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53/20 20/385 
GODKJENNINGA V INNKALLINGEN - VALGA V 
PROTOKOLLUNDERSKRIVERE - KST 08.09.20 

54/20 20/386 
SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER - KST 08.09.20 

55/20 20/220 
NY SELSKAPSAVTALE - KOMREV NORD IKS 

56/20 20/265 
IKA FINNMARK IKS - ENDRINGA V SELSKAPSAVTALE 

57 /20 20/329 
KOMMUNEREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

58/20 20/344 
KLAGE PÅ VEDTAK- SKOLERUTE 2020/21 

59/20 19/249 
ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2018 - GAMVIK NORDKYN 
HAVNKF 
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53/20 
GODKJENNINGA V INNKALLINGEN - VALGA V 
PROTOKOLLUNDERSKRIVERE - KST 08.09.20 

Innstilling: 

Innkallingen godkjennes. 
Valg av protokollunderskrivere utpekes av møteleder. 

Behandling: 

Innkallingen godkjennes. 
Valg av protokollunderskrivere: 

Alf Normann Hansen SV 

Votering: Enst. 

Vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 
Valg av protokollunderskrivere: 

Alf Normann Hansen SV 

Kari Sørbø Jonsson AP 

Kari Sørbø Jonsson AP 

Enstemmig vedtatt. 

54/20 
SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER - KST 08.09.20 

Innstilling: 

Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. 
Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. 

Behandling: 
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Spørsmål fra AP: 

Om koronasituasjonen: 

I forbindelse med at vi har en oppblomstring av smitte i Norge etter sommerferien ber vi om 
en orientering om koronasituasjonen og-beredskapen rundt dette i vår kommune. 
Vi registrerer at det er en del usikkerhet knyttet til behovet og muligheten for testing ved 
sykdom på skole og i arbeidsliv, ved mistanke om korona eller for å utelukke korona fra 
annen influensalignende symptomer. 

Hvordan håndteres dette? 

Det har også i det siste vært fokus på praktisering av smitteverntiltak i utelivsbransjen og at 
det er ulik håndtering blant utesteder i Gamvik kommune. Foretas det noen form for kontroll 
eller veiledning av bransjen i kommunen? 

Svar på spørsmål fra Kommunelegen og administrasjonen/Ordfører: 

1. Det er gledelig vis fortsatt ikke påvist COVID-19 i Gamvik eller Lebesby kommune. 
Det har de siste ukene, etter at de nasjonale myndighetene utvidet testkriteriene og med 
samtidig økt forkjølelse/influensasykdom lokalt, vært økende testing med tanke på COVID- 
19. Det er så langt (3/10-20) utført 64 tester i Gamvik kommune, hvorav 30 tester er utført 
siste 2 uker. Enkelte innbyggere er i tillegg testet andre steder, f.eks .. Ved innleggelse i 
sykehus. 

Testing ivaretas av legekontorets personell og utføres i alle hovedsak i garasjen til "det gamle 
lensmannskontoret." 
Legekontoret har gjort noen endringer i vanlig drift og har nå meget god kapasitet til testing. 
Testing av mindre alvorlig sykdom utføres mandag-fredag før lunsj, i tillegg testes det 
selvfølgelig på andre tidspunkt ved behov. 

Det har ikke vært større utfordringer med personell, testkapasitet eller smittevernutstyr den 
siste tiden. 

2. De nasjonale anbefalingene er nå at ALLE som har symptomer på akutt luftveissykdommer 
bør/kan testes, negativ test gjør imidlertid ikke at man fritt kan bevege seg på jobb/skole etc. 
ALLE voksne og barn over barneskolealder som har symptomer på luftveissykdom skal holde 
seg hjemme, ikke gå i skole/på jobb e.l. før de er FRISKE. En negativ COVID-19-prøve gjør 
ikke at man kan komme tidligere tilbake til jobb etc. 
Dette er spesielt viktig da det er vanskelig å skille vanlige luftveissykdommer fra COVID-19 
og at man derfor risikerer at smitte av forkjølelse etc. medfører at svært mange vil måtte 
testes, samt at man kan komme i en stagnasjon der f.eks. mange helsepersonell eller andre 
med samfunnskritiske oppgaver ikke kan utføre sitt arbeide grunnet luftveissymptomer. 

For barn i barnehage- og barneskolealder er det gjort unntak for de som KUN har rennende 
nese og ellers er i god form 
Hoster de, har feber eller andre symptomer skal de være hjemme som alle andre. 
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FHl.no har mye god informasjon til befolkningen og det anbefales å følge med der for 
oppdatert info. 

