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1. Årsbudsjett 2017  

Nordkapp kommunes årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for årene 2016 – 2019 

fremkommer i hovedoversikten nedenfor. Driftsbudsjettet for 2016 balanserer med et netto 

driftsresultat på kr 1 949 638. I økonomiplanperioden 2017 - 2019, balanserer driftsbudsjettet 

med et netto driftsresultat på henholdsvis kr 1 492 823, kr 1 693 150 og kr 1 896 013 

 

1.1 Forutsetninger og utgangspunkt 

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

for 2017 som ble presentert av regjeringen torsdag 6. oktober 2016. Rammene som her ble 

foreslått er omlag kr 1,0 mill lavere enn det som ble lagt frem for politisk diskusjon i 

budsjettseminaret 10. juni 2016. Disse rammene var da basert på det som ble fremlagt i mai i 

forbindelse med revidert Nasjonalbudsjett for 2016 og kommuneproposisjonen for 2017. 

Endelig innstilling til budsjett for 2017 ble vedtatt av Stortinget 5. desember.  

 

Rådmannens innstilling til budsjett for 2017 og planperioden 2017 - 2020 var basert på det 

konsekvensjusterte budsjettet som ble lagt frem for politisk behandling i Formannskapet 

1.11.2016 og Kommunestyret 9.11.16. Dette forslaget hadde en ramme som balanserte med et 

mindreforbruk på omlag kr 3,0 mill.  

 

Forutsetningen for konsekvensjustert budsjett for 2017 var at rammene for 2016 videreføres 

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

er fattet og eventuelle påviste feil fra budsjett 2016. Det er i konsekvensjustert budsjett for 

2017 lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst (deflator) på 2,5 %. Det er videre lagt til 

grunn for hele planperioden følgende forutsetninger: 

 Lønns- og prisvekt på 2,5 % 

 Årlig økning i frie inntekter på 2,5 % 

 Årlig økning i renter og avdrag på 1,0 % 

 

Budsjettets profil tar utgangspunkt i Regjeringens budsjettforslag for 2017 som innebærer en 

reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 4,8 milliarder kroner. Det legges opp til 

en realvekst i kommunesektorens frie inntekter fra 2016 til 2017 på 3,8 milliarder kroner. 

Dette er omlag 0,3 mrd kroner lavere enn i forslaget til Statsbudsjett som ble lagt frem 6. 

oktober 2016 og er knyttet til blant annet satsningen på økt lærertetthet som nå gis som 

øremerket tilskudd (omlag 150 mill kroner).   

 

Regjeringen foreslår innstramminger i ordningen knyttet til ressurskrevende brukere. Dette 

ved at både de samlede tilskuddene til ordningen blir lavere, samt at innslagspunktet for 

tilskuddsordningen økes mer enn anslått lønnsvekst. Det er dermed totalt sett forslag om en 

svekking av ordningen knyttet til ressurskrevende brukere under 67 år. I tillegg er det forslag 

om reduksjon i distrikts-  og regionalpolitiske tilskudd blant annet ved manglende 

prisjustering av Nord-Norge tilskuddet. 

 

Nordkapp kommunes frie inntekter for 2017 er beregnet til omlag kr 211mill. Dette er en 

vekst på omlag 2,0 % sammenlignet med beregnet regnskap for 2016. Det er viktig å være 

klar over at anslaget på frie inntekter i forslaget til Statsbudsjett for 2017 er basert på 

innbyggertall pr 1.1.2016 og 1.7.2016. Inntektsutjevningen, som er en del av de frie 

inntektene, skal baseres på innbyggertallet pr 1.1.2017 og vil dermed først være kjent når 

disse tallene offentliggjøres i januar/februar 2017. I den grad befolkningsveksten fra 1.1.2016 

til 1.1.2017 for Nordkapp kommune er lavere enn landsgjennomsnittet, vil dette kunne slå 

negativt ut i forhold til inntektsutjevningen. 
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Kommunestyret behandlet første forslag til budsjett for 2017 og planperioden 2017 - 2020 i 

sitt møte 9.11.2016. Her ble det med 13 mot 6 stemmer (H og V) fattet følgende vedtak: 

 Første utkast til budsjett for 2017 tas til orientering. Rådmannen bes arbeide videre 

 med budsjettet for 2017 innenfor de rammer som er fremlagt og med en  

 budsjettbalanse på omlag kr 3,0 mill. Brutto ramme for investeringsbudsjett for 2017 

 settes til omlag kr 20,0 millioner inkludert investering i bunkersanlegg med kr 10,0 

 mill. 

 

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak av 9.11.2016 arbeidet rådmannen videre med 

budsjettet innenfor de rammer og vedtak som her ble fattet. Det var i dette arbeidet viktig å 

opprettholde budsjettbalansen slik som vedtatt. I den grad det da skulle finnes rom for nye 

tiltak i budsjettet måtte det også søkes finansieringskilder for dette innenfor de gitte rammer.  

 

Det har siden kommunestyrets vedtak 9.11.2016 kommet opp forhold som medførte at 

fremlagt budsjettbalanse som da ble presentert, ble styrket. I tilegg var det kommet nye behov 

som belastet driftsbudsjettet ytterligere. Netto medførte dette at budsjettbalanse ble styrket 

med omlag kr 0,8 mill. 

a) I rådmannens første forslag til budsjett ble det fremmet forslag om økning av gebyrene 

for vann og avløp utover den ordinære prisstigningen. Dette for å finansiere ny 

stillingshjemmel innenfor selvkostområdet vann og avløp. Kommunestyret avviste 

dette med begrunnelse i manglende hjemmel for opprettelse av stilingen. Rådmannen 

anbefalte imidlertid at gebyrøkningen ble gjennomført til tross for kommunestyrets 

påpekning av manglende hjemmel. Stillingens berettigelse er synliggjort i egen sak til 

kommunestyret. Alternativet som ble anbefalt var at stillingen ble tatt ned og fjernet. 

Budsjettbalansen styrkes som følge av dette med kr 490 000. 

 

b) I det fremlagte budsjettforslaget for 2017 er det lagt inn relativt store økninger i 

sosialhjelpsutbetalingene for 2017. Denne økningen er basert på erfaringstall og 

henger sammen med at mange bosatte flyktninger vil gå ut av 

introduksjonsprogrammet og rett over på sosialhjelp. Rådmannen finner det dermed 

naturlig at denne økningen søkes finansiert ved å bruke av midler som tidligere er satt 

av fra introduksjonstilskuddet til nettopp slikt formål. Det legges dermed opp til at 

økte sosialhjelpsutbetalinger som er budsjettert med kr 500 000 i 2017 finansieres med 

bruk av fond knyttet til introduksjonsordningen. Budsjettbalansen styrkes som følge 

av dette med kr 500 000.  

 

c) Vi står foran et veiskille i forhold til dagens versjon av e-phorte saksbehandling og 

arkivsystem. Dagens versjon er i ferd med å bli de-supportert. Vi må derfor i løpet av 

kort tid ta stilling til oppgradering til nye versjoner. I den forbindelse er det gjort 

vurderinger i forhold til fortsatt innstalleringer av systemet på egne servere eller såkalt 

ASP-løsning hvor alt ligger på server hos leverandør. Ut fra en totalvurdering er det 

gjort beslutning om at oppgraderingen skal skje med utgangspunkt i ASP løsning. En 

slik driftsløsning vil imidlertid ha en noe høyere årlig driftskostnad i og med at  

løsningen da driftes eksternt. I dette ligger både drift av systemet, samt fremtidig 

oppgradering, vedlikehold og brukerstøtte. Årlig driftskostnad antas å øke med omlag 

kr 200 000. Samtidig vil dette på sikt gi oss besparelser i form av færre servere og drift 

av disse. Hvor store disse besparelsene vil være er fortsatt usikkert, og derfor legges 

dette ikke inn i driftsbudsjettet nå. Det tas kun høyde for de kjente økte kostnadene 

med ASP-løsningen. Budsjettbalansen svekkes som følge av dette med kr 200 000. 
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Kommunestyret vedtok på bakgrunn av statusrapportering fra Nordkapp sokn å styrke 

overføringen i 2017 med kr 200 000 utover rådmannens forslag. Rammen til Nordkapp 

sokn for 2017 er dermed vedtatt til kr 3,030 mill. Dette tiltaket kommer i tillegg til forslag 

som rådmannen la frem og som ble vedtatt finansiert ved reduksjon av fremlagt forslag til 

budsjettbalanse. 

 

Fokusområder 

1. Det er i budsjettet for 2017 lagt til grunn at den pågående prosessen innenfor Helse og 

omsorg også i 2017 skal gi effekter. Det ble allerede i budsjettet for 2016 lagt inn 

effekt med kr 1,8 mill. Dette har vist seg utfordrende å gjennomføre så langt. Til tross 

for dette er det rådmannens vurdering at det er nødvendig og realistisk, men også en 

forutsetning, at prosessen skal og må gi effekter. På bakgrunn av dette er det dermed 

tatt inn ytterligere effekter av prosjektet  i 2017 med kr 2,5 mill. Totalt er det dermed 

for 2016 og 2017 tatt ut rasjonaliseringsgevinster i budsjettsammenheng med kr 4,3 

mill. Det er rådmannens vurdering at det ikke vil kunne være mulig å gjennomføre 

andre endringer/tiltak for å imøtekomme ytterligere krav til budsjettbalansen.   

 

Bakgrunnen er at kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres et 

organisasjonsutviklingsprosjekt (OU -prosjekt) i perioden 2015 - 2017 innenfor helse- 

og omsorgssektoren. Prosjektet, "Den trygge havnen", dreier seg i hovedsak om å 

utvikle/endre helse- og omsorgstjenesten slik at Nordkapp kommune får mest mulig 

bærekraftige tjenester i fremtiden. Det forutsettes at alle mennesker har et 

grunnleggende ønske om å være selvstendige og aktive hele livet. Der brukere ikke er i 

stand til det skal fagpersonell iverksette kompenserende tiltak slik at brukernes 

grunnleggende behov for helse og omsorgstjenester blir ivaretatt. I helse- og 

omsorgstjenesten legges det derfor vekt på å utvikle en endret tjenesteprofil, noe som 

også vil innebære at ressurser flyttes dit hvor tjenestene skal styrkes og utvikles. Dette 

betyr at helse- og omsorgstjenesten må ha en utforming og organisering som ivaretar 

en slik utvikling. En større grad av fleksibilitet blant ansatte og i hele tjenestetilbudet, 

samt en mer helhetlig samhandling og ressursstyring på tvers av alle nivåer vil være 

nødvendig. 

 

Hovedfokuset for sektoren i 2017 vil være å gjennomføre prosjektmålene gjennom 

iverksettelse av konkrete tiltak. Det vil være viktig å synliggjøre hvilke endringer som 

gjøres og hvilke resultater som oppnås, både kortsiktige og langsiktige. OU- prosjektet 

"Den trygge havnen" er en stor og omfattende omstilling hvor mange delområder skal 

koordineres og ivaretas. Dette krever stor grad av samarbeid mellom administrasjon og 

tillitsvalgte på alle nivå. Et samarbeid som må fungere godt for at vi skal kunne hente 

ut gevinster og som må dedikeres tid til nødvendige prosesser. Det er flere utfordringer 

med en slik stor omstilling, blant annet er det vanskelig å  forutse takten i nedlegging 

av institusjonsplasser siden dette forutsetter naturlig avgang. Så lenge omsorgstjenesten 

har hatt høy dekningsgrad på sykehjemsplasser opptar pasienter/beboere plassene i lang 

tid og det blir lite rullering. Det vil derfor være avgjørende med større omløp av-  og 

mer fleksibel bruk av plassene for å lykkes.  

 

Det anbefales at den strategien som er trukket opp og informert om gjennom 

rapporteringer videreføres og at prosjektet fredes til målene er oppnådd. Dette vil si at 

de tiltakene som tidligere er foreslått og som ligger i prosjektet blir implementert og 

videre fører til forventede effekter. Som en del av dette arbeidet vil det i 2017 stilles 

større krav til ledelse og til tettere og tydeligere rapportering på kostnadsdrivere og 

regnskap. 
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2. Arbeidet med organisering og oppgaveløsning i Oppvekst- og kultursektoren vil bli 

prioritert i 2017. Det stilles store forventninger til ny leder i sektoren og det vil bli 

igangsatt mer organisert arbeid med tanke på fremtidig struktur i sektoren. 

 

3. Nordkapp kommune har påtatt seg et stort ansvar i forhold til bosetting av flyktninger. 

Vi har for perioden 2014 tom 2016 forpliktet oss til å bosette 10 nye flyktninger hvert 

år. I tillegg vedtok kommunestyret i 2015 å bosette ytterligere 15 flyktninger i 2016 og 

30 - i 2017. Dette er senere nedjustert noe fra IMDI og kommunen har nå forpliktet seg 

til å bosette inntil 20 nye flyktninger i 2017. Dette har vi til en viss grad igangsatt 

"rigging" for. Det er inngått avtale om nye lokaler knyttet til voksenopplæringen og 

flyktningtjenesten styrkes i takt med økt bosetting. Alt dette skjer innenfor rammen av 

tilskuddordningen for hhv norsk- og samfunnsfagundervisning og innenfor rammen av 

det kommunen mottar av integreringstilskudd. Dette arbeidet vil måtte ha fokus 

fremover og da også i forhold til ytterligere styrking både av helsesøsterressursene, 

ressurser i skolen og ressurser innenfor rehabiliteringstjenesten. I hht utredningen som 

kommunestyret behandlet i juni vil styrkingen skje i takt med økt bosetting og innenfor 

de økonomiske rammene som ble avtegnet. 

 

4. Organisering og sammensetning av rådmannens ledergruppe vil bli analysert og 

gjennomgått - dette som en oppfølging av vedtak fattet i formannskapet i mai 2016.  

 

5. Arbeidet med kommunens IT-systemer og løsninger vil videreføres i 2017. Det er i 

løpet av høsten 2016 igangsatt et større oppgraderingsarbeid knyttet til IKT-

infrastrukturen Det er besluttet å kjøre videre på citrix som løsning og dette arbeidet vil 

bli avsluttet i løpet av tidlig 2017. Det skal deretter løpende gjennomføres nye 

satsninger på IKT, både i form av oppgraderinger av arkiv- og saksbehandlingssystem 

og generell fokus på nye, "fremtidsrettede" løsninger for tjenesteproduksjonen. Ny 

driftsleder for IKT vil være på plass fra 1. februar 2017.  

 

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

Nordkapp" er inne i sitt 3 år. Det har vært gjennomført ulike aktiviteter og vi ser også 

effekter av dette i form av nedgang i sykefraværet. Prosjektet vil bli videreført også i 

2017 innenfor eksisterende rammer og med eventuelle bidrag fra eksterne (KLP, 

eventuelt andre). Rådmannen vil også vurdere hvorvidt prosjektet i større grad bør få 

status som en faste del av driftsorganisasjonen med kontinuerlig fokus. 

 

Oppsummert kan vedtatt driftsbudsjett 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 % 
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Gjeldsbelasting: 

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

til investeringer og derigjennom opptak av ny, langsiktig gjeld.  

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

langsiktig lånegjeld som hovedregel ikke skal overstige kr 10,0 mill. Ved å holde seg innenfor 

denne ”handlingsregelen” vil vi sakte men sikkert redusere gjeldsnivået, også nominelt. Det er 

i budsjettet for 2017 lagt til grunn et slikt nivå i forhold til renter og avdrag, dog med det 

avviket som er beskrevet nærmere ovenfor. 

 

Kommunens lånebelastning er på omlag kr 287 mill, noe som utgjør i overkant av kr 87 000 

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

dette en utfordring som legger press på vårt handlingsrom. Vi bruker omlag kr 26,0 mill i 

2016 til betjening av gjeld over drift. Ut fra snittet for Finnmark er dette kr 5,0 – kr 6,0 mill 

mer enn resten av fylket. Sammenlignet med landet som helhet bruker vi nesten dobbelt så 

mye til betjening av lånegjeld. Betjeningen av den langsiktige gjelden utgjør om lag 9 % av 

brutto ramme. Når vi samtidig vet at svært mye av driftsregnskapet for øvrig er bundet opp i 

faste utgifter og lønn, i tillegg til at det er gjennomført store og omfattende kutt tidligere år, er 

spillerommet og det økonomiske handlingsrommet etter hvert blitt svært begrenset. Det vil 

dermed fortsatt være viktig at gjeldsgraden reduseres, noe som på sikt vil gi et bedre 

økonomisk handlingsrom. 

 

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

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

230 mill sikret med langsiktige avtaler. Ulempen med dette er som tidligere orientert om at vi 

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

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

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

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Nordkapp kommune vedtok høsten 2014 første generasjon kommuneplanens samfunnsdel. 

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

 

Budsjettet og økonomiplanen vil være handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel hvor 

ønsket utvikling da skal gjenspeile de økonomiske prioriteringene som gjøres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nordkapp kommune 

___________________________________________________________                 

_____________________________________________________________ 

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 - Nordkapp kommune 
  

9 

1.2 Hovedoversikt drift for økonomiplanperioden    

 

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

saldert med positivt resultat. I 2017 er det budsjettert med et mindreforbruk på ca kr 3,67 mill. 

