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Nordkapp kommune 
 
                                                                Møteinnkalling  
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Nordkapp kommune  Børge Grønlund 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 69/18 16.10.2018 
Kommunestyret   
Helse-og omsorgtjenester 16/18 19.10.2018 

  

2. Tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune  

Rådmannens innstilling 

2. tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune tas til orientering.  
  
 
Formannskapets behandling av sak 69/2018 i møte den 16.10.2018:  

Behandling 
 
 
Vedtak 
 
  
Saksutredning 
 
Drift 
Totalt sett viser driften pr. 2. tertial 2018 et merforbruk på om lag kr 1,5 millioner. Til 
sammenligning viste regnskapet for samme periode i 2017 et merforbruk på omlag kr 
0,4 millioner. Utviklingen fra 1. til 2. tertial viser en forverring med omlag kr 0,7 mill.  
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik budsjett-regnskap Årsbudsjett

Netto utgift alle rammeområder 122 618 928kr        121 041 357kr            -1 577 571kr                        195 702 333kr                  
Frie inntekter og avkskrivnnger -156 522 154kr      -156 491 855kr          30 299kr                              -227 546 565kr                 
Renter og avdrag 16 942 624kr          16 942 624kr              -kr                                        31 844 232kr                    

Netto resultat -16 960 602kr        -18 507 874kr            -1 547 272kr                       -kr                                     
 

4



Sensitivity: Internal

De utfordringene som avspeilet seg i forbindelse med 1. tertial 2018 er blitt forsterket 
gjennom 2. tertial. Dette kommer spesielt til uttrykk innenfor Helse, rehabilitering og 
omsorg, hvor det alene er et merforbruk på omlag kr 2,0 mill. Sektoren har siden 2015 
tatt ned driftsbudsjettet med omlag kr 4,3 millioner inkludert kuttet knyttet til Elvegården 
som er gjennomført i 2018. Deler av kuttet som ble gjennomført i 2017 klarte man ikke 
å lande helt, og dette er noe av det som fortsatt gir seg utslag i driften også for 2018.  
 
Slik det ser ut nå, vil det ikke være mulig å holde seg innenfor de vedtatte rammene for 
denne sektoren og det må dermed forventes at sektoren ved årsslutt kommer ut med et 
merforbruk på omlag 2,0 millioner.  
 
Det må poengteres at budsjettene for alle sektorene er veldig stramme. Dette medfører 
at man ikke tåler mange hendelser og/eller nye tiltak fremover. Det ble derfor allerede i 
forbindelse med 1. tertial knyttet usikkerhet rundt om rammene kunne holdes ut over 
året, selv om man allerede da satte i gang tiltak for en nøktern drift ut året.  
 
Det har gjennom 2. tertial vært gjennomført ulike tiltak for å skaffe oversikt og forbedre 
arbeidsmiljø. Det er blant annet gjennomført medarbeiderundersøkelser ved teknisk 
etat. Det er i etterkant av mottak av rapport etablert en parsammensatt arbeidsgruppe 
som skal jobbe videre med konkrete forslag til tiltak innen sektoren. 
 
Investeringer  
Pr 2. 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. Dette vil bli fremmet for kommunestyret i 
egen sak. Det vises forøvrig til oversikt i tabell under. Rådmannen vil imidlertid spesifikt 
kommentere følgende prosjekt: 
 
 18201 Kinosal, ombygging 

Prosjektet knyttet til ombygging av kino ligger an til et merforbruk på omlag kr 650 000. 
Merforbruket skyldes først og fremst utfordringer ved ombygging av eksisterende bygg, 
uklare avtaler og mangelfull prosjektdokumentasjon. Mange problemstillinger måtte 
løses underveis.  
 
Prosjektet startet opp i 2017, med prosjektering og anskaffelser. Underveis ble det 
gjennomført mange ulike vurderinger. Blant annet er det besluttet at det skal bygges 
amfi og kiosk. Senere ble tiltak på kino vurdert som søknadspliktige. Byggemelding ble 
sendt kommunen i høst 2017, da det viste seg at de planlagte tiltak kom i kollisjon med 
eksisterende ventilering av kinosalen. Det ble besluttet at anskaffelse av nytt 
ventilasjonsanlegg var nødvendig og lovpålagt. Prosjektet ble i 2017 lagt på is i 
påvente av anskaffelse av ventilasjon. Budsjettramme var oppjustert i forhold til anslått 
verdi på ventilasjonsanlegg. I tillegg måtte lydutstyret oppgraderes og kostnadene ble 
høyere, enn planlagt.  
 
Ved gjenoppstart har prosjektdokumentasjon fortsatt vært mangelfull. Det var 
uoverensstemmelser mellom utført mengde av arbeid i 2017 og resterende arbeid som 
skulle utføres i 2018. Oppdaterte tilbud stemte ikke med de opprinnelige tilbudene. 
Total kostnad for konsulenttjenester var uklar. Det ble gjort mye endringer i arbeidet 
underveis: ekstra lyskilder, ekstra utstyr til mobile stoler i hht. krav til universell 
utforming, diverse ekstra arbeidet med interiør om ombygging, noe som gjorde at 
uforutsette kostnadene ble høyere enn planlagt. Rådmann vil komme tilbake med egen 
redegjørelse for dette prosjektet på en egnet måte. 
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Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap Avvik Revidert budsjett Overført fra 2017 Opprinnelig budsjett

18101 Ny områdeplan Nordkapphalvøya 319 796,49 29 995,51 349 792,00 0,00
18102 Ny sentrumsplan 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00
18103 Investering IKT 372 512,21 427 487,79 800 000,00 800 000,00
18104 Investering Ephorte Elements 44 087,72 -44 087,72 0,00 0,00
18105 IKT - kvalitetssikringssystem felles 40 000,00 160 000,00 200 000,00 200 000,00
18201 Kinosal, ombygging 2 941 700,08 -658 048,08 2 283 652,00 0,00
18202 AV utstyr Honningsvåg skole 241 826,00 8 174,00 250 000,00 250 000,00
18203 Supplering av bord og stoler Turn 149 400,00 600,00 150 000,00 150 000,00
18204 Fiskekroken, ny sokkel 3 902,00 196 098,00 200 000,00 200 000,00
18207 Flebrukshallen 1 903 629,94 -3 629,94 1 900 000,00 0,00
18302 Utredning fremtidig boligstruktur 9 548,00 490 452,00 500 000,00 500 000,00
18503 Elvegata, ferdigstillelse 58 460,00 2 941 540,00 3 000 000,00 3 000 000,00
18504 Vegoppgradering - asfaltering 36 100,00 963 900,00 1 000 000,00 1 000 000,00
18505 Turngata - prosjektering/planlegging VA anlegg 752 216,00 443 884,00 1 196 100,00 0,00
18506 Investering biler 886 000,00 14 000,00 900 000,00 0,00
18602 Nordkapp Helsesenter- ny oksygenterminal 216 168,00 83 832,00 300 000,00 300 000,00
18603 NK Helsesenter, tak, vindu, kontorer 63 900,00 2 936 100,00 3 000 000,00 3 000 000,00
18604 NK barneage, div. bygn.messige arbeider 59 100,00 2 240 900,00 2 300 000,00 1 700 000,00
18605 Svømmehall, renovering herregarderobe 16 800,00 983 200,00 1 000 000,00 1 000 000,00
18606 Vinkelen 10, oppgradering 1 leilighet 246 400,15 153 599,85 400 000,00 400 000,00
18608 Bårehus 23 750,00 476 250,00 500 000,00 500 000,00
18610 Honningsvåg skole, ombygging/tilrettelegging 31 740,80 177 937,20 209 678,00 0,00

