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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
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Følgende varamedlemmer møtte:
Terje Sandmo
Raymond Bjerkan
Andreas Børvik
Karin Meltveit Helgesen
Elin Adolfsen
Asbjørn Jensen
Odd Edvard Jensen

Roger Hansen
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Merknader
Representant Kjell Valter Sivertsen AP ble innvilget permisjon fra kl.13:00
unders sak 11/18
Fra administrasjonen møtte:









Raymond Robertsen
Børge Grønlund
Magda Filonowicz
Anne Trine Elde
Mads Stian Hansen
Vera Iversen
Randi Jørgensen

Protokollen er elektronisk godkjent og i samsvar med det som ble lest opp i slutten av møtet.
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PS 1/18 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
Kommunestyrets behandling av sak 1/2018 i møte den 20.02.2018:
Behandling
Kristina Hansen AP forslo å utsette behandlingen av
protokollen til neste møte.
Vedtak
 Innkalling og saksliste godkjennes.
 Protokoll fra forrige kommunestyre møte den 12.12.17 utsettes til neste
kommunestyremøte

PS 3/18 Suppleringsvalg - Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Kommunestyrets behandling av sak 3/2018 i møte den 20.02.2018:
Behandling
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Nordkapp velger ergoterapeut Vårin E Olsen som nytt medlem og
fagperson i RFF
Vedtak
Kommunestyret i Nordkapp velger ergoterapeut Vårin E Olsen som nytt medlem og
fagperson i RFF

PS 4/18 Suppleringsvalg til Eldrerådet
Kommunestyrets behandling av sak 4/2018 i møte den 20.02.2018:
Behandling
Rådmannens innstilling:
Som nytt medlem i Eldrerådet velges____________
Kristina Hansen (AP) fremmet følgende forslag:
«Som nytt medlem i Eldrerådet velges: Wenche P Andersen, som nytt varamedlem
velges Margaret Nordhus.»
Vedtak:
Som nytt medlem i Eldrerådet velges: Wenche P Andersen, som nytt varamedlem
velges Margaret Nordhus.

PS 5/18 Retaksering av kommunens eiendomsskatteobjekter og
utskriving av eiendomsskatt basert på nye takster fom 2018
Formannskapets behandling av sak 8/2018 i møte den 13.02.2018:
Behandling
Rådmannens innstilling
1. Eiendomsskatt for 2018 skrives ut for alle eiendommer i hele kommunen basert
på nye fastsatte takster av Eiendomsskattenemnda datert 8. januar 2018.
Alminnelig skattesats settes til 7 promille med følgende differensierte satser
2. Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på 2 promille (jf. esktl. §
12 a). 2. I samsvar med Eiendomsskatteloven § 11fastsettes et bunnfradrag for
boliger og fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt
beregnes.
3. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a for
eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger slik det fremkommer av eget
vedlegg.
4. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b for
bygning som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som
sendes eiendomsskattekontoret.
5. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for
nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder for det året boligen er ferdig
og de to påfølgende årene.
6. Eiendomsskatten skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20.
august.
7. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte
eiendomsskattevedtekter.
Vedtak
1. Eiendomsskatt for 2018 skrives ut for alle eiendommer i hele kommunen basert
på nye fastsatte takster av Eiendomsskattenemnda datert 8. januar 2018.
Alminnelig skattesats settes til 7 promille med følgende differensierte satser
2. Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på 2 promille (jf. esktl. §
12 a). 2. I samsvar med Eiendomsskatteloven § 11fastsettes et bunnfradrag for
boliger og fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt
beregnes.
3. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a for
eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger slik det fremkommer av eget
vedlegg.
4. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b for
bygning som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som
sendes eiendomsskattekontoret.
5. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for
nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder for det året boligen er ferdig
og de to påfølgende årene.
6. Eiendomsskatten skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20.
august.
7. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte
eiendomsskattevedtekter.