Videre utover i perioden er det budsjettert med mindreforbruk. I planperioden 2018 - 2020 er 

det lagt til grunn moderate lønnsoppgjør. Det er videre lagt til grunn moderat prisutvikling i 

perioden. Totalt sett er det lagt til grunn en lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på 2,5 % 

årlig i hele perioden. Anslaget over de frie inntektene er basert på at folketallet holder seg 

stabilt i planperioden.  

 

Forklarende kommentarer til noen av budsjettpostene: 

Overføring med krav til motytelse:  

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

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

lag og foreninger, sosialhjelp og lignende. 

 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon:  

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

vedlikeholdstjenester etc. 

 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon:  

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

barnehager etc. 

 

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Nordkapp

Brukerbetalinger -14 788 687 -15 232 347 -15 689 316 -16 081 545

Andre salgs- og leieinntekter -28 364 258 -28 711 596 -29 572 943 -30 312 266

Overføringer med krav til motytelse -18 262 808 -18 719 376 -19 187 361 -19 667 041

Rammetilskudd -132 514 000 -135 826 850 -139 222 521 -142 703 084

Andre statlige overføringer -10 316 518 -10 574 430 -10 838 791 -11 109 760

Skatt på inntekt og formue -79 445 000 -81 431 125 -83 466 903 -85 553 576

Eiendomsskatt -6 891 065 -7 063 342 -7 239 926 -7 420 924

Sum driftsinntekter (B) -290 582 336 -297 559 066 -305 217 761 -312 848 196

Lønnsutgifter 153 327 239 157 160 420 161 089 429 165 116 661

Sosiale utgifter 26 528 649 27 191 869 27 871 656 28 568 450

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 51 257 948 52 539 408 53 852 873 55 199 192

Kjøp av varer og tejenester som erstatter komm tjprod 12 606 845 12 606 845 12 606 845 12 606 845

Overføringer 17 235 109 17 240 109 17 245 239 17 250 492

Avskrivninger 13 884 876 14 023 724 14 163 961 14 305 601

Fordelte utgifter -120 147 -123 739 -127 440 -130 625

Sum driftsutgifter (C) 274 720 519 280 638 636 286 702 563 292 916 616

Brutto driftsresultat (D=B-C) -15 861 817 -16 920 430 -18 515 198 -19 931 580

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -700 000 -707 000 -714 070 -721 211

Sum eksterne finansinntekter (E) -700 000 -707 000 -714 070 -721 211

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 14 000 000 14 140 000 14 281 400 14 424 214

Avdragsutgifter 12 207 500 12 329 575 12 452 871 12 577 400

Sum eksterne finansutgifter (F) 26 207 500 26 469 575 26 734 271 27 001 614

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 25 507 500 25 762 575 26 020 201 26 280 403

Motpost avskrivninger -13 884 876 -14 023 725 -14 163 962 -14 305 602

Netto driftsresultat (I) -4 239 193 -5 181 580 -6 658 959 -7 956 779

Bruk av bundne fond -550 000 -50 500 -51 005 -51 515

Sum bruk av avsetninger (J) -550 000 -50 500 -51 005 -51 515

Til ubundne avsetninger 4 789 193 5 232 080 6 709 964 8 008 294

Sum avsetninger (K) 4 789 193 5 232 080 6 709 964 8 008 294

Regnskapsmessig mer- mindreforbruk (L=I+J-K) 0 0 0 0
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Motpost avskrivninger:  

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

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

lån. 

 

 

 
 

Budsjettforutsetninger, inntekter i bevilgningsbudsjettet 

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

ordinært rammetilskudd og andre generelle statstilskudd. Skatteanslaget og 

beregningen av ordinært rammetilskudd er basert på forutsetningene i opplegget 

for kommuneøkonomien i vedtak til statsbudsjett for 2017. 

2) Andre generelle statstilskudd omfatter momskompensasjon, rente og avdragsstøtte, 

m.v. 

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTSBUDSJETT Regnskap Budsjett Budsjett Plan Plan Plan

(BUDSJETTSKJEMA 1A) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Skatt på inntekt og formue 1) -72 133 682 -74 146 000 -79 445 000 -81 431 125 -83 466 903 -85 553 576

Ordinært rammetilskudd 1) -128 850 052 -130 931 000 -132 514 000 -135 826 850 -139 222 521 -142 703 084

Skatt på eiendom -6 894 445 -6 891 065 -6 891 065 -7 063 342 -7 239 926 -7 420 924

Andre generelle statstilskudd 2) -7 724 182 -7 994 926 -10 316 518 -10 574 430 -10 838 791 -11 109 760

Sum frie, disponible inntekter -215 602 361 -219 962 991 -229 166 583 -234 895 747 -240 768 141 -246 787 344

Renteinntekter og utbytte -1 011 317 -700 000 -700 000 -707 000 -714 070 -721 211

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 13 265 619 13 768 500 14 000 000 14 140 000 14 281 400 14 424 214

Avdrag på lån 11 279 283 11 557 500 12 207 500 12 329 575 12 452 871 12 577 400

Netto finansutgifter 23 533 585 24 626 000 25 507 500 25 762 575 26 020 201 26 280 403

Til dekning av tidligere års  

 regnskapsmessige merforbruk

Til ubundne avsetninger  1 951 109

   Udisponert resultat 1 949 638 3 667 448 4 099 118 5 565 672 6 852 559

Til bundne avsetninger 5 646 416 1 121 745 1 132 962 1 144 292 1 155 735

Bruk av fri, disponibel avsetning

Bruk av tidligere års 

 regnskapsmessige mindreforbruk -4 451 109

Bruk av ubundne avsetninger 0

Bruk av bundne avsetninger -6 660 217 -650 000 -550 000 -50 500 -51 005 -51 515

Netto avsetninger -3 513 801 1 299 638 4 239 193 5 181 580 6 658 959 7 956 779

Overført til investeringsbudsjettet

Til fordeling drift -195 582 576 -194 037 353 -199 419 890 -203 951 592 -208 088 981 -212 550 162

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 186 619 606 194 037 353 199 419 890 203 951 592 208 088 981 212 550 162

Merforbruk/mindreforbruk (+/-) -8 962 970 0 0 0 0 0
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DRIFTSBUDSJETT Regnskap Budsjett Budsjett Plan Plan Plan

(BUDSJETTSKJEMA 1B) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Til fordeling drift  (fra budsjettskjema 1A ) 186 619 606 194 037 353 199 419 890 203 951 592 208 088 981 212 550 162

Refusjoner (momskomp, premieavvik etc) -7 564 921 -510 361 -5 206 691 -4 694 900 -4 683 520 -4 672 567

Sum fordelt 179 054 685 193 526 992 194 213 199 199 256 692 203 405 461 207 877 595

Fordelt på rammeområdene:

1.1  Sentrale styringsorganger

27 427 346 26 480 859 28 399 250 28 984 093 29 583 562 30 198 008

-6 502 086 -607 685 -645 790 -664 421 -683 592 -700 682

       Sentraladministrasjonen 20 925 260 25 873 174 27 753 460 28 319 672 28 899 970 29 497 326

76 139 353 74 014 916 74 639 653 76 448 603 78 302 772 80 203 306

-15 217 325 -9 990 304 -9 706 954 -9 981 714 -10 264 304 -10 520 910

1.2  Oppvekst- og kultur 60 922 028 64 024 612 64 932 699 66 466 889 68 038 468 69 682 396

99 984 284 100 068 048 99 565 390 101 886 439 104 265 327 106 703 526

-32 949 622 -26 511 458 -28 865 307 -29 135 092 -29 925 945 -30 674 087

1.3  Helse og sosial 67 034 662 73 556 590 70 700 083 72 751 347 74 339 382 76 029 439

2 038 988 717 170 717 599 718 039 718 490 718 952

-1 029 835 -50 000 -50 000 -50 500 -51 005 -51 515

1.4  Tiltak og næring 1 009 153 667 170 667 599 667 539 667 485 667 437

32 839 094 31 428 150 32 792 265 33 372 842 33 967 368 34 576 217

-22 672 660 -22 377 547 -23 482 536 -23 679 569 -24 386 007 -24 995 655

1.5  Tekniske formål 10 166 434 9 050 603 9 309 729 9 693 273 9 581 361 9 580 562

21 039 467 21 924 097 22 362 960 22 916 703 23 484 288 24 066 066

-2 042 319 -1 569 254 -1 513 331 -1 558 731 -1 605 493 -1 645 631

1.6  Fellestjenester 18 997 148 20 354 843 20 849 629 21 357 972 21 878 795 22 420 435

Sum brutto driftsutgifter 259 468 532 254 633 240 258 477 117 264 326 719 270 321 807 276 466 075

Sum brutto driftsinntekter -80 413 847 -61 106 248 -64 263 918 -65 070 027 -66 916 346 -68 588 480

Kalkulatoriske kostnader, avskrivninger -3 631 065 -3 649 956 -3 631 065 -3 631 065 -3 631 065 -3 631 065

Fordelt  nettoutgift på 1.1 - 1.6 175 423 620 189 877 036 190 582 134 195 625 627 199 774 396 204 246 530
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INVESTERINGSBUDSJETT Regnskap Budsjett Budsjett Plan Plan Plan

(BUDSJETTSKJEMA 2A) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Investeringer i anleggsmidler 38 061 15 500 23 575 16 100 13 100 23 100

Utlån og forskutteringer 1 465 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Avdrag og renter 4 048 4 100 4 300 4 500 4 700 4 900

Avsetninger 121

Årets finansieringsbehov 43 695 23 600 31 875 24 600 21 800 32 000

Finansiert slik :

Bruk av lånemidler 17 179 19 500 27 575 20 100 17 100 27 100

Inntekter fra salg av anleggsmidler 25

Tilskudd til investeringer 7 253

Mottatte avdrag på lån og refusjoner 14 530 4 100 4 300 4 500 4 700 4 900

Andre inntekter 10

Sum ekstern finansiering 38 997 23 600 31 875 24 600 21 800 32 000

Overført fra driftsbudsjettet

Bruk av avsetninger 4 698

Sum finansiering 43 695 23 600 31 875 24 600 21 800 32 000

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
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1.3 Driftsbudsjettet  

 

Årsbudsjettets inntekter 

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

2017. Beregningene som ligger til grunn forutsetter et folketall pr 1.7.2016 på 3288 

innbyggere. 

Budsjettforslaget bygger på følgende inntektsanslag: 

 Skatt på formue og inntekt   kr   79,445 mill 

 Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning kr 132,514 mill 

 Eiendomsskatt     kr     6,891 mill 

 Andre statlige overføringer   kr   10,317 mill 

  

Til sammen utgjør dette om lag kr 229 mill. I tillegg kommer egeninntekter i størrelsesorden 

kr 61,5 mill. 

  

Renter og avdrag  

Renteutgiftene er beregnet ut fra dagens rentenivå på kommunens lånegjeld. Det er ikke lagt 

til grunn noen endring i rentenivået i løpt av 2017. Som nevnt innledningsvis har kommunen 

foretatt sikring av en stor andel av lånegjelden. Denne andelen er på om lag 80 % av 

lånegjelden (total lånegjeld er på om lag kr 287 mill ved utgangen av 2016). Dette betyr at vi 

på kort sikt ikke vil være så følsomme for renteøkninger. På den andre siden betaler vi i dag 

relativt sett en for høy rente fordi sikringene som vi i dag har er til et gjennomsnittlig 

rentenivå på om lag 4-5 %.  

 

Det er imidlertid gjort grep i forhold til omstruktureringer av eksisterende sikringsavtaler og 

vi høster nå en viss effekt av dette ved at renteutgiftene ble redusert noe i løpet av 2015. Dette 

har som resultat at nivået på budsjetterte renteutgifter er redusert med omlag kr 0,5 mill i 

forhold til opprinnelig budsjett for 2015. 

 

Alt av låneopptak de siste årene er gjort til flytente rente. Det vil ut fra dagens situasjon ikke 

være aktuelt å foreta ytterligere sikringer 

 

Kommunens lånegjeld vil i løpet av økonomiplanperioden ikke bli redusert vesentlig som 

følge av forslag til investeringsbudsjett. 

 

  

Drift totalt

Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015

258 477 117    254 633 240     259 468 532     

(64 263 918)     (61 106 248)     (80 413 847)      

(3 631 065)       (3 649 956)       (3 631 065)        

190 582 134    189 877 036     175 423 620     

Driftsutgifter

Driftsinntekter

Kalk kostn/avskr

Netto utgift
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2. Rammeområdene  

2.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjonen  

 
 

Rammeområdet omfatter folkevalgte, politiske styringsorganer, og sentrale administrative 

støttefunksjoner og tjenester.  

 

Under sentraladministrasjonen ligger budsjettert lønnsøkning for 2017 som beløper seg til  

omlag 3,0 mill inkludert pensjon. Denne potten blir fordelt på sektorene når lønnsoppgjøret er 

klart. I budsjettallet for 2016 er potten fordelt, derfor er rammen lavere enn opprinnelig 

vedtak. Tilsvarende er det i rammen for 2017 tatt med pott til lønnsoppgjøret som på samme 

måte vil bli fordelt når lønnsoppgjøret for 2017 er klart. 

 

Det er budsjettert med et lønnsoppgjør som utgjør omlag 2,5 % på årsbasis.  

 

Sentraladministrasjonen vil i løpet av første halvår 2017 gjennomgå store personalmessige 

endringer. Ny stabssjef tiltrer 1. februar, likeså ny driftsleder på IKT. Servicekontoret vil få 

stor utskiftninger i løpet av 2017, hvor to av tre tilsatte går av med pensjon. En ny 

medarbeider er allerede tilsatt og startet i stillingen 3. januar 2017. Arbeidet med ansettelse av 

ny rådmann er godt i gang og det tas sikte på at innstilling vil forelegges kommunestyret i 

løpet av januar 2017. Med normal saksgang er det grunn til tro at ny rådmann vil være på 

plass i løpet av mai/juni 2017. 

 

Universell utforming  

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

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

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

Universell utforming og tilgjengelighet for alle i hele rådhuset er planlagt med oppstart av 

hovedprosjekt i 2018. 

 

Planområdet 

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

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

og vedtak er fattet. 

Ny planstrategi ble vedtatt 9. november 2016 og 2017 vil gå med til oppfølging av de vedtatte 

planarbeider. Det vil i løpet av året bli igangsatt to relativt store planprosjekter; sentrumsplan 

for Honningsvåg og detaljregulering av Nordkapp halvøya. Begge disse planene vil være 

omfattende både med tanke på involvering og planfaglige problemstilinger. Det vil dermed 

være behov for hente inn ekstern kompetanse til dette arbeidet. Det antas at dette vil kunne 

dekkes innfor vedtatt ramme for 2016 og restbeløp som overføres til 2017. 

Utover dette skal arbeidet med både Vann- og avløpsplan, Næringsstrategier og 

Trafikksikkerhetsplan igangsettes og gjennomføres i løpet av 2017. 

Sentraladministrasjon og politisk

Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015

28 399 250      26 480 859      27 427 346       

(645 790)         (607 685)          (6 502 086)        

27 753 460      25 873 174      20 925 260       

Sum utgifter

Sum inntekter

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

varierende omfang.  

 

IKT 

Som nevnt innledningsvis har vi igangsatt et større arbeid med oppgraderinger av kommunens 

IKT-systemer. Det er besluttet å kjøre videre på citrix som løsning og arbeidet med 

oppgradering av hele løsningen vil bli avsluttet tidlig i 2017. Det skal deretter løpende 

gjennomføres nye satsninger på IKT, både i form av oppgraderinger av arkiv- og 

saksbehandlingssystem og generell fokus på nye, "fremtidsrettede" løsninger for 

tjenesteproduksjonen. Ny driftsleder for IKT vil være på plass fra 1. februar 2017 og 

funksjonen vil da bestå av 3 årsverk inkludert ressurs knyttet til Honningsvåg skole. 

 

2017 vil også bli viet oppmerksomhet tilknyttet arbeidet med å få på plass utakst til IKT-

strategier. Dette er et arbeid som har vært nedprioritert, men som er helt nødvendig å få 

igangsatt. Det utviklingsmessige - og strategiske arbeidet ble påbegynt høsten 2015 gjennom 

intern rapport utarbeidet av tidligere IT-ansatt. I tillegg foreligger rapport fra 

kartleggingsarbeid utført av eksternt konsulentfirma i desember 2015. Disse 

faktadokumentene og kommunens erfaringer på hva som trengs, vil blant annet danne 

grunnlag for det videre arbeidet med en IKT-strategi for Nordkapp kommune.  

 

Servicekontoret/personal 

I løpet av 2017 blir  det endringer og nytilsetting på servicekontoret og ved 

personalavdelingen knyttet til naturlig avgang. Disse støttefunksjonene er særdeles viktig for 

hele organisasjonen og eventuelle endringer her må derfor planlegges i god tid for å sikre 

kvalitet i tjenestene og overføring av kompetanse. Det er også viktig å ha fokus på at de 

tjenestene som leveres har nødvendig og ønsket utvikling. I dette ligger det naturlig å tenke 

både modernisering, digitalisering og eventuell omlegging av tjenestene slik at disse blir best 

mulig effektive og fremtidsrettet. 