Sum igangsatte prosjekter 8 417 037,39 12 722 184,61 16 400 000,00 4 739 222,00 13 000 000,00

Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap Avvik Revidert budsjett Overført fra 2017 Opprinnelig budsjett
18501 Damanlegg 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
18502 Utskifting kummer 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
18609 Rådhuset, diverse oppgraderinger 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
18601 Kledning Turn 0,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
18301 Utstyrsinvestering Helse 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
18106 IKT - streaming av møter 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
18607 Smart Energiløsning 0,00 70 000,00 70 000,00 500 000,00
18205 Fotballøkke Nordvågen 0,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
18206 Fond nytt svømmebasseng 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
18507 Fjellveien, utbedring etter jordras 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00

Sum ikke igangsatte prosjekter 0,00 9 270 000,00 9 270 000,00 0,00 9 400 000,00

SUM ALLE INVESTERINGER 2018 8 417 037,39 21 992 184,61 25 670 000,00 4 739 222,00 22 400 000,00

IGANSATTE PROSJEKTER PR 31.8.2018

IKKE IGANSATTE PROSJEKTER PR 31.8.18

 
 
 
Likviditet  
Det har vært en god positiv utvikling av likviditeten de senere årene. Fortsatt har vi 
behov for trekkrettigheten i kortere perioder. Imidlertid ser vi nå at vi stort sett drifter 
uten bruk av trekkrettigheten og det ble dermed foretatt nedsetting av innvilget  
trekkrettighet i august 2018 fra kr 15 mill til kr 5 mill.  
 
Konklusjon 
Rådmannen vil til tross for merforbruket som avspeiler seg pr 2. tertial 2018 ikke 
fremme forslag om budsjettregulering. Dette har blant annet sammenheng med at det 
forventes at driften totalt sett for konsernet vil holde seg innenfor vedtatt ramme. I dette 
ligger da en forventing om kommende inntekter fra Havbruksfondet, pensjonsoppgjøret 
for 2018, samt øvrige faktorer som påvirker konsernregnskapet. Det er også knyttet 
usikkerhet til budsjettbalansen for Oppvekst, velferd og kultursektoren, men dette dreier 
seg om et mindre beløp. 
 
 
Vedlegg 
1 2018 09 28 Andre tertialrapport 2018 
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Drift 2018 totalt  
 
 

 
 
 
Totalvurdering – drift  
Totalt sett viser driften pr. 2. tertial 2018 et merforbruk på om lag kr 1,5 millioner. Til sammenligning 
viste regnskapet for samme periode i 2017 et merforbruk på omlag kr 0,4 mill. 
 
De utfordringene som avspeilet seg i forbindelse med 1. tertial 2018 er blitt forsterket gjennom 2. 
tertial. Dette kommer spesielt til uttrykk innenfor Helse, rehabilitering og omsorg, hvor det alene er 
et merforbruk på omlag kr 2,0 mill. Sektoren har siden 2015 tatt ned driftsbudsjettet med omlag  
kr 4,3 millioner. Det siste kuttet som ble gjennomført i 2017 klarte man ikke å lande helt, og dette er 
noe av det som fortsatt gir seg utslag i driften også for 2018. Slik det ser ut nå, vil det ikke være 
mulig å holde seg innenfor de vedtatte rammene for denne sektoren og det må dermed forventes at 
sektoren ved årsslutt kommer ut med et merforbruk på omlag 2,0 millioner.  
 
Det må poengteres at budsjettene for sektorene er veldig stramme. Dette medfører at man ikke tåler 
mange hendelser og/eller nye tiltak fremover. Det ble derfor allerede i forbindelse med 1. tertial 
knyttet usikkerhet rundt om rammene kunne holdes ut over året, selv om man allerede da satte i 
gang tiltak for en nøktern drift ut året.  
 
Det har gjennom 2. tertial vært gjennomført ulike tiltak for å skaffe oversikt og forbedre arbeidsmiljø. 
Det er blant annet gjennomført medarbeiderundersøkelser ved teknisk etat. Det er i etterkant av 
mottak av rapport etablert en parsammensatt arbeidsgruppe som skal jobbe videre med konkrete 
forslag til tiltak innen sektoren. 
  
Oppsummering 
Rådmannen vil til tross for merforbruket som avspeiler seg pr 2. tertial 2018 ikke fremme forslag om 
budsjettregulering. Dette har blant annet sammenheng med at det forventes at driften totalt sett for 
konsernet vil holde seg innenfor vedtatt ramme. I dette ligger da en forventing om kommende 
inntekter fra Havbruksfondet, pensjonsoppgjøret for 2018, samt øvrige faktorer som påvirker 
konsernregnskapet. Det er også knyttet usikkerhet til budsjettbalansen for Oppvekst, velferd og 
kultursektoren, men dette dreier seg om et mindre beløp 
 
Likviditet  
Det har vært en god positiv utvikling av likviditeten de senere årene. Fortsatt har vi behov for 
trekkrettigheten i kortere perioder. Imidlertid ser vi nå at vi stort sett drifter uten bruk av 
trekkrettigheten og det ble dermed foretatt nedsetting av innvilget trekkrettighet i august 2018 fra kr 
15 mill til kr 5 mill.  
Bruken av trekkrettigheten vil hele tiden avhenge av driftsnivået og utbetalingene, herunder 
fremdriften knyttet til investeringsprosjekter. 
 
Målsettingen på sikt er at vi skal gjøre oss uavhengig av trekkrettigheten. 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 
31.8.2017 kr 0 positiv saldo kr 9,1 mill 
31.12.2017   kr 0 positiv saldo kr 2,3 mill 
30.4.2018   kr 0 positiv saldo kr 20,8 mill 
 
Den svært gode utviklingen i 2018 har blant annet sammenheng med innbetaling av midler knyttet til 
Grønne konsesjoner på kr 10,75 mill som kommunen mottok i juli. 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik budsjett-regnskap Årsbudsjett

Netto utgift alle rammeområder 122 618 928kr         121 041 357kr             -1 577 571kr                         195 702 333kr                   

Frie inntekter og avkskrivnnger -156 522 154kr       -156 491 855kr           30 299kr                               -227 546 565kr                  

Renter og avdrag 16 942 624kr           16 942 624kr               -kr                                         31 844 232kr                     

Netto resultat -16 960 602kr         -18 507 874kr             -1 547 272kr                        -kr                                     
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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.  
 
