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DEL 1 INNLEDNING 
 

Konsekvensjustert budsjett som danner grunnlag for denne første politiske gjennomgangen 

balanserer nå med et underskudd på om lag kr 2,23 mill. Selvkostområdene vann, avløp og 

renovasjon er skilt ut i et eget mellomnivå, dette for å holde disse områdene utenfor ordinært 

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

holdes utenfor driftsbudsjettets balanse. 

 

Følgende parameter er lagt til grunn i konsekvensjustert budsjett: 

i. Lønns- og prisvekst på 2,6 % 

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

14 % for lærerordningen (SPK). 

iii. Netto økning i gjeldsnivået på 10, mill. 

iv. Pott for lønnsoppgjøret 2018 utgjør knappe 3,0 mill inkl. pensjon. Denne kommer i 

tillegg til den generelle deflatoren som er lagt inn. 

 

Rammeområde Vedtatt nettobudsjett 2017 Konsekvensjustert 

nettoramme 2018 

1 Sentraladministrasjon     27 753 460     28 452 472 

2 Oppvekst- og kultursektoren     64 932 699     68 385 936 

3 Helse- og sosialsektoren     70 700 083     71 952 757 

4 Tiltak og næring          667 599          668 039 

5 og 6 Tekniske tjenester og 

fellestjenester 

    30 159 358 *     31 511 877 

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

9 Renter og avdrag / 

avsetninger 

   25 507 500     27 681 925 

SUM    -3 667 448 *      2 506 441 

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

størrelsene. For 2017 er det budsjettert med et overskudd på selvkostområdene totalt på kr 1 131 486. Fom 2018 

er selvkostområdene holdt utenfor. 

 

I budsjettseminarer i juni kom det ikke entydige signaler om nivået på budsjettbalansen. 

Teknisk beregningsutvalg har nå en anbefaling på 2 %, mens Fylkesmannen i Finnmark har 

gitt signaler om at tidligere anbefalt nivå på 3 % bør videreføres.  

 

Ut fra en tenkt budsjettbalanse på disse to nivåene vil vi ha følgende omstillingsbehov: 

 

Budsjettbalanse Sum driftsinntekter 

(grunnlag for beregning av 

budsjettbalansen) 

Beregnet balanse Omstillingsbehov 
(holdt selvkostområdene 

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

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

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

hhv kr 7,6 mill og kr 10,1 mill. 

 

Dette vil være scenariet som rådmannen har jobbet ut fra – hvordan klare å synliggjøre 

budsjettiltak slik at ønsket budsjettbalanse nås? 
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DEL 2 BUDSJETTTILTAK PR RAMMEOMRÅDE 
 

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

tiltak for å unngår underskudd. Samtlige tiltak er gjennomgått i rådmannens ledergruppe. 

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

har kommet frem til kan gjennomføres uten at lovkrav brytes. Tiltakene må utredes nærmere 

med tanke på konsekvenser. Før tiltakene utredes nærmere ønsker rådmannen gjennom 

behandlingen i Formannskapet 31.10.17 å få signaler om hvilke tiltak politisk nivå ønsker 

nærmere utredet og om det er tiltak i oversikten som allerede nå kan avklares som ikke 

aktuelle å gå videre med.  

 

 
1. SENTRALADMINISTRASJON 

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

1.1 Avvikling av avtale 
med Finnut AS. Her har vi 
forpliktelse ut 2018 i hht 
inngått avtale. 

 + 120 000 
 

Dette kan i fremtiden 
gjennomføres i egen regi 
med bistand fra/samarbeid 
med nabokommune. 

1.3 Reduksjon i 
lisensutgifter  
 

+ 75 000 + 75 000 Det tas sikte på en 
totalgjennomgang av 
kommunens ulike 
lisensutgifter.  

1.6 Kommunalt bidrag til 
omstilling 
 

0 + 650 000 Omstillingsprosjektet 
avvikles fom 2019. 
Egenandelen frigjøres.  