Generelt sett må de personalpolitiske reglementene gjennomgås i 2017, og det må også 

vurderes om det er behov for utarbeiding av nye reglement/retningslinjer.  

Som nevnt innledningsvis er det igangsatt arbeid med å se på oppgaveorganiseringen innenfor 

Oppvekst- og kultursektoren. Dette arbeidet vil kunne medføre organisatoriske justeringer i 

øvrige del av organisasjonen, dvs. i støttetjenestene; økonomi, personal og servicekontoret.  

Tariffmessig er det i 2017 et mellomoppgjør.  Det er ikke forventet store lønnsmessige 

konsekvenser. 

Prosjekt 

Det er for 2017 ikke planlagt igangsatt større prosjekter utover det store arbeidet som skal 

foregå innenfor IKT-området og som er omtalt ovenfor. Det vil nå være viktig for 

organisasjonen å få satt seg og sikre at nye medarbeidere får brukt tid på å gjøre seg kjent med 

oppgaver og organisasjonen forøvrig. 

 

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

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

evalueres mot slutten av 2017. 
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Bedriftshelsetjeneste 

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

kommune fom. 2017. Oppstartsmøte med bedriftshelsetjenesten er berammet  til januar. Her 

vil man sammen med rådmannens ledergruppe drøfte behov og planlegge hvordan samarbeid 

og tiltak skal gjennomføres i 2017. 

 

Pensjonsordningen 

Nordkapp kommune har med virkning fom 1.1.2014 valgt KLP som pensjonsleverandør etter 

at DnB valgte å avvikle sitt tilbud om offentlig pensjonsordning. Medlemskapet/eierskapet i 

KLP medfører at kommunen årlig må inn med et egenkapitalinnskudd beregnet i forhold til 

kommunens pensjonsforpliktelse. Ved inntredelsen pr 1.1.2014 måtte kommunen inn med et 

engangsinnskudd som beløp seg til om lag kr 6,4 mill. I tillegg et årlig egenkapitalinnskudd 

på kr 0,83 mill. Egenkapitalinnskuddet vil bli tilbakebetalt ved eventuelt skifte av 

pensjonsleverandør 

 

Årlig egenkapitalinnskudd er satt til om lag kr 0,85 mill i planperioden 2017 – 2020 og 

belastes investeringsregnskapet. 
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2.2 Oppvekst og kultur 

 
Under rammeområdet ligger barnehager, grunnskole, kommunens kulturtilbud og 

forebyggende enhet barn og unge. 

 

Administrasjon 

Oppvekst og - kultursjefstillingen ble besatt i november 2016.    

Budsjettområdene Oppvekst - og kultursjef har til disposisjon har en realøkning sammenlignet 

med 2016 på omlag 1,0 mill. Økningen går til styrking av sektoradministrasjonen gjennom ny 

stilling og til nye lokaler for Voksenopplæringen. Utover dette er rammene for 2016 

videreført for øvrige områder innenfor sektoren.  

 

FABU 

FABU er inne i sitt 3. år knyttet til det tverrfaglige arbeidet innenfor barnevern, PPT og 

helsesøstertjenesten. Enhetens hovedfokus er forebyggende arbeid blant barn og unge og å 

være tidlig inne i situasjoner som kan utvikle seg til å bli alvorlig. Med arbeidet er det et mål å 

redusere antall barn og unge som utvikler vanskelige livssituasjoner av ulike slag. 

Bemanningen fra 2016 er opprettholdt. Kommunen har de siste årene hatt relativt store saker 

knyttet til omsorgsovertakelser. Dette har medført store utgifter for kommunen. Av den grunn 

var det nødvendig å øke rammene for FABU med om lag 1 mill fom 2016. Disse rammene er 

videreført også i 2017 da det er grunn til å anta at nivået knyttet til omsorgsovertakelser 

fortsatt vil være høyt. 

 

Barnehage 

Nordkapp kommune har i 2017 videreført en sats pr mnd på kr 2 580 for foreldrebetaling.  

Videre følges forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass vedtatt i statsråd 17.4.2015, 

dette med tanke på ordning for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-

åringer i husholdninger med lav inntekt.  

 

Nordkapp kommune har tre kommunale barnehager. Det er rom for å justere kapasiteten ved 

at lukkede avdelinger kan åpnes og stenges ved behov. Dette aktualiserte seg igjen da det i 

januar 2017 ble gjenåpnet en avdeling ved Nordkapp barnehage på grunn av økt behov for 

barnehageplasser.  

Budsjettrammen for barnehagene er ikke økt for å kompensere dette. Tiltaket skal forsøkes 

finansieres gjennom innsparinger ved andre områder i sektoren.  

 

Grunnskole 

Siden høsten 2015 har Nordkapp kommune deltatt i den nasjonale skolesatsingen 

"Ungdomstrinn i utvikling" initiert av Utdanningsdirektoratet. Prosjektet har bl.a. "Vurdering 

for læring" og "klasseledelse" som sentrale elementer, sammen med erfaringsdeling og 

utvikling av det kollektive lærerkollegiet. Satsingen gjelder hele skolen, ikke bare 

Ungdomstrinnet. Satsingen er derfor i Nordkapp døpt "Nordkappskolen i utvikling".  

Satsingen er i all hovedsak finansiert gjennom Utdanningsdirektoratets tilskudd.   

 

Gjennom ulike videre - og etterutdanningstilbud viderefører kommunen satsingen på 

grunnleggende lese- og matematikkopplæring.  

Oppvekst og kultur

Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015

74 639 653      74 014 916      76 139 353       

(9 706 954)       (9 990 304)       (15 217 325)      

64 932 699      64 024 612      60 922 028       Netto utgift

Sum utgifter

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

gjennom tilskuddene kommunen allerede betaler for gjennom medlemskapet. 

  

Voksenopplæringen 

Kommunestyret vedtok 09.12.2014 å opprette en 50 % stilling øremerket 

grunnskoleundervisning, primært for flyktninger. Stillingen er besatt fra og med 1.1.2017 og 

grunnskoleundervisning for voksne starter opp i februar 2017.  

 

Med økende elevtall og etterslep på vedlikehold har det lenge vært behov for etablering av 

nye lokaler for voksenopplæring i Nordkapp kommune.  

I februar 2017 flytter voksenopplæringen inn i nye lokaler dimensjonert for undervisningen 

som er planlagt gjennomført i årene som kommer.  

Det er ingenting som tyder på at behovet vil reduseres i årene fremover.  

 

Kultur 

Oppvekst - og kultur er en stor sektor. Det er derfor viktig å ha et årvåkent blikk på 

kulturområdet. Kultur vil stadig ha en viktig funksjon som identitetsbærer og identitetsbygger 

i Nordkapp kommune.      

  

Kulturmidler 

Kulturmidlene blir videreført i 2017 tilsvarende 2016.  

 

Kulturskole 

Budsjettrammen til kulturskolen blir videreført i 2017 tilsvarende 2016.  

 

Ungdomsklubber og ungdomsråd 

Barne - og ungdomsarbeid gjennom ungdomsklubber og ungdomsråd har gjennom flere av de 

siste årene slitt noe med kontinuiteten i virksomheten. Dette har bedret seg i 2015 og 2016. 

Det har vært stabil drift på ungdomsklubben i Honningsvåg og i Gjesvær, og i 2016 gir 

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

For 2016 gir kommunen også midler til drift av klubben i Kamøyvær som eies og driftes av 

bygdelaget der. Det må stadig være et mål både på kort og lang sikt å ha fokus på dette 

arbeidet. Det er av stor samfunnsmessig betydning å ha et aktivt og oppegående 

ungdomsmiljø som selv er med og bestemmer og tar ansvar.  

Budsjettrammen på dette området blir videreført i 2017 tilsvarende 2016.  

 

Kino/Nordkapp filmfestival 

For 2017 videreføres budsjettrammene for kinoen. Nordkapp kino har et gjennomsnittlig 

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

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

filmfestival som kommunalt aksjeselskap har nå vært i virksomhet i tre år. Avtalen der 

festivalen har kjøpt tjenester av kommunen i form av festivalleder er opphørt. I følge 

samarbeidsavtalen som er inngått mellom Nordkapp kommune og Nordkapp Filmfestival skal 

kommunen bidra til Barne- og ungdomsfilmfestivalen. De endringer som er kommet gjør det 

nødvendig å revidere samarbeidsavtalen mellom kommunen og festivalen.  

 

 Teater 

Kommunens teatertilbud gis hovedsaklig gjennom Hålogaland teaters (HT) turnevirksomhet. 

Oppvekst og kulturkontoret innehar oppgaven som arrangør for HT på oppsetninger som er i 

Honningsvåg. HT har gjennomsnittlig 4 – 6 oppsetninger i løpet av året ved Nordkapp kino 

som er eneste lokale som tilfredsstiller scenekravene. I tillegg til HT setter kulturavdelingen 
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opp aktuelle større forestillinger, teater eller konserter.  

Garderobeforholdene på kinoen har lenge vært et tema og under enhver kritikk. 

Kommunestyret har vedtatt renovering av kinosalen, noe som er innarbeidet i 

investeringsbudsjettet for 2017. Etter renoveringen vil kinosalen fremstå som en kino og 

kultursal som tilfredsstiller dagens krav til kvalitet og komfort. 

 

Den kulturelle skolesekken/Den kulturelle spaserstokken 

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

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

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

henholdsvis skolebarn og eldre gode kulturopplevelser.  

 

Utgifter til andre kommuner 

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

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

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

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

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

bostedsført i andre kommuner. 

  

Det er knyttet usikkerhet til dette området og inntekter/ utgifter varierer mellom budsjettårene. 
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2.3 Helse og sosial 

 
 

Hele rammeområdet – Helse og sosial 

Under rammeområdet Helse og sosial ligger kommunens helse-, omsorg  og sosiale tjenester 

som  inneholder følgende områder: forebyggende og helsefremmende arbeid, jordmor,  leger,  

flyktningtjeneste, sosialtjeneste, rehabilitering/koordinerende enhet, hjemmebasert og 

institusjon. Overordnet lovverk er Helse- og omsorgsloven og Folkehelseloven, samt en rekke 

andre særlover.  

 

Innbyggere fordelt i alder fra barn til eldre skal etter behov gis et bredt tjenestetilbud. De siste 

årene har det vært en økning i antall barn/unge med mer sammensatte behov. Vi registrerer 

også en del yngre voksne som trenger tverrfaglig og tverrsektoriell oppfølging. Andelen eldre 

øker i befolkningen som følge av økt levealder, og med dette får vi flere personer med blant 

annet demenssykdom. I eldregruppen er det disse vi må ha et særlig fokus på og utvikle faglig 

forsvarlige tjenester og boligtjenester som gir trygghet slik at disse kan bo i egne boliger 

lengst mulig.   

 

Det er økt behov for bosetting av flyktninger og tiltak som bidrar til hensiktsmessig 

integrering. Mange av disse vil også ha behov for ulike helse- og omsorgstjenester og det er 

gjennom planlegging avdekket behov for økte ressurser for å ivareta dette. 

 

 

Helse- og omsorg 

Som nevnt innledningsvis har kommunestyret vedtatt at det skal gjennomføres et 

organisasjonsutviklingsprosjekt i årene 2015/2016/2017 innenfor helse- og omsorgssektoren. 

Prosjektet, "Den trygge havnen", har pågått siden mars 2015. Store prosesser har vært 

gjennomført og kartlegginger/ analyser har avdekket behov for endringer for å imøtekomme 

fremtidens behov. Endret praksis og drift, ny teknologi og reell brukermedvirkning samt 

bedre styring av ressursene i et mer helhetlig perspektiv vil kunne bidra til å utvikle og endre 

helse- og omsorgstjenesten i Nordkapp. I 2017 vil hovedfokuset i sektoren være å 

gjennomføre endringer i både tildeling og utøvelse av tjenester. Vi er i gang med en 

snuoperasjon som vil kreve mye av både administrative/lederressurser samt samtlige ansatte.  

  

I budsjettet for 2017 er det gjort ytterligere justeringer jamfør pågående OU- prosess med 

omlag kr 2,5 mill. Samtidig er det foretatt en del andre omdisponeringer av stillinger innenfor 

budsjettrammen som bidrar til å styrke det administrative nivået. Dette er nødvendig for at vi 

skal kunne rigge om tjenesteområdene i sektoren og komme i mål med "Den trygge havnen". 

Frem til sommeren 2017 vil vi prioritere implementering av vår nye modell og praksis som 

blant annet innebærer høyere terskel for inntak i institusjon. Det er avgjørende for å lykkes at 

vi dreier ressursbruken fra institusjonsdrift til hjemmebasert drift.  

 

I tillegg til oppgavene som er definert innenfor OU - prosjektet vil det være nødvendig å 

styrke IKT -kompetansen i sektoren herunder omstrukturere administrative og faglige 

ressurser for å kunne ivareta ansvaret innen informasjonssikkerhet - Normens krav. Dette 

arbeidet ble påbegynt i 2016 men må videreføres. 

Helse og sosial

Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015

99 565 390      100 068 048     99 984 284       

(28 865 307)     (26 511 458)     (32 949 622)      

70 700 083      73 556 590      67 034 662       Netto utgift

Sum utgifter

Sum inntekter



Nordkapp kommune 

___________________________________________________________                 

_____________________________________________________________ 

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 - Nordkapp kommune 
  

21 

 

Målområder for 2017 

OU - prosjektet "Den trygge havnen" 

Det forutsettes at alle mennesker har et grunnleggende ønske om å være selvstendige og 

aktive hele livet. Der brukere ikke er i stand til det skal fagpersonell iverksette 

kompenserende tiltak slik at brukernes grunnleggende behov for helse og omsorgstjenester 

blir ivaretatt. I helse- og omsorgstjenesten legges det vekt på å utvikle en endret tjenesteprofil, 

noe som også vil innebære at ressurser flyttes dit hvor tjenestene skal styrkes og utvikles. 

Dette betyr at helse- og omsorgstjenesten må ha en utforming og organisering som ivaretar en 

slik utvikling. En større grad av fleksibilitet blant ansatte og i hele tjenestetilbudet, samt en 

mer helhetlig samhandling på tvers av alle nivåer vil være nødvendig. 

 

Ny fag - saksenhet: Det er avdekket behov for å omorganisere administrativt/ledelsesnivå.  

Det er derfor gjort omdisponeringer av eksisterende ressurser for å utvikle og kvalitetssikre en 

del spesialiserte administrative oppgaver. Fag- saksenheten er underlagt helse- og omsorgssjef 

og vil ha et nært  samarbeid med  mellomlederne i sektoren. Et av målene vil være å sikre en 

mer effektiv forvaltning og bidra til at kommunens tjenesteyting skjer på en ressursmessig 

rasjonell måte.   

 

Etablering av avlastningstilbud for barn/unge med funksjonsproblemer. 

I påvente av avklaringer om fremtidige bygg/bolig er det besluttet å etablere midlertidig 

avlastningstilbud ved Nordkapp bo - og servicesenter. Dette er tilbud til barn/unge med 

funksjonsproblemer og med behov for jevnlig avlastning. Det er avsatt ca. 100 000 i 

investeringsbudsjettet til dette tiltaket. 

 

Ny arbeidsplan/turnus: 

Det utarbeides ny arbeidsplan i alle sektorens enheter. Fremtidens helse- og omsorgstjenester 

må i større grad utøves der brukerne er og må ha mer tverrfaglig tilnærming og være mer 

fleksibel. Det er lite helhetlig styring på ressurs- og kompetansefordeling i dagens arbeidsplan 

og særlig helgene er veldig sårbare. For å dekke opp dette bemanningsbehovet må vi med 

dagens ordning benytte små deltidsstillinger. I fremtidens arbeidsplan er målet å imøtekomme 

brukernes behov i  større grad slik at de skal måtte forholde seg til færrest mulig ansatte. 

Ressurser og kompetanse må fordeles slik at de imøtekommer dagens og fremtidens 

brukerbehov 24/7.  

 

Prosjekt Nordkappmodellen- En teambasert modell for helhetlig og koordinerte tjenester på 

71º nord.  

Dette er et innovasjonsprosjekt støttet av statlige midler. Helse- og omsorgstjenesten skal i 

større grad utøve tjenester der bruker oppholder seg. Større treffsikkerhet, mer helhet og 

fleksibilitet i fordeling av ressurser og kompetanse skal bidra til at brukeren mottar tjenester 

av god kvalitet. For å få til dette har prosjektet mål om å utvikle en modell for forsterket team. 

Prosjektstillinger finansieres i stor grad av eksterne midler 

 

Samhandling 

Elektronisk meldingsutveksling involverer samtlige avdelinger og stiller strenge krav til 

opplæring og oppfølging av systemet. I 2016 ble det igangsatt oppgraderinger av 

fagprogrammet Profil, dette må ferdigstilles etter at kommunens IKT- miljø er oppgradert. Da 

kan "Prosedyre og kunnskapsbasen PPS" som er et verktøy for kvalitet og kompetanseheving 

i helse- og omsorgstjenesten integreres og tas i bruk. Verktøyet er i bruk både i kommuner og 

spesialisthelsetjenesten og er knyttet opp mot elektronisk pasientjournal. Det er fortsatt behov 

for kompetanseheving for både systemansvarlig, superbrukere og ansatte forøvrig.  
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Nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging 

Sykefraværsprosjektet "Tett og tidlig" er inne i sitt tredje år. Noen enheter har hatt betydelig 

lavere fravær det siste året samtidig ser vi at det fortsatt er en del utfordringer. Høyt 

sykefravær er utfordrende i denne sektoren og medfører dårligere kontinuitet og kvalitet i 

tjenesteytingen, i tillegg til økte utgifter. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med 

forebyggende arbeid samt ha tett oppfølging av de som er sykemeldte. Å få ned det samlede 

fraværet og få økt det graderte sykefravær er et fortsatt mål.  

