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1. Tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune  

  

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

Behandling 
 
 
Vedtak 
 
  

Saksutredning 
Drift 
Totalt sett viser driften pr. 1. tertial 2018 et merforbruk på om lag kr 0,8 millioner. Sammenlignet 
med samme periode i 2017 er dette en forverring med kr 1,6 millioner.  
 
Hovedårsaken til merforbruket er knyttet til teknisk sektor i hovedsak slik det fremkommer 
nærmere beskrevet under sektoren nedenfor. I tillegg rapporteres det også merforbruk både i 
OVK-sektoren og i HRO-sektoren. Disse merforbrukene antas imidlertid å jevne seg ut over 
året og det forventes at begge sektorene skal holde seg innenfor rammen for året som helhet.  
Det er imidlertid grunn til å følge dette nøye opp fremover. Rådmann ønsker på den andre side 
å opplyse om at budsjettene for sektorene er veldig stramme. Dette medfører at man ikke tåler 
mange hendelser og/eller nye tiltak fremover. Det er usikkerhet rundt om rammene kan holdes 
ut over året, men man har satt i gang tiltak for en nøktern drift ut året.  
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Det er bekymringsfullt at teknisk sektor såpass tidlig på året er i stor ubalanse. Imidlertid må 
dette ses i sammenheng med inngåtte særavtaler som det ikke har vært tilstrekkelig kunnskap 
omkring og som man dermed ikke har sett hele den økonomiske konsekvensen av. Dette er 
forhold som det er tatt tak i og som det jobbes med å finne løsninger på. I tillegg har årets vinter 
krevd store mye ressurser knyttet til brøytetjenesten. Dette eskalerte i påsken hvor alt 
tilgjengelig materiell var i kontinuerlig drift. Dette medførte store ekstra utgifter.  
 
Organisasjonen opplever noe uro enkelte plasser. Medieoppslag tidligere i vinter indikerer også 
dette. Hvor stort problemet er har vi ikke fått helt oversikt over, men det er iverksatt tiltak for å 
kartlegge dette. Dette vil følges opp i tiden fremover. Det er imidlertid grunn til å ta signalene på 
alvor. Noe av forklaringen kan ligge i at det over langt tid har vært gjennomført ulike grader av 
omstilling og slitasje som følge av dette nå gir seg utslag slik vi nå ser. Dette vil forhåpentligvis 
nærmere kartlegging avklare. 
 
Investeringer 
Pr 1. tertial 2018 er de fleste vedtatte investeringsprosjekter igangsatt/satt i prosess. Noen 
prosjekter vurderes fortløpende og man vil komme tilbake til eventuelle behov for justeringer og 
forskyvninger/omprioriteringer. I og med at det fortsatt er tidlig på året legges det ikke frem 
noen detaljert rapportering knyttet til hvert prosjekt. Det vises for øvrig til omtale under 
Fellestjenester i vedlagt rapport. 
 
Likviditet 
Det har vært en god positiv utvikling av likviditeten de senere årene.  
Kommunens likviditet er fortsatt anstrengt og vi drifter fortsatt i perioder med bruk av 
trekkrettigheten. Imidlertid ser vi helt klare forbedringer. Bruken av trekkrettigheten vil hele tiden 
avhenge av driftsnivået og utbetalingene, herunder fremdriften knyttet til investeringsprosjekter 
 
Konklusjon 
Rådmannen vil på bakgrunn av fremlagt rapport fremme som egen sak forsalg til 
budsjettreguleringer for 2018. 
Vedlegg 
1 2018 05 25 Første tertialrapport 2018 
  

 
 
Vedlegg  

1. tertialrapport 2018
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Drift 2018 totalt  
 

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

Regnskap Periodisert budsjett Avvik budsjett-regnskap Årsbudsjett

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

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

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

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

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

Nasjonalbudsjettet for 2018, 2,6 %. 

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

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

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

budsjettreguleringer som følge av denne nedjusteringen.  

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

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

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

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

forventet inntektsøkning knyttet til denne posten. 

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

I regjeringens opplegg for 2019 kan følgende hovedpunkter trekkes frem:  

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

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

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

hverken positivt eller negativt ut fra kommuneopplegget de siste år. 

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

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

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

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

pensjonskostnader. 

