
 

Nordkapp kommune 
 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Rådhuset 
Dato: 07.06.2004 
Tidspunkt: 10:00 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Inger Anne Dokken Roger Hansen 
Lars Helge Jensen Åshild Ravlo 
Ulf Syversen  
 
Følgende varamedlemmer møtte : 
Solbjørg Pettersen Marlon Vian 
  
 
Følgende medlemmer møtte ikke: 
Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse 
  
 
Tilstede fra administrasjonen: 
Rådmann Bjørn-Atle Hansen.  Næringssjef Stig Hansen deltok under sak 67/04, 68/04 og 70/04. 
 
 
 
 
 
Ulf Syversen  
ordfører  
 Liv Storhaug 
 sekretær 
 



 
 

PS 063/04 Godkjenning protokoll 
Formannskapet godkjenner protokoll av 24.05.04,  med følgende retting i sak 59/04: 
Vedtatt med 5 stemmer mot 2. 
 
 

PS 064/04 Referatsaker 
RS 139/04 Intensjonsavtale - Nordkapp Mottaksenter 
RS 140/04 Diverse saker til politisk oppfølging - Kystpartiet 
RS 141/04 Vedr. reguleringsplan for Kobbenesveien 8  - offentlig ettersyn 
RS 142/04 Skatteinngangen april 2004 
RS 143/04 Saami Conference 
RS 144/04 Innkalling generalforsamling for driftsåret 2003 - Nordkapp 

Bompengeselskap 
RS 145/04 Påmelding til seminar - kommunenes plass i miljøforvaltningen 
RS 146/04 Søknad om delstøtte til Samenes 18. konferanse 
 
RS  147/04        Økonomi- og budsjettstyring på lokalt og regionalt nivå – Kommunal- og  
                          Regionaldepartementet 
 
RS   14804        Innbyggernes deltakelse i lokalt offentlig liv – Kommunal- og  
                          Regionaldepartementet 
 
RS   149/04       Revisjon av smittevernplan for Nordkapp kommune 
 
RS   150/04       Plan for katastrofeberedskap i helsetjenesten Nordkapp kommune – Revidert 
                          Versjon 13. mai 2004    
 
 
 

PS 065/04 Tertialrapport 1/2004 - Nordkapp kommune 
Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar tertialrapport 1/2004 for Nordkapp kommune til etterretning. 
 
Det iverksettes umiddelbart en prosess som skal redusere driftsnivået med 2-3 mill. i 2004. 
Dette innsparingsmålet skal oppnås ved kutt og reduksjoner i tjenestetilbudet. 
 
Behandling i Formannskapet - 07.06.2004: 
 
 
Vedtak i Formannskapet - 07.06.2004: 
Kommunestyret tar tertialrapport 1/2004 for Nordkapp kommune til etterretning. 



 
Det iverksettes umiddelbart en prosess som skal redusere driftsnivået med 2-3 mill. i 2004. 
Dette innsparingsmålet skal oppnås ved kutt og reduksjoner i tjenestetilbudet. 
 
 
 

PS 066/04 Budsjett 2005. Foreløpig tildeling av driftsrammer. 
Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar å tildele følgende, foreløpige netto rammer til drift vedrørende 
årsbudsjettet for 2005: 
 

1.1 Sentrale styringsorganer   
Sentraladministrasjonen  13,1 mill.kr 

1.2 Oppvekst og kultur  34,8 mill.kr 
1.3 Helse og sosial   43,0 mill.kr 
1.4 Tiltak og næring     0,5 mill.kr 
1.5 Tekniske tjenester     5,0 mill.kr 
1.6 Fellestjenester             14,4 mill.kr 

 
Sektorene skal i sine budsjettforslag innarbeide en pris- og lønnsvekst på 3% på årsbasis, 
samt en netto pensjonskostnad på 16,5%. 
 
Til grunn for fordelingen ligger et anslag på frie inntekter, inkludert andre generelle 
statstilskudd, neste år på i alt 129,9 mill. kroner. Samlet netto ramme fremkommer etter at 
kommunestyrets krav til driftsresultat, 3%  av driftsinntektene, tilsvarende 5,5 mill. kroner er 
dekket. 
 
Kommunestyret ber Budsjettutvalget prioritere minst 5 tiltak/tjenestetilbud som eventuelt kan 
avvikles eller reduseres i omfang. 
 