Vedtatt med 5 stemmer mot 1 stemme..
Kommunestyrets behandling av sak 5/2018 i møte den 20.02.2018:
Behandling
Lars Helge Jensen H fremmet følgende endringsforslag:
«Punkt 2. Bunnfradraget for boliger og fritidseiendommer fastsettes til kr. 200.000.»
Endringsforslaget falt mot 13 stemmer, 5 for.
Kristina Hansen AP fremmet følgende endringsforslag:
«Punkt 3 Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a
for eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger»
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Eiendomsskatt for 2018 skrives ut for alle eiendommer i hele kommunen
basert på nye fastsatte takster av Eiendomsskattenemnda
datert 8.
januar 2018. Alminnelig skattesats settes til 7 promille med følgende
differensierte satser. Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på
2 promille (jf. esktl. § 12 a).
2. I samsvar med Eiendomsskatteloven § 11fastsettes et bunnfradrag for boliger
og fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt beregnes.
3. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a
for eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger.
4. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b
for bygning som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad
som sendes eiendomsskattekontoret.
5. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for
nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder for det året boligen er
ferdig og de to påfølgende årene.
6. Eiendomsskatten skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og
20. august.
7. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte
eiendomsskattevedtekter.

PS 6/18 Regulering av pris for kjøp av festet kommunal tomt og
tilleggsareal
Formannskapets behandling av sak 7/2018 i møte den 13.02.2018:
Behandling
Rådmannens innstilling:
Nordkapp kommune vedtar å øke prisen for innløsning og tilleggsareal på kommunale
eiendommer til kr 85kr/m2, for alle fremtidige salg av eiendommer i hele kommunen.

Vedtak
Nordkapp kommune vedtar å øke prisen for innløsning og tilleggsareal på kommunale
eiendommer til kr 85kr/m2, for alle fremtidige salg av eiendommer i hele kommunen.
Kommunestyrets behandling av sak 6/2018 i møte den 20.02.2018:
Vedtak
Nordkapp kommune vedtar å øke prisen for innløsning og tilleggsareal på kommunale
eiendommer til kr 85kr/m2, for alle fremtidige salg av eiendommer i hele kommunen.

PS 7/18 Søknad om økt tilskudd til Visit Nordkapp
Formannskapets behandling av sak 11/2018 i møte den 13.02.2018:
Behandling
Rådmannens innstilling
Nordkapp kommune øker sitt tilskudd til Visit Nordkapp for å sikre helårlig bemannet
turistinformasjon.
Tilskuddet fastsettes for ett år. For år 2018 settes tilskuddet til kr 600 000,Høyre og Arbeiderpartiet fremmet følgende endringsforslag
«Nordkapp kommune øker sitt tilskudd til Visit Nordkapp AS for å sikre helårig
bemannet turistinformasjon. Tilskuddet fastsettes fir 2018 til kr. 700.000,Kommunestyret ber administrasjon ta en ledende rolle i lag med Visit Nordkapp AS,
sentrale reiselivsaktører og eventuelt andre for å få en langsiktig og forutsigbar løsning
slik at nordkappsamfunnet får en vertskapsfunksjon som ivaretar forventet vekst.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Nordkapp kommune øker sitt tilskudd til Visit Nordkapp AS for å sikre helårig bemannet
turistinformasjon. Tilskuddet fastsettes fir 2018 til kr. 700.000,Kommunestyret ber administrasjon ta en ledende rolle i lag med Visit Nordkapp AS,
sentrale reiselivsaktører og eventuelt andre for å få en langsiktig og forutsigbar løsning
slik at nordkappsamfunnet får en vertskapsfunksjon som ivaretar forventet vekst.
Kommunestyrets behandling av sak 7/2018 i møte den 20.02.2018:
Behandling
Vedtak
Nordkapp kommune øker sitt tilskudd til Visit Nordkapp AS for å sikre helårig bemannet
turistinformasjon. Tilskuddet fastsettes fir 2018 til kr. 700.000,Kommunestyret ber administrasjon ta en ledende rolle i lag med Visit Nordkapp AS,
sentrale reiselivsaktører og eventuelt andre for å få en langsiktig og forutsigbar løsning
slik at nordkappsamfunnet får en vertskapsfunksjon som ivaretar forventet vekst.

