
Gamvik kommune 
 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: KOMMUNESTYRET 

Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus. 

Møtedato: 11.06.2020 Tid: 10.00 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 49 36 00 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no  

Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. 
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34/20 19/388   
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36/20 20/124   
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37/20 20/222   

 FORLENGELSE AV BEVILLINGSPERIODE FOR SALG- OG 
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 NYTT REGLEMENT MEHAMN IDRETTSHALL  
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 GAMVIK NORDKYN HAVN KF - BUDSJETTREGULERING 2020  

   

 

46/20 20/258   
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Mehamn, 3. Juni 2020. 
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GODKJENNING AV INNKALLINGEN - VALG AV 

PROTOKOLLUNDERSKRIVERE - KST 11.06.20 

 

 

Saksbehandler:  Åsmund Fagerheim Arkiv: 033 &17   

Arkivsaksnr.: 20/250   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Innkallingen godkjennes. 

Valg av protokollunderskrivere utpekes av møteleder. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
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SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER - KST 11.06.20 

 

 

Saksbehandler:  Åsmund Fagerheim Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 20/251   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. 

Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2017 - 2029 - SLUTTBEHANDLING 

 

 

Saksbehandler:  Øystein Solaas Arkiv: 142 L10   

Arkivsaksnr.: 16/403   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Innstilling fra TMU : 

 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11vedtar kommunestyret Planid 2016.01 

Kommuneplanens arealdel for Gamvik 2020 – 2032. 
 

2. Følgende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde og påvirkes ikke av kommuneplanen. I 

plankartet er disse planene angitt med hensynssone H910_1–15 på hvit bakgrunn.  

 
Planid Plannavn Vedtaksdato Plantype Hensynssone 

1989001 Sekundærboliger Mehamnfjellet 13.7.1989 Eldre reguleringsplan H910_1 

1991001 Endring bolig- og skoleområde 

Skjånes 

4.7.1991 Eldre reguleringsplan H910_2 

1995001 Langvann hyttefelt 16.5.1995 Eldre reguleringsplan H910_3 

2005002 Sandfjord massetak 8.11.2005 Eldre reguleringsplan H910_4 

2005003 Gamvik Museum 8.11.2005 Eldre reguleringsplan H910_5 

2010001 Mehamn lufthavn 12.4.2010 Eldre reguleringsplan H910_6 

2014001 Elvesletta 19.3.2015 Detaljregulering H910_7 

2014002 Molo Hamneset 19.3.2015 Detaljregulering H910_8 

2014003 Massetak Gamvikveien 19.3.2015 Detaljregulering H910_9 

2017002 Mehamn havn 18.12.2018 Områderegulering H910_10 

2017003 Gamvik havn 14.2.2019 Områderegulering H910_11 

2018001 Gnr 3/bnr 28 Breidablikkveien 14.2.2019 Detaljregulering H910_12 

1999001 Industriområde rv. 888 30.9.1999 Eldre reguleringsplan H910_13 

2000001 Mehamn sentrum 11.5.2000 Eldre reguleringsplan H910_14 

2007001 Varholmen – Flatholmen 27.0.2007 Eldre reguleringsplan H910_15 

 

3. Kommuneplanens arealdel går foran følgende planer ved motstrid i kart/bestemmelser. I 

plankartet er disse reguleringsplanene angitt med bestemmelsesområder #1–8. 

 
Planid Plannavn Vedtaks-dato Plantype Bestemmelses-

område 

1978002 Mehamnheia 27.7.1978 Eldre reguleringsplan #1 

1982001 Endring hytteområde Koifjord 25.6.1982 Eldre reguleringsplan #2 

1987001 Sandfjord hyttefelt 22.6.1987 Eldre reguleringsplan #3 

1989002 Risfjord hytteområde 13.7.1989 Eldre reguleringsplan #4 

2005001 Endring Skjettenfjorden 6.10.2005 Eldre reguleringsplan #5 

2007002 Vei til Nervei 25.10.2007 Eldre reguleringsplan #6 

1987002 Grundnes (Gamvik) 22.6.1987 Eldre reguleringsplan #7 

2000002 Mottaksstasjon (Mehamn) 22.6.2000 Eldre reguleringsplan #8 

 

 
  

4. Følgende planer oppheves som del av kommuneplanarbeidet. Berørte hjemmelshavere er 

varslet. 
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Planid Plannavn Vedtaksdato Plantype 

1947001 BSR Mehamn (reguleringsplan) 4.9.1947 Eldre reguleringsplan 

1949001 BSR Tyfjord (stedsplan) 10.03.1949 Eldre reguleringsplan 

1949002 BSR Skjånes (stedsplan) 5.9.1949 Eldre reguleringsplan 

1949003 BSR Gamvik (reguleringsplan) 7.10.1949 Eldre reguleringsplan 

1951001 Reguleringsendring Gamvik 1 19.9.1951 Eldre reguleringsplan 

1953001 Reguleringsendring Gamvik 2 23.2.1953 Eldre reguleringsplan 

1969001 Lilleberget, Mehamn 24.2.1969 Eldre reguleringsplan 

1977001 Gamvik flyplass 6.1.1977 Eldre reguleringsplan 

1977003 Åshaugen – Vevika  26.4.1977 Eldre reguleringsplan 

1978001 Skjånes bolig- og skoleområde 19.1.1978 Eldre reguleringsplan 

1994001 Dalelv bru 25.5.1994 Eldre reguleringsplan 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Vedlegg i saken: 

Vedtak fra TMU møte den 20.04.20. 

Planbeskrivelse.  

Plankart. 

 

Alle kommuner skal iht. plan- og bygningsloven ha en kommuneplan bestående av 

samfunnsdel med handlingsdel og arealdel (arealplan). Kommuneplanens arealdel for Gamvik 

ble sist vedtatt i 1991.  

 

Kommuneplanens arealdel (plankart og bestemmelser) erstatter kommuneplanen fra 1991 og 

er rettslig bindende for nye tiltak og utvidelse av eksisterende, jf. plan- og bygningslovens § 

11-6. Se for øvrig kap. 4.8.5 om reguleringsplaner som videreføres og oppheves mv. 

Kommuneplanens arealdel går foran eldre reguleringsplan ved motstrid jf. pbl. § 1-5, mens 

detaljeringssone H910 er benyttet der reguleringsplan fortsatt skal gjelde – uendret av 

kommuneplanen. 