1.10 Avvikling av avtale 
med AON 
(forsikringsmegling) 

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

1.11 Kommuneforlaget 
AS (Personalhåndboka) 

+    90 000 +    90 000 Systemet er i svært liten 
grad i bruk – behov ikke 
synliggjort. 

1.12 Oppsigelse av 
ubrukte 
mobiltelefonabonnement 

+    100 000 +    100 000  

1.13 Færre politiske 
møter 

+ 100 000 + 100 000 Som en følge av møteplan 
med færre politiske møter 
tas utgifter til 
møtegodtgjørelse ned med 
kr 100 000. 

1.14 Reduksjon i 
annonsering politisk 

+    25 000 +    25 000 Budsjetter her er stort sett 
knyttet til annonsering til lag 
og foreninger i Nordkapp.  

1.15 Reduksjon i 
overtidsbruk IKT-avdeling 

+    50 000    + 50 000  

1.16 Reduksjon av lisens 
og IT-utgifter 
økonomiavdelingen 

+   50 000 +   50 000 Basert på en 
totalgjennomgang. 

1.17 HP Serviceavtale 
 

+   19 000 +   19 000  



side 3 – Driftsbudsjett 2018 – første utkast for politisk gjennomgang 31.10.17 –arbeidsnotat  

1.18 Avvikling av 
serviceavtale Cisco 
fasttelefoner. 

+   20 000    +   20 000  

1.19 Avvikle 
avisabonnement – avisen 
«Ledelse» 

+      2 500 +       2 500 Bli i liten grad lest ut fra 
tilbakemeldinger. 

1.20 Avslutte 
leasingavtale 
frankeringsmaskin 

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

SUM TILTAK  + 740 500 
 

+ 1 519 500  

 

 

2. OPPVEKST OG KULTURSEKTOREN 

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

2.1 Redusere 
lærerstillinger 
Honningsvåg skole.  

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

1 stilling fra 1.8.18 og 
ytterligere 1 stilling fra 
1.8.19  

2.2 Redusere 
lærerstillinger 
Gjesvær skole 
 

+  62 500 150 000 Reduksjon av lærerressurs 
med 0,2 årsverk. Kommer 
i tillegg til reduksjoner 
tilknyttet nedleggelse av 
ungdomstrinn.  

2.7. Nedlegging av 
ungdomstrinnet ved 
Gjesvær skole 
 
 

+ 375 000 
 

+ 900 000 
 
 

Reduksjon av rektorstilling 
på 40 % og 1 lærerstilling. 
Rektor ved Honningsvåg 
skole vil være rektor for 
Gjesvær skole.  

2.8. Stenge 1 avdeling 
ved Nordkapp 
barnehage.  

+ 625 000 
 

1 500 000 Reduksjon av 50 % 
styrerassistentstilling, 1 
pedagogisk leder og 2 
assistenter/ fagarbeidere. 
Tapte inntekter på 
foreldrebetaling er trukket 
fra.  

2.9. Gjennomgang 
barnehagestruktur 

- 100 000 - Endringer i 
barnehagestruktur vil gi 
langsiktig økonomisk 
effekt i forhold til drift, 
investering og vedlikehold 
av bygg. Dette må utredes 
nærmere. 
 

2.10. Tilskudd fra 
integreringstilskudd til 
Honningsvåg skole  

+ 326 500 783 600 Finansiere 1,2 
lærerårsverk med 
integreringstilskudd.  
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2.12. Reduksjon av 1 
lærerstilling ved 
voksenopplæringen 
 
 

+ 270 000 650 000 Forutsatt nedgang i antall 
flyktninger kan vi redusere 
voksenopplæringen med 1 
årsverk fra 1.8.18. 

SUM TILTAK  + 1 829 000  
 

+ 5 283 600  

 

 

3.A HELSE- OG OMSORG 

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

3.1 Redusere 
fysioterapitjenesten  
 
 

+ 300 000 + 600 000 
Privatpraktiserende 
fysioterapeut har 
signalisert at han avslutter 
1. juli 2018. I den 
forbindelse må vi ha en 
gjennomgang av 
totaltjenesten vår.  