PS 8/18 Avgiftsparkering ved Rådhuset og Nordkapp helsesenter
Miljø- og tekniske tjenesters behandling av sak 3/2018 i møte den 25.01.2018:
Behandling
Rådmannens innstilling:
Det innføres avgiftsparkering på alle plasser ved Rådhuset i front mot parken, og ved
siden av Rådhuset vendt mot Rådhusgaten.
Det innføres avgiftsparkering på alle plasser i området rundt Helsesenteret og
Vågenstuen. Det må i henhold til parkerings forskrift tilrettelegges for to plasser
reservert for bevegelseshemmede. Det reserveres to plasser for vakthavende
ambulansepersonell nærliggende ambulansegarasjen.
Avgiftsparkering på Holmen utvides.
Vedtak
Det innføres avgiftsparkering på alle plasser ved Rådhuset i front mot parken, og ved
siden av Rådhuset vendt mot Rådhusgaten.
Det innføres avgiftsparkering på alle plasser i området rundt Helsesenteret og
Vågenstuen. Det må i henhold til parkerings forskrift tilrettelegges for to plasser
reservert for bevegelseshemmede. Det reserveres to plasser for vakthavende
ambulansepersonell nærliggende ambulansegarasjen.
Avgiftsparkering på Holmen utvides.
Kommunestyrets behandling av sak 8/2018 i møte den 20.02.2018:
Behandling
Gry Jørgensen AP fremmet forslag å utsette saken til et senere møte.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Saken usettes til et senere møte

PS 9/18 Nordkapp Flerbrukshall - ferdigstilling av byggetrinn 4 og 5
Kommunestyrets behandling av sak 9/2018 i møte den 20.02.2018:
Behandling
Werner Hansen AP ble erklært inhabil jf. forvaltningslovens§6 første ledd, bokstaven e)
fordi han er daglig leder i HT & IF.

Geir Stian Høyen AP habilitet ble vurdert, og han ble vurdert som habil i saken.
Rådmannens innstilling
Kommunestyret bevilger inntil kr. 1.900.000 til bygging av aktivitetssal og lager slik at
prosjektet kan ferdigstilles innen frist for uthenting av spillemidler 1.8.2018.
Størrelsen på ekstern finansiering innhentet av HT&IF vil reduseres Nordkapp
kommunes bevilgning til prosjektet tilsvarende.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å innvilge garanti for lånefinansiering for
HT&IF på inntil kr 3.300.000, under forutsetning av at Fylkesmannen i Finnmark
godkjenner dette.
Lars Helge Jensen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Kommunestyret ber rådmannen holde seg innenfor den totale investeringsramme for
2018. Prosjektet rådhuset - div oppgraderinger avventes til eksakt beløp i denne
saken er avklart.»
Geir Stian Høyen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag
«Kommunestyret ber r rådmannen komme tilbake til kommunestyret med
finansieringsløsning. (Budsjettregulering i juni 2018)»
Høyres forslag fikk 5 stemmer og falt, og Arbeiderpartiets forslag fikk 12 stemmer og ble
vedtatt
Vedtak
Kommunestyret bevilger inntil kr. 1.900.000 til bygging av aktivitetssal og lager slik at
prosjektet kan ferdigstilles innen frist for uthenting av spillemidler 1.8.2018. Størrelsen
på ekstern finansiering innhentet av HT&IF vil reduseres Nordkapp kommunes
bevilgning til prosjektet tilsvarende.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å innvilge garanti for lånefinansiering for
HT&IF på inntil kr 3.300.000, under forutsetning av at Fylkesmannen i Finnmark
godkjenner dette.
Kommunestyret ber r rådmannen komme tilbake til kommunestyret med
finansieringsløsning. (Budsjettregulering i juni 2018)
Vedtatt med 16 stemmer mot 1 stemme.