Sykefravær Nordkapp kommune 
Sykefraværet i Nordkapp kommune ligger stabilt på 7,9 % både 1. og 2.kvartal i år. Sykefraværet i 
kommunen har vært rimelig stabilt siden 2015. Sykefraværet er for høyt, men ligger på under snittet 
for kommunesektoren i landet, som er på 9,7 %. 
 
Arbeidet med sykefraværsprosjektet i Nordkapp kommune ble avsluttet i 2017, og rådmannen vil 
komme tilbake med anbefalinger for hvordan man kan arbeide videre med å få sykefravær i 
kommunen ned. 
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Investeringer  
 
Pr 2. 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. 
 

 
 
 
18101 Ny områdeplan Nordkapphalvøya 
Forslag til Områderegulering Nordkapp-halvøya er sendt på ny høring og er lagt ut til offentlig 
ettersyn med følgende forslag til endringer i forhold til 1.gangs behandling av områdeplan for 
Nordkapphalvøya vedtatt 4.januar av Fast utvalg for plansaker: 
 
- Tilrettelegging av tursti til Tunes tas ut av planen 
- Offentlig parkering o_SPA2 reduseres og arealformål endres 
- Lagerbygning BL1 tas ut av planen 
- Parkering Hornvika o-SPA3 tas ut av planen 
- Parkeringsområde SPA1 reguleres til offentlig formål 
 
Innspillene gis en administrativ behandling før de samlet legges frem for planutvalget til 2. gangs 
politiske behandling som er innspills behandling og innstilling til kommunestyret. Planen forventes 
ferdigstilt innen utgangen av året.  
 
Ekstra utredninger og ny behandling av plan har allerede medført budsjettoverskridelser på om lag 
200 000 kr hittil i år. Nordkapp kommune har mottatt kr 200 000 fra FEFO til dette arbeidet. Disse 
midlene er med i totalbildet som presenteres pr 2. tertial. Størrelsen på totale overskridelser er 
foreløpig ukjent. Dette vil bli varslet så snart dette er kjent. Rådmannen vil fremme dette i egen sak 
til kommunestyret. 
 

Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap Avvik Revidert budsjett Overført fra 2017 Opprinnelig budsjett

18101 Ny områdeplan Nordkapphalvøya 319 796,49 29 995,51 349 792,00 0,00

18102 Ny sentrumsplan 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00

18103 Investering IKT 372 512,21 427 487,79 800 000,00 800 000,00

18104 Investering Ephorte Elements 44 087,72 -44 087,72 0,00 0,00

18105 IKT - kvalitetssikringssystem felles 40 000,00 160 000,00 200 000,00 200 000,00

18201 Kinosal, ombygging 2 941 700,08 -658 048,08 2 283 652,00 0,00

18202 AV utstyr Honningsvåg skole 241 826,00 8 174,00 250 000,00 250 000,00

18203 Supplering av bord og stoler Turn 149 400,00 600,00 150 000,00 150 000,00

18204 Fiskekroken, ny sokkel 3 902,00 196 098,00 200 000,00 200 000,00

18207 Flebrukshallen 1 903 629,94 -3 629,94 1 900 000,00 0,00

18302 Utredning fremtidig boligstruktur 9 548,00 490 452,00 500 000,00 500 000,00

18503 Elvegata, ferdigstillelse 58 460,00 2 941 540,00 3 000 000,00 3 000 000,00

18504 Vegoppgradering - asfaltering 36 100,00 963 900,00 1 000 000,00 1 000 000,00

18505 Turngata - prosjektering/planlegging VA anlegg 752 216,00 443 884,00 1 196 100,00 0,00

18506 Investering biler 886 000,00 14 000,00 900 000,00 0,00

18602 Nordkapp Helsesenter- ny oksygenterminal 216 168,00 83 832,00 300 000,00 300 000,00

18603 NK Helsesenter, tak, vindu, kontorer 63 900,00 2 936 100,00 3 000 000,00 3 000 000,00

18604 NK barneage, div. bygn.messige arbeider 59 100,00 2 240 900,00 2 300 000,00 1 700 000,00

18605 Svømmehall, renovering herregarderobe 16 800,00 983 200,00 1 000 000,00 1 000 000,00

18606 Vinkelen 10, oppgradering 1 leilighet 246 400,15 153 599,85 400 000,00 400 000,00

18608 Bårehus 23 750,00 476 250,00 500 000,00 500 000,00

18610 Honningsvåg skole, ombygging/tilrettelegging 31 740,80 177 937,20 209 678,00 0,00

Sum igangsatte prosjekter 8 417 037,39 12 722 184,61 16 400 000,00 4 739 222,00 13 000 000,00

Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap Avvik Revidert budsjett Overført fra 2017 Opprinnelig budsjett

18501 Damanlegg 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

18502 Utskifting kummer 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

18609 Rådhuset, diverse oppgraderinger 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

18601 Kledning Turn 0,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

18301 Utstyrsinvestering Helse 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00

18106 IKT - streaming av møter 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

18607 Smart Energiløsning 0,00 70 000,00 70 000,00 500 000,00

18205 Fotballøkke Nordvågen 0,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

18206 Fond nytt svømmebasseng 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

18507 Fjellveien, utbedring etter jordras 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00

Sum ikke igangsatte prosjekter 0,00 9 270 000,00 9 270 000,00 0,00 9 400 000,00

SUM ALLE INVESTERINGER 2018 8 417 037,39 21 992 184,61 25 670 000,00 4 739 222,00 22 400 000,00

IGANSATTE PROSJEKTER PR 31.8.2018

IKKE IGANSATTE PROSJEKTER PR 31.8.18

12



Økonomisk statusrapport 2. tertial 2018 – Nordkapp kommune 
 

 6 

18201 Kinosal, ombygging 
Prosjektet knyttet til ombygging av kino ligger an til et merforbruk på omlag kr 650 000. Merforbruket 
skyldes først og fremst utfordringer ved ombygging av eksisterende bygg, uklare avtaler og 
mangelfull prosjektdokumentasjon. Mange problemstillinger måtte løses underveis. Prosjektet ble 
første gang behandlet politisk i 2016 og var i løpet av 2016 gjennom 2 politiske behandlinger. 
 
Prosjektet startet opp i 2017, med prosjektering og anskaffelser. Underveis ble det gjennomført 
mange ulike vurderinger. Blant annet er det besluttet at det skal bygges amfi og kiosk. Senere ble 
tiltak på kino vurdert som søknadspliktige. Byggemelding ble sendt kommunen i høst 2017, da det 
viste seg at de planlagte tiltak kom i kollisjon med eksisterende ventilering av kinosalen. Det ble 
besluttet at anskaffelse av nytt ventilasjonsanlegg var nødvendig og lovpålagt. Prosjektet ble i 2017 
lagt på is i påvente av anskaffelse av ventilasjon. Budsjettramme var oppjustert i forhold til anslått 
verdi på ventilasjonsanlegg. I tillegg måtte lydutstyret oppgraderes og kostnadene ble høyere, enn 
planlagt.  
 