3.3 Avvikle utvidet 
hjemmetjeneste ved 
Elvegården – flytte 
hjemmetjenestens base .   
 
  

+ 1 100 000 
effekt fra april 
 
    +150 000 
(div. driftsutg) 
 
 

+ 1 500 000 
   
 
     +300 000 
(div. 
driftsutg) 
 
 

Dette tiltaket vil foregå i 
flere trinn og punktene 
nedenfor vil kunne endres. 
Må utredes nærmere 
snarest. 

1.Avvikler dagens heldøgns 
omsorg og flytter aktuelle 
beboere til institusjon. 
Elvegården er uegnet til 
dagens drift og det krever 
mye ressurser for å drifte 
tjenesten. Bygget kan ikke 
legges mer til rette slik det 
opprinnelig var tenkt pga. 
byggetekniske 
begrensninger som er 
avklart høst 2017.  

2.Vågenstuas lokaler 
frigjøres gradvis til 
hjemmetjenesten. Det 
etableres 2 korttids-
/avlastningsplasser. 
Hjemmetjenesten drifter 
her videre et utvidet 
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omsorgstilbud i hovedsak 
for personer med demens. 
Velferdsteknologiske 
løsninger installeres.   

3.En avdeling på Nordkapp 
helsesenter omgjøres til 
skjermet enhet for 
personer med demens. 
Enheten vil være for 
personer med mer 
omfattende behov, behov 
for skjerming og 
miljøterapeutiske tiltak.  

4.Elvegården endres til 
boliger for personer som 
mottar ordinær 
hjemmetjeneste på lik linje 
med andre 
hjemmeboende. 

5.Nordkapp bo- og 
servicesenter blir gradvis 
styrket og vil være botilbud 
til brukere med særlig 
omfattende omsorgsbehov 
som fortsatt kan bo 
hjemme med ordinær 
hjemmetjeneste.    

6.Dagens dagtilbud styrkes 
og utvides til 
ettermiddagstid 

3.4 Effektivisering av 
kjøkkendrift, Nordkapp 
helsesenter 

 
 
 

+200 000 +200 000 
I forbindelse med ledig 
stilling gjennomføres det 
grep som tar sikte på å 
effektivisere driften av 
kjøkken. 40 % stilling tas 
ned. 

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

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

3.10 Reduksjon i 
driftsutgifter 

+ 257 000 + 257 000 Fordeler seg på jordmor og 
lege. Kuttene blir nærmere 
fordelt, men anses som 
gjennomførbare 

3.12 Reduserte 
lønnsutgifter, 
engangstiltak i 2018 

+    91 000 0 En legestilling holdes vakant 
deler av 2018. 

3.13 Tilgang på friske 
penger 

  Det er sikkert at Nordkapp 
kommune vil få en avtale med 
Finnmarkssykehuset om 
desentralisert kreftbehandling. 
Forhåpentligvis vil avtalen 
være inngått før årsskiftet, 
men gjeldende fra 1. januar 
2018. Det er helt uvisst hva 
inntektene blir her, men dette 
vil være friske midler.  

3.14 Reforhandling av 
legeavtalen 

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

SUM TILTAK  + 348 000 + 257 000  

 

3 C NAV  

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

3.20 Reduserte 
lønnsutgifter i 
flyktningetjenesten 
med 1 årsverk fom 
1.7.2018.  

+ 250 000 + 500 000 Etter all sannsynlighet 
vil Nordkapp 
kommune ikke få 
bosetting av 
flyktninger til neste år.  
Grunnlag for 
nedjustering av 
kapasitet. 

3.21 Redusert 
lønnsutgifter i 
forbindelse med 
innvilgede 
prosjektmidler 

+ 300 000 + 300 000 (tom 2019) NAV Nordkapp har fått 
kr 610 000 i statlige 
tilskuddsmidler for å 
gjennomføre et 
aktivitetsproskjekt 
rettet mot ungdom 
mellom 18-30 år («Ung 
i jobb»). Det vurderes 
som realistisk å 
gjennomføre dette 
prosjektet med egne 
krefter over 2 år. 

