok våren 2010 at Nordkapp kommune skal kunne tilby barnehageplass 
uansett når man søker om plass. I utgangspunktet holder vi oss innenfor loven om rett til 
barnehageplass. Ved hovedopptaket i vår fikk alle som etter loven har rett til 
barnehageplass, plass i en kommunal barnehage. For å iverksette vedtaket fra 



kommunestyret, må kapasiteten utvides. Det betyr at vi enten må bygge en ny avdeling i 
tilknytning til en eksisterende barnehage eller utvide enkeltavdelinger. Det jobbes med 
utredninger på ulike alternativer. Dette er det ikke budsjettert med i 2010. 
 
Postene 1.240-.249 Ungdomsklubber.  
Kommunestyret vedtok i desember 2009 å øke ressursene til ungdomsarbeid til 2007-nivå. 
Det jobbes nå med å iverksette vedtaket. 
Det er startet opp klubb i Gjesvær, Skarsvåg og Kamøyvær. Klubben i Honningsvåg er også 
i full gang. Nordvågen er ikke kommet i gang, planlegges til høsten.  
Det er også søkt om skjønnsmidler til ungdomsarbeid. Venter svar fra fylkesmannen før 
sommeren. 
 
Når det gjelder postene 1.280 – 284 Allmenne kulturformål og idrett, er tildelingene for 
2010 klare, men ikke utbetalt. Dermed er det et positivt avvik på nevnte poster.  
 
På posten 1.289-.2895 Kino m.v. er det et overforbruk på kr. 154 000. 
Nordkapp kino arrangerte skolefilmfestivalen Honnywood i februar. Dette arrangementet 
finansieres med eksterne midler på kr 90 000. Disse midlene er satt av på fond og er ikke 
ført inn på kinoens budsjett for 2010. Dette forklarer deler av avviket på kinoen. 
 
 
Generelt 
De tidligere vedtatte innsparingstiltak har gitt effekt for sektoren som helhet. Det er også 
grunn til å understreke at de enkelte enhetene jobber godt innenfor sine budsjett. Kuttene 
har vært til dels store innen områder i sektoren. Jeg mener vi nå må starte en prosess for å se 
på kvaliteten og kvalitetssikring av de tjenestene vi skal tilby. Flere kutt i administrasjonen 
vil nok gå hardt ut over utviklingen av tjenestetilbudene. 
 
Helse- og sosial

R-2009 Oppr-B-10 Rev-B-2010 R-2010 Avvik
Utgift 25 789 27 737 27 737 27 404 333
Inntekt -6 382 -6 005 -6 005 -7 604 1 599
Netto utgift 19 407 21 732 21 732 19 800 1 932  
 
Rehabiliterings- og Omsorgstjenestens regnskap samlet sett viser pr. 1 tertial et positivt 
avvik på ca. 1900 000 kroner. Dette bekrefter at vi har en romsligere og mer realistisk 
budsjettering for 2010. Det er positive avvik på alle enhetene men erfaringsmessig vet vi at 
i løpet av de neste 4 månedene endrer bildet seg. Ferieavviklingen innenfor 
omsorgstjenesten er ofte sårbar og utløser store utgifter. Det er også enkelte områder som 
har merforbruk på noen lønnsposter, for eksempel sykevikarer i institusjon, og det er derfor 
viktig å fortsatt jobbe aktivt med sykefraværet. Sektoren fortsetter den positive utviklingen 
med lavere sykefravær og 1. kvartal 2010 viser at de store pleiegruppene har et lavere 
prosentvis fravær enn kommunen for øvrig. For assistenter/hjelpepleier/ sykepleier var i 
første kvartal fraværsprosenten 5,6 % mens snittet for kommunens ansatte var 8,9 %. Målet 
er å holde budsjettene slik at vi unngår større negative avvik ved årets slutt. 
 