Ved gjenoppstart har prosjektdokumentasjon fortsatt vært mangelfull. Det var uoverensstemmelser 
mellom utført mengde av arbeid i 2017 og resterende arbeid som skulle utføres i 2018. Oppdaterte 
tilbud stemte ikke med de opprinnelige tilbudene. Total kostnad for konsulenttjenester var uklar. Det 
ble gjort mye endringer i arbeidet underveis: ekstra lyskilder, ekstra utstyr til mobile stoler i hht. krav 
til universell utforming, diverse ekstra arbeidet med interiør om ombygging, noe som gjorde at 
uforutsette kostnadene ble høyere enn planlagt. Rådmann vil komme tilbake med egen redegjørelse 
for dette prosjektet på en egnet måte. 
 
18207 Flerbrukshallen, lager og aktivitetssal 
Prosjektet er den siste fasen i denne omgang og ble endelig vedtatt gjennomført i februar 2018, jf 
PS 9/18. 
Prosjektet er gjennomført innenfor vedtatt ramme. Brutto kostnadsramme var på kr 5,193 mill 
hvorav den kommunale andelen ble vedtatt med inntil kr 1,9 mill. Endelig prosjektregnskap ble 
avsluttet i juli med en brutto investeringskostnad på kr 5,141 mill. Utover kommunens andel på inntil 
kr 1,9 mill er prosjektet finansiert med spillemidler hvor det var gitt forhåndstilsagn på inntil kr 1,792 
mill. Disse midlene er bekreftet klar til utbetaling fra fylkeskommunen. Utover dette står HT & IF for 
øvrig finansiering, gjennom egenkapital og innsamlede midler. Nordkapp kommunes endelige andel 
inntil kr 1,9 mill vil bli avklart i dialog med HT & IF og avhenger av innsamlede midler. 
 
18504 Vegoppgradering – asfaltering 
Re-asfaltering i 2018 omfatter Elvebakken 1000 m2(som planlagt), Klubbveien 1000 m2 (planlagt 
2020), Kirkegata gammel del 900 m2 (planlagt 2018, justeringer i arealet), Prestebakken 1200 m2 
(planlagt 2021).  
 
Det foreslås at restmidler i prosjektet Turngata, kr 443 884, som opprinnelig var tiltenkt til asfaltering 
av siste del av Turngata, omdisponeres til asfaltering av Laksefjordgata, 720 m2. Bakgrunnen for at 
formannskapet vedtok dette var kraftig forverring av tilstand etter vintersesongen.   
 
Det er vedtatt at Tokleveien (mellom Prix og Nordkapp bo- og servicesenter) også asfalteres i 2018. 
Rammen på kr 1,0 mil. må da økes med kr 0,5 mil. Dette vil rådmannen komme tilbake til i egen sak 
til kommunestyret. 
 
18505 Turngata – VA oppgradering og asfaltering 
Prosjektet VA-Turngata er utført i 2017 i forhold til utskifting av VA-infrastruktur. Gjenstående arbeid 
knyttet til dette og som gjaldt asfaltering ble gjennomført på forsommeren 2018.  
 
Øvrige investeringsprosjekter følger vedtatt plan og vil holde seg innenfor vedtatte rammer for 
2018. Det vises forøvrig til oversikten ovenfor. Rådmannen vil i egen sak fremme sak til 
kommunestyret om behov for justeringer mellom prosjekter og nye prosjekter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13



Økonomisk statusrapport 2. tertial 2018 – Nordkapp kommune 
 

 7 

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 2. tertial 
2018 et merforbruk på om lag kr 50 000. Det forventes en merutgift i størrelsesorden  
kr 200 000 på årsbasis knyttet til nødvendige advokatutgifter. Dette antas å kunne dekkes innenfor 
rammen. 

 
Planområdet 
Forslag til Områderegulering Nordkapp-halvøya er sendt på ny høring og er lagt ut til offentlig 
ettersyn med følgende forslag til endringer i forhold til 1.gangs behandling av områdeplan for 
Nordkapphalvøya vedtatt 4.januar av Fast utvalg for plansaker: 
 
- Tilrettelegging av tursti til Tunes tas ut av planen 
- Offentlig parkering o_SPA2 reduseres og arealformål endres 
- Lagerbygning BL1 tas ut av planen 
- Parkering Hornvika o-SPA3 tas ut av planen 
- Parkeringsområde SPA1 reguleres til offentlig formål 
 
Innspillene gis en administrativ behandling før de samlet legges frem for planutvalget til 2. gangs 
politiske behandling som er innspillsbehandling og innstilling til kommunestyret. Planen forventes 
ferdigstilt innen utgangen av året.  
 
Ekstra utredninger og ny behandling av plan har allerede medført budsjettoverskridelser på om lag 
200.000 kr hittil i år. Størrelsen på totale overskridelser på årsbasis 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. Det er imidlertid besluttet å lyse ut en minikonkurranse for 
prosjektering av rådhusplassen. Det vil medføre en tilleggskostnad på inntil kr 200 000. Dette kan 
også finansieres over investeringsbudsjettet 
 
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. 
Ferdigstillelses tidspunkt er foreløpig uavklart. Videre oppfølging av prosjektet i Nordkapp kommune 
organiseres som en del av digitaliseringsarbeidet fra september 2018.   
 
Ikt 
Nordkapp kommune har fått kr 120 000 fra KMD til å gjennomføre et digitaliseringsprosjekt med 
sikte på å heve basis IKT kompetanse blant de ansatte og blant befolkningen. Prosjektet ble 
forlenget med ytterligere seks måneder f.o.m. september 2018 og vil omfatte følgende 
dellevereanser: 

- Fornyelse av kommunens grafisk profil 
- Test og utvikling av chatbot Kommune Kari 
- Videreutvikling av hjemmesider 
- Anskaffelse av elektronisk tidsregistreringssystem  
- Elektronisk reiseregning 
- Bytte av telefonisystem  
- Utvikling av automatisk skjema for søknad om fritak fra renovasjonsavgift  
- Fornyelse av arbeidsavtale og lønnsskjema  
- Digital planregister  

 
Nordkapp kommune har anskaffet kvalitets- og avvikshåndteringssystem QM+. Det er gjennomført 
superbrukeropplæring og det jobbes med videre implementeringsplan. Anskaffelse av kommune tv 
er gjennomført. Det er inngått databehandleravtaler med samtlige systemleverandører.   
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

17 097 982kr        17 048 174kr              -49 808kr                             28 680 012kr                     
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F.o.m. 20.9.2018 har man opprettet og besatt en lærlingplass ved IKT enheten.  
Det forventes et merforbruk på kr 100 000 på årsbasis knyttet til digitaliseringsarbeidet. 
Merforbruket vil dekkes innenfor driftsbudsjettet.   
 