 

Planens tidshorisont er 12 år (til 2032). Behovet for revisjon skal vurderes av kommunestyret i 

kommunal planstrategi hver kommunestyreperiode. Innenfor rammen av plan- og 

bygningslovens § 11-17, kan det gjøres mindre endringer i kommuneplanens arealdel mellom 

hver revisjon. 

 

 Planens dokumenter består av: 

Plankart (A0-sider: 1: Hele kommunen 1:75000, 2: Utsnitt Mehamn, Gamvik, Skjånes, Nervei 

og Laggo i målestokk 1:10000, samt sosi-fil) 

Planbestemmelser og retningslinjer 

Planbeskrivelse med vedlegg: 

 1. Varslingsinnspill og merknader til offentlig ettersyn I (2017) og II (2019) 

(oppsummering og kommentarer) 

 2. Konsekvensutredning med vedlegg (referat fra møter med rbd. 9 og 13) 

 3. ROS-analyse 
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PLANPROSESSEN 

Generelt 

Planprosessen har fulgt plan- og bygningslovens krav til medvirkning, jf. pbl. kapittel 5. I 

tillegg er det avholdt folkemøter i Mehamn, Gamvik og Skjånes både under varsel om 

oppstart og i høringsperioden, samt møter med berørte myndigheter, lag/foreninger og 

reinbeitedistrikt. Se nærmere redegjørelser under og i vedlegg 1. 

 

 

Første oppstart av revisjonsarbeid i 2008 

I juni 2008 besluttet kommunestyret å varsle oppstart av revisjon av kommuneplanen, og i 

møte 4. juni 2009 ble forslag til planprogram sendt på offentlig ettersyn. Planprogrammet ble 

fastsatt av kommunestyret i april 2010. I planperioden ble det avholdt folkemøter på Skjånes, i 

Mehamn, Gamvik og Nervei. Samlet forslag til kommuneplan; samfunns- og arealdel, ble lagt 

ut på offentlig ettersyn av formannskapet 27.04.11. Dette vedtaket ble senere opphevet i 

formannskapet 20.06.11 pga. mangler ved plandokumentene. 

 

Etter valg av nytt kommunestyre høsten 2011 kom prosessen i gang igjen, og formannskapet 

valgte i møte 15.03.12 å nedsette et ad-hoc utvalg for revisjon av kommuneplanen. Samlet 

forslag til kommuneplan ble lagt ut til offentlig ettersyn 21.05.12, etter at noen korrigeringer 

og tilføyelser var lagt til utkastene. Det ble samtidig lagt ut forslag til reguleringsplaner for 

havneområder i Mehamn, Gamvik og Skjånes. Kommunen mottok i alt 17 høringssvar på 

bakgrunn av planforslaget, hvorav 6 var innsigelser til kommuneplanens arealdel. Arbeidet 

med kommuneplanen ble deretter satt i bero. 

 

 

Ny oppstartsprosess i 2016–2018 

Saken lå i bero noen år, til Gamvik kommune i 2016–2017 på ny satte i gang arbeid med å 

fullføre revisjonen. Rambøll Norge AS ved Alta-kontoret ble engasjert som ny planfaglig 

rådgiver. Da planarbeidet hadde ligget i ro såpass lenge, samt at det nå kun var snakk om å 

revidere arealdelen, ble det besluttet å sende ut nytt varsel om planoppstart med revidert 

forslag til planprogram.  

 

Varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel for Gamvik ble sendt ut 

18.11.16, samtidig med høring av forslag til planprogram. Innen innspillfristen 06.01.17 (noen 

med forlenget frist) mottok kommunen innspill fra 11 parter. I tillegg er innspill fra 2 

nabokommuner fra forrige oppstart i 2010 lagt til grunn. 

 

Referat av innspill til varslingen og kommentarer til hvordan innspillene er tatt hensyn til i 

planforslaget finnes i planbeskrivelsens vedlegg 1. 

 

Kommunestyret fastsatte planprogrammet for kommuneplanrevisjonen 16.02.17. 

 

 
Førstegangs høring og offentlig ettersyn 

Planforslaget for kommuneplanens arealdel ble sendt ut på høring og lagt ut til offentlig 

ettersyn 15.08.17 med merknadsfrist 30. september. Kommunen mottok i alt 18 høringssvar, 

hvorav 3 parter fremmet innsigelser til planforslaget. I høringsperioden organiserte kommunen 

folkemøter i Gamvik (21.08.17), Mehamn (22.08.17) og på Skjånes (22.08.17). På 
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folkemøtene ble hele planen presentert, med spesiell vekt på nærområdene til bygdene der 

møtene ble avholdt. Innspillene fra møtene ble behandlet i den videre planprosessen. 
Innsigelses- og merknadsbehandling 

Innsigelsene fra Fylkesmannen i Finnmark og Sametinget omhandlet hovedsakelig konflikter 

med reindrifta og kulturminner i flere av områdene i planforslaget. Finnmark fylkeskommune 

fremmet innsigelser av hensyn til kulturminneinteressene. Et referat av alle 

høringsmerknadene finnes vedlagt, og i dette vedlegget er det også kommentert hvordan 

merknader er tatt hensyn til i revidert planforslag. 

 

Kommunen gjennomførte møter med Reinbeitedistrikt 9 i Tana 5. januar 2018, og med 

Reinbeitedistrikt 13 i Karasjok 8. mars 2018. I møtene ble hele planforslaget drøftet, men en 

konsentrerte seg særlig om arealene som inngår i distriktenes områder. Man ble enige om å 

trekke to kjøreveier og fem områder avsatt til LNFR med spredt bebyggelse ut av planen. I 

tillegg ble det lagt inn en hensynssone H520_2 i Laggo for å markere viktig trekklei inkludert 

svømmesone over Langfjordbotn. To områder avsatt til LNFR med spredt bebyggelse blir 

berørt av hensynssonen og er ilagt plankrav. Referat fra møtene er vedlagt. 

 

Kommunen gjennomførte meklings-/dialogmøte med representanter for Finnmark 

fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark og Sametinget i Vadsø 21. november 2018. 

Planforslaget og innsigelsene ble drøftet i sin helhet, og det ble redegjort for kommunens 

prosess med de berørte reinbeitedistriktene. Fra Fylkesmannen ble det bekreftet at for temaet 

reindrift var kommunens medvirkningsmøter med distriktene sammenholdt med 

reindriftskartene i Kilden å anse som en fullgod KU-metode. Alle parter var enige i at et 

fornyet offentlig ettersyn var å foretrekke som neste prosessmilepæl. 

