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Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tor Harald Mikkola Medlem SP 
Heidi Anita Lindkvist 
Holmgren 

Medlem SP 

Kari Lene Olsen Medlem AP 
Sirin Figenschou Høyen Medlem H 
Hugo Salamonsen Medlem SP 
Jan Olsen Leder SV 
 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Trudy Engen Medlem SV 
   
 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ottar Eling Hansen Trudy Engen SV 
   
Merknad: 
Ottar Erling Hansen (SP) fratrer møte kl 16:50 pga helse. 
Sirin Figenschau Høyen fratrer møte kl 17:20. 
  
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Linda Haug Pettersen Konsulent 
Raymond Robertsen Rådmann 
Vera Iversen Sektorleder teknisk 
Anne Trine Elde Virksomhetsleder 

Rehabiliteringstjenesten 
Simon Pind Jessen Rådgiver 
Børge Grønlund Assisterende rådmann 
Siv Kathrin Hjellnes Sektorleder Oppvekst, velferd og kultur 



 

 

 

Formannskapets behandling av sak 54/2019 i møte den 26.11.2019: 
 
Vedtak: 
Fremlagt forslag til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020 -2023 

legges ut til offentlig ettersyn med følgende innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar og fastsetter fremlagt forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 

2020. Driftsbudsjettet balanserer med et netto driftsresultat på kr 2 938 950.  

 

1.  

Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger: 

Sentrale styringsorganer / Sentraladministrasjonen    kr 28 958 109 

Oppvekst-, velferd- og kultursektoren     kr 68 366 049 

Helse-, rehabilitering- og omsorgssektoren    kr 71 852 702 

Tekniske tjenester og fellestjenester     kr 30 319 944 

 

Kommunestyret vedtar framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2020-2023 som 

hvert av årene balanserer med netto mindreforbruk på henholdsvis: 

 

2020 2021 2022 2023 

 kr       2 939 000   kr       5 525 000   kr       3 989 000   kr   2 327 000  

0,97 % 1,80 % 1,28 % 0,73 % 
 
 

2. 
I tråd med den fremlagte investeringsplan, bevilges kr 20 800 000 til nye prosjekter i 

2020 til investeringsformål. Dette forutsettes finansiert med 

Overføring fra drift      kr    1 100 000 

Bruk av ubundne investeringsfond   kr    4 453 000 

Lånefinansiering       kr  15 247 000 

Sum finansiert       kr  20 800 000 

 
 
3. 
Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 mill for 

2020. 

 

4.  

Aller brukerbetalinger utenom selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing øker 

med 3,1 %, dette i tråd med foreslått deflator for 2020. Kommunestyret fastsetter 

brukerbetalinger som er regulert av forskrift eller sentrale bestemmelser, skal være på 

makssats. 

Husleiesatser for kommunale boliger, oppmålingsforretninger og byggesaksgebyrer 

settes til «gjengs» sats. 

 

 



 

 

 

5. 

Brukerbetalinger for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing reguleres som 

følger: 

a) Vannavgift reduseres med 6 % for 2020 

b) Avløpsavgift reduseres med 1 % for 2020 

c) Renovasjonsavgift reduseres med 1,5 % for 2020 

d) Feieravgift økes med 23 % for 2020 

 

6. 

I medhold av Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 a videreføres i 2020 utskriving 

av eiendomsskatt i hele Nordkapp kommune. 

 

I. Alminnelig skattesats settes til 7 promille med følgende differensierte satser: 

a. Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på 4 promille, jf. 

Esktl. § 12a 

II. I samsvar med Eiendomsskatteloven § 11 fastsettes et bunnfradrag for boliger 

og fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt beregnes. 

III. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a for 

eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger. 

IV. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b for 

bygninger som har historisk verdi. Fritaket kan innvilges av kommunestyret etter 

særskilt søknad som sendes eiendomsskattekontoret. 

V. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for 

nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder fra det året boligen er ferdig 

og de to påfølgende år. 

VI. Eiendomsskatt skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20. 

august. 

VII. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte 

eiendomsskattevedtekter. 

 

7. 

Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor 

konsernkontoordningen i Sparebank1 Nord-Norge med inntil kr 20 millioner, gjeldende 

fra 1.1.2020. Det gis fullmakt til rådmannen innenfor denne rammen å vurdere det til 

enhver tid gjeldende behov.  

 
 
 
  
 
 
 