Servicekontoret / personal 
Servicekontoret er bemannet med tre årsverk. Ett av årsverkene flyttes internt til økonomienheten i 
et seks måneders engasjement for å bistå med forfallende driftsoppgaver. Det skjer i påvente av 
tilsetning av driftsleder økonomi. I den forbindelse er det tilsatt en vikar ved servicekontoret.  
 
Det er tilsatt ny HR rådgiver som begynte i stillingen i august. HR-rådgiveren jobber tett med 
lønningskonsulenten og digitaliseringsprosjektet og har påbegynt revisjon av eksisterende rutiner og 
avtalemaler.  
 
Økonomienheten 
Innenfor økonomiområdet har hovedfokus hittil i år vært drift. Enheten har vært preget av 
kapasitetsutfordringer. Det er innhentet en 100% intern ressurs fra servicekontoret i tillegg til en 
50% ekstern vikar for å sikre den nødvendige driften i enheten. Stabssjefen har fått nytt kontorsted 
ved økonomienheten for å sikre tilstrekkelig lederforkus i enheten. Ledig stilling som driftsleder ved 
enheten er lyst ut for fjerde gang.  
 
  
 
OPPVEKST, VELFERD OG KULTURSEKTOREN  
 

 
 
Regnskapet for Oppvekst-, velferd- og kultursektoren viser samlet sett et merforbruk på kr 452.561 
pr 2. tertial 2018.  
 
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til flere forhold i sektoren. De største økonomiske 
usikkerhetsmomentene er knyttet til tiltak i barnevern. Det kan i så måte ikke utelukkes at sektoren 
kommer i budsjettmessig ubalanse ved regnskapsårets slutt.  
 
FABU 
FABU-virksomheten styres per 2. tertial 2018 mot et merforbruk. Det er knyttet stor økonomisk 
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 fortsatt komme vanskelige 
og kostnadskrevende saker for barnevernet i løpet av året. Omfanget av dette er ikke kjent, men 
kan få konsekvenser for den økonomiske balansen. Per 2. tertial er det gjort flere tiltak enn det som 
lå til grunn for budsjett 2018.  
Bemanningssituasjonen innenfor PPT har over tid vært ustabil. Per 2. 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 2. tertial 2018. Merforbruket 
skyldes i all hovedsak kjøp av skoleplasser for fosterhjemsplasserte i fra andre kommuner.  
 
Barnehager 
Barnehageområdet som helhet styrer mot et mindre forbruk per 2. tertial 2018.  
Kostnadene tilknyttet barn med spesialpedagogisk hjelpebehov er usikker og kan medføre økte 
kostnader fra og med august 2018.  
 
Voksenopplæringen 
Voksenopplæringen styres per 2. 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. For skoleåret 
2018/ 2019 er ikke antall elever redusert, samt at grunnskoletilbudet for voksne er utvidet til også å 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

45 052 607kr        44 600 046kr              -452 561kr                           70 181 097kr                     
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omfatte ungdomsskoletilbud. Dette er lovpålagte tilbud i henhold til opplæringsloven, som medfører 
at utgiftsnivået blir høyere enn budsjettert for i 2018.  
 
Allmenne kulturformål, kultur og idrett 
Området styres per 2. tertial 2018 i balanse. Det er usikkerhet knyttet til en del mindre inntekter og 
utgifter som kan påvirke resultatet innenfor området ved årsslutt.  
 
NAV 
Området styres per 2. tertial 2018 mot mindreforbruk. Dette skyldes i stor grad økte statlige 
overføringer i integreringstilskudd. 
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, og 
regnskapstallene per 2. tertial viser at avsatte budsjettmidler sannsynligvis vil være tilstrekkelige.  
 
Konklusjon 
Vurderingen per 2. tertial viser at det ikke kan utelukkes at oppvekst-, velferd- og kultursektoren vil 
driftes utover vedtatt budsjettramme for 2018.  
 
Merforbruket skyldes:  

 Uforutsette og ikke budsjettplanlagte tiltak i barnevern  

 kjøp av skoleplasser i andre kommuner knyttet til fosterhjemsplasseringer 
 
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, REHABILITERING OG OMSORGSSEKTOREN  
 

 
 
Helse, rehabilitering og omsorgssektorens regnskap pr 2. tertial 2018 viser samlet sett et merforbruk 
på omlag kr 1,5 mill. På samme tidspunkt i 2017 viste regnskapet et merforbruk på omlag kr 2,0 mill.  
 
Etter første tertial var det et lite merforbruk og rådmann varslet da en viss bekymring på bakgrunn 
av statusen. Det ble samtidig rapportert at målet var å komme i balanse totalt sett på grunn av 
betydelig mindre forbruk i andre virksomheter. Det viser seg nå at merforbruket har økt innenfor 
institusjonstjenestene og det vil derfor ikke være mulig å nå dette målet. Det har vært utfordrende å 
drifte sektoren innenfor de vedtatte rammene men man har klart å effektuere mange av 
budsjettvedtakene. Utfordringene ligger nå i hovedsak innenfor institusjonsbaserte tjenester hvor vi 
ser at man har nådd en grense for effekt av OU-prosjektet «Den trygge havnen» innenfor de 
rammene sektoren har.  
 
I budsjettet for 2018 er det lagt til grunn at den pågående prosessen med OU – prosjektet «Den 
trygge havnen» fortsetter. Sektoren har i stor grad tilpasset tjenesteområdene til ny struktur men 
man har utfordringer med å dreie ressursbruken fra mindre institusjonsdrift til mer hjemmebasert 
drift. For å lykkes fremover må man dit at det blir mer fleksibilitet i ressursstyringen og utøvelse av 
tjenester må i større grad skje der brukerne bor. Det er igangsatt kartlegging av byggene innenfor 
HRO-sektoren og utredning av fremtidig struktur for heldøgns boliger/sykehjem, samt fremtidig 
lokalisering av blant annet hjemmetjenesten. 
 
Omstillingsarbeid i sektor for Helse, rehabilitering og omsorg 
Helse, rehabilitering og omsorgssektoren gikk inn i 2018 med et etterslep knyttet til budsjettkutt for 
OU-prosjektet med om lag 2,8 millioner. Det ble i tillegg gjort ytterligere budsjettkutt i 2018 på kr 
1,25 millioner, som ble nedjustert til 900 000 i budsjettreguleringen i juni 2018. Det ytterligere kuttet i 
2018 knyttet seg til avvikling av utvidet tjenestetilbud ved Elvegården.  
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

43 627 155kr       42 109 435kr              -1 517 720kr                        65 699 347kr                     
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Pr. 2. tertial viser gjennomgangen følgende status for budsjettiltakene knyttet til OU-prosjektet og 
nye tiltak i 2018: 
 

Tiltak Dato for 
effektuering 

Effekt 2018 Budsjettert 
årseffekt 
2018 

Kommentar 

1.Redusere institusjon 
Nordkapp 
helsesenter  med 1,5 
årsverk  

1.april ble  
0,4 årsverk 
effektuert  

-200 000 -900 000 Det er ikke redusert 
årsverk i 2018 innenfor 
sykehjemsavdelingene. 
Kun 0,4 årsverk er 
redusert fra 
korttidsenhet/sykestue.  
 