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

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

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

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

8 860 457kr          8 960 400kr                99 943kr                              28 680 012kr                     
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Eiendomsskatteobjekter i kommunen er retaksert og det er sendt ut skattesedler til samtlige 
objekteiere. Det har kommet om lag 50 klager til behandling innen klagefristens utløp. Kommunen 
vil benytte seg av takseringsbyrå til å bistå i klagebehandlingen. Oppgaven løses innenfor 
eksisterende prosjektbudsjett.  
 
 
 
 
 
OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN  
 

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

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

25 777 991kr        25 516 524kr              -261 467kr                           70 181 097kr                     
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Vurderingen per 1. tertial er at det er gode muligheter for at oppvekst-, velferd- og kultursektoren vil 
driftes innenfor vedtatt budsjettramme i 2018. 
I sektoren vil det være stort fokus på den økonomiske situasjonen og virksomhetene vil følges opp 
tett i arbeidet med å overholde vedtatte budsjettrammer.  

 

 

 

 

 

 
HELSE-, REHABILIERING- OG OMSORGSSEKTOREN  
 

 
 
Helse- rehabilitering- og omsorgssektorens regnskap pr 1. tertial 2018 viser samlet sett et mer 
forbruk på knapt kr 60 000.  Erfaringsmessig er det for tidlig å trekke endelige konklusjoner basert 
på disse tallene selv om det ofte har vist seg at avspeilingene fra 1. tertial langt på vei sier noe om 
utviklingen for resten av året. I så måte er det knyttet en viss bekymring til status pr 1. tertial.   
 
Det er i budsjettet for 2018 lagt til grunn at den pågående prosessen med OU – prosjektet «Den 
trygge havnen» skal fortsette dette året. Det handler i stor grad om å tilpasse tjenesteområdene til 
ny struktur. Det er avgjørende for å lykkes at vi fortsetter med å dreie ressursbruken fra mindre 
institusjonsdrift til mer hjemmebasert drift. Dette innebærer mer fleksibilitet i ressursstyringen og 
utøvelse av tjenester må i større grad skje der brukerne bor. Som en del av dette arbeidet er det 
også bevilget kr 0,5 mill. i investeringsbudsjettet til å utrede fremtidig struktur for heldøgns 
boliger/sykehjem og fremtidige lokaler for blant annet hjemmetjenesten. 
 
I budsjettene for 2016 og 2017 var det forventet at OU- prosjektet skulle gi budsjettmessige effekter 
med til sammen kr 4,3 millioner. Innen utgangen av 2017 så man at dette ikke var realisert fullt ut og 
konklusjonen var at arbeidet måtte fortsette for at vedtatte effekter kunne tas ut i løpet av 2018. I 
tillegg til dette jobbes det også med å effektuere nye budsjettvedtak for 2018 med forventet 
økonomisk effekt samlet for sektoren på kr 1,75 millioner. Dette har sammen med effektueringen av 
tidligere års budsjettiltak vist seg utfordrende å få på plass tidlig nok til at vi allerede pr 1. tertial 
skulle kunne se effekten av dette i tilstrekkelig grad.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet har så langt i 2018 har vært økende innenfor enkelte døgntjenester. På grunn av 
omlegging til nytt fagprogram innenfor bemanningsstyring er ikke all rapportering kvalitetssikret pr. 
1. tertial. Sykefraværet varierer fra det laveste i hjemmesykepleien med ca. 5,5 % til rundt 15% i 
enkelte institusjonsavdelinger.  
 
Ferieavvikling 
Ferieavviklingen for 2018 er i utgangspunktet godt planlagt men det er allerede kommet uventede 
sykemeldinger som kan føre til en del utfordringer. I tillegg ser vi også i år at siste del av ferien er 
vanskelig å få dekket. Det vurderes derfor å benytte vikarbyråtjenester for noen uker i 
august/september.   
 