 

ABC- demensprogram   

Opplæring av ansatte innenfor dette programmet fortsetter også i 2017.  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.  

 

Frisklivssentralen 

Drift og videreutvikling av Frisklivssentralen fortsetter og i 2017. Det er betydelig mindre 

tilskuddsmidler da det forventes at drift av Frisklivssentraler legges inn i kommunenes 

budsjetter. Tjenesten har per i dag 50% fysioterapeutstilling og 50% stilling som 

ernæringskonsulent rettet mot kronikersatsningen. Målgruppen er personer med økt risiko for, 

eller de som allerede har, overvektsproblematikk, sykdommer eller utfordringer knyttet til 

fysisk og psykisk helse. I 2017 vil det både jobbes mot kronikergruppen, men også med de 

som har risiko for å falle ut av arbeidslivet. Tilbudet forutsetter en forholdsvis stor andel 

ekstern finansiering og det søkes div. tilskudd også i 2017. 

 

Prosjekt- kommunalt rusarbeid 

BrukerPlan kartlegginger i 2013/2014 viste at det er en del personer med rusproblemer og 

psykiske lidelser som har behov for bistand og oppfølging. På bakgrunn av kartleggingen fikk 

kommunen tilskudd til en 100% stilling i inntil tre år for å styrke oppfølgingsarbeidet. 

Prosjektmedarbeider ble ansatt i august 2015 og arbeidet er godt i gang. 2017 er siste året i 

prosjektet og det er avdekket behov for varige løsninger. Dette søkes løst ved 

omdisponeringer innenfor etablerte stillingsressurser. Et hovedfokus i 2017 vil være 

evalueringer av effekten av tjenestene som tilbys. 

 

Prosjekt kommunal psykolog:   

Kommunepsykologen startet i mai 2016 og fikk raskt henvist en del saker som  viser tyngden 

av kronikere, traumeutsatte og unge mennesker som er ute av arbeidslivet. Det er krevende 

saker og i 2017 vil retningslinjene for hvem som skal motta psykologtjeneste ferdigstilles. I 

de nasjonale retningslinjene er det krav til forebyggende fokus og det må rettes en innsats mot 

det området. "Raskt tilbake" og kurs i depresjonsmestring er konsept som vil sees på i 

sammenheng med Frisklivssentralen.  Kommunepsykologen har fast dag på Videregående 

skole i samarbeid med helsesøster. Pr. i dag er dette en prosjektstilling delfinansiert med 

eksterne tilskudd, men fra 2020 er det lovkrav om kommunepsykolog.  

 

Planarbeid helse- og omsorgssektoren 

"Deltakelse, aktivitet og mestring" plan for helhetlige og koordinerte tjenester i Nordkapp  

På grunn av at mye ressurser og går til implementering av "Den trygge havnen", samt at det 

blir en del endringer i mellomledernivået er det sannsynlig at vi må skyve noe på 

sektorplanen. Målet var å sluttbehandle plan for helhetlig og koordinerte tjenester i februar 

2017 men dette vil ikke la seg gjøre av årsaker beskrevet foran.  
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Helseavdelingen (legetjenesten og jordmor) 

Virksomhetene vil fortsatt drives forutsigbart både mht tjenesteproduksjon og økonomi og 

med høy grad av stabilitet også i 2017. De fleste legene er ajour med uttak av akkumulert 

Nord-Norge permisjon forut for oppstart av 2016. Situasjonen er helt endret fra hvordan det 

var for fire og to år siden.  

 

Budsjettet for jordmortjenesten er videreført i 2017 kun justert for lønns- og prisvekst.. 

Kommunen får i sin helhet refundert fra foretaket lønnsutgifter til vaktordningen med 

jordmor. Det beløper seg til om lag 40 % av de totale utgiftene til jordmortjenesten. Det er en 

målsetting å bygge ned tidligere års opparbeidet mertid, dette er det ikke tatt høyde for i 

budsjettet, men vurderes løpende gjennom året. Det har ikke vært opparbeidet "ny" mertid de 

senere årene.  

 

Fra 1. 1.2016 foreligger det en avtale i Nordkapp kommune om innføring av betalt bakvakt 

ved fastlege for turnuslege i vakt. Denne ordningen trer nasjonalt senest i kraft per mai 2018. 

Utgiftene til ordningen betyr i størrelsesorden kr 200 000 i merutgifter, som fordeler seg på 

vaktgodtgjørelse og pensjon. Dette må ses som en forberedelse til aktiv rekruttering av nye 

leger når behovet om få år finner sted også i vår kommune. Veiledning er en prioritert 

virksomhet hos oss. For å finne finansiering for dette innenfor eksisterende budsjett er 

utgiftene til medisinsk utstyr, tele- og datakommunikasjon, inventar og driftsutstyr redusert. 

Det er i 2015 og 2016 gjennomført oppgraderinger av viktige lokaler i helseavdelingen, lagt 

nytt belegg i hele etasjen og anskaffet nye møbler. Samtidig er utviklingen slik at vi i mindre 

utstrekning vil kjøpe og eie medisinsk utstyr og heller få lab-maskinene til fri benyttelse mot 

at vi kjøper forbruksmateriellet hos leverandøren. Totalt representerer dette en betydelig 

innsparing på nevnte poster, mens utgiftene til forbruksmateriell må økes noe. 

 

Både bidragsfinansiering av pasientombud og refusjon av utgifter til å dekke 

nordkappværingers bruk av legetjenester i andre kommuner har økt de senere årene.  

 

Vi får fom. 2016 halvert refusjon fra foretaket for drift av lysbehandlingsenheten 

samsvarende med redusert bruk. Tilskudd til turnuslege har gått litt opp. Det er signaler på at 

vi etter hvert vil få et tilskudd til drift av en spesialistfunksjon etter avtale med 

Finnmarkssykehuset. Dette tilskuddet er  knyttet til det å gi bestemte brukere infusjon med 

biologisk medisin i Honningsvåg, slik at de slipper å reise til sykehus jevnlig. Dette blir en 

parallell til cellegift som gis lokalt. Det vil bli en mindre godtgjørelse, og kan ikke 

budsjetteres ennå. 

 

Omsorgstjenesten refunderer etter intern avtale lønn til 20 % av merkantil stilling ved 

skrivestua for bruk av denne, mens stillingen er utgiftsført under legekapittelet. Derfor en 

refusjonspost til slutt i budsjettet. 

 

Inntektene ved legekontoret øker langsomt fra år til år parallelt med at normaltariffen justeres 

noe hvert annet år. Inntektene for 2017 tas opp noe mer enn konsekvensjustering skulle tilsi.  

 

 

Nav Nordkapp 

Budsjettet for 2017 er i det vesentlige videreført fra 2016, men det er gjort enkelte justeringer 

i forhold til forventet aktivitetsnivå i 2017. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp, så er 

budsjettet økt med kr 500 000. Dette i forhold til en antatt forventning om at flere flyktninger 

sannsynligvis ikke vil komme i arbeid etter endt introduksjonsprogram. Det er derfor tatt 

høyde for dette ved å ta i bruk avsatte midler til fond på flyktningsiden.  
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Nasjonale hovedprioriteringer for tjenestelinjen i NAV- mål og disponeringsbrev 2017 

De langsiktige og overordnede føringene for NAV er: Flere i arbeid, bedre brukermøter, økt 

kompetanse. 

  

 Økt innsats for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet  

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

 Myndige og løsningsdyktige NAV-kontor gir et bedre tjenestetilbud 

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

løsningene i NAV (nav.no) 

 Innvandrere fra land utenfor EØS-området skal gis større fokus 

 Økt innsats rundt personer med nedsatt arbeidsevne 

 

Lokalt er det lagt til grunn følgende fokusområder i 2017 

 Sykefraværsprosjektet 

«Tett og tidlig i Nordkapp» startet i 2015 og er inne i sitt siste år som prosjekt, med 

god fart mot et forhåpentligvis stabilt lavere sykefravær i organisasjonen Nordkapp 

kommune. I 2017 vil prosjektgruppa jobbe iherdig for å få på plass planlagte tiltak for 

å nå målene om et sykefravær under 6 %. Det vil bli etablert et sykefraværs/ 

nærværsteam som skal videreføre det arbeidet som prosjektgruppa har lagt til grunn, 

for så å implementere dette i den daglige driften. Arbeidet med sykefraværsprosjektet 

vil også kunne få positive ringvirkninger for den øvrige befolkningen i Nordkapp, da 

samarbeidet mellom NAV kontoret og legene, og de grepene som gjøres der, gjelder 

for alle sykemeldte.  

 Aktivitetsplikt/ sosialhjelp 

Aktivitetsplikten vil bli gjennomført i henhold til ny lovgiving, og skal etableres som 

et permanent tiltak. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan dette skal organiseres, 

men det må tas høyde for at dette krever økt tilføring av bemanningsmessige ressurser 

enten ved hjelp av statlige tilskuddsordninger eller omdisponeringer av kommunale 

midler. Dette fordi tiltaket krever en oppfølging av arbeidstakere ute i kommunale 

eller private bedrifter. Innen mars 2017 vil det foreligge et forslag til en fremtidig 

organisering av aktivitetsplikten.     

 Aktiv sommer 

Tiltaket skal videreføres, men det vil bli foretatt en evaluering av tiltaket innen februar 

2017. NAV leder, leder for rehabiliteringstjenesten og lensmannskontoret har siden 

2004 sittet i prosjektgruppa, og det vil være fornuftig å ta en gjennomgang av dagens 

organisering og om mulig videreutvikle «Aktiv sommer» til et enda bedre 

forebyggende tiltak. 

 Helhetlig internkontrollsystem for statlige og kommunale tjenester.  

NAV Nordkapp er i gang med å få på plass et internkontrollsystem som ivaretar både 

kommunale og statlige tjenester, da det vil være kunstig å skille ansvarsområdene.   

 Flyktning venn 

Hovedmålet med å ha en flyktningvenn er å praktisere det norske språket, og videre å 

lære mer om norsk kultur og lokalsamfunnet. Flyktningvennen skal være et 

medmenneske og en veiviser inn i det norske samfunnet. Det å være flyktningvenn er 

et frivillig arbeid hvor man forplikter seg for ca. et år fremover til å møtes et par timer 

i uken og gjøre ting begge trives med, dette kan for eksempel være å gå tur, lage mat, 

se fotballkamp, håndarbeid eller man bare møtes for å prate sammen. I første omgang 

vil tiltaket bli organisert i Flyktningtjenesten, men på sikt vil det kunne være 

hensiktsmessig at f.eks. frivillige organisasjoner får en større del av ansvaret. 

 Ansettelse av helsesøster med arbeidsoppgaver knyttet til flyktningfamilier. 
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I løpet av januar 2017 lyses det ut helsesøsterstilling jfr. kommunestyrevedtak fra 

februar 2016. Helsesøsterstillingen vil bli organisert under FABU, men finansiert via 

integreringsstøtten for bosetting av flyktninger. 

 Bosetting av 20 flyktninger 

Etter at IMDI har nedjustert bosettingsbehovet for flyktninger i 2017, legges det opp 

til bosetting av 10 færre flyktninger enn forutsatt (jfr. kommunestyrevedtak fra 

desember 2016) Dette vil blant annet medføre at vi ikke får gjennomført alle planlagte 

nytilsettinger innenfor flyktningområdet selv om tjenesten totalt sett er blitt betraktelig 

styrket. Tilsetting av miljøarbeider innenfor rehabiliteringstjenesten vil være neste 

prioritering så snart det foreligger økonomisk rom for dette. 

 Styrking av introduksjonsprogrammet 

Høsten 2016 gjennomførte Fylkesmannen fjerntilsyn (basert kun på tilsendt skriftlig 

materiale) med introduksjonsordningen i Nordkapp. Den formelle tilsynsrapporten er 

ennå ikke ferdigstilt, men Nordkapp kommune har fått skriftlige signaler om avvik der 

kommunen ikke fyller vilkårene for å gi et tilstrekkelig introduksjonsprogram på 37.5 

timer pr. uke. Dette er noe de aller fleste kommunene sliter med, men det betyr likevel 

at kommunen må gjøre flere grep både i forhold til å øke undervisningstimer og antall 

timer med språkpraksis / arbeidspraksis. Utgiftene må tas fra eksisterende budsjett.   

 Økt kontakt med arbeidsgivere 

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

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

rom for forbedringer. 

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

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

 Tettere oppfølging av personer med helsemessige begrensninger 

Det er til en hver tid mellom 108-112 personer på arbeidsavklaringspenger. Mange av 

disse kunne muligens ha kommet tilbake til arbeidslivet på et tidligere tidspunkt i 

sykdomsforløpet med økt innsats blant annet fra NAV. I stedet ender muligens for 

mange på uføretrygd eller opplever å miste sin opprinnelige arbeidsplass, selv om de 

etter hvert blir friskmeldt og ikke lenger har rettigheter til arbeidsavklaringspenger.  
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 2.4 Tiltak og næring  

 
 

Under området ligger næringsfondet og fiskerifondet, samt kommunal egenandel på kr 

650 000 til omstillingsarbeid. I tillegg skjer forvaltningen av "Fond for innlandsfiske" her.  

 

Fiskerifondet 

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

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

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

innbetalingen går tilbake til fondet og i takt med dette fylles fondet opp.  

 

Kommunestyret vedtok i sitt møte 20. desember 2016  nye vedtekter for fiskerifondet. 

Endringene innbærer blant annet at fondet nå skal foreta løpende vurderinger av søknader og 

utdelinger fra fondet.  

 

Ved inngangen til 2017 er fondet størrelse omlag kr 0,9 mill. 

 

Om Kapp KF 

Nordkapp kommune fikk fom. 2013 status som omstillingskommune. Dette medfører at vi 

årlig får en omstillingspott på kr 3,0 mill fra fylkeskommunen (statlige midler som fordeles av 

fylkeskommunen) i en periode på 3 år med mulighet for ytterligere forlengelse (opsjon) med 2 

år. Vi er med andre ord nå inne i første opsjons år. Det antas at det i løpet av 2017 vil bli 

avklart hvorvidt omstillingsarbeidet videreføres og i hvilken form. 

 

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

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

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

behovet for et klart skille mellom den ordinære kommunale forvaltningen og 

omstillingsarbeidet. 

 

Omstillingsselskapet vil foruten arbeidet med omstilling og utdeling av omstillingsmidler 

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

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

forvaltes av omstillingsselskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak og næring

Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015

717 599          717 170           2 038 988         

(50 000)           (50 000)            (1 029 835)        

667 599          667 170           1 009 153         

Sum utgifter

Sum inntekter

Netto utgift
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2.5/2.6 Tekniske tjenester/fellestjenester  

 
 

2.5 Tekniske tjenester  
Rammeområdet omfatter tjenesteområder som vann, avløp, brann, administrasjon mv.  

 

Oppgaver som vil bli prioritert for 2017 på vann og avløp er fortsatt vedlikehold av 

eksisterende ledningsnett. I 2016 var det 23 brudd på vannledningsnettet, det betyr at det 

fortsatt er stort etterslep på vedlikehold av ledningsnettet. Det settes opp en vedlikeholdsplan 

for 2017 som sier noe om hva som skal prioriteres innenfor vedtatt  

vedlikeholdsramme.  

 

Det vil fortsatt være prøvetakning av vann i Sifi dammen for eventuell etablering av 

reservevann for Honningsvåg. I Repvåg vil det også fortsettes med prøvetaking av vann for 

eventuell etablering av nytt vannanlegg. 

 

Av investeringsprosjekter innfor vann vil arbeidet med å lage beskrivelse på oppgradering av 

nedre damanlegget i Skipsfjorden ha prioritet, her har vi også et pålegg fra NVE å følge opp. 

Investeringsrammen for dette prosjektet i 2017 er på kr. 0,250 mill. Hovedprosjektet har en 

ramme på kr. 3,5 mill og skal gjennomføres i 2018. Øvrige investeringer er nytt UV anlegg på 

Honningsvåg vannverk, samt oppstart av rehabilitering av ledningsnett i Turngata. 

 

Av større vedlikeholdsprosjekter på avløp er det planlagt å skifte noen kummer og noe 

rørstrekk i Nordvågen. Utover dette er det generelt vedlikehold. 

 

For vei i 2017 er det satt opp en vedlikeholdsplan, her blir det satt opp noe autovern samt 

mindre oppgrusing av diverse veier, men ikke vedlikeholdsasfaltering. Av asfalt vil det bli ny 

asfalt i Elvegata og deler av Turngata, dette i forbindelse med investeringsprosjekter.  

Veiene våre bærer preg av store etterslep og det er et stort behov for nye dekker som det 

framkommer av vedlikeholdsplan for 2017.  Utfordringer og prioriteringene fremgår av 

vedlikeholdsplan vei for 2017-2020.  