Hjemmetjenesten og Elvegården vil få økte utgifter på grunn av oppstart av prosjektet 
”bemannet bolig for funksjonshemmede”. Dette prosjektet vil utløse tilskudd fra staten 
(ressurskrevende brukere) men kommunens netto utgift vil i 2010 bli ca. 1,5 mill. Prosjektet 
er beklageligvis ikke budsjettert i 2010 fordi man først i år har fått avklart behovet.  
Kommunen har ingen boliger med døgnbemanning for yngre funksjonshemmede, men har 
etter hvert fått flere unge med omfattende hjelpebehov. Prosjektet vil bidra til å få etablert 
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bemannet bolig/ bofellesskap for yngre funksjonshemmede. Ved hjelp av felles 
personalbase/bemanning kan man lage et tjenestetilbud som ivaretar flere brukere og som 
både er faglig forsvarlig og kostnadseffektivt.    
 
Regnskapstallene for hjemmetjenesten viser for øvrig at økonomien er under kontroll. 
 
Når det gjelder institusjonsomsorgen (Nordkapp helsesenter og Vågenstua) er det 
erfaringsmessig her større overskridelser kommer. Det er disse enhetene som har de mest 
krevende oppgavene og som utløser de store kostnadene. Det er aktiv tjeneste hele døgnet 
og vanskelige områder å budsjettere. I år kan det virke som om budsjettet er mer realistisk 
og romslig selv om enkelte poster har en del overskridelser. Ombyggingene på sykestue og 
sykehjem er stort sett ferdige og det jobbes nå med flytting av beboere og fordeling av 
ansatte. På grunn av et høyt antall sykehjemsbeboere vil det bli en større bogruppe i 2. 
etasje. Denne gruppen må oppbemannes og være fleksibel i forhold til varierende antall 
langtidsbeboere. I forbindelse med budsjettprosessen for 2011 må det vurderes om man skal 
reåpne den ”stengte” bogruppen,  evt. finne andre løsninger. Behovet for sykehjemsplass er 
økende i årene som kommer men det er vanskelig å beregne helt eksakt antall plasser.  
 
Kjøkkenet har også et positivt avvik og kontroll på utgiftene. Selv om det kan oppstå 
uforutsette utgifter også her er målet å holde seg innenfor tildelt budsjettramme. 
  
Rehabiliteringstjenestens regnskap for alle ansvarsenhetene viser et positivt avvik på 
200 000. Tjenesten har i stor grad god kontroll over ressursbruken men merker også 
økningen i behovet fra brukere med mer sammensatte funksjonsproblemer. 
Rehabiliteringstjenesten vil ha et faglig veiledningsansvar i nyoppretta boligprosjektet som 
er nevnt under Hjemmetjenesten. Innenfor dette ansvarsområdet er målet å balansere 
budsjettet ved årets slutt, med mindre uforutsigbare hendelser/ økte behov oppstår. 
(Eksempelvis en økning i brukere med sammensatte behov og rettigheter jfr. lovverket). 
 
Totalt sett ligger sosialtjenesten i økonomisk balanse til tross for merforbruk både på 
barnevern og sosialhjelp. Dette skyldes inntekter i form av statlige refusjoner som 
Integreringstilskudd for flyktninger og trygderefusjoner for langtidsmottakere av 
sosialhjelp. 
På barnevernssiden er det en markant økning i saker, som sannsynligvis vil medføre et 
negativt avvik på mellom kr. 300.-000 og kr. 400.000 pr. 31.12.10 
På grunn av økningen av barnevernssaker ble det i mars 2010 opprettet en prosjektstilling til 
barnevernsarbeid. Lønnsutgiftene til denne stillingen vil bli bli innregulert i forbindelse med 
kommende budsjettregulering. Pr. 30.04 var det registrert 50 barn innenfor 
barnevernssystemet og tallet har aldri vært høyere. Dette er ikke unikt for Nordkapp. I de 
siste to årene har dette vært et generelt utviklingstrekk i Norge, og kommunene har derfor 
fått økning i statlige overføringer der det er blitt anbefalt at midlene blir brukt til å styrke 
barnevernssiden..  
 
På flyktningsiden har det vært store utfordringer det siste året jfr. Notat til Formannskapet 
oktober-09. Pr. 1. tertial 2010 er utfordringene ikke blitt mindre og man er i disse dager i 
gang med tilsettingsprosessen av ny flyktningkonsulent. Slik som situasjonen er nå ligger 
det an til at Nordkapp kommune ikke tar inn nye flyktninger i 2010, med unntak av 
familiegjenforeninger. Kommunen må først få på plass et helhetlig apparat som kan gi 
flyktningene et forsvarlig tilbud. Ny flyktningkonsulent vi sannsynligvis ikke være på plass 
før i august. 
 
