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Fremlagt forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021 legges ut 

til offentlig ettersyn med følgende innstilling til kommunestyret: 

 

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

2018. Driftsbudsjettet balanserer med et netto mindreforbruk på kr 4 881 059 

 

1. 

Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger: 

Sentrale styringsorganer / Sentraladministrasjonen               kr 28 580 012 

Oppvekst-, velferd- og kultursektoren                                              kr 70 162 347 

Helse-, rehabilitering- og omsorgssektoren                                      kr 65 699 347 

Tekniske tjenester og fellestjenester                                                 kr 30 541 875 

 

Kommunestyret vedtar framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2018-2021 som hvert av 

årene balanserer med netto mindreforbruk på henholdsvis kr 4 881 059, kr 7 360 682  

kr 5 205 224 og kr 2 860 882 

 

2. 

I tråd med den fremlagte investeringsplan, bevilges kr 21 750 000 til nye prosjekter i 2018 til 

investeringsformål. Dette forutsettes finansiert med  

 Overføring fra drift      kr        900 000 

 Lånefinansiering       kr   20 850 000 

 Sum finansiert       kr   21 750 000    

 

3. 

Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 mill for 2018. 

 

4. 

Alle brukerbetalinger utenom selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing øker med 

2,6 %, dette i tråd med foreslått deflator for 2018. Kommunestyret fastsetter at alle 

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

makssats. 
 

5.  

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

følger: 

a) Vannavgift øker med 15,6 % for 2018. I tillegg et påslag på 10 % for 

inndekning av tidligere års underskudd. 

b) Avløpsavgift økes med 16,4 % for 2018. 

c) Renovasjonsavgift reduseres med 7 % for 2018. 

d) Feieravgift økes med 17 % for 2018. 

 

 

 

 

 

 



6.  

I medhold av Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt i 

hele Nordkapp kommune. 

 

Eiendomsskatten er 7 0/00. Eiendomsskatten betales i 3 terminer; 20. april, 20. juni og 20. 

august 2018. 

 

7. 

Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor 

konsernkontoordningen i SpareBank1 Nord-Norge med inntil kr 20 millioner, gjeldene fra 

1.1.2018. Det gis fullmakt til rådmannen innenfor denne rammen å vurdere det til enhver tid 

gjeldende behov. 

 

 