SUM TILTAK   + 550 000 + 800 000  
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4. NÆRING  

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

4.1 Finansiering av 
drift Vest Finnmark 
Regionråd 

-200 000 -200 000 Vi mangler full 
finansiering av 
området ved at vår 
andel av utgiftene 
knyttet til Vest 
Finnmark Regionråd 
ikke er dekket.  

SUM TILTAK 
TALLFESTET 

-200 000 -200 000  

 

 

5. OG 6 TEKNISKE TJENESTER / FELLESTJENESTER (ingen endring fra gjennomgang 9.10.17) 

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

5.1 Økning av gebyrer 
(ansvar 5010) 

+ 20 000 + 20 000 Faktisk økning i gebyrinntekter 
grunnet antall byggesaker 

5.3 Elektroniske 
kjørebøker for 20 biler  
 

 
- 100 000 
 

 
+ 50 000 

Forventet effekt – lavere drivstof- 
og reparasjonsutgifter   

5.4 Vakant 50 % 
vaktmesterstiling 
01.06 – 31.12.2018 

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

5.5 Leie av 
svømmehall for 
brannmannskap 11902 
(ansvar 5400) 

+ 40 000 + 40 000 Tiltaket avvikles i kommunal regi, 
antas å dekkes av den enkelte.  

6.1 – 6.11 Redusere 
vedlikeholdsutgifter 
bygg og anlegg  

+ 600 000 + 600 000 Reduksjon i vedlikeholdsutgifter 
knyttet til våre bygg og anlegg. 
Fordeles etter behov. 

6.4 Reduksjon i bruk 
av sommervikarer  

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

6.12 og 6.13 Salg av 
Kamøyvær skole og 
Skarsvåg skole le 

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

6.14 Reduksjon i 
avtalen knyttet til 
Nordkapp Alpindrift.  

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

SUM TILTAK  + 970 000 + 1 207 000  
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Oppsummert – tiltaksliste  
 

Totale tallfestede tiltak 2018  Kr   5 987 500 

Årseffekt tallfestede tiltak  Kr 11 467 100 
 
 

I tillegg ser rådmannen også på muligheten for økte inntekter knyttet til 

eiendomsskatten. Dette vil imidlertid inneholde flere aspekt som må vurderes. Dette er 

foreløpig ikke tatt inn i oppsummeringen av tiltakslisten. 

8. Eiendomsskatt 

Tiltak Effekt 2018 Årseffekt Beskrivelse 

8.1 Økning i 
eiendomsskatteinntekter 

+ 1 400 000 + 1 400 000 Ut fra foreløpige beregninger kan 
det være rom for å øke 
eiendomsskatteinntektene med 
om lag 1,4 mill. Må imidlertid ses 
opp mot totalbelastningen som 
nå blir lagt på husholdninger 
(vann, avløp, renovasjon, feiing, 
eiendomsskatt. 

 

Oppsummert har vi da følgende mulige status for 2018: 

Budsjettbalanse konsekvensjustert budsjett Kr -2 506 441 

Synliggjorte tiltak  Kr   5 987 500 

Budsjettbalanse med tiltak Kr   3 481 059 

Økning i eiendomsskatt Kr   1 400 000 

Budsjettbalanse med tiltak og økning i eiendomsskatt Kr   4 881 059 

Budsjettbalanse i % 1,7 % 
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DEL 3 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT PR RAMMEOMRÅDE 
 

SENTRALADMINISTRASJONEN – RAMMEOMRÅDE 1  

Konsekvensjustert nettoramme kr 28,45 mill.  
Rammen fra 2016 er videreført kun justert for lønns- og prisvekst.  

o Budsjett for valg (2018 er mellomår) er tatt ned med kr 160 000 til kr 50 000. 