Dette området er i 
perioden 2015 til 2018 
redusert med 3, 2 
årsverk 

2. Redusere Vågenstua 
med 0,4 årsverk 

19.mars  -240 000 -300 000  

3. Redusere 
hjemmetjenesten med 1 
årsverk  

1. februar -550 000 -600 000  

4. Redusere 1 årsverk i 
rus og psykisk helse/bolig 

1. februar -460 000 -500 000  

5. Avvikle prosjekt 
psykolog 

1.februar -200 000 -200 000  

6. Redusere div. poster i 
Rehabiliteringstjenesten  

1.januar -330 000 -330 000 Redusert 
støttekontakttjeneste, 
forebyggende tiltak og 
BPA  

7.Redusert div. poster i 
hjemmetjenesten 

1. januar -140 000 -240 000 Nytt anbud ble 
forsinket av ekstern 
konsulent. Nytt anbud 
er gjennomført nå, og 
vil få full effekt i 
kommende år. 

8. Økt inntekter opphold 
korttidsenhet Nordkapp 
helsesenter 

Ikke 
effektuert 

0 50 000 
(usikkert) 

Som følge av profilen 
av brukere på 
korttidsenheten, vil 
denne ekstrainntekten 
ikke kunne kreves inn. 

9. avviklet utvidet 
tjenestetilbud ved 
Elvegården 

1. juni -900 000 -900 000  

SUM  -3 020 000 -3 970 000  

 
Som tabellen ovenfor viser, er det levert budsjettiltak om lag kr 900 000 under budsjettmålet. Dette 
skulle tilsi at sektoren pr. 2. tertial leverte et regnskapsresultat med om lag kr 900 000 i merforbruk. 
Regnskapet viser imidlertid et merforbruk på om lag kr 1,8 mill. innenfor helse, rehabilitering og 
omsorg.  
 
Da effektene av OU-prosjektet ble beregnet og effektuert i budsjettene for 2016 og 2017 ble det 
synliggjort og lagt til grunn en kostnadsreduksjon på om lag kr 4,3 millioner som ble fordelt med hhv 
kr 1,8 mill. og kr. 2,5 mill. I dette bildet ble det også omtalt at som følge av reduksjoner av antatt 
institusjonssenger, ville også inntektssiden bli noe berørt i form av lavere inntekter knyttet til 
langtidsopphold på institusjon. Det viser seg nå å ha vært et for optimistisk anslag på inntektstapet, 
da inntektene har blitt lavere enn beregnet og utgjør nå ca. kr. 900 000 på årsbasis (for samtlige 
institusjonsavdelinger). Fra 2018 er antall senger tatt ned og effekten av inntektsreduksjonen slår 
dermed fullt ut.  
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Det som imidlertid er svakheten i opplegget er at inntektsreduksjonen ikke har vært tatt fult hensyn 
til i det totale bildet. Her har det hele tiden vært kommunisert at nettorammen skulle tas ned med 4,3 
millioner, mens det reelle bildet er at det hele tiden har vært snakket om brutto kostnadskutt på kr 
4,3 millioner. Dette forklarer også merforbruket pr 2. tertial. 
Det er ingen tvil om at OU-prosjektet har bidratt til å ta ned kostnader i sektoren, og vært 
avgjørende for at kostandene innen helse, rehabilitering og omsorg ikke har økt. Mange kommuner 
opplever at kostandene på dette området øker opp mot 20 % i 2017 og 2018. Som følge av 
endringer i drift, og tildeling av tjenester så har man i Nordkapp faktisk klart å redusere utgiftene 
totalt, og KOSTRA analysen viser tydelig at sektoren har effektivisert som følge av at OU-prosjektet 
har vært gjennomført. 

 
Helgebemanningen er fortsatt en utfordring og det brukes forholdsvis mye ressurser på å dekke 
opp driftsbehov. Et av hovedområdene i OU- prosjektet har vært å jobbe med heltidskultur og 
gjennom det finne de beste løsningene på dette. Vi har kommet et stykke på vei, blant annet har vi 
klart å forskyve kompetanse mot helgevakter med at ansatte har flere helgevakter i turnus. Men det 
må jobbes videre med å finne gode løsninger på problematikken knyttet til helgebemanning i årene 
fremover.  
 
Ferieavviklingen har i hovedsak gått som planlagt, men korttidsenheten/sykestua fikk uventet 
fravær på tre ferievikarer hele sommeren noe som medførte økte lønnsutgifter og som forklarer mye 
av merforbruket på denne enheten. Dette ble varslet allerede i 1. tertial. Ferieavviklingen ble likevel 
gjennomført uten kjøp av vikarbyråtjenester.  Det har også i år vært utfordringer med å skaffe nok 
vikarer på siste del av ferien som strekker seg ut august og til medio september, dette gjelder alle 
døgntjenestene. Økt overtidsbruk er en konsekvens av dette.  
 
Helseavdelingen (jordmortjenesten og legetjenesten)  
Jordmortjenesten og legetjenesten har samlet sett et mindreforbruk pr. 2. tertial.  
 
I følge Helsedirektoratets hjemmeside vil vi få tilskuddet for turnuslegene høsten -17 og vår -18 nå i 
høst, totalt kr 264 000,-. I tillegg kommer tilskudd til lysbehandling som utgjør drøyt kr 60 000. 
Inntektene bestemmes i stor grad av hvor mye tid legene får satt av til ordinære konsultasjoner. Vi 
registrerer et økende krav fra øvrige kommunale tjenester og helseforetaket om at legene skal delta 
i ulike tverrfaglige sammenhenger, noe vi er positiv til i utgangspunktet, men tidsbruken må 
begrenses slik at vi opprettholder inntektene.  
 
På utgiftssiden ligger er vi stort sett i balanse selv om enkeltposter viser merforbruk. Dette gjelder 
spesielt innenfor legevaktordningen som er beredskapsgodtgjørelse og bakvaktgodtgjørelse. Det 
samme gjelder for tolketjenester, flere av de som må ha tolk er ferdige på introduksjonsprogrammet 
slik at flyktningtjenesten ikke lenger betaler.  
Driften totalt sett ligger innenfor rammene og det ligger også an til at vi for året som helhet vil holde 
oss innenfor rammen.  
 
Rehabiliteringstjenesten/koordinerende enhet: 
Enheten er godt innenfor budsjettrammen, men har hatt utfordringer med å levere tjenester innenfor 
enkelte fagområder på grunn av vakanser og sykefravær. Rehabiliteringstjenesten er ikke 
døgnbasert, men har faglig ansvar for flere fagområder med krevende tjenester som også skal 
ivaretas ettermiddag, kveld og helger. Blant annet har enheten et ansvar for barn/unge med nedsatt 
funksjonsevne, som har behov for avlastningstiltak/helgeavlastning samt andre oppfølgingsbehov. 
Rehabiliteringstjenesten har pr. i dag konstituert avdelingsleder men lederstillingen er nå avklart og 
det forventes normal drift fra 1. november.   
 
