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Økonomisk status Nordkapp sokn 
 
Det vises til kopi av brev sendt til de politiske partier og media fra Nordkapp sokn 
vedrørende rådmannens innstilling til kommunestyret 28. februar 2019. 
 
Normalt sett vil ikke dette være en type dialog som Nordkapp kommune besvarer, da 
brevet ikke er sendt til Nordkapp kommune som mottaker. Imidlertid blir det tatt opp en 
del forhold som berører oss direkte, og vi vurderer det som påkrevd å respondere på 
dette. 
 
Både brevets form og innhold står i kontrast til de signaler som rådmannen har fått både 
fra økonomiutvalget i Nordkapp sokn og «nonverbalt» fra leder av menighetsrådet. At 
man fortsetter å ta diskusjonen utenom de vanlige kanaler vi har for dialog- og 
samhandling er også uheldig, da det er vanskelig å forstå hvordan dette bidrar positivt til 
å det krevende arbeidet Nordkapp sokn åpenbart står ovenfor. 
 
Som Nordkapp sokn ble gjort kjent med i møte18. februar med rådmannen, hadde 
rådmannen fått en bestilling fra ordfører om å utarbeide en sak for kommunestyret for 
behandling allerede 28. februar 2019. Det sier seg da selv at tiden er knapp for dette 
arbeidet og at det dermed heller ikke ville være mulig å belyse alle sider, herunder hele 
historikken.  
 
Imidlertid var det etablert kontakt med økonomiutvalget i Nordkapp sokn med dets leder. 
Her ble det både kommunisert pr epost, SMS og pr telefon. Den 18. februar ble det 
sendt en epost til Nordkapp sokn v/ Kirkeverge hvor vi ba om noe opplysninger, samt en 
beskrivelse av årsakene til den store økningen i utgiftsnivået fra 2017 til 2018. Her ba vi 
om tilbakemelding i løpet av 19. februar pga kort tidsfrist for ferdigstillelse Det ble ikke 
gitt noen tilbakemelding fra Nordkapp sokn verken på mottatt epost, eller at man ikke 
hadde mulighet for å levere så raskt som ønsket. I dialog med økonomiutvalgets leder 
19. februar ble det også gitt tilbakemelding om at det fra økonomiutvalgets leder skulle 
purres på administrasjonen i Nordkapp sokn. Den 20. februar fikk vi tilbakemelding fra 
økonomiutvalgets leder om at Kirkeverge ville komme innom i løpet av dagen. Senere 
samme dag fikk Nordkapp kommune en skriftlig tilbakemelding fra Nordkapp sokn på de 



 
 Side 2 av 2

spørsmålene man hadde stilt. Både tilbakemeldingen fra administrasjonen i Nordkapp 
sokn og fra økonomiutvalgets leder ble bruk i saksfremlegget til kommunestyret. Vi 
mener dermed det er på grensen til misvisende når det fra Nordkapp sokn blir skapt et 
inntrykk av manglende involvering. Tiden tatt i betraktning har det både vært invitert til – 
og lagt opp til involvering fra Nordkapp sokn. 
 
Når det gjelder innholdet i saksfremlegget, så er det korrekt som Nordkapp sokn skriver 
at det både kan være noen mangler og at der er forhold som ikke er belyst. En 
gjennomgang av alle detaljer vil kreve vesentlig mer tid, noe også leder av 
økonomiutvalget har poengtert i sin kommunikasjon. Imidlertid belyser saksfremlegget 
hovedelementene i Nordkapp sokns økonomiske utvikling.  
 
Konkret til Nordkapp sokns bemerkninger i brevet har vi følgende kommentarer: 
 
Statens satser for statstilskudd til tro- og livssynssamfunn 
Slik det fremgår av rådmannens saksfremlegg er ikke denne satsen retningsgivende for 
tilskuddsbeløpet til Den norske kirke. Imidlertid viser den et nivå og sammenlignet med 
reelt tilskuddsbeløp til Nordkapp sokn er det da mulig å få et inntrykk av nivået. 
Nordkapp kommune har aldri lagt dette nivået til grunn for utmåling av tilskudd til 
Nordkapp sokn. 
 
KOSTRA tall 
Vi registrerer at Nordkapp sokn på nytt hevder at heller ikke KOSTRA tall kan brukes i 
Finnmark pga for dårlig kvalitet. Dette er en påstand man ikke har dekning for. Som 
opplyst i kontaktmøtet mellom ordfører, rådmann og Nordkapp sokn den 28.1.2019 må 
man ikke blande KOSTRA tall rapportert fra soknet med KOSTRA tall rapportert fra 
kommunen. Hvordan kvaliteten er på soknets innrapportering skal vi ikke ta stilling til. 
Imidlertid er det slik at de kommunalt rapporterte KOSTRA tallene fra kommunene 
baserer seg på funksjon 390 og 393. Disse tallene anser vi som pålitelige både for 
Nordkapp kommune og andre kommuner i Finnmark. Tallene er en god indikator på 
hvilket nivå den enkelte kommune ligger på i forhold til bidrag til Den norske kirke.  
 
Nivå på rådmannens anbefaling 
Rådmannen er vel kjent med hvilket nivå Nordkapp sokn ønsker å få tilført midler. Når 
så rådmannen foreslår et lavere beløp har dette sammenheng med at det etter 
rådmannens vurdering også vil være mulig å gjøre grep hos soknet, slik at man totalt 
sett oppnår det skisserte økonomiske spillerommet. Vi er litt undrende til at man ikke vil 
se på dette før man på nytt fyrer løs på Nordkapp kommune med de samme argumenter 
som tidligere. Dette står også i kontrast til den dialogen som vi har hatt med 
økonomiutvalgets leder.  
 
I Nordkapp kommune forøvrig må enheter som har anstrengte økonomiske rammer 
omstille- og effektivisere for å nå sine budsjettmål. Dersom alle enhetene selv skulle 
bestemme sine økonomiske rammer, ville kommunen ikke være i stand til å utøve sine 
forpliktelser over tid, da man raskt ville være insolvent. Dette er prosesser som er 
krevende for alle involverte, men motiverte ledere- og medarbeidere bidrar til at man i 
de fleste tilfeller klarer å komme i mål. Jeg ser ikke noe særskilt i Nordkapp Sokn utover 
det som blir skrevet i saken. Når inntektene går ned og utgiftene bare øker, så er vi alle 
klar over at dette ikke går i lengden. Dette er et problem som Nordkapp Sokn eier, og 
således må utarbeide- og gjennomføre en løsning for. Dersom mere penger er det 
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eneste svaret man ønsker å spille inn i denne fasen, så tar jeg det til orientering. Jeg 
mener at innstillingen til kommunestyret kommer Nordkapp sokn godt i møte, men er 
klar over at det ikke løser alle problemer. Nordkapp kommune har ansvar for mange 
velferdsområder, og må prioritere hardt i sine budsjetter. Jeg mener det ikke er urimelig 
at også Nordkapp sokn må gjøre dette, og med godt arbeid så tror jeg dere har gode 
muligheter for å kommer i mål.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Raymond Robertsen 
Rådmann 
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