 

 

2.6 Fellestjenester  
Rammeområdet omfatter drift av bygg, vaktmestertjeneste, vedlikehold, renhold osv.  

For å å få mest mulig ut av hver vedlikeholdskrone er det satt opp en arbeidsplan på hva som 

skal prioriteres av vedlikehold i 2017.  Som tidligere år vil det også i 2017 bli for lite penger 

til vedlikehold og dermed vil etterslepet på vedlikehold øke. 

I vedlikeholdsplanen for 2017 er  utfordringer og de prioriteringer vi har satt innarbeidet. Av 

større prioriterte oppgaver for vedlikehold er utskifting av lysarmaturer og nye belegg i alle 

fryse/kjølerom på sykestua. I Nordkapp barnehage vil det bli påbegynt utskiftninger av 

vinduer.  

 

Investeringer 

Tekniske tjenester, herunder fellestjenester

Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015

55 155 225      53 352 247      53 878 561       

(24 995 867)     (23 946 801)     (24 714 979)      

30 159 358      29 405 446      29 163 582       

Sum utgifter

Sum inntekter

Netto utgift
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Total oversikt over investeringsprosjektene fremkommer nedenfor i eget kapittel, men 

følgende prosjekter kan nevnes: 

 

Rådhus/Kino 

Det er oppstartet prosjektering av nye stoler til kinoen samt etablering av kiosk. Her er det 

ønske om amfi og det vil bli innhentet pris på dette. Samlet bevilget ramme til prosjektet er på 

kr 1,875 mill, netto finansieringsbehov fra kommunens side er på kr 0,970 mill 

 

Det ble i budsjettet for 2016 avsatt kr 0,25 mill til oppstart prosjektering av ny heis, toaletter 

og garderober til rådhuset. Dette ble utsatt i 2016 da det fortsatt jobbes med bassengprosjektet 

og dette kan få innvirkning i 2017. 

Selve gjennomføring av prosjektet ligger inne i investeringsplanen i 2018 med kr 4,5 mill. 

 

Kirkegård 

Det er i investeringsbudsjettet for 2017 satt av midler for etablering av gjerder tilknyttet 

kirkegården. Tiltaket har vært på anbud og anbudene vurderes i løpet av januar 2017. Det er 

avsatt kr 1,3 mill i investeringsplanen for 2017 til dette prosjektet. Bårehus er ikke påbegynt, 

men det er avsatt i investeringsplan kr. 2,5 mill. 

 

Bo- og servicesenter og Elvegata 

Det er planlagt ny tørrsteinsmur ved Bo- og servicesenteret, samt asfalt til Elvegata. Det tas 

sikte på innhenting av anbud i løpet av våren 2017 med utførelse sommer/høst 2017. Avsatt i 

investeringsplan kr 1,18 mill. 

 

Øvrige mindre investeringer er ved Honningsvåg skole, svømmehall, kjøp av areal i 

Kamøyvær i forbindelse med etablering av ny molo, brannalarmanlegg idrettshallen, samt 

midlertidig kledning av Turn. 
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3. Investeringer  

3.1 Investeringsplan 2017 - 2020 

 
 

 

 
 

 

2017 2018 2019 2020

SELVKOST

2 Damanlegg I nedre, Skipsfjorden 250 000 3 500 000

6 Damanlegg Kamøyvær 1 000 000

7 Utskifting kummer 1 000 000 1 000 000 1 000 000

8 Damanlegg SIFI 500 000 2 000 000

10 Rørtrasè Øvergata 2 000 000

11 Avløp Nordvågveien 500 000

12 Honningsvåg vannverk - nytt UV anlegg 700 000

34 Vei Turngata 2 000 000

13 Ny garasje for vann og avløp, samt uteseksjon 2 500 000 2 500 000

14 Repvåg vannverk eller Sarnes 18 000 000

SUM SELVKOST 3 450 000 7 500 000 7 500 000 20 000 000

2017 2018 2019 2020
ANDRE INVESTERINGER

17 Ny Kirkegård 1 300 000

17 Ny Kirkegård - Bårehus 2 500 000

20 Vei Sarnes (Kristina Hansen Avenue) 2 000 000

21 Rådhuset - tilbygg, heis, toalett, garderober 250 000 4 500 000

28 Kledning Turn 100 000 3 000 000

29 Kjøp av eiendom knyttet til molo i Kamøyvær 200 000

30 Kommuneplanens arealdel 700 000

31 Investeringer IKT 800 000 800 000 800 000 800 000

32 Brannalarmanlegg idrettshallen 300 000

38 Utstyrinvesteringer Helse- og omsorg 300 000 300 000 300 000 300 000

39 Oppgradering datamaskinpark Honningsvåg skole 250 000

45 Asfalt og ny tørrsteinsmur Elvegata 1 180 000

46 Flerbrukshallen - Isolering 1 000 000

48 Ny brannbil 4 500 000

49 Honningsvåg skole - ombygging særskilte behov 550 000

50 Svømmehall - tilrettelegging funksj.hemmed elev 200 000

51 Museene for kystkultur og gjenreisning i F.mark IKS 45 000

52 Voksenopplæringen - inventar nye lokaler 100 000

53 Nordkapp Helsenter - ny legevaktsentral (nødnett) 80 000

54 Nordkapp Helsesenter - overvåkingssentral inkl HS 120 000

55 Nordkapp bo- og servicesenter -avlastningsleilighet unge 100 000

56 Bibliotek - diverse utstyr 50 000

57 Nordkapp Havn KF - nytt bunkersanlegg 10 000 000

SUM ANDRE INVESTERINGER - EGENFINANSIERT 20 125 000 8 600 000 5 600 000 3 100 000

 INVESTERINGSBUDSJETT  2017 - 2020 

Tiltak

Tiltak

2017 2018 2019 2020 Finansieres ved

INVESTRINGSRAMME NYE PROSJEKTER (OPPSTART) 23 575 000 16 100 000 13 100 000 23 100 000 Nye Låneopptak 

OVERFØRINGER FRA FOREGÅENDE ÅR Låneopptak 2016 og tidligere

SUM INVESTERINGER 23 575 000 16 100 000 13 100 000 23 100 000

OPPSUMMERT 2017 - 2020



Nordkapp kommune 

___________________________________________________________                 

_____________________________________________________________ 

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 - Nordkapp kommune 
  

30 

Det vedtatte investeringsbudsjettet for 2017 tar utgangspunkt i vedtatt investeringsplan for 

perioden 2016 - 2019. Det har imidlertid vært behov for justeringer, både på grunn av nye, 

presserende investeringsbehov og behov for å forskyve enkelte prosjekter.  

 

"Handlingsregelen" om at investeringsnivået ikke skal overstige kr 10,0 mill i nye prosjekter 

hvert av årene i planperioden er lagt til grunn for forslaget. Det som imidlertid er nytt er at 

investeringene knyttet til vann og avløp (selvkostområder) holdes utenfor handlingsregelen. 

Dette har i første rekke sammenheng med at investeringer knyttet til vann og avløp tas inn i 

selvkostregnskapet og således da også inn i beregningene av gebyrene for vann og avløp. Det 

er også et presserende behov for investeringer knyttet til vann og avløp. Dette vil medføre at 

rammen for øvrige investeringer i årene fremover dermed ville blitt svært lave hvis 

"Handlingsregelen" også skulle omfatte vann og avløp. Det er imidlertid betenkeligheter med 

å åpne for dette. Dette gjelder i første rekke i at vi vil bygge opp ny netto gjeld hvert år. Vi 

har de siste årene ved å bruke handlingsregelen sakte men sikkert redusert gjeldsbelastningen 

både i nominelle kroner og forholdsmessig beregnet ut fra brutto driftsinntekter. Det er 

imidlertid ut fra en totalvurdering. både av gjeldsbelastningen og investeringsbehovet, funnet 

å kunne anbefale en slik innretning av investeringsbudsjettet i planperioden. 

 

For 2017 er det i tillegg gjort avvik fra "handlingsregelen" som følge av kommunestyrets 

vedtak i juni 2016 om å gå videre med planene for utbygging av bunkersanlegg i Kobbholet. 

Kommunens andel er satt til 10 millioner. For at dette ikke skal gå på bekostning av øvrige 

investeringsbehov må det for 2017 legges opp til en ramme som bryter med prinsippet som 

har vært gjeldende de senere årene. Dette vurderes likevel som forsvarlig og det legges 

dermed opp til en ramme for 2017 slik som beskrevet. 

 

Investeringsbudsjettet som legges frem for 2017 har ikke tatt opp i seg behovene som vi ser 

vil avspeile seg i årene fremover knyttet til kommunens boligpolitiske behov. I vedtatt 

planstrategi er oppstart av planprogram for boligpolitisk plan tidfestet til 2017.  Det er 

imidlertid viktig å presisere at deler av arbeidet med boligpolitisk plan allerede er 

gjennomført. I perioden 2014-2016 ble det igangsatt prosesser og foretatt kartlegginger 

gjennom ett prosjekt initiert av Husbanken region nord. Nordkapp kommune var en av fem 

kommuner som ble invitert til å sette boligpolitikk på dagsorden og utarbeide boligpolitiske 

strategier. Blant annet ble boligsosial kartlegging gjort, inkludert i dette "Ung bo -

kartlegging" som gjelder unge personer med nedsatt funksjonsevne. Den boligsosiale 

kartleggingen er oppdatert våren 2016. 

 

I arbeidet med OU- prosjektet i helse- og omsorg "Den trygge havnen" er det avdekket behov 

for boligpolitisk planlegging for å sikre fremtidige behov. "Den trygge havnen"  vektlegger å 

utvikle en endret tjenesteprofil.  I dette ligger det blant annet at antall institusjonsplasser 

reduseres ned mot et gjennomsnitt for Norge, samtidig som omsorgsboliger og 

hjemmetjenesten styrkes. Her er det også krav om å ha en strategi for fremtidens 

omsorgsboliger. Det vil være nødvendig å foreta en større gjennomgang av de boligene vi pr. 

i dag disponerer slik at vi kan få fremtidsrettede bygg som legger tilrette for velferdsteknologi 

og andre teknologiske løsninger.    

 

Boligsituasjonen i kommunen er i stadige endringer og det har også de senere år vært økende 

behov for boliger til flyktninger, arbeidsinnvandrer ol. Det er også andre grupper i samfunnet 

som det er viktig å ivareta. Det er med bakgrunn i dette påkrevd  og snarest mulig komme 

videre med dette planarbeidet. Rådmann vil komme tilbake med en strategi for dette gjennom 

det arbeidet som skal gjennomføres i 2017 i forbindelse med arbeidet med boligpolitisk plan.. 

 



Nordkapp kommune 

___________________________________________________________                 

_____________________________________________________________ 

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 - Nordkapp kommune 
  

31 

Forslaget til investeringsbudsjett for planperioden 2017 - 2020 omfatter følgende: 

 

 

 

Selvkostområdene 
Tiltak 2: Damanlegg I nedre, Skipsfjorden 

Dette er et tiltak som opprinnelig var vedtatt i investeringsplanen for perioden 2014 – 2017 og 

som var planlagt gjennomført i 2015. Senere ble dette flyttet til gjennomføring i 2016 

(Planperioden 2015 - 2018). Det ble så lagt opp til at prosjektet skulle gjennomføres i 2017. 

Prosjektet er en del av opprustingen av kommunens damanlegg og gjennomføres i hht pålegg 

fra NVE. Utsettelsen av prosjektet er gjort i samråd med NVE. 

Det legges nå opp til en ytterligere forskyvning ved at det forprosjekteres i 2017 og at  

hovedprosjektet gjennomføres i 2018. 

 

Utgiftsramme:  0,25 mill + 3,5 mill  

Gjennomføring:  2017 og 2018 

 

Tiltak 4: "Ivershaugen" - Nordvågen 

Vannledning her er defekt og består av svake plastrør som er delvis kollapset. Det utgjør en 

strekning på 85 m. Det er store problemer med å tilføre tilstrekkelig vannmengde og 

slukkevann til området. Tiltaket var opprinnelig planlagt gjennomført i 2015 i hht 

investeringsplan for perioden 2014-2017 men er i formannskapet 3.7.2015 vedtatt utsatt til 

2016. Tiltaket er heller ikke i 2016 gjennomført og vil bli foreslått overført til 2017 da det 

ikke anses som kritisk. 

 

Utgiftsramme:  0,6 mill 

Gjennomføring: 2017 

 

Tiltak 6: Damanlegg Kamøyvær 

Jf tiltak 2. Dette tiltaket var opprinnelig planlagt gjennomført først i 2014 for deretter å bli 

forkjøvet til 2016 i investeringsplanen for 2014 – 2017. Senere er dette forkjøvet ytterligere til 

2017 (planperioden 2015 - 2018). Etter nye vurderinger jf også tiltak 2 ble tiltaket i 

planperioden 2015-2019 forskjøvet med 2 år og skulle etter planene gjennomføres i 2019. 

Dette forskyves nå ytterligere med 1 år til 2020. Tiltaket anses ikke for å være kritisk. 

 

Utgiftsramme:  1,0 mill 

Gjennomføring: 2020 

 

Tiltak 7: Utskifting av kummer.  

Flere av våre kummer er av eldre steinsatte kummer fra tidlig 1900 tallet som er i meget 

dårlig forfatning og det er forbundet med risiko å gå ned i disse. Det er av HMS hensyn 

påkrevd utskiftning hvor arbeidet og investeringen fordeles over år. Opprinnelig var dette 

planlagt gjennomført i 2014 og 2015, men er senere forskjøvet både til 2015 og 2016. I 

investeringsplanen for 2015 - 2018 ble prosjektet ytterligere utsatt til 2016 og 2017. Senere er 

dette også forskjøvet til 2017 og 2018.  Det foreslås  nå forskjøvet til 2018 og 2019. I tillegg 

må rammen økes pga nye kostnadsberginger slik at tiltaket dermed må gjennomføres over en 

tre års periode tom 2020. Anses for å være viktig, men ikke kritisk. 

 

Utgiftsramme:  1,0 mill + 1,0 mill + 1,0 mill 

Gjennomføring: 2018, 2019 og 2020 
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Tiltak 8: Damanlegg SIFI 

Jf tiltak 2 og 6. Dette tiltaket var opprinnelig planlagt gjennomført ført i 2015, men ble i 

investeringsplanen for 2014 – 2017 utsatt til 2017 og senere forskjøvet til 2018 (planperioden 

2015 - 2018). På grunn av forskyvninger i øvrige damanlegg tiltak, forskyves også dette 

tiltaket med 1 år, til 2019, men med forprosjektering i 2017. Anses ikke for å være kritisk. 

 

Utgiftsramme:  0,5 mill + 2,0 mill 

Gjennomføring: 2017 og 2019 

 

Tiltak 10: Rørtrasè Øvergata 

Rørtrasè i Øvergata er av de eldste traseene vi har og er en forlengelse av traseen i Elvegata. 

Deler av avløpet her består av trerenner. Her er også store mangler på brannkummer på 

strekningen. Utskifting her med nye stengeventiler vil også medføre at en kan foreta 

omkjøring / ”bypass” av vann ved avstegninger og dermed berøre et langt mindre abonnenter 

ved hendelser. Prosjektet var i inneværende planperioden planlagte gjennomført i 2017, men 

er senere flyttet til siste del av planperioden. 

 

Utgiftsramme:  2,0 mill 

Gjennomføring: 2019 

 

Tiltak 11: Avløp Nordvågveien  

Ved påkobling av avløp i Nordvågveien sør i forbindelse med legging av nytt vann  og avløp 

rundt den nye kirkegården ble det konstatert store skader og delvis kollaps i ledningsnettet i 

en utstrekning på ca 70 meter. Ledningen ble midlertidig spylt og rengjort og påkrevd 

utbedring kunne dermed skyves noe ut i tid.  Utspylingsprosedyrer er iverksatt for å holde 

denne åpen til tiltaket iverksettes i 2018.  Kostnad kr 0,5 mill.    

 

Utgiftsramme:  0,5 mill 

Gjennomføring: 2018 

 

Tiltak 12: Honningsvåg Vannverk - nytt UV anlegg 

Dagens anlegg er i ferd med å "gå ut på dato". Det er vanskeligheter med å få tak i nye deler 

til anlegget. I tillegg holder det ikke mål i hht forskrifter. 

 

Utgiftsramme:  0,7 mill 

Gjennomføring: 2017 

 

Tiltak 34: Vei Turngata  

Tiltaket er ikke ferdig utredet. Foreløpig vurderinger viser at tiltaket vil være mer omfattende 

enn vei opp til Seppoladalen. Blant annet må veifundamentet vurderes og eventuelt skiftes ut 

(helt eller delvis). I tillegg må vann og avløp skiftes ut. Store deler av prosjektet vil dermed 

være innenfor VA og tas derfor med som en del av VA investeringene for 2017. Foreløpige 

stipuleringer anslår kostnadene til å beløpe seg til om lag 2,0 mill. Nærmere utredning vil 

avklare dette mer eksakt. Tiltaket ligger inne for gjennomføring i 2017,  jf 

kommunestyremøte 9.11.2016, PS 96/16. 