 
Institusjonsdrift, hjemmebasert omsorg og rehabiliteringstjenesten 
Til tross for at vi registrerer et større merforbruk på særlig Nordkapp helsesenter 
/sykehjemstjenesten er målet for sektoren som helhet å komme i balanse ved årets slutt. Dette er 
mulig på grunn av mindre forbruk i andre enheter, blant annet har Rehabiliteringstjenesten vakanser 
i stillinger på grunn av ubesatt/konstituert lederstilling, samt langtidssykefravær i fagstillinger. I 
tillegg har kjøkkenet og lege/jordmortjenesten noe mindre forbruk. Samlet vil dette kunne bidra til 
balanse ved årets slutt. Til tross for mindre forbruk i noen enheter er det ikke slik at man kan 
omdisponere budsjettene mellom enhetene permanent. Driften innenfor Rehabiliteringstjenesten har 
ikke vært på et normalt nivå så langt dette året, noe som har vært svært utfordrende for både 
ansatte og brukere.  
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

23 997 109kr       23 939 884kr              -57 225kr                             65 699 347kr                     
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Sektoren har i siden våren 2015 jobbet med flere større omstillinger og 2018 vil være et år hvor man 
vil kunne få svar på hva de samlede effektene er. Det området som har vist seg å være mest 
vanskelig å omstille og redusere driftsmessig er institusjonstjenesten. Det er også dette område 
som «historisk» sett har hatt de største budsjettavvikene. Blant annet har driften ved Nordkapp 
helsesenter både vært vanskelig å budsjettere samt ha god økonomistyring over. For å søke å 
skaffe bedre oversikt over kostnadene knyttet til selve sykehjemsdriften og tjenestetilbudet ved 
korttidsenheten/sykestua har vi i 2018 valgt å splitte driften ved Nordkapp helsesenter i to 
ansvarsområder, ett for de to sykehjemsavdelingene Nordkappfjellet og Kjelvikstua og ett nytt 
område med korttidsenhet og sykestue inkludert legevakten. Vi vil først etter 2018 få et riktig bilde 
på fordelingen av utgiftene mellom de to enhetene da det er en del drift på tvers med deling av 
personell, samt andre felles utgifter. Da det er første året disse to er splittet må områdene fortsatt 
ses i sammenheng når det gjelder økonomien. 
 
Helseavdelingen (jordmortjenesten og legetjenesten 
Både i jordmortjenesten og legetjenesten er regnskapet i balanse med det budsjetterte pr 1. tertial. 
Det er allerede kommet inn en uforholdsmessig stor andel av refusjonen fra Finnmarkssykehuset for 
jordmor i vakt, men dette vil jevne seg ut gjennom året. Refusjon ført som inntekt fra Nav er refusjon 
for takstbruk fra HELFO. 
 
Lønnsutgiftene er i balanse med budsjettet. For legevakt og bakvakt er godtgjørelsene nå økt i 
sentrale forhandlinger med tilbakevirkende kraft fra 1. januar i år. Det var ventet at dette skulle skje, 
og budsjettet ivaretar dette. Det forutsettes da at 1/3 av bakvaktene blir avspasert slik som i 2017.  
 
Inntektene er i balanse med det budsjetterte pr 1. tertial. Det vil også inn et større beløp nå i mai, og 
da ligger vi økonomisk godt an før en lengre tid med ferieavvikling og lavere produksjon. Refusjon 
fra Staten for turnuslege kommer som et samlet beløp for to halvår først de nærmeste månedene. 
Refusjon fra Finnmarkssykehuset for drift av lysbehandlingsenheten kommer senere, og vil beløpe 
seg til opp mot kr 60 000 på årsbasis. Det er stadig signalisert at det skal lages en avtale mellom 
foretaket og kommunen om tilskudd til kreftbehandlingen vi driver. Dette vil bli fulgt opp i tiden 
fremover. 
 
 
 
TEKNISKE TJENESTER  

 

 
 
Kommunaltekniske tjenester omfatter, vinter og sommervedlikehold av veier, drift av 
anleggsmaskiner, oppmåling, byggesaksbehandling, parkering, renovasjon, brannvesen og 
oljevernberedskap. Gjennomføring av investeringsprosjekter gjennomføres også innenfor Tekniske 
Tjenester.  
 
Vann- og avløpstjenester, samt feiertjeneste og renovasjon er selvkostområder som er tatt ut i eget 
område i kommunens økonomi.  
 
Regnskapet pr 1.tertial 2018 viser et merforbruk for tekniske tjenester på om lag kr 570 000. 
 