 

 
Endringer i planforslaget før andregangs høring og offentlig ettersyn 

Under følger en oversikt over endringene i revidert planforslag. Endringer som følger av 

merknader til planforslaget av august 2018 er nærmere begrunnet i vedlegg 1. 

 
Områdespesifikke endringer 

Områder som er tatt ut av planforslaget på bakgrunn av merknader og innsigelser: 

 KV01 Nikolasdalen – Laggo 

 KV04 Mehamnelv – Langvannet 

 LS17 Breivik 

 LS18 Lyngsletta 

 LS22 Persamuelsbukta 

 LS27 Hopseidet 

 LS28 Store Skogfjorden 

 LS33 Laggo, Langfjorddalen 

 LS34 Laggo, Dalheim 

 

Endringer/utvidelser av områder: 

 B13 Hamneshaugen – utvidet. 

 GU01 Mehamn gravlund – utvidelsen endret. 

 

Områder som er omkodet og/eller fått plankrav: 

 RU03 Langfjordnes bygdeuttak – inngår nå i BA02 Langfjordnes (plankrav). 

 N01 Normannset - tidligere KB02. 
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 BA01 Ivarsfjord - tidligere LS21. Har fått plankrav (områderegulering). 

 BA02 Langfjordnes – tidligere LS29. Har fått plankrav (områderegulering) og tidligere 

RU03 inngår i området. 

 LS32 Laggo, Spikarnes – har fått plankrav (områderegulering). 

 LS35 Laggo, Bokkus – har fått plankrav (områderegulering). 

 AB01 Sørfjorden – tidligere FE01. 

 

Områder som er tatt inn i planforslaget etter høring og offentlig ettersyn: 

 KV05 Nerveielva 

 AB02 Mehamnhøyden høydebasseng 

 

Områder som er tatt ut av plan etter vedtatt reguleringsplan: 

 B03 Breidablikk – reguleringsplan vedtatt 14.02.2019, planid. 2018.01 

 KB01 Mehamn havn – reguleringsplan vedtatt 18.12.2018, planid. 2017.02 

 KB03 Gamvik havn – reguleringsplan vedtatt 14.02.2019, planid. 2017.03 

 FE02 Barden – inngår i reguleringsplan for Gamvik havn (planid 2017.03). 

 

I tillegg fremmes enkelte endringer i hensynssoner. 

 
Endringer i bestemmelser og retningslinjer 

På bakgrunn av merknader til planforslaget under førstegangs offentlig ettersyn, er det gjort 

flere endringer i det reviderte planforslagets bestemmelser og retningslinjer. Disse er nærmere 

redegjort for i merknadsheftet (vedlegg 1). 

 
Andregangs offentlig ettersyn november 2019 – januar 2020 

På bakgrunn av de mange innspillene som har kommet under høring og offentlig ettersyn, og i 

dialog med innsigelsespartene, har kommunen besluttet å sende revidert planforslag ut på en 

fornyet høring (offentlig ettersyn II). TMU besluttet utlegging av revidert planforslag på 

offentlig ettersyn i møte 08.11.19, og kommunen kunngjorde høring og offentlig ettersyn 

15.11.19 med merknadsfrist 24.01.20. Det ble gitt fristforlengelse for enkelte parter på 

forespørsel. I alt mottok kommunen merknader fra 11 parter. Ingen innsigelser ble fremmet til 

planforslaget og alle innsigelser til forrige planforslag ble trukket tilbake.  

 

 
Merknadsbehandling – Endringer i planforslaget før sluttbehandling 

Under følger en kort oppsummering av merknader som er tatt til følge i planforslaget som 

fremmes for sluttbehandling og vedtak. Endringene vurderes som justeringer innenfor 

rammen av planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn II og som ikke krever ny høring. 

Øvrige merknader er oppsummert og kommentert i vedlagte merknadshefte (vedlegg 1). 

 
Plankartet 

Plankartet er uforandret fra forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn II. Kun tittelfeltet er 

oppdatert med behandling etter pbl.og nytt kommunenr. 

 
Bestemmelser og retningslinjer 

 NVE hadde merknad til at kvikkleire var nevnt i retningslinjene til kap. 7.3 (hensynssone 

H310). Dette er rettet opp da kvikkleire ikke inngår i aktsomhetsområdene som er 

aggregert i hensynssonen. 
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 Troms og Finnmark fylkeskommune hadde merknad til at akvakultur var tatt ut av 

planforslaget og viste konkret til eksisterende tillatelse til fangstbasert akvakultur av torsk 

ved lokaliteten Breivika ved Skjånes. Det vurderes som utilsiktet at planforslaget rammer 

eksisterende lokaliteter på den måten at arealendringer ikke tillates uten at dispensasjon 

gis. Bestemmelsene 6.1.1 bokstav a er derfor tillagt et unntak for fangstbasert akvakultur 

av torsk. 

 Fylkesmannen i Troms og Finnmark hadde merknad til at bestemmelse 1.5.2 om 

byggegrense mot vassdrag ikke omfattet terrenginngrep og tiltak til landbruks- og 

reindriftsformål. Dette er tatt til følge slik at bestemmelsen også omfatter slike tiltak. 

Videre hadde fylkesmannen merknader til bestemmelsene 1.5.5, 2.2.5 og 2.2.7 om barn og 

unges interesser, uteoppholdsareal og krav til lekeplass. Merknadene er delvis tatt til følge 

ved at tekst til pkt. 1.5.5 er oppdatert med tekst om erstatningsareal ved omdisponering 

av lekeareal, samt at pkt. 2.2.5 nå omhandler krav til både leke- og uteoppholdsareal 

(MUA) ved boligbebyggelse, herunder krav til opparbeidelse av felles leke- og 

uteoppholdsareal med lekeapparater ved oppføring av 4 eller flere boenheter. 

Fylkesmannens merknad om fastsetting av bredde på kantvegetasjon langs vassdrag er 

fulgt opp i bestemmelse 1.6.3 bokstav c med krav om minimum 10 m naturlig 

kantvegetasjon. Merknad vedrørende bestemmelse 5.2.1 bokstav b er oppdatert med 

fylkesmannens forslag til revidert tekst vedrørende områder av nasjonal eller vesentlig 

regional interesse på miljøområdet. Retningslinje til bestemmelse 7.8 er oppdatert med 

Langfjordelva som nasjonalt laksevassdrag og referanse til «Forskrift om beskyttelse av 

laksebestander». 