 
Utgiftsramme:  2,0 mill, foreløpig 
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Gjennomføring: 2017 

 

 

 

Tiltak 13: Ny garasje for vann og avløp  

Tiltaket må ses i sammenheng med at man i dag ikke har tilfredsstillende oppbevaring av 

utstyr. Det er heller ikke tilfredsstillende infrastruktur rundt arbeidsforholdene for vedlikehold 

av utstyr, som i dag gjøres ute. Det vil også av arbeidsmiljøhensyn være påkrevd å få til 

løsninger her. 

 

Utgiftsramme:  2,5 mill + 2,5 mill 

Gjennomføring: 2018 og 2019 

 

Tiltak 14: Nytt vannverk Repvåg eller Sarnes 

Arbeidet med å vurdere nye vannverk enten på Repvåg eller på Sarnes eller begge plasser må 

utredes og komme opp til politisk behandling. Et eventuelt prosjekt knyttet til ett eller flere 

nye vannverk vil tidligst kunne igangsettes i 2020. Kostnadsrammen som foreløpig er satt opp 

er knyttet til ett vannverk, enten på Repvåg eller på Sarnes. 

 

Utgiftsramme:  18,0 mill 

Gjennomføring: 2020 

 

 

Veier 
Tiltak 20: Vei Sarnes 

Veien på Sarnes er i en slik forfatning at vedlikehold ikke er mulig. De siste to – tre årene er 

det brukt årlig ca kr 100 000 på grusing og opprettinger.  Veien er imidlertid ikke bygget som 

vei og ligger på bløte masser. Dette medfører at tiltak er bortkastet fordi masser forsvinner 

ned i de bløte lagene.  Ny vei må etableres og trasé må utvides. Prosjektet lå inne for 

gjennomføring i 2017 (planperioden 2015 - 2018), men ble utsatt til neste planperioden  pga 

mer presserende tiltak. Foreløpig ligger prosjektet nå inne i planperioden for gjennomføring i 

2020. 

 

Utgiftsramme:  2,0 mill 

Gjennomføring: 2020 

 

Tiltak 45: Elvegata - asfalt og tørrsteinsmur 

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. 

 

Utgiftsramme:  kr 1,18 mill 

Gjennomføring: 2017 
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Diverse 
Tiltak 17: Kirkegård 

Det vises til vedtatt investeringsplan for etablering av ny kirkegård. Tiltaket er startet opp i 

2013 i hht plan men en del av det planlagte arbeidet i 2013 måtte overføres til 2014. Det ble 

da lagt til grunn at man i løpet av 2014 skulle kunne ta igjen forsinkelsene slik at prosjektet 

ved utgangen av 2014 skulle være i hht opprinnelig fremdriftsplan. Det ble også forsinkelser i 

forhold til fremdrift i 2014 og tiltaket ble av den grunn forskjøvet med avslutning i 2015.  

I løpet av 2015 ble mye av forsinkelsene tatt inn, slik at prosjektet dermed i stor grad var i 

rute mot slutten av 2015. Redskapshus ble i det aller vesentlige ferdigstilt i løpet av 2015. 

Steingjerder ble ferdigstilt i 2015 i hht opprinnelig plan. Det ble imidlertid synliggjort behov 

for økning av rammen med kr 2,0 mill for 2016. Dette for å få en helhet i forhold til murer, 

gjerder og de planlagte rehabiliteringsarbeider rundt ”Bautaområdet”, hvor også ny 

adkomst/gangvei ned til Nordvågveien ble planlagt. Muren ned langs kirkebakken ble også en 

del av prosjektet i 2016. Det vil i 2017 være behov for midler til å sluttføre prosjektet. Dette 

går blant annet på å få satt opp gjerder på tørrsteinsmur, område for urnenedsettelse, samt 

asfaltering ved kirka. 

 

Nytt Bårehus / seremoni rom 

Eksisterende bårehus er i svært dårlig forfatning med uakseptable forhold og holder ikke de 

krav som stilles i forhold til funksjonen som bårehus og seremoni rom. Det gjelder både den 

tekniske løsninger (kjøler, adkomst, stell m.m.) samt bygningsmessig tilstand og løsning.  

Det er påkrevd med påbygg og ombygging av dette der ny adkomst planlegges fra Kirkegata 

mot Elvegården. Bårehuset skal også fungere som et livssynsnøytralt seremoni rom noe 

dagens bårehus heller ikke tilfredsstiller.   

Investeringsbehov 2017 kr 2,5 mill 

  

Opprinnelig vedtatt investeringsløp: 

2013: kr 3,0 mill – her ble det overført kr 0,92 mill til 2014. 

2014: kr 4,0 mill – her ble det overført kr 2 853 554 til 2015. 

2015: kr 3.0 mill – utsatt til 2016 og er finansiert opp da. 

2016: kr 2,0 mill - sluttføring av tørrsteinsmur og trapp ned til Nordvågveien 

 

Forslag om utvidelse av ramme: 

2017: kr 1,3 mill - forlengelse/sluttføring av prosjekt 

2017: kr 2,5 mill - nytt bårehus 

 

Tiltak 30: Kommuneplanens arealdel  

Kommunestyret vedtok 16.9.2014 at det skal utarbeides arealplan for Nordkapp kommune. 

Program for arealdelen har vært på høring og ble vedtatt i kommunestyret 27.10.2014. 

 

Opprinnelig ramme: 

Utgiftsramme:  1,0 mill + 0,5 mill  

Gjennomføring: 2015 – 2016 

 

Gjennom en forutsigbar, langsiktig og helhetlig arealpolitikk skal nasjonale mål for lokal og 

regional planlegging og utvikling forenes med mål for å bevare landskaps-, natur- og 

kulturverdier. (Kommuneplanens samfunnsdel). Utarbeidelsen av arealplanen krever kjøp av 
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ekstern kompetanse og Asplan Viak AS har vært engasjert i forhold til dette arbeidet. 

Kommunestyret vedtok 13. oktober ny arealplan. 

 

Arbeidet med kommuneplanen vil fortsette i 2017 hvor hovedvekten da vil være knyttet til 

sentrumsplan og Nordkapphalvøya. Begge disse planene krever eksternt kjøp av bistand og 

det må dermed også for 2017 settes av midler til kommuneplanarbeidet. Ut fra foreløpige 

beregninger vil behovet være på omlag kr 0,7 mill. 

 

Nytt behov: 

Utgiftsramme:  0,7 mill 

Gjennomføring:  2017 

 

Tiltak 31: IKT – økt kapasitet og lagringsplass servere, infrastrukturoppgradering 

Nordkapp kommune blir stadig mer avhengig av IKT for å løse sine oppgaver og levere sine 

tjenester. IKT må være tilgjengelig for interne og eksterne brukere 24 timer i døgnet året 

rundt. Det stilles høye krav til garantier om levering, tilgjengelighet og sikkerhet mot tap og 

misbruk av data. Nordkapp kommune har ikke foretatt alle nødvendige oppgraderinger av 

infrastruktur og software, dette er noe som er tvingende nødvendig å prioritere fremover. Med 

dette som bakteppe ble det for planperioden 2015 - 2018 vedtatt oppgraderinger av 

eksisterende IKT - plattform hvor fokus skulle være plattformutvidelse, 

klienthandteringssystem/miljø, overvåkingssystem, softwareoppgraderinger og 

databasekonsolidering. Investeringsbehovet ble da beregnet til kr 1,0 mill fordelt over 2015 

og 2016. 

 

Nye vurderinger i forkant av investeringsbudsjettet for 2016 viste at det vil være behov for 

ytterligere investeringer knyttet til IKT, dette for å sikre grunnlaget for daglig forsvarlig drift, 

samt imøtekomme krav til kommuner om digitalisering av tjenester. Nye gjennomganger viste 

at det for 2015 og 2016 totalt ville være et investeringsbehov på omlag kr 1,9 mill. Dette 

medførte da et behov utover det som lå i planperioden 2015 - 2018 på kr 0,9 mill. I dette 

ligger da en omfattende oppgradering / nyinstallering av saksbehandlingssystem. Dagens 

system har nå nådd et kritisk teknisk nivå. 

 

Det er også fra politisk nivå gitt tydelige signaler om at IKT må prioriteres i årene fremover. 

Dette både for å få på plass moderne og fremtidsrettede løsninger både ut mot innbyggere og 

internt i forhold til saksbehandling og politisk arbeid. Rådmannen vil derfor legge opp til at 

det må settes av tilstrekkelige midler innenfor investeringsbudsjettet til å ruste opp IKT i 

årene fremover. Foreløpige nøkterne behov for 2017 og 2018 stipuleres til omlag kr 0,8 mill 

hver av årene og vil da blant annet inneholde følgende investeringer: 

- Ny brannmur 

- Ny switch for VMWare og lagringsmiljø 

- Ny ESXI host 

- Ny lagring for virtuelle server 

- Wireless Controller samt AP 

- Innføring av servicedesk 

- Ny kjerneswich 

- Ekstern backup 

- Fornying av infrastruktur 

- System for overvåking  

- System for automatisk oppsett av utstyr 

Noen av disse tiltakene vil henge sammen og må dermed gjennomføres samtidig. 
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Utgiftsramme:  kr 0,8 mill årlig i planperioden 

Gjennomføring: 2017  tom 2020 

 

Tiltak 38: Utstyrsinvesteringer Helse- og omsorg 

Det vil årlig være behov for en del investeringer/anskaffelser av utstyr og inventar i sektoren. 

Behovet er knyttet til diverse oppgraderinger i det fysiske miljøet, senger, diverse 

elektromedisinske hjelpemidler, stuemøbler og andre større investeringer. Det vil også bli 

behov for investeringer knyttet til velferdsteknologi o.l.. Det foreslås dermed at det i årlig 

investeringsramme settes av et beløp for denne typen oppgraderinger og investeringer. Ut fra 

gjennomsnittlige beregninger anslås dette å være omlag kr 0,3 mill pr år. 

 

Utgiftsramme:  kr 0,3 mill årlig i planperioden 

Gjennomføring: 2017 tom 2020 

 

Tiltak 39: Oppbygging av Datamaskinpark Honningsvåg skole 

Honningsvåg skole har 363 elever. Pr i dag har skolen ca 60 datamaskiner til disposisjon for 

elevene. Undervisningen er avhengig av tilgjengelighet på nett. En datamaskin med 363 

brukere har en levetid på maksimalt 2-3 år. 

 

Skolen skifter ut ca 25 maskiner pr år som finansieres over driftsbudsjett. Dette betyr i praksis 

at antall maskiner holder seg stabilt på ca 60 maskiner. Skolen har i dag installert 4 

elektroniske tavler noe som er for liten kapasitet i forhold til elevtallet. Det legges dermed til 

grunn at skolen i løpet av 2016 og 2017 skal bygge opp et tilfredsstillende nivå på 

undervisningsmaskiner og det settes dermed av kr 250 000 for hvert av årene til dette 

arbeidet. 

 

Utgiftsramme:  kr 0,25 mill + kr 0,25 mill 

Gjennomføring: 2016 og 2017 

 

Tiltak 29: Kjøp av eiendom i Kamøyvær knyttet til havneprosjekt 
Kommunestyret i Nordkapp vedtok i møte 17.06.2015 detaljregulering av fiskerihavn i 

Bullvika. Hovedformålet med denne reguleringsplanen er å bedre havneforholdene i 

Kamøyvær havn. Løsningen vil gi bedre dekningsvern, samt gi muligheter til å utvikle 

moderne infrastruktur for lokalflåten. Dette vil også styrke Kamøyvær som havn for 

fremmedflåten, og med det bidra til styrking av råstoffsituasjonen for produksjon av sjømat i 

Kamøyvær.  

 

Arbeidet med å erverve nødvendig areal for gjennomføring av nevnte reguleringsplan ble 

startet opp i februar 2015. Eiendommene som inngår direkte i tiltaket er gnr. 5/53 (Nordkapp 

kommune), 5/12 (Jofred Hjelle) og 5/13 (Nordkapp kommune). På bakgrunn av dette ble det 

også etablert kontakt med grunneier av gnr. 5/12. Etter ulike vurderinger ble eier av gnr 5/12 

tilbudet en utløsningssum på kr 200 000 som er akseptert.  

 

I Kystverkets handlingsprogram var tiltaket satt opp for gjennomføring i perioden 2014 – 

2018 med oppstartbevilgning 2017. Det var på dette tidspunktet ikke usannsynlig at tiltaket 

kunne fremskyndes til 2016. Oppstart forutsetter blant annet at reguleringsplan og avklaring 

av eiendomsforhold er på plass. Reguleringen er foretatt og vedtatt. Dette danner det juridiske 

grunnlaget for en eventuell ekspropriasjon. 

 

Utgiftsramme:  kr 0,2 mill 

Gjennomføring: 2017  
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Tiltak 46: Flerbrukshallen - isolering 
Prosjektet har pågått siden 2015. På grunn av manglende isolering er hallen store deler av året 

ikke egnet til noen andre aktiviteter enn fotball. Nordkapp kommune behandlet dette 

prosjektet første gang i 2015 og vedtok da å gi et årlig driftstilskudd på kr 50 000 over en 10 

års periode. Dette skulle da gå med til å betjene lån som HT & IF tar opp i forbindelse med 

prosjektet. Som en del av prosjektet den gang var det også satt opp en finansieringsplan. 

Denne har i etterkant vist seg å ikke kunne la seg gjennomføre. For å få prosjektet 

gjennomført er man avhengig av at Nordkapp kommune, i tillegg til det årlige driftstilskuddet 

som er vedtat,t også er med på selve finansieringen av prosjektet med kr 1,0 mill.  

 

Utgiftsramme:  kr 1,0 mill (kr 3,3 mill totalt) 

Gjennomføring: 2017 

 

Tiltak 48: Ny brannbil 

Vår brannbil er fra 1999 (17 år gammel) og har ustyr og innsatsmateriell ut fra 

anskaffelsestidspunktets krav. Bilen med tilhørende utstyr har fungert slik det kan forventes 

av en slik bil det meste av tiden. Imidlertid har vi i løpet av de to til tre siste driftsårene hatt 

flere driftsstans. Pga bilens alder er vi også  pålagt årlig EU kontroll, med nedsatt beredskap 

som konsekvens.  

 

Driftsstansene medfører likevel ingen konsekvenser for slukkearbeidet. Vi har ved driftsstans 

hatt beredskapsmessig bistand fra Avinor. Driftsutgiftene de siste årene  har imidlertid vært 

økende som følge av driftsstans med nødvendig bistand og påkrevd vedlikehold utover det 

normale.  Det er også en betydelig kostnad knyttet til mannskap som har måtte klargjøre 

reserveløsninger for å kunne opprettholde beredskapen, både i form av flytting av ustyr og 

tilpasninger til andre kjøretøy. Man registrerer kort sagt at kjøretøy og deler av utstyret trolig 

«synger på siste verset». Dette er ikke en tilfredsstillende situasjon for beredskapen og skaper 

en uheldig usikkerhet for mannskapene i utrykningssituasjoner. 

I tillegg er det kommet endrede  krav til bilene som i dag bygges og utstyres ut fra de 

utfordringer og slukkebelastninger en kommune står overfor.  Dagens bil har kun et trykk 

slukkesystem (vann) noe som er en betydelig svakhet ved hendelse i tunnel,  ved bistandsplikt 

ved brann i cruiseskip til kai eller ved ordinære bilbranner.  

Behovet for en kommunes beredskapsmateriell bygger på en vurdering ut fra størrelse på 

brannbelastning en kommune kan bli utsatt for. Antall og størrelse på tunneler i en kommune 

vil legge føringer og krav til slagkraft på materiell mot branner.  Vurderingen bygger på 

erfaringene fra flere tunnelbranner i fjor hvor flere mennesker var veldig nær ved å omkomme 

av røyken. Vi har to tunneler på henholdsvis 6,8 og 4,4 km i tillegg kommer 

Skarvbergtunnelen som både Nordkapp og Porsanger brannvesen har i sine innsatsplaner.  Vi 

har økende cruisetrafikk med større og større båter som også medfører at dagen materiell ikke 

lenger er tilfredsstillende  for opprettholdelse av en god og sikker nok beredskap.   

 

Det er derfor av stor betydning at ny brannbil kommer inn på investeringsbudsjettet så snart 

som mulig med anskaffelse senest i 2019.  En slik innsatsbil med 4 hjulstrekk og det nye 

effektive slukkesystemet (CAFS) basert på blanding av skum, vann og luft under trykk som 

også er svært effektiv ved branner i kjøretøy og tuneller koster omlag kr 4,5 mill i anskaffelse 

(2016 kroner). 
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Utgiftsramme:  kr 4,5 mill 

Gjennomføring: 2019 

Tiltak 51: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS - kapitalinnskudd 
Som en del av arbeidet med å ta Lebesby kommune opp som en del av museumsselskapet fom 

2017 er det også foreslått å øke hver enkelt kommunes andelskapital for å styrke selskapets 

finansielle stilling. For Nordkapp kommune utgjør dette en økning på kr 45 000 som 

finansieres over investeringsbudsjettet for 2017. Det antas å kunne dekkes innenfor 

totalrammen av investeringsbudsjettet. Saken er behandlet og vedtatt i kommunestyret 

9.11.2016, PS 99/16. 