Det har vært mye snø og snødrev i vinter og spesielt i påske og det har blitt utført brøyting med 
meget god innsats av brøytemannskapene for å sikre god framkommelighet på veinettet. Området 
maskindrift/veivedlikehold viser imidlertid et merforbruk på kr 633 215 pr 1. tertial. Det skyldes i 
hovedsak at det ikke i tilstrekkelig grad er budsjettert med inngått særavtale for vaktordning for 
maskinkjørerne. Brøyting og vintervedlikehold krever stort ressursbruk, noe man må se nærmere på 
i forhold til både økonomi og arbeidsbelastning av medarbeidere i kommunal brøytetjeneste.  
 
Byggesak og oppmåling viser foreløpig negativt avvik henholdsvis på kr 93 000 og kr 60 000, dette 
skyldes manglende inntekter, noe som vil rette seg ut over året. 
 
Brann og redning viser negativt avvik på om lag kr 208 335kr 200 000. Avviket skyldes i hovedsak 
lisenskostnader for nødnettet. Stor rasfare i påske medførte også ekstra kostnader knyttet til 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

2 806 335kr         2 236 716kr                -569 619kr                           10 701 367kr                     
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overvåking av skredutsatte områder. Det er også foretatt innkjøp på avdelingen som det ikke var 
budsjettert med.også merutgifter knyttet til utstyrskjøp. 
 
Kommunen har mange biler på leasing med betydelige kostnader. Mange leasingavtaler går ut i 
2018 og det er på tide å revidere bilpark for tekniske tjenester. En analyse utført i egen regi viser at 
leasingkostnader er høye, og det kan lønne seg å kjøpe ut enkelte biler. 
Det foreslås å investere inntil kr 900 000 for å kjøpe ut 4 biler som brukes av brann og redning, 
vann, vaktmesterkorps og vegvedlikehold. En slik investering kan forsvares med besparelse på kr 
477 640 (prognose for besparelse beregnet for 3 år). 
 
Til tross for betydelig merforbruk per 1. tertial forventes det at tekniske tjenester vil holde seg 
innenfor de gitte rammer for året som helhet. 
 
 
Selvkostområder  
Selvkostområder viser foreløpig regnskap i balanse. Det vil i forbindelse med 2. tertial bli lagt frem 
mer detaljert informasjon omkring den økonomiske utviklingen på disse områdene. 
 
Kommunen sliter fortsatt med brudd på vannledninger, dette skyldes som regel klimaendringer og 
påkjenning fra økende transport. En stor reparasjon av vannledning i Nordvågveien i april førte til at 
flere hus i Presteheia og i Nordvågveien var uten vann i over en uke. Bruddet skjedde i grøften med 
høyspentkabel. Kostnader for arbeid med tining av tele, graving og reparasjon anslås til i størrelsen 
kr 100 000. 
 
Avløpsområdet preges ofte av at det oppstår tetting av rør som må åpnes og spyles. 
Avløpsledningene er som vel kjent gamle og skader oppdages ofte og må repareres. 
 
Innenfor området Vann og Avløp pågår det flere oppgaver der noen er av forberedende karakter og 
vil senere bli fremmet som investeringsprosjekt. Her vil det bli benyttet Norconsult AS for tidlig 
prosjektering. Dette forberedende arbeid forutsettes gjennomført innenfor rammene gitt i 
driftsbudsjettet. Grunnlag for dette vil i første rekke være å starte arbeid med oppdatering av 
hovedplan for vann og avløp.  
 
Prosjekter knyttet til sikring av vannforsyning i Nordkapp kommune ligger også under 
selvkostområder. Her kreves det mer utredninger for å kunne gjøre smarte langsiktige investeringer. 
Sikring av vannforsyning, planer og prioriteringer må vedtas av kommunestyret og godkjennes av 
NVE. 
 
 
 
FELLESTJENESTER  

 

 
 
Fellestjenester omfatter drift av byggene skoler, barnehager, rådhus, kulturbygg, bassenger, 
utleieboliger, tilfluktsrom samt parker. 
 