PS 10/18 Innsparinger i Helse, rehabilitering og omsorgssektoren
Formannskapets behandling av sak 9/2018 i møte den 13.02.2018:
Behandling
Rådmannens innstilling:
Utvidet omsorgstilbud ved Elvegården avvikles innen 1.juni 2018. I tillegg utredes
fremtidig lokalisering av hjemmetjenesten i løpet av året. Økonomiske besparelser for
2018 er kr. 900 000 og helsårs effekt er kr. 1,8 mill.

Vedtak
Utvidet omsorgstilbud ved Elvegården avvikles innen 1.juni 2018. I tillegg utredes
fremtidig lokalisering av hjemmetjenesten i løpet av året. Økonomiske besparelser for
2018 er kr. 900 000 og helsårs effekt er kr. 1,8 mill.
Vedtatt med 5 stemmer mot 1 stemme
Kommunestyrets behandling av sak 10/2018 i møte den 20.02.2018:
Behandling
Vedtak
Utvidet omsorgstilbud ved Elvegården avvikles innen 1.juni 2018. I tillegg utredes
fremtidig lokalisering av hjemmetjenesten i løpet av året. Økonomiske besparelser
for 2018 er kr. 900 000 og helsårs effekt er kr. 1,8 mill.
Vedtatt med 10 stemmer mot 8 stemmer:

PS 11/18 Vedlikeholdsplan bygg 2018-2021
Miljø- og tekniske tjenesters behandling av sak 3/2018 i møte den 25.01.2018:
Behandling
Rådmannens innstilling
1. Utvalg for miljø og tekniske tjenester tar vedlikeholdsplan for kommunale bygg
20182021 til orientering
2. Vedlikeholdsplan for vedlikehold/oppgradering 2018 -2021 legges til grunn som
veiledende for vedlikehold/oppgradering av kommunens eiendomsmasse. Kritisk
vedlikehold utover dette prioriteres innenfor den rammen som er gitt i
investeringsbudsjettet med eventuell omprioritering av tiltakene som angitt.
Vedtak
1. Utvalg for miljø og tekniske tjenester tar vedlikeholdsplan for kommunale bygg
20182021 til orientering
2. Vedlikeholdsplan for vedlikehold/oppgradering 2018 -2021 legges til grunn som
veiledende for vedlikehold/oppgradering av kommunens eiendomsmasse. Kritisk
vedlikehold utover dette prioriteres innenfor den rammen som er gitt i
investeringsbudsjettet med eventuell omprioritering av tiltakene som angitt.
Formannskapets behandling av sak 6/2018 den 13.02.2018:
Vedtak
Kommunestyret godkjenner vedlikeholdsplan bygg.
Kommunestyrets behandling av sak 11/2018 i møte den 20.02.2018:
Behandling
Formannskapets innstilling:

Kommunestyret godkjenner vedlikeholdsplan bygg.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner vedlikeholdsplan bygg

PS 12/18 Vegvedlikeholdsplan 2018-2021
Miljø- og tekniske tjenesters behandling av sak 4/2018 i møte den 25.01.2018:
Behandling
Rådmannens innstilling:
Vegvedlikeholdsplan 2018-2021 tas til orientering og sendes til Kommunestyret for
endelig behandling
Vedtak
Vegvedlikeholdsplan 2018-2021 tas til orientering og sendes til Kommunestyret for
endelig behandling
Formannskapets behandling av sak 5/2018 i møte den13.02.2018
Vedtak
Kommunestyret godkjenner vegvedlikeholdsplan.
Kommunestyrets behandling av sak 12/2018 i møte den 20.02.2018:
Behandling
Formannskapets innstilling.
Kommunestyret godkjenner vegvedlikeholdsplan
Vedtak
Kommunestyret godkjenner vegvedlikeholdsplan