 

Utgiftsramme:  kr 0,045 mill 

Gjennomføring: 2017 

 

Tiltak 52: Voksenopplæringen - inventar nye lokaler 

I forbindelse med innflytting i nye lokaler for Voksenopplæringen fom 1. februar 2017 er det 

behov for å gjøre noe supplement i forhold til dagens behov for inventar og utstyr, blant annet 

pulter og stoler.  

 

Utgiftsramme:  kr 0,1mill 

Gjennomføring: 2017 

 

Tiltak 53: Nordkapp helsesenter - ny legevaktsentral (nødnett) 

I forbindelse med etableringen av ny legevaktsentral og det nye nødnettet vil det være behov 

for noe investeringer både i selve infrastrukturen  for nettet og i forhold til mobile enheter. 

 

Utgiftsramme:  kr 0,08 mill 

Gjennomføring: 2017 

 

Tiltak 54: Nordkapp helsesenter - overvåkningssentral inkludert hjertestarter 

Dagens utstyr er gjennomgått og kontrollert og viser seg å ikke tilfredsstille kravene til 

nødvendig legevaktsutstyr. Hjertestarter/ overvåkingsenhet må derfor skiftes ut. 

 

Utgiftsramme:  kr 0,12 mill 

Gjennomføring: 2017 

 

Tiltak 56: Biblioteket - diverse utstyr 

Behovet for 2017 er i stor grad knyttet til innredning og noen hjelpemidler for mer effektiv 

drift av biblioteket og vil i første rekke være knyttet til  

- Ny skranke 

- Ny Pc og skanner 

- Diverse utstyr 

 

Utgiftsramme:  kr 0,05 mill 

Gjennomføring: 2017 
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Andre bygg 

 
Tiltak 21: Rådhuset, tilbygg/heis/toaletter/garderober 

Vedtak 2012 kr 0,5 mill.  

Dette tiltaket ble foreslått startet opp i 2011 med planprosesser og prosjekteringer. På grunn 

av forhold som tidligere er rapportert om til bevilgende myndighet ble ikke prosjektet startet i 

2011. Det ble dermed foreslått overført til 2012 og 2013. Det ble heller ikke i 2012 mulig å få 

igangsatt prosjektet og det ble foreslått overført til 2013 med oppstart av planprosess og 

prosjektering samtidig som selve prosjektet da ble lagt inn for gjennomføring i 2015. På 

grunn av manglende kapasitet ble det heller ikke i 2013  mulig å få satt i gang planprosess og 

prosjektering. 

 

Rådmannen forslo i budsjettbehandlingen for 2014 at det ble foretatt en vurdering av hele 

prosjektet, blant annet på bakgrunn av kapasitet og de mange prosjekter som kommunen stod 

overfor. Konklusjonen var at man i løpet av planperioden ville ha flere store prosjekter 

gående. Samtidig så man at det tvinger seg frem å få gjennomført utbedringer av rådhuset, 

både mht universell utforming, ventilasjon, garderober og toalettforhold. Rådmannen vurderte 

imidlertid saken slik at det ville være fornuftig å utsette hele prosjektet inntil de største 

prosjektene innenfor VA-området er gjennomført. Det ble dermed foreslått at prosjektet 

knyttet til utbedringer av rådhuset innvendig utsettes til slutten av planperioden. Selve 

planprosessen og prosjekteringen settes til oppstart i 2016 med gjennomføring av selve 

prosjektet i 2018.  

Dette ble senere vedtatt av kommunestyret i sin endelige budsjettbehandling for 2014.  

 

Rådmannen har i forbindelse med arbeidet med ny planperiode, 2016 - 2019 funnet det mer 

hensiktmessig å fordele prosjekteringen over 2016 (høst) og 2017 (jan-mars), dette for å ha et 

mest mulig oppdatert prosjekt som kan legges frem for politisk behandling tidlig i 

budsjettprosessen for 2018. 

 

2016 og 2017 – Planprosess og prosjektering  kr 0,25 mill + 0,25 mill 

2018 – Gjennomføring av prosjektet    kr 4,5 mill 

 
Det må bemerkes at kostnadene for hovedprosjektet må anses som foreløpige rammer – det 

forutsettes at endelige kostnadsrammer frembringes når plan- og prosjekteringen er 

gjennomført i 2016 og 2017 slik at disse kan tas opp til endelig vurdering i forbindelse med 

budsjettbehandlingen for 2018. Det vil også være viktig at prosjektet nå ses i sammenheng 

med fremlagt prospekt knyttet til ny svømmehall. Det bør dermed også gjøres avklaringer 

rundt et slikt prosjekt om hvorvidt dette er mulig å realisere innenfor en tidshorisont som da 

også muliggjør fellesløsninger knyttet til rådhuset. 

 

Tiltak 28: Kledning Samfunnshuset ”Turn”  
I vedlikeholdsplan for bygg har Samfunnshuset ”Turn” stått med ny kledning i planperioden 

2017 til 2019.  Fasadekledning mot nord vest er i en slik forfatning at denne er i ferd med å 

løsne. Plater løsnet ved bassengsiden i storm i oktober 2015 og veggen ble da midlertidig 

sikret. Det ble i forbindelse med investeringsbudsjettet for 2016 - 2019 besluttet at prosjektet 

skulle gjennomføres i sin helhet i 2018 mot opprinnelig plan som var over en 3 års periode 

(2016 - 2018). 
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Det har i løpet av høsten 2016 vært nye utfordringer med fasaden mot vest og hele veggen 

måtte derfor plukkes ned i september 2016 og står nå ubeskyttet. Det vil dermed være behov 

for å tette denne veggen i form av vindtetting og lekter. Dette arbeidet må gjennomføres 

umiddelbart og rådmannens forslag vil derfor være at dette finansieres allerede i 2017. Da 

som en ekstra utgift siden fasaden i 2018 må gjøres helhetlig, noe som medfører at tiltaket 

som nå gjøres må tas ned.   

 

Utgiftsramme:  0,1 mill + kr 3,0 mill 

Gjennomføring: 2017 og 2018 

 

Tiltak 32: Idrettshallen - Brannalarmanlegg  
Dette tiltaket kommer som følge av pålegg etter branntilsyn. Anlegget er gammelt og noen 

rom er avstengt fordi varsling mangler. Tiltaket anses dermed som kritisk i forhold til 

brannsikkerhet. 

 

Utgiftsramme:  kr 0,3 mill 

Gjennomføring: 2017 

 

Tiltak 42 Nytt gulvteppe Kinosal, Tiltak 43 Nytt sceneteppe Kinosal og Tiltak 44 Kinosal 
Prosjektet er behandlet som et felles prosjekt og kommunestyret gjorde vedtak om dette i sitt 

møte 9.6.2016, sak PS 58/16. Her ble det vedtatt å se hele renoveringen av Kinosalen under 

ett. Dette blant annet som følge av at prosjektet er spillemiddelberettiget i sin helhet og at det 

dermed kunne søkes spillmidler med inntil 1/3 av hele prosjektrammen. I prosjektet som ble 

vedtatt lå følgende elementer inne: 

 Legge nytt gulv 

 Installere nye stoler 

 Nytt sceneteppe 

 Etablere lydanlegg/PA 

 Etablere lysrigg 

Total kostnadsramme for prosjektet er satt til kr 1 875 000. Av dette ligger det allerede inne 

finansiering knyttet til sceneteppe og gulv (finansiert gjennom investeringsbudsjettet for 

2016). I tillegg har kommunen fått innvilget spillemidler med kr 625 000. Netto behov for 

ytterligere finansiering vil ut fra dette da være kr 970 000. 

 

Utgiftsramme:  kr 1,875 mill. Netto finansieringsbehov kr 0,97 mill. 

Gjennomføring: 2017  

 

Tiltak 49: Honningsvåg skole - ombygging med tilrettelegging for elev med 

funksjonsnedsettelse 
Honningsvåg skole får en elev med særskilte behov fra barnehage høsten 2017 og 

lokaliteter må klargjøres og tilrettelegges i løpet av våren 2017. 

Diverse utstyr fra barnehage blir flyttet og montert på lekeplassen ved Honningsvåg skole. 

For å sikre god tilgjengelighet for rullestol må det asfalteres (bredde for rullestol) frem til 

disse apparatene. 

 
Utgiftsramme:  kr 0,55 mill 

Gjennomføring: 2017  
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Tiltak 50: Svømmehall - ombygging med tilrettelegging for elever med 

funksjonsnedsettelse 
Tiltaket er knyttet til tiltak 49. For at svømmehallen skal kunne være tilgjengelig for elever 

med funksjonsnedsettelse må det gjøres tiltak som tilrettelegger for dette. Blant annet gjelder 

dette løfteheis. 

 
Utgiftsramme:  kr 0,2 mill 

Gjennomføring: 2017  

 
Tiltak 55: Avlastningsleilighet for unge med funksjonsnedsettelse 

Dette er et behov som har vært signalisert i flere år uten at dette er blitt fulgt opp. Dette har 

blant annet sammenheng med at det først det siste halve året er funnet akseptable løsninger 

for drift av et slikt tilbud. Løsningen som nå skisseres er midlertidig og etableres ved 

Nordkapp bo - og servicesenter i påvente av fremtidig bolig/byggavklaringer.  

 
Utgiftsramme:  kr 0,1 mill 

Gjennomføring: 2017  

 
Tiltak 57: Nordkapp Havn KF - nytt bunkersanlegg 

Kommunestyret har i møte 9. juni 2016, jf PS 66/16 fattet følgende vedtak:  

Kommunestyret godkjenner prosjektets samlede økonomiske ramme på kr 85,0 mill. Det 

forutsettes en trinnvis utbygging, hvor infrastruktur tilknyttet mud og slop utsettes til at det er 

et tilfredsstillende kundegrunnlag for å forsvare den delen av investeringen. Denne delen av 

investeringen på om lag kr 10,0 mill trekkes ut i første trinn. Det legges dermed opp til en 

total ramme for prosjektet i denne fasen på kr 75,0 mill som finansieres slik: 

1. Nordkapp Havn KF øker sin investeringsramme for 2016 med kr 65,0 mill som 

finansieres med låneopptak på kr 55,0 mill og kr 10,0 mill fra andre eksterne. Lånet 

betjenes slik det er beskrevet i saksutredningen fra Nordkapp Havn KF.  

2. Nordkapp kommune øker investeringsrammen for 2016 med inntil kr 10,0 mill som 

finansieres gjennom opptak av nytt lån på kr 10,0 mill og som betjenes på vanlig måte 

av kommunen. 

Kommunestyret forutsetter at leieavtalen med Tromsø Kullkran AS (Odd Berg AS) skal 

godkjennes i både Nordkappregionen Havn IKS (NRH) og Nordkapp Havn KF før byggestart 

og eventuell kontrahering av entreprenører. Likeså skal avtalen mellom bunkersleverandør 

og Nordkapp Havn IKS godkjennes av styret i NRH. Det legges til grunn at samtlige avtaler 

forelegges kommunestyret til orientering. 

 

Den foreslåtte investeringsrammen for 2017 tar utgangspunkt i kommunestyrets vedtak. 

Saken vil imidlertid bli forelagt kommunestyret for ytterligere behandling før endelig 

investeringsbeslutning blir fattet..  

 

Utgiftsramme:  kr 10,0 mill (totalramme kr 75,0 mill) 

Gjennomføring: 2017  

 

Husbankmidler for videre utlån 
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Det foreslås låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 mill for 2017. Dette er 

samme nivå som for 2015 og 2016. Forslaget er basert på utviklingen i utlånene de siste 

årene. Det vil være mulig for kommunen å foreta ytterligere opplåning i løpet av året, hvis 

behovet for dette er til stede og det finnes tilgjengelige midler hos Husbanken. 

 

4. Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Kommunestyrets budsjettvedtak  

Saksprotokoll i Kommunestyret – 20.12.2016 – PS 114/16  

 

Kommunestyret vedtar og fastsetter fremlagt forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 

2017. Driftsbudsjettet balanserer med et netto positivt driftsresultat på kr 3 667 448. 

 

1. 

Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger: 

Sentrale styringsorganer / Sentraladministrasjonen               kr 27 753 460 

Oppvekst og kultur                                                                    kr 64 932 699 

Helse og sosial                                                                             kr 70 700 083 

Tiltak og næring                                                                         kr      667 599 

Tekniske tjenester/fellestjenester                                                      kr 30 159 358 

 

Kommunestyret vedtar framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2017-2020 som hvert av 

årene balanserer med netto driftsresultat på henholdsvis kr 3 667 448, kr 4 099 118,  

kr 5 565 672 og kr 6 852 599 

 
2. 
I tråd med den fremlagte investeringsplan, bevilges kr 23 575 000 i nye prosjekter i 2017 til 

investeringsformål. Dette forutsettes finansiert med  

 Lånefinansiering       kr   23 575 000 

 Sum finansiert       kr   23 575 000    

3. 

Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 mill for 2017. 
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Vedlegg 2: Kommunelovens krav til kommunens budsjett og økonomiplan 

 

Kommuneloven krever at kommunens årsbudsjett og økonomiplan skal omfatte hele 

kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 

utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det skal for hvert enkelt år økonomiplanen 

omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Driftsresultatet hvert år 

skal være tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Dersom 

årsbudsjett og/eller økonomiplan er satt opp i ubalanse, utløses statlig kontroll og oppføring i 

kontrollregisteret (ROBEK) etter reglene om betinget kontroll. Nordkapp kommune ble i 

august 2009 oppført i ROBEK og budsjettet ble etter dette underlagt statlig kontroll tom 

budsjettbehandlingen for 2011. Årsregnskapet for 2010 ble avlagt med et beskjedent 

overskudd, men tilstrekkelig til at man da klarte å dekke inn akkumulerte underskudd fra 

tidligere år. På bakgrunn av dette ble Nordkapp kommune i august 2011 meldt ut av ROBEK. 

I løpet av 2011 ble det på nytt avdekket et stort omstillingsbehov gjennom store 

budsjettoverskridelser og det ble på bakgrunn av dette gjennomført nedskjæringer med omlag 

kr 13,2 mill i budsjettet for 2012. Samtidig viste regnskapet for 2011 et underskudd på omlag 

kr 4,6 mill. Dette ble dekket inn gjennom overskudd for 2012, som ble på om lag kr 6,1 mill.  

For 2013 fikk man et regnskapsmessig overskudd på om lag kr 0,5 mill, mens det for 2014 ble 

et overskudd på omlag kr 4,5 mill. 2015 ble et svært godt år med et regnskapsmessig 

overskudd på omlag 9,0 mill. For 2016 er det budsjettert med et regnskapsmessig overskudd 

på omlag kr 1,9 mill. 

 

Kravet til realisme i økonomiplanen er ment å styre når ny behandling (justering) er 

nødvendig. Loven stiller ingen formelle krav til fornyet behandling. Kommunestyret avgjør 

m.a.o. selv når behovet for justering er til stede. 

 

Hensikten med økonomiplanleggingen er først og fremst å få kartlagt den økonomiske 

handlefriheten.  Budsjett og økonomiplan skal vise de økonomiske rammer som de 

kommunale virksomheter skal/må forholde seg til. En stabil utvikling i de økonomiske 

rammene vil bidra til rasjonell og effektiv kommunal forvaltning og produksjon. I denne 

forbindelse er det av stor betydning at kommunen opparbeider seg økonomiske reserver i 

gode år, som kan benyttes i år hvor de økonomiske betingelsene er mindre gunstige. Det er 

videre særdeles viktig, at det i forkant er fastlagt hva slags tiltak som kan, eller skal settes i 

verk, dersom plan- og budsjettforutsetningene svikter. 

 

Budsjettarbeidet de senere årene har vært preget av stadige omstillinger. Dette er en situasjon 

som sliter på hele organisasjonen, både innenfor administrativt nivå og på politisk nivå. 

Mange år med nedskjæringer av det kommunale tjenestetilbudet har resultert i at 

omstillingsmulighetene nå er begrenset. Som følge av dette ble det satt i gang et arbeid i 

januar 2015 med sikte på å kartlegge hele den kommunale organisasjonen og da med tanke på 

å få til endringer som frigjør ressurser og synliggjøre mulighetsbildet. Dette arbeidet har 

fortsatt i 2016 gjennom omtalte OU prosjekt innenfor Helse og omsorg og gjennomgangen av 

oppgaveorganiseringen innenfor Oppvekst og kultursektorene. Både arbeidet i Helse- og 
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omsorg og i Oppvekst- og kultursektoren  fortsetter i 2017. Det legges  til grunn  at 

tilsvarende gjennomganger skal gjøres også for den øvrige organisasjon. 

 

I tråd med økonomireglementet er budsjett og økonomiplan fremstilt som ett dokument. 

Første året i økonomiplanen er årsbudsjettet for 2017. 
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Vedlegg 3: Utviklingen i kommuneøkonomien 2011 – 2015   

 
Folketallsutvikling 

 

 
 

Nedgangen i folketallet har stoppet opp. Den lille økningen som kom i 2009 fortsatte i 2010 

og innbyggertallet var ved inngangen til 2011 på 3224. Samme tendens vistes også i 2011, 

selv om det flatet noe ut. Ved utgangen av 2011 var folketallet 3228. I løpet av 2012 opplevde 

vi en negativ utvikling i folketallet og pr 31.12.2012 var innbyggertallet på 3205. 