Regnskapet viser pr 1.tertial 2018 et merforbruk på omlag kr 58 000. Dette skyldes mange 
driftsprosjekter knyttet til nødvendig vedlikehold av den kommunale bygningsmassen. I tillegg til de 
løpende daglige oppgaver som omfattes av bygg drift blir det også utført en rekke mindre prosjekter 
der vaktmestergruppen må ivareta en nødvendig koordinator- og byggelederrolle. Flere av disse 
prosjektene er av kritisk karakter.  
  
Fellestjenester har generelt ikke kapasitet til å utføre prosjekter i egen regi, det vil nødvendigvis gå 
på bekostning av de daglige oppgaver.   
 
Selv om en tar de mindre prosjekter i betraktning forventes Fellestjenestene likevel å kunne 
balansere ved årets slutt. 
 
Utsiktene for resten av året 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

7 127 296kr         7 069 504kr                -57 792kr                             20 440 510kr                     
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Samlet sett er det mange prosjekter og aktiviteter som pågår/planlegges utover året. Og det er et 
betydelig press med å holde både oversikt og nødvendig kontroll og styring med alle prosjekter og 
aktiviteter som ønskes gjennomført.  
 
For Teknisk er det viktig å få styrket kompetanse og kapasitet både på vaktmestersiden og på 
ledelsessiden/ingeniørsiden for å unngå at en ikke skal komme uakseptabelt på etterskudd med de 
konsekvenser det vil ha. 
 
 
 
Tilskudd til diverse arbeid 
Teknisk sektor har søkt på flere tilskuddsordninger i 2018.  
Søknader som sektoren fikk innvilget er som følger: 

1. Trafikksikkerhetsmidler: kr 130 000 (autovern på 4 kommunale veger) 
2. Kompetanseheving i universell utforming for teknisk personell og byggesak kr 190 000 
3. Universell utforming - Tilskudd til prosjektering av tiltak. Heis og HC toalett på Rådhuset, kr 

120 000 
 
Gjennomføring av prosjekter er ressurskrevende og tidskrevende oppgave. 
 
Investeringsprosjekter 
Det pågår arbeid med prosjekter i hht. investeringsbudsjettet. Teknisk sektor har ansvar over mange 
prosjekter, prosjektoppfølging og gjennomføring er tidskrevende og ressurskrevende prosess.  
 
Prosjektene krever god og planmessig oppfølging, spesielt de prosjektene der det må gjennomføres 
en detaljert anbudsprosess. Teknisk har ikke kapasitet i egne rekker til å håndtere dette i tillegg til 
alle de daglige løpende oppgaver. Teknisk sektor har derfor inngått rammeavtale med Norconsult 
AS om å ivareta denne oppgaven. Prosjektene generelt er i rute og under kontroll. Det er et krav at 
arbeid som medfører eventuelle budsjettavvik skal meldes og godkjennes før det utføres. 
 
Prosjekter som er avsluttet per 1.tertial 2018: 

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

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

 
 
Siste prognose for skatteinngang og rammetilskudd (18.5.2018) for 2018 er på kr 212,6 millioner. 
Vedtatt budsjett for 2017 er basert på en inntektsramme for frie inntekter på kr 218,8 millioner. 
Bakgrunnen for denne svikten i frie inntekter er knyttet til inntektsutjevningen for 2018 som er basert 
på folketall pr 1.1.2018, mens budsjettforutsetningen la opp til stabilt folketall sammenlignet med 
2017. Folketallet pr 1.1.2018 viste en nedgang på 52 til 3239 innbyggere fra nivået pr 1.1.2017 på 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

-83 520 564kr         -83 520 564kr             0kr                                       -227 546 565kr                 
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3291. Dette utgjør om lag kr 1,7 millioner i sviktene inntekter basert på siste prognose. I tillegg er 
det varslet nedjustering av skatteinngangen for 2018 i forbindelse med fremleggelsen av revidert 
Nasjonalbudsjett for 2018 som for vår del utgjør om lag kr 0,5 mill.  
 
Dette er bekymringsfullt og viser at vi er svært sårbare for selv små endringer i folketallet. Imidlertid 
er det allikevel grunn til å anta at inntektsmålet som er lagt til grunn for 2018 vil kunne nås. Dette 
har sammenheng med fremleggelsen av revidert Nasjonalbudsjett hvor det totalt sett legges til 
grunn at kommunenes inntekter vil ligge på nivå med det som var forutsatt i vedtatt Nasjonalbudsjett 
for 2018. Dette er da knyttet til de varslede merinntekter vedrørende øremerkede tilskuddene på om 
lag kr 2,8 mrd for 2018 samlet sett for kommunesektoren.  
 