Behandling i Formannskapet - 07.06.2004: 
 
 
Vedtak i Formannskapet - 07.06.2004: 
Kommunestyret vedtar å tildele følgende, foreløpige netto rammer til drift vedrørende 
årsbudsjettet for 2005: 
 

1.7 Sentrale styringsorganer   
Sentraladministrasjonen  13,1 mill.kr 

1.8 Oppvekst og kultur  34,8 mill.kr 
1.9 Helse og sosial   43,0 mill.kr 
1.10 Tiltak og næring     0,5 mill.kr 
1.11 Tekniske tjenester     5,0 mill.kr 
1.12 Fellestjenester             14,4 mill.kr 

 
Sektorene skal i sine budsjettforslag innarbeide en pris- og lønnsvekst på 3% på årsbasis, 
samt en netto pensjonskostnad på 16,5%. 
 
Til grunn for fordelingen ligger et anslag på frie inntekter, inkludert andre generelle 
statstilskudd, neste år på i alt 129,9 mill. kroner. Samlet netto ramme fremkommer etter at 



kommunestyrets krav til driftsresultat, 3%  av driftsinntektene, tilsvarende 5,5 mill. kroner er 
dekket. 
 
Kommunestyret ber Budsjettutvalget prioritere minst 5 tiltak/tjenestetilbud som eventuelt kan 
avvikles eller reduseres i omfang. 
 
 
 

PS 067/04 Forslag til kommunale retningslinjer for bruk av 
næringsfondet - med høringsuttalelser 

Rådmannens innstilling: 
Nordkapp kommune vedtar de nye retningslinjene for næringsfondet. 
 
Behandling i Formannskapet - 07.06.2004: 
 
 
Vedtak i Formannskapet - 07.06.2004: 
Nordkapp kommune vedtar de nye retningslinjene for næringsfondet 
 
 

PS 068/04 Revisjon av vedtektne til fiskerifondet 
Rådmannens innstilling: 
 
Formannskapet legger vedlagte Forslag til kommunale vedtekter for bruk av fiskerifondet ut 
på høring hos aktuelle næringsaktører i kommunen. 
 
 
Behandling i Formannskapet - 07.06.2004: 
 
 
Vedtak i Formannskapet - 07.06.2004: 
Formannskapet legger vedlagte Forslag til kommunale vedtekter for bruk av fiskerifondet ut 
på høring hos aktuelle næringsaktører i kommunen. 
 
 
 

PS 069/04 Oppstart av barnehage i Gjesvær 
Vedtak i Oppvekst- og kulturstyret - 03.06.2004: 
Avdelingsstyret går inn for oppstart av barnehage i Gjesvær og ber om at netto ramme for 
Oppvekst- og kultur økes. 
(Vedtatt med 6 mot 1 stemme) 
 
Bjørn Magne Solvik (H) stemte for rådmannens forslag. 
 
Behandling i Formannskapet - 07.06.2004: 
 
 



Vedtak i Formannskapet - 07.06.2004: 
Kommunestyret godkjenner oppstart av barnehage i Gjesvær.  Inndekning skjer gjennom ei 
budsjettregulering. 
 
Vedtatt med 6 stemmer mot 1. 
Mindretallet stemte for rådmannens innstilling. 
 
 

PS 070/04 Næringsstrategier 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet inviteres til å drøfte videre framdrift i arbeidet med 
næringsutviklingsstrategier 
 
Behandling i Formannskapet - 07.06.2004: 
 
 
Vedtak i Formannskapet - 07.06.2004: 
Utsatt til 28. juni 2004. 
 
 

PS 071/04 Storbukt barnehage, avd Tyrihans, rehabilitering 
Rådmannens innstilling: 
 
Rehabilitering gjennomføres ved Skytterveien barnehage for å sikre drift i to år til. 
Rådmannen ønsker å drøfte løsningsalternativer for finansiering med formannskapet. 
Behandling i Formannskapet - 07.06.2004: 
 
 
Vedtak i Formannskapet - 07.06.2004: 
Det gjennomføres en minimumsrenovering ved Storbukt barnehage, avd. Tyrihans. 
Konkret betyr det utvendig drenering.  Det øvrige oppussingsarbeidet vil formannskapet 
komme tilbake til ved høstens budsjettarbeid. 
 
 

PS 072/04 Generalforsamling Nordkapp Bompengeselskap 18.06.04 
Rådmannens innstilling: 
 
 
Behandling i Formannskapet - 07.06.2004: 
 
 
Vedtak i Formannskapet - 07.06.2004: 
Fullmakt til å representere Nordkapp kommune på generalforsamlingen gis til ordfører Ulf 
Syversen, varamedlem Åshild Ravlo. 
 
Formannskapet oppnevner følgende som medlemmer av styret: 
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Medlem - nestleder: Ulf Syversen. 
 
Medlem: Sidsel Skarsvåg 
                          Varamedlem: Åshild Ravlo. 
 
 
Nordkapp kommune ønsker å redusere antall  medlemmer i styret til 3  (Finnmark 
fylkeskommune 2, Nordkapp kommune 1). 
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