Dette i samsvar med tidligere praksis. Holder litt midler igjen til nødvendige 

anskaffelser som erfaringsmessig påløper i mellomårene.  

o Midler til prosjektleder for e-phorte er videreført i 2 mnd. i 2018, men belastes 

ved internoverføring investeringsbudsjettet for IKT. 

o Det er varslet relativt omfattende karlegginger av kommunenes systemer som 

inneholder personopplysninger – ny lov trer i kraft fra 25.5.18. Dette vil kunne 

medføre at vi må hente inn ekstern bistand til dette arbeidet. Foreløpig ikke 

avklart. 

o Lønnsmedarbeider har varslet at hun vil gå av med pensjon i 2018 – foreløpig 

dato er satt til 1. juli 2018. I og med at lønnsarbeid og kompetanse rundt dette 

ikke er noe som «vokser på trær» er vi nødt til å starte rekrutteringen av ny 

medarbeider så tidlig at vi får en viss kompetanseoverføring. Det tas dermed 

sikte på at vi må lyse ut ny stilling med tiltredelse i god tid før 1. juli 2018. 

Ekstra lønnsmidler er ikke lagt inn i budsjettet for dette, det legges til grunn at 

vi skal klare å ta dette innenfor rammen til økonomiavdelingen, dog med en 

viss usikkerhet. Foreløpig analyse viser at det ikke vil være mulig å levere 

dagens tjenester hvis denne stillingen ikke skal lyses ut. Det vil da være behov 

for vesentlige endringer i både oppgaveportefølje og organisering av 

økonomiavdelingen. 

o Rådmannen har som en del av budsjettarbeidet laget et en oversikt over 

budsjettiltak knyttet til SA som vil gi en effekt på kr 0,74 mill for 2018  

(kr 1,5 mill med helårseffekt). Disse tiltakene er foreløpig ikke lagt inn i 

budsjettet. 
 

o Investeringsbehov fremkommer i egen oversikt. 

 

 

OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN – RAMMEOMRÅDE 2  

Konsekvensjustert nettoramme kr 68,4 mill. 
o Rammeøkning på om lag 1,8 mill utover lønns- og prisvekst. 

o Barnehageområdet øker med om lag 1,8 mill utover lønns- og prisvekst. I dette 

ligger både økning knyttet til en ekstra avdeling, samt lønnsmidler for 

ekstraressurser knyttet til enkeltvedtak. Dette er poser som ikke ligger inne i 

budsjettet for 2017 i tilstrekkelig monn. 

o Styrking av VO med en ekstra stilling – denne finansieres med bruk av 

introduksjonstilskuddet fra flyktningetjenesten. 

o Det er i konsekvensjustert budsjett tatt ned 1 lærerstilling, dette som en følge 

av færre elever fra skoleåret 2018/2019. 

o Rådmannen har som en del av budsjettarbeidet laget et en oversikt over 

budsjettiltak knyttet til OKS som vil gi en effekt på kr 1,8 mill for 2018 

(kr 5,3 mill med helårseffekt). Disse tiltakene er foreløpig ikke lagt inn i 

budsjettet. 

 

o Investeringsbehov fremkommer i egen oversikt. 
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HELSE- OG SOSIALSEKTOREN – RAMMEOMRÅDE 3  

Konsekvensjustert nettoramme kr 72,0 mill.  
Helse og omsorg. Konsekvensjustert nettoramme kr 58,4 mill. 

o Driftsnivået fra 2017 er videreført. 

o Rammen for Helse- og omsorg er siden 2015 budsjettet tatt ned med kr 4,3 

mill. Kr 1,8 mill i 2016 og 2,5 mill i 2017. Dette er lagt til grunn også i 2018-

budsjettet. 

o I hjemmetjenesten er det lagt inn en del prosjektmidler som vi forventer å få og 

som vi også mener vi skal kunne levere på innenfor eksisterende årsverk. Dvs. 

at det ikke ansettes nye folk.  