Pr 1. tertial 2018 er inntektsrammen for frie inntekter basert på og periodisert i hht opprinnelig 
budsjett for 2018. Det fremmes dermed ingen forslag om budsjettreguleringer for frie inntekter pr 1. 
tertial. 
  
Eiendomsskatteinntektene viser pr 1. tertial 2018 en merinntekt på om lag kr 67 000, dette er i 
samsvar med vedtaket som ble gjort i februar 2018 knyttet til retakseringen av alle 
eiendomsskatteobjekter. Dette vil på årsbasis gi en merinntekt på om lag kr 201 000. Imidlertid er 
det grunn til å anta at forestående klagebehandling vil resultere i at noen av klagene blir tatt til følge, 
slik at totale inntekter dermed vil gå noe ned i forhold til utskrevet eiendomsskatt. Det er dermed lagt 
til grunn at inntektene her balanserer i samsvar med budsjett for året som helhet. 
 
 
 
RENTER OG AVDRAG  
 

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

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

8 960 644kr         8 960 644kr                -kr                                        31 844 232kr                     

16



Nordkapp kommune  Randi Jørgensen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 37/18 05.06.2018 
Helse-og sosialstyret 8/18 07.06.2018 

  

Skjenkebevilling - Snoy AS  

Rådmannens innstilling 

Iht. kommunelovens §13 vedtar Formannskapet å gi Snoy AS med Sirpa Jensen som 
bevillingshaver gis følgende bevilling: 
 
Kafe og uteområdet tilknyttet kafeen: Gr.1 og gr.2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 02:00. 
                      Gr. 3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00. 
 
Uteområdet må være avgrenset med stengsel gjerde.  
  
Skjenkestyrer Sirpa Jensen med Ole Elmer Jensen som stedfortreder. 
 
Skjenkebevillingen kan ikke utøves før det foreligger dokumentasjon på bestått 
kunnskapsprøve for stedfortreder Ole Elmer Jensen, samt en positiv uttalelse fra 
Finnmark politidistrikt. Det forutsettes også at andre nødvendige tillatelser er på plass.  
 
 
Formannskapets behandling av sak 37/2018 i møte den 05.06.2018:  

Behandling 
 
 
Vedtak 
 
  
Bakgrunn  
Det planlegges å etablere en kafe med tilknytting til suvenirbutikk i Sjøgata 7. 
(2.servicekai). Virksomheten navn er Snoy AS med bevillingshaver Sirpa Jensen. 
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Anbefaling  
Snoy AS med Sirpa Jensen som bevillingshaver gis følgende bevilling: 
 
Kafe og uteområdet tilknyttet kafeen  Gr.1 og gr.2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 02:00. 
                      Gr 3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00. 
 
Uteområdet må være avgrenset med stengsel gjerde.  
  
Skjenkestyrer Sirpa Jensen med Ole Elmer Jensen som stedfortreder. 
 
Det er innhentet uttalelse fra Skattemyndigheten pr. mai 2018. 
 
Finnmark politidistrikt sin uttalelse forventes å foreligge i løpet av nær fremtid.  
 
Iht. kommunelovens §13 bes Formannskapet å behandle saken i møte. 
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Nordkapp kommune  Randi Jørgensen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 38/18 05.06.2018 
Helse-og sosialstyret 9/18 07.06.2018 

  

Skjenkebevilling Prosjekt Nordlys AS  

Rådmannens innstilling: 

Iht. Kommunelovens §13 vedtar Formannskapet å gi Prosjekt Nordlys AS v/ Gediminas 
Paulauskas som bevillingshaver gis følgende bevilling til «Havly» Storgata 12: 
 
Kafe, restaurant og peisestue: 
Gr.1 og gr.2 i tidsrommet fra klokken 12:00 til 02:00. 
Gr.3 i tidsrommet fra klokken 13:00 til 02:00. 
 
Minibar på hotellrom Gr.1 og gr.2.  
 