I januar ble det tilsatt en person via statlige prosjektmidler for styrking av rusarbeidet i 
kommunen, samt oppfølging av deltagere på Kvalifiseringsprogrammet. Stillingen er 



underlagt NAV leder, men skal ha en oppsøkende funksjon der samarbeid med øvrige 
instanser i kommunen blir fremtredende for stillingen. 
 
 
1.310- Barnevern 
 
Barneverntjenesten har et negativt avvik på kr. 120.000 
Merutgiften har sammenheng med økning av barnevernssaker, der man i flere saker har hatt 
behov for sakkyndig bistand. Det ligger an til et merforbruk på ca 300.000 ved årsslutt. 
 
1.350 – Sosiale tjenester 
 
Regnskapet viser et positivt avvik på kr. 67.000,- Dersom denne trenden fortsetter vil 
sluttresultatet vise et positivt avvik på 200.000, men disse prognosene er høyst usikre. 
Resultatet hadde vært langt mer negativt uten de statlige refusjonene som på årsbasis utgjør 
1.3 mill i på inntektssiden.   
 
1.390 – Bosetting av flyktninger 
 
Positivt avvik grunnet integreringstilskudd. Det er nå 41 flyktninger i kommunen, hvorav 
17 deltar på introduksjonsordningen. Det ligger an til et positivt avvik på ca 150.000 ved 
årsslutt.. 
 
Tiltak og næring

R-2009 Oppr-B-10 Rev-B-2010 R-2010 Avvik
Utgift 463 472 472 502 -30
Inntekt -333 -338 -338 -333 -5
Netto utgift 130 134 134 169 -35  
 
 
Generelle kommentarer for 1.4 – Næring. Nordkapp kommune kjøper tjenester fra 
Nordkapp Næringshage.  
 
Tekniske tjenester

R-2009 Oppr-B-10 Rev-B-2010 R-2010 Avvik
Utgift 8 152 8 328 8 328 8 050 278
Inntekt -5 103 -5 688 -5 688 -5 106 -582
Netto utgift 3 049 2 640 2 640 2 944 -304  
 
For tekniske tjenester og fellestjenester under ett, er det balanse i forhold til budsjett.  
 
Store snømengder på tampen av vinteren med påfølgende mildvær. Følgene er økte 
mengdebaserte kostnader på snørydding og bruk av strøsand. Avvik her skyldes i stor grad 
at store deler av vintervedlikeholdet er brukt Likevel forventes det å gå i balanse ved årets 
slutt.. 
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Fellestjenester

R-2009 Oppr-B-10 Rev-B-2010 R-2010 Avvik
Utgift 6 448 7 099 7 099 7 163 -64
Inntekt -730 -459 -459 -871 412
Netto utgift 5 718 6 640 6 640 6 292 348  
 
Sterkt redusert vedlikehold for å kompensere for manglende budsjettering på      andre 
ansvarsområder; drift av skoler og barnhager er prioritert. Honningsvåg barnehage nedlagt.  
Noe høyere lønnskostnader grunnet nødvendig inntak av vikarer og overtid  
pga permisjoner og prosjekt Nordkapp barnehage som ble gjennomført i egenregi. 
 
Skatt og rammetilskudd

R-2009 Oppr-B-10 Rev-B-2010 R-2010 Avvik
Utgift 2 291 1 667 1 667 2 604 -937
Inntekt -54 849 -58 169 -58 169 -59 620 1 451
Netto utgift -52 558 -56 502 -56 502 -57 016 514  
 
Samlet sett for området rammetilskudd og skatt ser det greit ut. Vi mottar mer 
rammetilskudd enn budsjettert, noe som skyldes høyere innbyggertall. 
 
Renter og avdrag

R-2009 Oppr-B-10 Rev-B-2010 R-2010 Avvik
Utgift 6 814 7 070 7 070 6 871 199
Inntekt -295 -433 -433 -308 -125
Netto utgift 6 519 6 637 6 637 6 563 74  
 
Renter og avdrag er foreløpig i henhold til budsjett.  
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