3. Angående utelivsbransjen: 
Det har blitt utarbeidet en egen veileder for denne bransjen av u.t. før sommeren, denne er 
oversendt per epost. Det har videre blitt gitt veiledning via epost om hvordan regelverket skal 
håndheves/tolkes flere ganger. 
Kommunelegen har vært på ett tilsyn i starten av august måned. Da var kun ett utested åpent 
og det var lite folk der. Det var ingen synlige regelbrudd i tiden kontrollen pågikk. 
Ordfører ser i dialog med rådmann også på behovet for ytterligere kontroller, og om det er 
behov for veiledning. 

Vedtak: 

Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. 
Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. 

55/20 
NY SELSKAPSAVTALE - KOMREV NORD IKS 

Innstilling: 

Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale med KomRev Nord IKS. 

Behandling: 

Votering innstilling: Enst. 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale med KomRev Nord IKS. 

Enstemmig vedtatt. 

56/20 
IKA FINNMARK IKS - ENDRINGA V SELSKAPSAVTALE 

Innstilling: 

Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtale med IKA Finnmark IKS. 

Behandling: 
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Votering innstilling: Enst. 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtale med IKA Finnmark IKS. 

Enstemmig vedtatt. 

57/20 
KOMMUNEREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

Innstilling: 

Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å godkjenne kommuneregnskapet og 
årsberetning for 2019. 
Regnskapsmessig mindreforbruk kr 33.950,- avsettes til disposisjonsfond. 

Behandling: 

Økonomisjefen orienterer nærmere. 

Votering innstilling: Enst. 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner kommuneregnskapet og årsberetning for 2019. 
Regnskapsmessig mindreforbruk kr 33.950,- avsettes til disposisjonsfond. 

Enstemmig vedtatt. 

58/20 
KLAGE PÅ VEDTAK- SKOLERUTE 2020/21 

Innstilling: 

Saken legges frem uten innstilling. 

Behandling: 

Konstituert Rådmann Siv Anita Steel orienterer nærmere. 
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Spørsmål om sin habilitet ble reist av Marius Nilsen SP og Bjørg-Eva Langås SV som sitter i 
OOU. 

Marius Nilsen SP og Bjørg-Eva Langås SV fratrer møtet under behandling og votering av 
habilitet. 

Konstituert Rådmann Siv Anita Steel orienterer nærmere angående habilitet. 

Votering habilitet: Marius Nilsen SP ble erklært habil J f.Kml. § 11-10(2) 

Enstemmig. 

Votering habilitet: Bjørg-Eva Langås SV ble erklært habil Jf.Kml.§11-10(2) 

Enstemmig. 

Marius Nilsen SP og Bjørg Eva Langås SV tiltrer møtet igjen. 

Felles forslag til vedtak: 

Intensjonen i klagen tas til følge og det besluttes at Gamvik kommune følger den 
Fylkeskommunale skolerutes ferier etter høstferien 2020 er avviklet. 

Votering felles forslag: Enst. 

Vedtak: 

Intensjonen i klagen tas til følge og det besluttes at Gamvik kommune følger den 
Fylkeskommunale skolerutes ferier etter høstferien 2020 er avviklet. 

Enstemmig vedtatt. 

59/20 
ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2018 - GAMVIK NORDKYN HAVN KF 

Innstilling: 

Kommunestyret vedtar årsberetning og årsregnskap 2018 fra Gamvik Nordkyn Havn KF. 
Merforbruk på kr 4.242,- dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. 

Behandling: 
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Torfinn Vassvik AP og Marius Nilsen SP stiller spørsmål om sin habilitet som henholdsvis 
Havnesjef og Styreleder i GNH KF, og fratrer møtet. 

Konstituert Rådmann Siv Anita Steel orienterer nærmere angående habilitet. 

Votering habilitet: Torfinn Vassvik AP erklæres inhabil J f.Kml. § 11-10( 1) 

Enstemmig vedtatt. 

Votering habilitet: Marius Nilsen SP erklæres inhabil Jf.Kml.§11-10(1) 

Enstemmig vedtatt. 

Votering innstilling: Enst. 

Torfinn Vassvik AP og Marius Nilsen SP tiltrer møtet igjen. 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar årsberetning og årsregnskap 2018 fra Gamvik Nordkyn Havn KF. 
Merforbruk på kr 4.242,- dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. 

Enstemmig vedtatt. 
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