Hjemmetjenesten har gjennomført en stor omstilling i 2018. Det utvidede tjenestetilbudet på 
Elvegården er avviklet som planlagt og nedtaket på 900 000 kr. for 2018 er effektuert. Pr. 2. tertial 
er det samlet for dette virksomhetsområde et mindre forbruk. Det er gjort en del endringer i 
tjenesten som sikrer bedre kontinuitet og bedre ressursstyring mot brukere med mer sammensatte 
behov.  
 
Nordkapp helsesenter langtidsopphold har et større merforbruk som i hovedsak handler om at vi 
ikke har klart å ta ned det antall stillingsressurser som var planlagt. Noe av dette kan forklares med 
at vi pga. høyt sykefravær og «helgeproblematikken» bruker assistenter for å dekke opp behov og 
da får vi krav på å opprette faste stillinger som må «bakes» inn i ordinære årsverk. Det er flere 
utfordringer med dette, blant annet økonomisk men også det at kompetansestillinger etterhvert 
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erstattes av personer uten formell kompetanse. Det er redusert med 5 senger og tatt ned 1 årsverk 
uten at vi får forventede effekter av dette. Dette skyldes at vi kun har justert ned sengetallet mens vi 
fortsatt drifter avdelingen hvor disse sengene var. Effekten hadde blitt større og mer som forventet 
om vi kunne ha stengt av en hel avdeling. 2018 har vært et år med mye omløp i plasser og dette gir 
økonomiske utslag med mindre inntekter. Dette området har generelt noe høyere korttidsfravær 
som utløser en del bruk av overtid. Det er lite buffere i turnusen og fortsatt en god del utfordringer 
med å dekke opp helgebemanningen.  
 
Vågenstua har økt merforbruket fra 1. tertial og dette skyldes i hovedsak økte utgifter på diverse 
variabel lønn i forbindelse med avvikling av påsken og langtidssykefravær. Vågenstua har hatt ca. 
14% sykefravær i 2018, dette er kostnadskrevende og forklarer noe av merforbruket på innleie. I 
tillegg har avdelingen ansatt lærling som ikke har vært budsjettert, samt driftet med 0,5 årsverk for 
mye ift. budsjett de 3 første månedene. Det er også en del avvik på inntekter pga at færre beboere i 
perioder.  
 
Nordkapp helsesenter/korttidsopphold: («sykestua») 
Enheten har pr. 2. tertial merforbruk som skyldes økte lønnsutgifter på grunn av uventet sykefravær 
hos ferievikarer, høyere utgifter på nødnett/ny legevaktsentral og inntektssvikt på 
korttids/langtidsopphold.  
 
Kjøkkenet er forholdsvis enklere og mer forutsigbart å administrere og styre rent økonomisk. Pr. 2. 
tertial er enheten godt innenfor budsjettrammen. 
 
Konklusjon:  
Institusjonsbaserte tjenester (Nordkapp helsesenter og Vågenstua) har betydelig merforbruk pr. 2. 
tertial. Selv om tiltak iverksettes med innkjøps- og reisestopp samt minimumsbemanning ved fravær 
vil disse områdene samlet sett ha et stort merforbruk ved årets slutt. Helseavdelingen, 
Rehabiliteringstjenesten, Hjemmetjenesten og kjøkkenet er godt innenfor budsjettrammen og har 
mindre forbruk. Dette bidrar positivt inn i det totale bildet. Likevel ligger det an til et samlet 
merforbruk for helse- og omsorgssektoren ved årets slutt på omlag kr 2,2 mill.  
 
 
 
TEKNISKE TJENESTER  

 

 
 
Kommunaltekniske tjenester omfatter vinter og sommervedlikehold av veier, drift av 
anleggsmaskiner, oppmåling, byggesak, parkering, brannvesen og oljevernberedskap. Regnskapet 
pr 2. tertial viser et totalt mindre forbruk på om lag kr 110 000. 
  
Enkelte områder viser merforbruk, men prognose for resten av året viser at man vil holde seg 
innenfor rammene totalt sett. 
 
Byggesak og oppmåling har totalt sett pr 2. tertial et mindreforbruk blant annet som følge av at 
stillingen som oppmålingsingeniør har stått vakant siden mai 2018. Dette antas imidlertid å jevne 
seg ut resten av året gjennom kjøp av oppmålingsforretninger fra Porsanger kommune. Dette er et 
pilotprosjekt som løper ut 2018.  
 
Vegvedlikehold og drift av anleggsmaskiner viser merforbruk pr 2. tertial. Det er igangsatt tiltak 
for å bedre resultatet. I sommerhalvåret en stilling blitt holdt vakant til 1.desember.  
Totalt sett forventes det at området knyttet til vegvedlikehold vil balansere ved årets slutt, så fremst 
ikke vinteren starter tidlig og blir snørik før årskiftet. 
 
Området parkering balanserer per 2. tertial. Med bakgrunn i at parkeringsbetjent har gått over i ny 
stilling er prosess med tilsetting av parkeringsvakter igangsatt.  
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

3 769 399kr         3 879 317kr                109 918kr                            10 701 367kr                     
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Brann og redning viser per 2. tertial et merforbruk på omlag kr 95 000.  
Dette skyldes blant annet kostander etter EU kontroll på Kr 55 000. Videre fikk en ekstra utgift på Kr 
40 000 på et pålagt kurs på en brannkonstabel for 2018 da han måtte melde forfall mot slutten av 
2017 pga. arbeidsrelaterte årsaker.  
 
Prognose er at ansvarsområdet vil balansere ved årets slutt. Forutsetning her er lavere 
hendelsesfrekvens i siste del av året sett opp mot tidligere på året. 
 
Selvkostområder:  
Drift på vann og avløp utføres som normalt. Det er få hendelser på kommunale VA nett. Den 
største hendelse er utvasking av omleggingsmasser ved hovedvannledningen i Seppoladalen. 
Hendelse er en konsekvens av vårflom. Reparasjonskostnad er estimert til kr 1,2 mil. og foreslås 
tatt over investeringsbudsjett. 
Prognose for områder vann og avløp at de vil balansere ved årets slutt.   
 
Etter at feier i 75 % stilling er tilsatt fra 1.juni 2018 leveres feietjenesten som normalt. Prognose er 
at område vil balansere ved slutt av året.  
 
Renovasjonstjenesten viser pr 2. tertial et negativt avvik. Avviket er knyttet til utfakturert avgift mot 
belastet avgift fra Fimil AS. Det er satt i gang tiltak for å finne årsaken til dette, blant annet ved 
gjennomgang av abonnementsoversikt fra Fimil AS som skal avstemmes mot kommunens 
abonnementsoversikt.  
 