o Det er også foretatt mindre konsekvensjusteringer av øvrige driftsutgifter, vi 

må kunne forvente å få noen reduksjoner etter at vi har tatt ned senger.  

o Kun noen mindre justeringer på Rehabiliterings området.  

o Rådmannen har som en del av budsjettarbeidet laget et en oversikt over 

budsjettiltak knyttet til Helse- og omsorg som vil gi en effekt på kr 1,75 

mill for 2018 (kr 2,6 mill med helårseffekt). Disse tiltakene er foreløpig 

ikke lagt inn i budsjettet. Dette kommer i tillegg til de tiltakene som man 

nå jobber med å konkretisere knyttet til OU-prosjektet og som henger 

sammen med budsjettkuttene som er gjort for 2016 og 2017. 

 

o Investeringsbehov fremkommer i egen oversikt. 

 

o NAV. Konsekvensjustert nettoramme kr 4,2 mill. 

o Driftsnivå fra 2017 videreført. 

o Flyktningetjenesten balanseres på samme nivå som i 2017. Medfører at vi 

setter av til fond om lag 2,0 mill i 2018. I dette ligger da også et budsjettert 

mindreforbruk (isolert sett for tjenesten) på om lag 0,8 mill. 

o Utbetalinger til sosialhjelp videreføres på samme nivå som i 2017. 

o Rådmannen har som en del av budsjettarbeidet laget et en oversikt over 

budsjettiltak knyttet til NAV som vil gi en effekt på kr 0,55 mill for 2018 

(kr 0,8 mill med helårseffekt). Disse tiltakene er foreløpig ikke lagt inn i 

budsjettet. 
 

o Investeringsbehov fremkommer i egen oversikt. 

 

o Legetjenesten og jordmor. Konsekvensjustert nettoramme kr 9,4 mill. 

o Rammen fra 2017 er videreført justert for lønns- og prisvekst. 

o Det må legges inn høyere utgifter til legevaktordningen – dette tas sikte på å 

kunne gjøres innenfor rammen. 

o Det er spilt inn en del momenter rundt budsjettet som foreløpig ikke avklart, 

blant annet hvordan vi rigger tjenesten fremover mtp at kommuneoverlegen 

slutter pr. 1. juni. Utfordringen ligger i hvordan vi får løst utfordringene rundt 

vaktbelastning og rullering av denne, jf legenes rett til å kunne gå ut av 

vaktordning ved fylte 60 år. 

o Rådmannen har som en del av budsjettarbeidet laget et en oversikt over 

budsjettiltak knyttet til legetjenesten og jordmortjenesten som vil gi en 

effekt på kr 0,35 mill for 2018 (kr 0,26 mill med helårseffekt). Disse 

tiltakene er foreløpig ikke lagt inn i budsjettet. 
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NÆRINGSOMRÅDET – RAMMEOMRÅDE 4 

Konsekvensjustert nettoramme kr 0,7 mill. 
o Området er videreført fra 2017. Egenandelen til Om Kapp KF er lagt inn på 

samme nivå som for 2017, kr 650 000. 

o Vi mangler full finansiering av området ved at vår andel av utgiftene knyttet til 

VFR ikke er dekket. Dette har tidligere vært dekket delvis gjennom bruk av det 

kommunale næringsfondet, noe ikke lenger er mulig. Underdekning om lag kr 

200 000 som blir foreslått dekket inn i budsjettet fom 2018. 

o Fom 2019 vil statusen som omstillingskommune etter all sannsynlighet 

falle bort. Rådmannen har dermed som en del av budsjettarbeidet for hele 

planperioden fremmet forslag om den kommunale egenandelen på kr 0,65 

mill tas ut av budsjettet fom 2019. Dette tiltaket er foreløpig ikke lagt inn i 

budsjettet. 