 
Planbeskrivelsen 

Planbeskrivelsen er oppdatert med kapittel om fornyet høring og offentlig ettersyn samt 

mottatte merknader (kap.3.6–3.7 og vedlegg 1 Merknadshefte). For øvrig er det kun gjort 

redaksjonelle endringer på bakgrunn av merknadsbehandlingen til bestemmelsene over og 

språkrettinger mv. 

  

Planforslagets virkninmg:  

Kapittel 5 i planforslaget gir en samlet vurdering av planforslagets virkninger målt etter 

overordnede føringer og planprogrammet. Konsekvensutredning med vurdering av virkninger 

per arealformål og tematisk er vedlagt planbeskrivelsen (vedlegg 2). I dette kapitlet inngår 

samlede konklusjoner fra KU.  

 

  

Vurderinger: 

Prosessen med å utarbeide Kommuneplanens arealdel har vært lang med flere oppstarter. Selv 

etter siste oppstart har prosessen tatt for lang tid, men nå foreligger planen klar for 

godkjenning av kommunestyret. 

Etter rådmannens vurdering har planprosessen vært gjennomført i henhold til krav i plan- og 

bygningsloven. På grunn av omfanget av endringer etter første gangs høring ble det besluttet 

en ny høringsrunde slik at høringsinstansene og kommunens befolkning kunne vurdere det 

endelige forslaget. Det fremlagte forslaget til Kommuneplanens arealdel har tatt hensyn til alle 

berørte parter og har innarbeidet merknadene fra siste høringsrunde så langt det har vært 

nødvendig. 

Noe av det mest positive er at en rekke gamle planer oppheves helt eller delvis. Arealplanen 

vil være et oppdatert verktøy som gir føringer for arealbruken i kommunen. 

 

Rådmannen anbefaler at planen godkjennes slik den er fremlagt. 
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REGULERINGSPLAN NORMANNSET - ENDRE REGULERINGSOMRÅDET 

 

 

Saksbehandler:  Øystein Solaas Arkiv: L13   

Arkivsaksnr.: 16/615   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Innstilling fra TMU : 

 

Innstilling fra TMU til kommunestyret: 

1. Reguleringsgrensen for Normannset flyttes slik at Vevikneset, Vevikskjæret og Lille 

Kamøy ikke blir berørt av reguleringen. 

2. Reguleringsgrensen vurderes flyttet slik at Mottaksstasjonen ikke inngår i reguleringen. 

3.   For å øke kunnskapsgrunnlaget for utredning av risiko for påvirkning av økosystem og tap 

av nasjonalt og regionalt viktig naturmangfold med rødlista fuglearter iverksettes utvidede 

utredninger. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Reguleringsplanen for Normannset har vært ute på høring. Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark har ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsaktører i fylket. 

Fylkesmannen har derfor fremmet følgende innsigelser 

 

1) FYLKESMANNEN 

- Mangelfullt kunnskapsgrunnlag for utredning av risiko for påvirkning av økosystem og 

tap av nasjonalt og regionalt viktig naturmangfold med rødlista fuglearter. 

- Etablering av molo vil få svært negative konsekvenser for fulgl, inkludert rødlistearter. 

 

2) AVINOR Ivaretakelse av flysikkerhet ved Mehamn lufthavn. 

- Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplan for Mehamn lufthavn, jf punkt 2. 

- Krav til radioteknisk vurdering av bygg- og anlegg samt bruk av kraner, jf punkt 3. 

- Vilkår for å unngå at virksomheter tiltrekker seg fugl, jf punkt 4. 

 

Vurdering: 

Denne saken legges fram for politisk behandling før det ordinære arbeidet for å få 

Fylkesmannen til å trekke sine innsigelser starter. 

Innsigelsen fra Avinor angående flysikkerheten kan løses med å ta punktene de har merknader 

til inn i planbestemmelsene. Når det gjelder dagens miljøstasjon er området allerede regulert, 

denne reguleringsplanen kan fortsatt gjøres gjeldende. 

Den første innsigelsen fra Fylkesmannen om kunnskapsgrunnlaget kan løses med 

tilleggsutredninger. 

Når det gjelder planen om molo fra Vevikneset via Vedvikskjæret til Lille Kamøya kan det bli 

vanskelig å få Fylkesmannen til å trekke sin innsigelse. Dersom havneområdet står og faller på 

mololøsningen som foreslått, må innsigelsen til departementet for avgjørelse.  
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Kommunen må vurdere å endre reguleringen slik at Vedvikskjæret og Lille Kamøy blir skånet 

for utbyggingen. 

I forbindelse med prosjektet Mehamn base i 2014 fikk kommunen gjennomført en 

bølgeanalyse med og uten moloene. Prosjektet den gang var å etablere en forsyningsbase for 

oljeleting i Barentshavet. Kaiene var den gang planlagt på østsiden av Vevikneset.  

I 2018 bestilt kommunen et forprosjekt utført av Norconsult, for industrikai Normannset. 

Kaien var plassert i det området hvor det i disse dager bestilles detaljprosjekterer av et 

industriområde, dvs vesentlig lenger inn i fjorden. 

Norconsult viser til bølgeanalysen utført i forbindelse med prosjektet Mehamn base og skriver 

i forprosjektet: 

Ut fra det vi kan lese av bølgeanalysen kan vi ikke fastslå at skisserte moloer vil gi 

tilstrekkelig rolighet ved planlagt kai. Før tiltaket igangsettes anbefales det å gjennomføre en 

mer detaljert bølgeanalyse inn mot planlagt kaiområde. Denne analysen vil også gi grunnlag 

for å fastsette nødvendig steinstørrelse for erosjonssikring av fyllingsfronten. 

 

Det er ikke gjennomført en detaljert bølgeanalyse etter dette.  

 

Rådmannen har ingen forutsetning til å vurdere moloens innvirkning på de områdene 

kommunen har planer om å ta ibruk i nærmeste fremtid ut over det som står i utredningen fra 

Norconsult. Det er usikkert om molo med plassering slik reguleringsforslaget viser vil ha 

ønsket effekt på bølgehøyden i det området kommunen prioriterer å bygge ut først. Det går 

ikke fram av bølgeanalysen hvordan bølgehøyden er så langt inn i fjorden uten at det etableres 

molo. Dersom moloen er avgjørende for havneforholdene ved fremtidige kaier der, så burde 

moloetablering vært prioritert. 