Skjenkestyrer: Gediminas Paulauskas med Arturas Vaitkevicius som stedfortreder. 
 
 
Formannskapets behandling av sak 38/2018 i møte den 05.06.2018:  

Behandling 
 
 
Vedtak 
 
  
Bakgrunn  
Prosjekt Nordlys AS v/ Gediminas Paulauskas som bevillingshaver søker om følgende 
bevilling til «Havly» Storgata 12: 
 
Kafe, restaurant og peisestue: 
Gr.1 og gr.2 i tidsrommet fra klokken 12:00 til 02:00. 
Gr.3 i tidsrommet fra klokken 13:00 til 02:00. 
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Minibar på hotellrom Gr.1 og gr.2  
 
Skjenkestyrer: Gediminas Paulauskas med Arturas Vaitkevicius som stedfortreder. 
Det er innhentet uttalelse fra følgende instanser:  
 
Skattemyndighetene, brev av. april 2018 
Finnmark politidistrikt, brev av mai 2018 
 
Iht. Kommunelovens § 13 bes Formannskapet å behandle saken i møte.
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Nordkapp kommune  Randi Jørgensen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 36/18 05.06.2018 
Kommunestyret   
Helse-og sosialstyret 10/18 07.06.2018 

  

Søknad om utvidet skjenkebevilling - The View  

Rådmannens innstilling 
 
Iht. Kommunelovens §13 vedtar formannskapet å gi The View Hotel med Bjørn Ronald 
Olsen som bevillingshaver gis følgende tilleggsbevilling: 
 
Kafe/ lobbybar i første etasje:  Gr. 1 og gr. 2 fra kl.12:00 til 02:00. 
Panoramautsikten:                  Gr.3 fra kl.13:00 til 02:00. 

 
Fra resepsjonen til overnattingsgjester: Gr.1 og gr.2.jf. alkohollovens §4-4. 
 
Skjenkestyrer: Julie Benjaminsen. 
 
The View unntas fra kravet om stedfortreder jr. Alkohollovens §1-7C. 
 
Formannskapets behandling av sak 36/2018 i møte den 05.06.2018:  

Behandling 
 
 
Vedtak 
 
  
 Bakgrunn  
The View Hotel har etter restaurering utvidet sitt konsept, og ønsker å etablere tilbud 
om alkoholservering på følgende steder:  
 
Kafe/ lobbybar i første etasje:    Gr. 1 og gr. 2 fra kl. 12:00 til 02:00. 
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Panoramautsikten:                    Gr.3 fra kl.13:00 til 02:00. 
 
  
Anbefaling 
The View med Bjørn Ronald Olsen som bevillingshaver gis følgende tilleggsbevilling: 
 
Kafe/ lobbybar i første etasje:   Gr. 1 og gr. 2 fra kl. 12:00 til 02:00. 
Panoramautsikten:          Gr.3 fra kl.13:00 til 02:00. 
 
Fra resepsjonen til overnattingsgjester: Gr.1 og gr.2.jf. alkohollovens §4-4. 
 
Skjenkestyrer: Julie Benjaminsen. 
 
The View unntas fra kravet om stedfortreder jr. Alkohollovens §1-7C. 
 
Det  er innhentet  uttalelse fra skattemyndighetene pr. mai 2018.  
 
Politiets godkjenning ble gitt Hotel View ved innvilget skjenkebevillingen i juni 2017. 
 
Iht Kommunelovens §13 bes formannskapet å behandle saken i møte. 
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Nordkapp kommune  Helge Bjøru 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 11/18 07.06.2018 

  

Informasjon om legevakt  

  

25



Nordkapp kommune  Randi Jørgensen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 12/18 07.06.2018 

  

Budsjettoppfølging - effektuering av vedtak  

  

 Rådmannens innstilling 
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Nordkapp kommune  Anne Trine Elde 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 13/18 07.06.2018 

  

Status sykefraværet  

  

 Rådmannens innstilling 
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Nordkapp kommune  Anne Trine Elde 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 14/18 07.06.2018 

  

Ferieavvikling  

  

 Rådmannens innstilling 
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Nordkapp kommune  Helge Bjøru 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 15/18 07.06.2018 

  

Ambulansefly- situasjonen  

  

 Rådmannens innstilling 
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