 

 

TEKNISKE TJENESTER OG FELLESTJENESTER – RAMMEOMRÅDE 5 OG 
Konsekvensjustert nettoramme kr 31,5 mill.  
Tekniske tjenester. Konsekvensjustert nettoramme kr 10,7 mill. 

o Rammen fra 2017 er videreført, kun juster for lønns- og prisvekst. 

o Innenfor selvkostområdene vann, avløp og renovasjon ligger det et overskudd 

på totalt kr 1,38 mill. Dette er trukket ut og lagt på eget mellomnivå 

«selvkostområder» og holdes dermed utenfor det ordinære driftsbudsjettet. 

o Det er foreløpig ikke lagt inn ekstra gebyr økning på vann tilsvarende det vi 

har fort for 2017 (19 %). Dette vil imidlertid ikke påvirke budsjettbalansen for 

«konsernet» siden disse ekstrainntektene skal disponeres til nedbetaling av 

«gammel gjeld» på området. 

o Rådmannen har som en del av budsjettarbeidet laget et en oversikt over 

budsjettiltak knyttet til tekniske tjenester som vil gi en effekt på kr 0,07 

mill for 2018 (kr 0,11 mill med helårseffekt). Disse tiltakene er foreløpig 

ikke lagt inn i budsjettet. 

 

o Investeringsbehov fremkommer i egen oversikt. 
 

o Fellestjenesten. Konsekvensjustert nettoramme kr 20,8 mill. 

o Rammen fra 2017 er videreført, kun juster for lønns- og prisvekst. 

o Rådmannen har som en del av budsjettarbeidet laget et en oversikt over 

budsjettiltak knyttet til tekniske tjenester som vil gi en effekt på kr 0,9 

mill for 2018 (kr 1,1 mill med helårseffekt). Disse tiltakene er foreløpig 

ikke lagt inn i budsjettet. 

 

o Investeringsbehov fremkommer i egen oversikt. 
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SKATT OG RAMMETILSKUDD – RAMMEOMRÅDE 8 

Konsekvensjustert nettoramme kr -226,1 mill.  
Det er for 2018 lagt til grunn frie inntekter med totalt kr 214,8 mill. Dette er basert på 

regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 som ble lagt frem 12. oktober. De foreløpige 

rammene for frie inntekter gav oss ikke de effektene som vi hadde håpet på. Økningen i 

rammen for 2018 sammenlignet med oppgavekorrigerte inntekter for 2017 (anslag på 

regnskap 2017) er på om lag 1,8 mill eller 0,9 %. Sammenlignet med vedtatt budsjett for 2017 

er det en økning på om lag kr 2,8 mill eller 1,3 %. Dette vil dermed ikke være tilstrekkelig til 

å kompensere for antatt lønns- og prisvekst for 2018 som er anslått til 2,6 %. Det ligger 

dermed i opplegget til regjeringen at kommunesektoren også for 2018 må effektivisere. 

o Eiendomsskatteinntektene er holdt uendret i 2018 i forhold til 2017, om lag kr 

6,9 mill. 

o Rådmannen har som en del av budsjettarbeidet for 2018 også lagt frem 

mulige tiltak knyttet til eiendomsskatten og foreslår en økning i 

eiendomsskatten med kr 1,4 mill. Denne økningen er foreløpig ikke lagt 

inn i budsjettet. En slik økning vil måtte belyses nærmere, noe rådmannen 

vil gjøre muntlig i møtet 31.10.17.  

 

 

RENTER OG AVDRAG, ANDRE FINANSPOSTER – RAMMEOMRÅDE 9 

Konsekvensjustert nettoramme kr 27,7 mill.  
Renter og avdrag er totalt budsjettert med kr 26,9 mill. Det er da lagt til grunn fortsatt lavt 

rentenivå og en økning i netto gjeld med kr 10,0 mill. 

o Det er lagt til grunn årets premieavvik og amortisering av tidligere års 

premieavvik med en netto utgift på kr 800 000, dette da basert på opparbeidede 

premieavvik (tom 2016) og forventet premieavvik for 2017 og 2018.  
 