 

Fylkesmannens argumentasjon mot molo slik de er planlagt er tungtveiende og det synes 

vanskelig å kunne få innsigelsen trukket. Håp om at departementet vil sette Fylkesmannens 

innsigelse til side uten at vi har faglige argumenter som veier tyngre enn fylkesmannens 

begrunnelse for innsigelsen, er ikke reelt. Det er stor fare for reguleringsplanen etter lang og 

kostbar prosess, ikke blir godkjent. 

 

For å unngå avinors innsigelse når det gjelder dagens miljøstasjon kan grensen fior 

reguleringsplanen for Normannset settes ved grensen til reguleringsplan med id 200002 

Mottaksstasjon. 

 

Vedlegg i saken: 

Bølgeanalyse 

Brev fra Fylkesmannen 
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KARTLAGTE FRILUFTSOMRÅDER 

 

 

Saksbehandler:  Øystein Solaas Arkiv: K11 &32   

Arkivsaksnr.: 19/426   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Innstilling fra TMU : 

 

1. Kommunestyret tar kartleggingen og verdsettingen av friluftslivsområder i Gamvik 

kommune til etterretning.  

2. Kartlagte friluftsområder innarbeides som eget tema i kommunens digitale kartsystem og 

oversendes Miljødirektoratets Naturbase.  

3. Kartlagte områder skal inngå i kommunens fremtidig arealplanlegging.  

4. Kartleggingen legger ingen føringer for fredning av områder, men er et temakart der 

friluftslivets viktighet er kartlagt og vektlagt.  

5. Kartgrunnlaget skal oppdateres ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel.  

Plandokumentet skal benyttes i forbindelse med revisjon av ny kommunal forskrift for 

scooterløyper i Gamvik. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 
Vedlegg:  
- Kartutsnitt med kartlagte friluftslivsområder i Gamvik kommune. 
- Vedtak TMU av 20.04.20. 
 
(Tabell over kartlagte og verdsatte friluftslivsområder er i saksopplysningen.)  
 

 

Det er en nasjonal målsetting at alle landets kommuner skal foreta kartlegging og verdsetting 

av friluftslivsområder.  

Kartleggingsarbeidet skal utføres med utgangspunkt i Miljødirektoratets rundskriv M98 – 

2013.  

Denne kartleggingen skal gjennomføres uavhengig av befolkningstetthet og arealstørrelse i 

den enkelte kommune.  

 

Hovedintensjonen er:  

- Sikre god tilgang til friluftsområder og et godt friluftslivstilbud for befolkningen.  

- Skape forutsigbarhet i arealplanleggingen.  

- Unngå «bit for bit» utbygging i viktige områder.  
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Prosess:  

Kartleggingen er politisk forankret i Gamvik kommune. 
 

 Prosessen omfatter:  

- Identifikasjon av friluftsområdene.  

- Plassere områdene i definerte områdetyper.  

- Verdsette områdene ut fra gitte kriterier. 
 

 

 

o Svært viktige friluftsområder.  

o Viktige friluftsområder.  

o Registrert friluftsområde  

o Ikke klassifiserte områder 

 

- Presentasjon av datamaterialet på digitale kart og innlegging i «naturbase» 

 
For kommuner med et lavt innbyggertall og relativt oversiktlige arealer som brukes til 
friluftsliv, kan kommunen foreta en relativt enkel kartlegging hvor en arbeidsgruppa med 
innspill fra lokale ressurspersoner gjennomfører prosessen. 
 
Følgende personer har deltatt i kartleggingen: 

- Per Carstens. 

- Annbjørg Grip. 

- Kjell Åge Menthyjervi 

- Eivind Pettersen 

 
Prosjektleder: Odd Birkeland  
 
Det er viktig å presisere at kartlegging og verdsetting av friluftsområder er en 
temakartlegging uten juridiske bindinger.  
Plandokumentet inneholder derfor bare registreringer av faktiske forhold. 
 
 
Bruk av plandokumentet:  
Dokumentet skal benyttes som beslutningsstøtte i saker som berører friluftsliv.  
I forbindelse med at kommunen nå skal igangsette arbeidet med å vedta ny forskrift for 
scooterløyper, er det et absolutt krav om at kartleggingen og verdisettingen av 
friluftslivsområder må gjennomføres i forkant av dette arbeidet.  
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Høy score på kartlagte friluftslivsområder betyr ikke nødvendigvis at en snøscooterløype 
ikke kan opprettes, men vurderinger rundt hensynet til friluftsliv og evt avbøtende tiltak skal 
være synliggjort for den enkelte løype.  
 
Arealavgrensning: 
Det er forsøkt å plassere de ulike områdene så nøyaktig som mulig. Plasseringen av arealet 
må bare betraktes som omtrentlige grenser. Arealavgrensningene må derfor tolkes som 
retningsgivende, og derfor må de kartlagte områdene bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.  
Idrettsplasser, skiløyper, ballbinger og opparbeidede lekeplasser er ikke registrert særskilt, 
men vil i enkelte tilfeller kunne inngå i større friluftsområder. 
 
Verdisetting av områdene:  
Verdisettingen av de ulike områdene er gjort ved hjelp av et sett verdikriterier der ulike 
kriterier blir vektet fra 1 til 5. Når alle relevante kriterier for området er vurdert får området 
en verdikategori fra A til D, der kategori A og B defineres som viktige områder som det skal 
rettes spesiell fokus mot.  
 
I planen er det kartlagt 17 områder. Av disse er 5 kategorisert som svært viktig, (A), og 5 
kategorisert som viktige områder, (B).  
Det er hovedsakelig nærområdene/turområdene ved Mehamn og Gamvik som er spesielt 
tilrettelagt som kategoriseres som A og B områder.  
I tillegg er Hopseidet lagt inn som et viktig turområde selv om det her ikke er spesielt 
tilrettelagt med opparbeidede turstier. 
Områder med naturlig avgrensning til de lakseførende vassdrag lagt inn under 
områdekategoriene A og B. 
 