Tekniske tjenester forventes å kunne balansere ved årets slutt. 
 
 
 
FELLESTJENESTER  

 

 
 
Fellestjenester omfatter vedlikeholdskorps, vaktmesterkorps, skoler, barnehager, rådhus, 
kulturbygg, basseng, utleieboliger, tilfluktsrom og parker. 
 
Regnskapet viser pr 2.tertial 2018 viser et mindre forbruk på kr 332 599. 
 
For en del av byggene er en god del av vedlikeholdet utført. Her kan nevnes ny elkjel på 
helsesenteret, ny varmtvannstank i Nordvågen barnehage og oppussing av to leiligheter på 
Elvegården. 
 
Fellestjenester har initiert og fått utarbeidet tilstandsrapporter på alle lekeplasser i kommunen. 
Rapportene har avdekket mange alvorlige avvik. Alle akutte avvik ble utbedret i løpet av kort tid. 
Deler av lekeplasser som ikke ville være mulig å reparere er fjernet.  
 
Ut fra tidligere erfaring er det mest hensiktsmessig å vurdere større vedlikeholdsbehov i de siste 
måneder av året som prioriterte tiltak i 2019. Akutt vedlikehold vil imidlertid utføres som normalt. For 
eksempel det skal før vinteren foretas utbedringer av tak og takrenner i Nordvågen barnehage.  
Prioriteringer foretas ut fra sikkerhet, offentlige pålegg og vedlikeholdsmessig nødvendighet for å 
unngå følgeskader. 
 
Fellestjenestene forventes å kunne balansere ved årets slutt. 
 
Det legges til grunn at rammeområde 5 og 6 samlet sett vil holde seg innenfor rammene for 
2018. 
 
 
 
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

13 038 450kr       13 371 049kr              332 599kr                            20 440 510kr                     

21



Økonomisk statusrapport 2. tertial 2018 – Nordkapp kommune 
 

 15 

Nøkkeltall Teknisk sektor og Fellestjenester pr 2.tertial 2018 
 
Brann og redning 
 

Brann Utrykninger/oppdrag Øvelser 

Jan 12 2 

Feb 10 1 

Mars 7 1 

April 7 1 

Mai 13 1 

Juni 10 1 

Juli  9 0 

August 10 0 

SUM 78 7 

 
Pr 14.august hadde var utrykningene fordelt på følgende typer (de 10 mest hyppige): 
 

Hendelsestype Antall  

Test 30 

Automatisk brannalarm feil bruk 6 

Avbrutt utrykning 6 

Trafikkulykke 5 

Brann i bygning 3 

Brann i fiskefartøy 3 

Falsk automatisk brannalarm 3 

Brannhindrende tiltak komfyr 2 

Oppdrag løst av 110 2 

Unødig kontroll av melding 2 
 
 
Feiing og tilsyn  
 

Feiing og Tilsyn Feiing bolig Feiing Fritidsbolig  Tilsyn Bolig Tilsyn Kom. Bygg 

Januar      

Februar     1 

Mars      

April      

Mai     2 

Juni  69 11 4  

Juli  10 3 3  

August  4 12 2  

SUM  83 26 9 3 
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Vaktmester hjelpdesk 
 
Vaktmestertjeneste registrerer henvendelser fra brukere i et elektronisk system kalt «Vaktmester 
hjelpdesk». I tillegg utføres det rutinemessige vedlikehold på kommunale bygg.  
Tabell 3 viser oversikt over henvendelser fra de ulike sektorene som sender henvendelser 
elektronisk til vaktmestertjeneste.  
 

 Henvendelser Løst Uløste 
saker pr 
2.tertial 

Oppvekst og kultur 192 173 25 

Helse 194 197 11 

Andre 70 74 2 

SUM 456 444 38 

 
 
Teknisk beredskapsvakt  
 
Teknisk vakt omfatter hendelser på vann, avløp og i kommunale bygg utenom arbeidstid. Antall 
hendelser utenom arbeidstid har gått ned i 2018 i forhold til tidligere år. Oversikten viser antall 
hendelser pr 2.tertial. 
 

Alarm på Vann- og 
avløp 

75 

Hendelser Vann- og 
avløp 

18 

Hendelser bygg 26 

SUM 119 

 
 
Oppmålingsforretninger 
Oversikten viser antall oppmålingsforretninger i Nordkapp kommune pr 2.tertial. Nordkapp 
kommune har i dag en avtale med Porsanger kommune om kjøp av oppmålingsforretning. 

Antall behandlet saker 8 

Søknader i kø 3 

SUM 11 

 
 
Byggesak 
Oversikten viser antall byggesaker pr 2.tertial 2018. Det er som regel stor pågang i forkant av 
sommeren, og på høsten. Dette er noe av forklaringen for at 6 saker ennå ikke er ferdig.  

Antall 
byggesaker 

Meldingssaker Konsesjon  Saker i kø  

33 4 18 6 

 
 
 
SKATT OG RAMMETILSKUDD  
 

 
 
Siste prognose for skatteinngang og rammetilskudd (17.8.2018) for 2018 er på kr 212,6 millioner. 
Vedtatt budsjett for 2018 er basert på en inntektsramme for frie inntekter på kr 214,8 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

-156 522 154kr       -156 491 855kr           30 299kr                              -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 2. 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 2. tertial 2018 (da er hele året fakturert) en merinntekt på om lag 
kr 30 000, dette er i samsvar med vedtaket som ble gjort i februar 2018 knyttet til retakseringen av 
alle eiendomsskatteobjekter. 
 
Klagebehandlingen etter re-takseringen er gjennomført og så langt avsluttet. Totalt kom det inn 
omlag 50 klager som ble behandlet av eiendomsskattenemnda i møte 21. august. Samtlige vedtak 
er sendt ut. Totalt medførte klagebehandlingen redusert eiendomsskatt med omlag kr 150 000 i 
forhold til opprinnelig vedtak. Dette er tatt hensyn til pr 2. tertial. 
 
 
 
RENTER OG AVDRAG  
 

 
 
Renter og avdrag betales både kvartalsvis og halvårlig. Pr 2. tertial 2018 er det gjort periodiseringer 
med utgangspunkt i at vi er innenfor rammen. Området følges kontinuerlig opp både mht budsjett og 
strukturelle grep. Totalt sett betjener vi en langsiktig gjeld på omlag 310 mill. 
 
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. Området vil fremover merke økt press. Dette har blant annet sammenheng med 
varslet renteøkning i tiden fremover. Den først økningen er allerede signalisert gjennom Norges 
Banks rentemøte 20. september hvor styringsrenten ble satt opp med 0,25 % poeng. Det er dermed 
grunn til å forvente renteøkninger i tiden fremover. 
 
 
 
 

Regnskap Periodisert budsjett Avvik per. budsjett-regns Opprinnelig årsbudsjett

16 942 624kr       16 942 624kr              -kr                                        31 844 232kr                     
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