 

I løpet av 2013 og 2014 har vi igjen opplevd positiv utvikling. Pr 1. januar 2016 var 

innbyggertallet på 3276, dog en liten nedgang sammenlignet med 1.1.2015. 

 

Innbyggertallet per 1. juli i året før budsjettåret er utgangspunket for beregning av 

rammeoverføringen fra staten. I budsjettet for 2017 er et innbyggertall på 3288 per 1. juli 

2016 lagt til grunn.  

 

 

 
            

Forholdet mellom driftsutgifter og –inntekter har stabilisert seg på en positiv måte. 

Utviklingen har de tre siste årene vært positiv og vi har kunnet skilte med overskudd fom 

driftsåret 2012.  

 

År 1.1. 1.7.

2012 3228 3218

2013 3205 3219

2014 3213 3254

2015 3278 3273

2016 3276 3288

Befolkningsutvikling 2012 - 2016

Status pr 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2011 2012 2013 2014 2015

1
0
0
0
 k

r

Driftsinntekter og driftsutgifter

Driftsinntekter Driftsutgifter



Nordkapp kommune 

___________________________________________________________                 

_____________________________________________________________ 

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 - Nordkapp kommune 
  

46 

 
Siden 2007 har fordelingen mellom rammetilskudd, skatt og andre inntekter vært relativt lik. 

Fom 2010 viser diagrammet en klar forskyvning mellom inntektstypene. Mens andre inntekter 

tidligere har hatt den største andelen, så er det nå rammetilskudd som er størst. Kommunens 

andel av skatteinngangen er også økt og følger trenden fra 2010. For 2017 antas 

rammetilskuddet inkludert inntektsutjevning å beløpe seg til om lag kr 133 mill. 

 

 
Både den langsiktige - og kortsiktige gjelden har økt hvert år tom 2013. For 2014 så vi en 

utflating for så å øke igjen i 2015. Det har i hver årsberetning og i hvert budsjett de siste 6-7 

år vært advart mot utviklingen i gjeldsnivået. Vi har nå en gjeldsbelastning som er betydelig 

høyere enn de det er naturlig å sammenligne oss med. Ut fra foreslått investeringsramme for 

2017 vil vi på ny få en økning i den langsiktige gjelden. Med den vedtatte 

investeringsrammen i hele planperioden vil vi nå få en markant økning i gjeldsnivået de neste 

årene, dette er noe vi må følge nøye opp og om nødvendig bremse hvis situasjonen tilsier 

dette. Nordkapp kommune har en relativt høy sikringsgrad av sin langsiktige gjeld, om lag kr 

230 mill. Det gjennomsnittlige rentenivået av disse sikringene er på om lag 4,5 %. Dette 

medfører at vi er mindre sårbare for renteøkninger, samtidig som vi i dag betaler en høyere 
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rente av en stor del av gjelden enn dagens rentenivå tilsier. Strukturen på sikringene jobbes 

det kontinuerlig med og da med tanke på lavere sikringsrente. 
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Vedlegg 4: Statsbudsjettet – Kommuneopplegget  

 

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017 ble lagt frem 6. oktober 2016 i  

 Prop. 1 S (2016–2017). Innstillingen ble vedtatt av Stortinget 5. desember 2016. Det legges 

opp til en lønns- og prisvekst neste år på 2,5 % (kommunal deflator).  

 

Veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås å bli 4,8 mrd. kroner i 2017, 

tilsvarende 1,0 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2016 i revidert nasjonalbudsjett 

for 2016. Inntektsrammen anslås å bli knapt 1,4 mrd. kroner høyere enn anslaget i Prop. 1 S 

(2016 -2017). Økningen skyldes hovedsakelig økte øremerkede midler til belønningsordning 

for kollektivtransport, lærertetthet i skolen og flere førskolelærere.  

 

Av veksten i kommunesektorens inntekter er 3,8 mrd. kroner vekst i frie inntekter, tilsvarende 

1,1 pst. Veksten i de frie inntektene er nedjustert med knappe 0,3 mrd. kroner sammenliknet 

med forslaget i Prop. 1 S (2016 – 2017). Nedjusteringen skyldes blant annet at satsingen på 

økt lærertetthet i skolen (150 mill. kroner), som inngikk i veksten i de frie inntektene i 

forslaget i Prop. 1 S (2016 – 2017), etter vedtak i Stortinget gis som et øremerket tilskudd. 

Videre er kommunenes skjønnstilskudd nedjustert med netto 95 mill. kroner sammenliknet 

med forslaget i Prop. 1 S (2016 – 2017). En omprioritering fra fylkeskommunenes 

rammetilskudd til regionale utviklingsmidler er også med på å trekke ned veksten i 

kommunesektorens frie inntekter.  

 

Som følge av endringer i skatteopplegget anslås kommunenes og fylkeskommunenes 

skatteinntekter å bli henholdsvis 182 og 7 mill. kroner høyere enn anslått i Prop. 1 S (2016 – 

2017). Rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Skattørene holdes uendret som i forslaget. 

 

Nordkapp kommunes frie inntekter for 2017 er beregnet til kr 211mill. 

 

Forutseninger for beregning av frie inntekter 

Det er viktig å være klar over at anslaget på frie inntekter i Statsbudsjettet er basert på 

innbyggertall pr 1.1.2016 og 1.7.2016. Inntektsutjevningen, som er en del av de frie 

inntektene skal baseres på innbyggertallet pr 1.1.2017 og vil dermed først være kjent når disse 

tallene offentliggjøres i februar 2017. I den grad befolkningsveksten fra 1.1.2016 til 1.1.2017 

for Nordkapp kommune er lavere enn landsgjennomsnittet, vil dette kunne slå negativt ut i 

forhold til inntektsutjevningen. 

 

Prioriteringer i Statsbudsjettet - en del av økningen i kommunenes frie inntekter 

 Satsning på rusomsorg med 300 mill kroner. 

 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering med 100 mill kroner. 

 Tidlig innsats i skole med 150 mill kroner. Denne satsningen er i budsjettforliket gjort 

om til øremerkede tilskudd og er således trukket ut av de frie inntektene. 

 Styrking av helsestasjoner og skolehelsetjenesten med 50 mill kroner. 

 Det legges fortsatt opp til at kommunene selv skal sette effektivitetskrav til seg selv og 

på denne måten styrke sin tjenesteproduksjon. Regjeringen anslår at effektivitetskrav 

på 0,5 % totalt vil kunne frigjøre om lag 1,2 mrd kroner i 2017 som kan brukes til 

styring av tjenesteproduksjonen. 
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Vedlegg 5: Nasjonal rapportering (Kostra)  

Finansielle nøkkeltall 

I det følgende gjengis en del nøkkeltall, presentert som grafer, for årene 2011-2015. Grafene 

viser utviklingen for og forholdet mellom egen kommune, kommunegruppe 3 (som er SSB sin 

inndeling av sammenlignbare kommuner) og fylkes- og landsgjennomsnittet utenom Oslo. 
 
 
Brutto resultatgrad 

   
 

Grafen viser utviklingen i brutto 

resultatgrad. (Brutto 

driftsresultat i % av 

driftsinntektene). I hele 

perioden ligger vi over våre 

sammenligningsgrupper, selv 

om vi har en negativ utvikling 

frem til 2011. Fom 2012 er det 

igjen en økning. Det at vi ligger 

relativt godt an når det gjelder  

brutto resultatgrad og vi 

samtidig vet at vi har negative 

netto resultater indikerer høye 

finansutgifter (renter og 

avdrag). 
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Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 

  

Det som er svært 

bekymringsfullt er at 

Nordkapp fortsatt bruker 

omlag dobbelt så mye av 

brutto driftsinntekter til å 

dekke renter og avdrag som 

våre sammenlignbare 

kommuner og fylkes- og 

landsgjennomsnittet. Dette er 

kommunens hovedutfordring i 

forhold til å skaffe seg 

økonomisk spillerom. 

Målsettingen er å stabilisere 

dagens nivå. Det vil dermed 

være viktig i årene fremover å 

ha fokus på investeringsnivået, 

da dette vil være avgjørende 

for gjeldsutviklingen og 

derigjennom også betjening av 

gjeld over driftsbudsjettet. 
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Netto resultatgrad 

 
 

 

Hovedprioriteringer  
De følgende grafene sier noe om kommunens prioriteringer, målt som andel av netto 

driftsutgifter, innenfor noen vesentlige tjenesteområder, sammenlignet med Kostragruppe 3, 

fylkes- og landsgjennomsnitt. 

 

Andel netto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter. 

 

Grafen viser netto driftsresultat i 

% av driftsinntektene. 

Utfordringen ligger i å stabilisere 

driften slik at vi over tid 

genererer positive driftsresultat. 

Etter mange år med negativt  

netto driftsresultat, har vi siden 

2012 klart å generere positive 

resultater - dog noe varierende i 

grad. For 2014 klarte vi for 

første gang på svært lang tid å 

oppnå et netto driftsresultat på 

over 3 %. Utforingen fremover 

blir nå å stabilisere driften og på 

sikt også øke resultatgraden. 

 Analyser av tallene viser at 

våre høye utgifter tidligere 

år er basert på en noe 

unøyaktig bruk av funksjon 

120, dette er noe som er 

rettet opp fom 2014. 

Økningen i 2013 har også 

sammenheng med e.o 

poster. 

 

Basert på ny kunnskap og 

bruk av funksjon 120 ligger 

vi på omtrent samme nivå 

som referansegruppene. 
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Andel netto driftsutgifter barnehage av netto driftsutgifter totalt 

 
 

 

Andel netto driftsutgifter grunnskoleopplæring av netto driftsutgifter totalt 

 
 

 

Utviklingen har variert noe de 

siste årene. Imidlertid har vi 

ligget innenfor det som har vært 

sammenlignbare kommuner. 

Økningen fra 2010 til 2011 

skyldes bortfall av 

barnehagetilskuddet fom 2011, 

da dette ble innlemmet i 

rammetilskuddet. Utviklingen de 

siste årene viser at vi ligger helt 

på nivå med ref. gruppene. 

Økningen i 2013 skyldes 

overkapasitet, noe som er tatt ned 

i 2014, derav utflatingen / 

nedgangen i 2014 og 2015. 

Nordkapp har hatt en relativt 

større ressursreduksjon tom 2013 

sammenlignet med 

referansegruppene. Dette har 

sammenheng med de strukturelle 

grepene som er gjort innenfor 

skolesektoren i Nordkapp over 

flere år. Fom 2014 ser vi nå en 

økning i ressursbruken og vi har 

nå stabilisert ressursene omlag på 

samme nivå som våre 

referansegrupper.  
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Andel netto driftsutgifter pleie og omsorg av netto driftsutgifter totalt 

 
 

 

Nordkapp har ligget lavere enn 

både landssnittet og kostragruppe 

3 når det gjelder andelen 

driftsutgifter totalt brukt på pleie 

og omsorg.  

 

Etter at tendensen har vært 

økende tom 2009, har det vært 

nedgang i ressursbruken, dog med 

en utflating og økning fom 2012. 

Vi ligger fortsatt under 

kostragruppe 3, og nå også under 

landgjennomsnittet, men på nivå 

med fylkesgjennomsnittet. 
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Andel netto driftsutgifter sosialtjenesten og barnevern av netto driftsutgifter totalt 

 
 

 

 

Nordkapp kommune har en klar 

nedgang i utgiftene til sosial og 

barnevern fra 2006 til 2009. Fra 

2009 til 2011 er det imidlertid 

stor økning før det igjen går ned. 

Her vil tiltak innen barnevern ha 

stor påvirkning pga kommunens 

størrelse. I tillegg vil refusjoner 

virke inn i og med at dette er 

måling av nettoutgifter. Fra 2012 

til 2013 har det skjedd en 

markant økning, dette har 

sammenheng med stor økning i 

sosialhjelpsutbetalingene, en 

tendens som man også så på 

landsbasis. Vi ser nå en utflating 

og nedgang og har direkte 

sammenheng med nedgang i 

sosialhjelpsutbetalingene, selv 

om barnevern isolert sett viser 

økning. 
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Andel netto driftsutgifter kultur av netto driftsutgifter totalt 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordkapp kommune har 

tradisjonelt sett brukt en relativt 

stor andel til kultur. Tom 2013 

har det imidlertid vært en 

markant nedgang. Fom 2014 er 

det igjen økning sammenlignet 

med referansegruppene og vi er 

nå på nivå med 

referansegruppene. 
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Vedlegg 6: Mål og verdier for 2017  
 

Det er et selvsagt mål for alle deler av organisasjonen å holde seg innenfor de budsjettrammer 

som blir gitt. Det ble i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 angitt spesifikke mål 

og verdier som kommunen som organisasjon skulle strekke seg mot. Disse mål og verdier 

anses fortsatt å gjelde og er har en såpass sterk forankring og aktualitet at disse også legges til 

grunn for 2017. 

 

Hovedmål for hele organisasjonen: Holde seg innenfor de gitte budsjettrammer. 

 

Innenfor de enkelte områder er det angitt i hovedsak kvalitative mål som organisasjonen skal 

bestrebe seg på å oppnå.  

 

1.  Skole  
Det skal opprettholdes og videreutvikles et kvalitativt godt skoletilbud for alle i skolepliktig 

alder. 

 

2. Barnehager   
Det skal for de som søker, sikres barnehageplass og et trygt og godt barnehagetilbud. 

 

3. Kultur  
Kommunen skal på tross av knappe midler motivere og hjelpe det frivillige kulturliv til en 

positiv utvikling og en ny giv.  

 

4. Helse- og omsorgstjenesten 
Det skal tilstrebes innenfor budsjettrammen å gi kommunens innbyggere med behov for 

helse- og omsorgstjenester et verdig tilbud gjennom faglig forsvarlige tjenester. Overordnede 

prinsipper er individuelle behov, aktivitet og deltakelse. 

 

5. Samhandlingsreformen 

Kommunen skal ikke ha utskrivingsklare pasienter liggende på sykehus. 

Legetjenesten/sykestue skal innenfor det som er medisinskfaglig forsvarlig, sikre at pasienter 

ikke sendes unødig til sykehus.  

 

6. Rehabilitering   
Kommunen skal ha fokus på forebygging og rehabilitering.  Gjennom tverrfaglig samarbeid 

og samhandling, på tvers av avdelinger og sektorer, skal det jobbes for et tjenestetilbud som 

er basert på kompetanse og kunnskap om den enkeltes rehabiliteringsprosess. En viktig 

tilnærming i dette vil være læring - og mestringsstrategier.  

 

7. Teknisk infrastruktur (Vei, vann, avløp) 

Det skal sikres tilfredsstillende framkommelighet med effektiv snøbrøyting. Vannforsyningen 

skal opprettholdes uten avbrudd og uten forurensing over grenseverdiene. Avløpssystemet 

skal sikres drift uten avbrudd. 

 

8. Brannvesen  
Brann og branntilløp skal unngås ved forebyggende tilsyn og nødvendige tiltak. 

 

9. Tekniske fellestjenester  
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Det skal på tross av stramme økonomiske rammer sørges for full oversikt samt god service og 

oppfølging av alt byggvedlikehold. 

10. Sykefravær  
Det skal arbeides for at sykefraværet på årsbasis ikke overstiger 5 %. 

 

Det er ikke tilstrekkelig å oppnå målene, arbeidet og tjenesteutførelsen skal gjennomføres i 

samsvar med de verdier som skal prege organisasjonen. Disse verdiene måles vi hver dag på - 

både i forhold til hverandre og i forhold til politikere og i forhold til innbyggerne. 

 

Verdier for organisasjonen   
Dette er verdier som skal prege hele organisasjonen og ha konsekvenser for vårt møte med 

innbyggerne. Innbyggerne er gjennom de politiske organ i realiteten våre arbeidsgivere. 

Innbyggerne er også vår kunder og oppdragsgivere. Verdiene karakteriseres ved 5 

nøkkelbegrep. Disse begrepene med sitt innhold må integreres i organisasjonen. 

Oppgaveutførelsen måles mot disse verdiene. 

 
a) Profesjonell 

 Alltid prøve å finne de beste løsninger og dele erfaringer 

 Utvikle god arbeidspraksis og være kostnadsbevisst 

 Ha et innbygger - og kundefokus 

 

b) Omtanke 

 Null skader og ulykker med konsekvenser for liv, helse og miljø 

 Respektere hverandre og våre brukere (kunder) og arbeide for et godt arbeidsmiljø 

 

c) Samarbeid 

 Utveksle erfaringer innad i virksomhetene og på tvers av organisasjonsgrenser 

 Tilstrebe gode samarbeidsløsninger på tvers av organisasjonsgrenser og samtidig 

ivareta klare ansvarsforhold.  

 

d) Serviceholdning 

 Innbyggernes skal møtes med kundeperspektiv 

 Myndighetsutøvelse skal preges av respekt for innbyggerne 

 

e) Lojalitet 

 Delta aktivt i diskusjoner i organisasjonen om aktuelle problemstillinger og fritt 

framføre motforestillinger 

 Følge opp aktivt og positivt de konklusjoner som trekkes og beslutninger som fattes 

 Bidra utad til et godt renommé for kommunens organisasjon 

 

 

 

 

 

 

 