Det blir benyttet følgende vedrisettingskriterier:  
Brukerfrekvens, regionale og nasjonale brukere, Opplevelseskvalitet, symbolverdi, funksjon, 
egnethet, tilrettelegging, kunnskapsverdier, lydmiljø, inngrep, utstrekning, tilgjengelighet og 
potensiell bruk .  
Desto høyere verdi et område har, (verdi A og B), desto høyere terskel vil det være for 
omdisponering av arealet til annet formål.  
For Gamvik kommune vil dette kunne bli aktualisert i forbindelse med evt nye 
scooterløyper. 
 
Høring:  

Planutkastet ble lagt ut på høring på kommunens hjemmeside med 6 ukers høringsfrist. 
Det er ikke kommet innspill til høringsutkastet. 
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Oversikt områder. 

 
Definisjoner 

Verdi                                  
Områdetyper 

 

A= Svært viktige 
friluftsområder 

NT= Naturterreng SS= Strandsone med tilhørende sjø og 
vassdrag 

B= Viktige 
friluftslivsområder 

LR= Leke og 
rekreasjonsområder 

KL= Jordbrukslandskap 

C= Registrerte 
friluftslivsområder 

GK= grønnkorridor UO= Utfartsområde 

D= Ikke klassifisert MA= Marka TM= Store turområder med 
tilrettelegging 

 SK= Særlig 
kvalitetsområder 

TU= Store turområder uten 
tilrettelegging 

 AF= Andre friluftsområder  

   

C= Registrerte 
friluftslivsområder 

GK= grønnkorridor UO= Utfartsområde 

D= Ikke klassifisert MA= Marka TM= Store turområder med 
tilrettelegging 

 SK= Særlig 
kvalitetsområder 

TU= Store turområder uten 
tilrettelegging 

 AF= Andre friluftsområder  
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ID Kommunenr. Områdenavn Områdetyp

e 
Verdi Beskrivelse 

      

1 2023 Langfjorddalen SK A Lakseførende vassdrag i et 
skogbevokst dalføre langt fra 
vei og annen infrastruktur.  
(Naturreservat). 

2 2023 Futelva SK A Lakseførende vassdrag, (Laks 
og røye). 

3 2023 Sandfjordelva SK A Lakseførende vassdrag 

4 2023 Gunnarsfjorden SS B Strandsone,  benyttes i forb. 
Med fiske fra land, (Juni/Juli 
og August) 

5 2023 Risfjordvassdraget SK B Lakseførende vassdrag, (Laks 
og røye). 

6 2023 Mehamnelva UO B Fiskeelv tilrettelagt med 
tursti langs elva. 

7 2023 Hopseidet SK A Eidet mellom Laksefjorden 
og Tanafjorden. Spor etter 
tidligere tiders bosetning, 
samt en minnelund over 
falne fra 2. Verdenskrig. 

8 2023 Nordkyn TU C Stort sammenhengende 
turområde med en mengde 
fiskevann. Benyttes både 
sommer og vinter. 

9 2023 Slettnes SK A Kulturhistorisk område med 
mange spor etter tidligere 
tiders bosetning og aktivitet. 
Området er tilrettelagt med 
oppmerket turløype og 
informasjonstavler. 

1
0 

2023 Gamvik UO C Turområde med flere 
fiskevann rundt bygda 
Gamvik. Benyttes 
hovedsakelig av 
lokalbefolkningen. 

1
1 

2023 Sommharheimvassdrage
t 

SK B Vann/vassdrag med røyefisk. 
Tilrettelagt med flytebrygge 
og utleiehytte. 

1
2 

2023 Nervei UO C Minre turområde vest for 
bygda Nervei. (Vanskelig 
tilgjengelighet). 

1
3 

2023 Nerveidalen-Kobbelva UO C Turområde med fiskevann. 
Benyttes hovedsakelig av 
lokalbefolkningen 

1
4 

2023 Lille-Langfjorden SK B Vassdrag med oppgang av 
sjørøye. (Vanskelig 
tilgjengelighet). 
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1
5 

2023 Vian/Skjånes LR C Område med opparbeidet 
løype, (lysløype). 

1
6 

2023 Olarsavatna UO C Turområde med flere 
fiskevann. Benyttes 
hovedsakelig av 
lokalbefolkningen. 

1
7 

2023 Hop-Kjeskelvika UO C Gammel ferdselsvei mellom 
Skjånes og Kjeskelvik. 

 2023     
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ÅRSBERETNING FOR MIDT-FINNMARK IUA 2019 

 

 

Saksbehandler:  Øystein Solaas Arkiv: X20 &14   

Arkivsaksnr.: 20/247   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Kommunestyret tar årsberetningen for Midt-Finnmark IUA for 2019 til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Vedlegg:  

Årsberetning 2019 for Midt Finnmark IUA inkl revisors rapport. 

 

IUA Midt-Finnmark er et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning. Dette er et 

samarbeid mellom Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommune. 

Ved tilfeller av akutt forurensning i regionen, som skal håndteres av den interkommunale 

beredskapen, vil IUA Midt-Finnmark lede innsatsen. 

Ved hendelser vil beredskapsstyret etablere innsatsledelse på havnekontoret i Honningsvåg. 

Nordkappregionen havn innehar sekretariatet for IUA Midt-Finnmark, og fører dets regnskap. 

Gamvik kommune betalt i 2019 kr 28 000,- som vår andel av driften av Midt-Finnmark IUA, 

for 2020 er det budsjettert med samme beløp. 

Gamvik kommunes representant i IUA er for tiden brannsjefen. 

 

Årsberetningen med regnskap for 2019 og revisors beretning 2019 legges fram som 

orientering til kommunestyret. 
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ALTERNATIV BRUK AV VÆRVEIEN 101 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Korsberg Arkiv: 613 H47 &47  

Arkivsaksnr.: 19/388   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Værveien 101 benyttes til COVID-19 beredskap ut 2020 eller til annet krav fra myndighetene 

kommer. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunestyret vedtok i sak 6/20 den 13.02.2020 følgende: 

1. Prosjektet «bolig med bistand» utredes videre med tanke på tjenestens innhold og 

organisering, før beliggenhet/lokalisasjon vedtas. Værveien 101 benyttes til annet 

formål. 

2. «Bolig med bistand» vurderes i forhold til nytt bygg eventuelt leie av bygg. 

3. Administrasjon får i oppgave å utrede værveien 101 for alternativ bruk/salg. 

4. Saken legges frem for kommunestyret. 

5. Det tas opp et lån på kr. 500.000,- på investeringsbudsjettet til utredning av «bolig 

med bistand». 