 

DEL 4 INVESTERINGSBEHOV 
 

Rådmannens først forslag til investeringsbudsjett for 2018 har en ramme på kr 20,85 mill, 

hvorav investeringer på selvkostområdene vann og avløp utgjør kr 4,5 mill. Andre 

investeringer utgjør mao kr 16,35 mill.  

 

Forslaget til investeringsbudsjett for 2018 og hele planperioden viser store behov. Rådmannen 

har imidlertid hatt fokus på å begrense antall prosjekter hvert år, dette både for å redusere 

trykket på oppføling, men også med bakgrunn i en faglig vurdering som tilsier at fokuset bør 

være på færre prosjekter, men hvor hvert prosjekt sluttføres i sin helhet, dette både av hensyn 

til faglig gjennomføring og riggkostnader ved å splitt opp prosjekter over flere år. Dette har 

som konsekvens at en del prosjekter blir skjøvet ut i tid. 

 

Oppsummert viser forslaget til investeringsbudsjett for planperioden 2018 – 2021 følgende: 
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2018 2019 2020 2021

SELVKOST -  FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020

2 Damanlegg - sikring av vannforsyning 3 500 000 2 000 000 1 000 000

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

10 Rørtrasè Øvergata 2 000 000

SELVKOST - NYE FOR PLANPERIODE 2018 - 2021

85 Ivershaugen - Nordvågen 600 000

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

2018 2019 2020 2021

ANDRE INVESTERINGER - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020

21 Rådhuset - diverse oppgraderinger 2 000 000

28 Kledning Turn 300 000

30 Kommuneplanens arealdel

31 Investeringer IKT 800 000 800 000 800 000

38 Utstyrinvesteringer Helse- og omsorg 350 000 300 000 300 000

44 Kinosal stoler, gulv, sceneteppe og kiosk - utsatt til 2018

ANDRE INVESTERINGER - NYE FOR PLANPERIODE 2018 - 2021

39 Av utstyr Honningsvåg skole 250 000 250 000

58 Supperling av bord og stoler til Turnhallen 100 000

59 Forbedringer Turnhallen 300 000

60 Nordkapp Helsesenter, ny oksygenterminal 300 000

61 Nordkapp Helsenster, tak, vinduer, kontorer 4. etg. 3 000 000

64 Nordkapp barnehage, reparasjon av tak og takrenner. Utskifting vinduer 1 700 000

66 Elvegården, drenering rundt bygget 300 000

67 Nordkapp bo- og servicesenter, reparasjon av inngangsparti 100 000

68 Honningsvåg skole, utskifting av vinduer. Tas samlet i 2019 3 000 000

69 Honningsvåg skole, parkett i aula, 190m2 300 000

71 Svømmehall, renovering av herregarderobe 1 000 000

72 Vinkelen 10, oppgradering av 1 leilighet 500 000

73 Idrettshallen, parkett 1100 m2 1 100 000

74 Utfasing av oljekjeler alle bygg 2 000 000

75 Fiskekroken utenfor museet 200 000

77 Ferdigstillelse Elvegata 3 000 000

82 IKT - kvalitetssikringssystem for hele kommunen 200 000

83 IKT - Utstyr for streaming av møter 150 000

84 Vegoppgradering - Asfalteringer 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

86 Smart Energiløsning 500 000

87 Fotballøkke Nordvågen 600 000

88 Utredning fremtidig boligstruktur 500 000

SUM ANDRE INVESTERINGER - EGENFINANSIERT 16 350 000 6 850 000 4 800 000 1 000 000

2018 2019 2020 2021

INVESTRINGSRAMME NYE PROSJEKTER (OPPSTART) 20 850 000 12 450 000 6 800 000 1 000 000

OVERFØRINGER FRA FOREGÅENDE ÅR

SUM INVESTERINGER 20 850 000 12 450 000 6 800 000 1 000 000

Sum planperioden 2018 - 2021

Foreslått investeringer planperioden 2018 - 2021

41 100 000kr                                                                                                 

Tiltak

Tiltak

SUM TOTALT PR ÅR