 

Siden kommunestyret gjorde sitt vedtak 13. februar har værveien 101 vært annonsert til 

salgs igjennom media og sosiale medier. Det har bare vært en aktør som har kommet 

med forespørsel, med klare føringer for et eventuelt kjøp. Det var ikke grunnlag for å gå 

videre med forespørselen.  

Siden kommunestyremøtet 13. februar har koronapandemien rammet landet. Dette har 

medført at det har kommet en rekke krav fra myndigheten om hvordan landet 

kommuner skal håndtere situasjon med tanke smittehåndtering, smittetesting og 

beredskap. 

Fredag 24. april fikk kommunene i oppdrag å klargjøre seg for betydelig økt testing mtp 

COCID-19/koronasmitte, med forutsetning om at man skulle ha beredskap til å teste 5% 

av befolkningen ukentlig fra slutten av mai måned. Det kravet er blitt justert noe ned de 

siste ukene.  

I samråd med kommuneoverlegen er det besluttet å bruke garasjedelen i Værveien 101 

til slik testing. Lokalene er sentralt plassert, er romslige og har god kapasitet. Nærhet til 

helsesenter og helsepersonell har også stor betydning. 
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Det er i tillegg krav om å ha lokaler tilgjengelig for å kunne ta imot innbyggere/pasienter 

som har behov for isolasjon mht smitte av COVID-19. Kontordelen av Værveien 101 vil 

bli benyttet til dette formålet, og er innredet til dette.  

Prosjektet «bolig med bistand» legges nå litt i bero i påvente av ansettelse av ny 

helseleder. Når denne er tilsatt vil arbeidet med å utrede tjenestens innhold og 

organisering fortsette.  

Arbeidet med beliggenhet/lokasjon, nytt bygg eventuelt leie, gjenopptas når ny 

helseleder er på plass og ny teknisk sjef er tilsatt. 
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VALG AV MEDDOMMERE OG SKJØNNSMEDLEMMER  FOR PERIODEN 2021 - 

2024 

 

 

Saksbehandler:  Heidi Hansen Arkiv: 033 X40   

Arkivsaksnr.: 20/21   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Innstilling : 

 

Gamvik kommunestyre velger følgende meddommere til Hålogaland lagmannsrett, Øst-

Finnmark tingrett og skjønnsmedlemmer til jordskifteretten for perioden 1.1.2021 – 

31.12.2024: 

 

1. Meddommere til Øst-Finnmark tingrett: 

 

Kommunestyret velger følgende 12 personer (6 kvinner og 6 menn): 

 

 

2. Meddommere til Hålogaland lagmannsrett: 

 

Kommunestyret velger følgende 2 personer (1 kvinner og 1 mann) 

 

 

3. Skjønnsmedlemmer Finnmark jordskifterett. 

 

Kommunestyret velger følgende 2 personer (1 kvinne og 1 mann): 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Jr. domstolslovens § 66 skal kommunestyret selv velge nye meddommere og 

skjønnsmedlemmer hvert 4. år. Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, 

og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. 

 

I domstollovens § 67 skal utvalget av meddommere ha «en allsidig sammensetning», slik at de 

best mulig representerer alle deler av befolkningen. 

I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det 

kommunens plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile 

kommunens befolkning, jf. dl § 67. Dette innebærer til at kommunen må ta hensyn til bl.a. 

alder, etnisk bakgrunn og kultur når meddommere skal velges. 

 

 

Skjønnsmedlemmer: 



  Sak 35/20 

 

 Side 24 av 46   

 

Fylkestinget oppnevner skjønnsmedlemmene etter forslag fra kommuner og domstoler. 

Skjønnsmedlemmer benyttes i saker som omhandler skjønn. For domstolene er det viktig at 

skjønnsmedlemmene besitter en særlig kompetanse, for eksempel innen verdifastsettelse av 

landbrukseiendommer, økonomi og regnskap, skogbruk, bygningsfaglig kompetanse eller 

reindrift. 
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VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER OG MØTEFULLMEKTIG 2020-2024 

 

 

Saksbehandler:  Heidi Hansen Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 20/124   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Innstilling : 

 

Saken legges frem uten innstilling.  

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Alle kommuner skal velge forliksråd. Det skal bestå av 3 valgte lekdommere og like mange 

varamedlemmer. Kommunestyret skal velge for fire år av gangen. 

Møtefullmektig oppnevnes av kommunen for inntil fire år om gangen.  

Møtefullmektig har til oppgave å møte for parter uten personlig møteplikt i forliksrådet der 

parten ber om å bli representert av en møtefullmektig. 
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FORLENGELSE AV BEVILLINGSPERIODE FOR SALG- OG 

SKJENKEBEVILLINGER 

 

 

Saksbehandler:  Heidi Hansen Arkiv: U60 &18   

Arkivsaksnr.: 20/222   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Kommunestyret vedtar at eksisterende salgs- og skjenkebevillinger i Gamvik kommune ikke 

skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 

september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Jfr. alkohollovens § 1-6 og alkoholpolitiske 

retningslinjer punkt 2.2. Bevillingsperioden gjelder frem til 2024. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Gamvik kommune har 4 salgsbevillinger (Coop Prix Mehamn, Coop Marked Skjånes, 

Gamvik Handel AS og Johannes Nilsens Handleri AS) og 5 skjenkebevillinger (Mehamn 

Arctic Hotell AS, Lorden Kro AS, Nordkyn Nordic Safari, Roet AS og Gamvik Handel 

(pub).) 

Jfr alkoholloven § 1-6 kan: 

kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 gis for 4 år av gangen, og 

med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

 

Kommunen kan beslutte at bevillinger etter § 1-6 første og annet ledd likevel ikke skal 

opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september 

året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  

Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere 

retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Ved fastsettelse av disse 

retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som ved behandling av ny 

søknad, jf. § 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår 

for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. §§ 3-2 og 4-3. 

Beslutninger etter § 1-6 tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget 

har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert 

bevillingspolitikken. 
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Kommunestyret vedtok reviderte alkoholpolitiske retningslinjer i kommunestyremøte 

13.02.20, der bl.a. nytt punkt 2.2 ble vedtatt: 

2.2 Bevillingsperioden  
Lengden på bevillingsperioden fastsettes med utgangspunkt i alkoholloven § 1-6.  

Bevillingsperioden gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30.september året etter at nytt 

kommunestyre tiltrer.  

Om kommunens adgang til å forlenge bevillinger.  

Kommunestyret kan beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny 

periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer 

for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Ved fastsettelse av disse retningslinjene kan 

kommunen legge vekt på de samme forhold som ved behandling av ny søknad, jf. § 1-7a. 

Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for bevillinger i 

samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. §§ 3-2 og 4-3.  

Beslutninger kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har foretatt en 

gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken. 
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NYTT REGLEMENT MEHAMN IDRETTSHALL 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Korsberg Arkiv: 614 &00   

Arkivsaksnr.: 20/119   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Gamvik kommunestyre vedtar reglement og rettningslinjer slik det fremkommer i dette 

dokument. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Nye treningstider i Mehamn idrettshall for perioden 2019/2020 ble offentliggjort 27.09.19, 

etter behandling av innsendte søknader og samarbeidsmøte med lag/foreninger.   

 

Det ble misnøye med fordelingen av treningstid, og nytt forslag til reglement kom som 

interpellasjon til kommunestyret (KST) 14.11.19.  

 

14.11.19 KST vedtok å ta interpellasjonen, med forlaget til nytt reglement, opp som sak ved 

neste møte. 

16.12.19 KST vedtok nytt reglement basert på vedtatt forslag i interpellasjonsdebatten.  

03.01.20 Ble det krevd anmodning om lovlighetskontroll. 

13.02.20 KST tar KS sin uttalelse om lovlighetsklage til etterretning, og tidligere reglement 

blir gjeldene og vedtak i KST 16.12.2019 ble anulert.  

04.03.20 Ble det avholdt folkemøte m/innspill til nytt reglement 

 

 

Forslag til reglement er utarbeidet på bakgrunn av KSTs og folkets ønsker. 

 

Forskjellene fra gjeldende reglement er: 

 

- Reglementet gjelder alle idrettshaller i Gamvik kommune 

- Barn skal prioriteres, ikke bør. 

- Presisert at OOU står for tildeling, og FSK er klageinstans  

-en ansvarlig person (krav om 18 år er fjernet) j.fr NIF rettningslinjer.  

-korrekt informasjon (punkt 12) 
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Retningslinjer for bruk av idretts- og svømmehaller i Gamvik kommune. 

 

Idrettshallene i Gamvik, Skjånes og Mehamn er kommunalt eid. De leies primært ut til 

idrettslige formål. Idrettsaktiviteter i hallene organiseres gjennom lag og foreninger. Hallene 

er tilgjengelige for leie fra kl. 15.00 til 22.00 primært på ukedagene. Ved tildeling av tider 

fordeles det slik at flest mulig kan benytte hallen. Ved søknad om bruk av idrettshaller skal 

det vedlegges oppdaterte medlemstall for aktive utøvere. Medlemstallene deles inn i barn og 

ungdom under 18 år og voksene. Disse medlemstallene skal ikke være eldre enn 6 mnd. Hvis 

antall barn og unge under 18 år reduseres betydelig i et treningsparti, eller ingen under 18 år 

møter i løpet av 1 måned, plikter leier å opplyse om dette til Gamvik kommune, slik at andre 

treningsparti kan tildeles denne tiden. 

Norges idrettsforbunds krav når det gjelder barne- og ungdomsidrett skal følges og kunne 

dokumenteres. 

Gamvik kommune kan be om en oversikt over bruken av anlegg for kortere perioder. 

Barn/unges og aktiviteter for fungsjonshemmende skal prioriteres før kl 20.00.  Tildeling av 

trenigs- og aktivitetstid gjøres av oppvekst- og omsorgsutvalget (OOU) og formannskapet er 

klageinstans.  

Søknadsfrist. 

30. juni for perioden 15. august – 15. juni. Søknaden skal være skriftlig.  

Klageadgang. 

Eventuelle klager på tildelt trenings/aktivitetstid sendes skriftlig til Gamvik kommune.  

Priser. 

Kommunestyret fastsetter leiepriser i budsjettvedtak. Leietaker plikter seg til å holde seg 

orientert om utleiepriser. Kommunen informerer leietaker skriftlig om leiepriser i forbindelse 

med tildelig av aktivitets/treningstider. 

 

Følgende regler for bruk gjelder:  

1. Det skal til enhver tid være en ansvarlig person med verv i det laget/ foreningen som 

har ansvar for aktivitet i hallen (aktivitetsledere/trenere/andre tillitsvalgte, heretter kalt 

leietaker). Dette gjelder også ved arrangementer/treninger i helger/høytider. Leietaker 

er ansvarlig for sine utøvere i den tildelte treningstiden/leietiden og må følge dette 

reglement.  
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2. Ansvaret inkluderer tilsyn med garderober og trimrom, samt forebygge personskader 

knyttet til uvettig bruk, og at det ikke blir gjort skader på bygning, innbo og utstyr. 

Alvorlige personskader meldes til lagets/foreningens styre, og skader på bygning skal 

straks meldes til kommunens byggforvalter. Leietaker må selv sikre at deltakerne på 

aktiviteten er forsikret.  

 

3. Dører skal ikke holdes åpne av sko, steiner eller annet. Sørg for at dører som er 

nødutgang – holdes fri.  

 

4. Leietaker kan om nødvendig vise bort personer som ikke deltar i den organiserte 

aktiviteten. Disse må forlate idrettshallen. 

 

5. Leietaker sørger for god orden. Hall skal være ryddet, utstyret lagt på plass når 

aktiviteten er avsluttet. Ved treningstiden slutt, skal lag/støtteapparat begi seg til 

garderobe uten opphold i hallen. Siste leietaker for kvelden skal sørge for forsvarlig 

stengning av idrettshallen.  

 

6. Førstehjelpsutstyr til bruk ved trening og kamp, skal finnes i utstyrsbodene. Gruppene 

som benytter idrettshallen er ansvarlig for at nødvendig førstehjelpsutstyr er 

tilgjengelig.  

 

7. Det er ikke tillatt å røyke, bruke alkohol eller andre rusmidler i noen av idrettshallens 

rom eller nære uteområder.  

 

8. Det skal søkes til Gamvik kommune for hvert arrangement utenom faste inngåtte 

avtaler.  

 

9. Det er laget som utpeker kontaktperson som henvender seg til kommunen ved 

servicekontoret for melding om hvem som skal ha tilgang til nøkkelbrikke til 

idrettshallen. Tilgangen gis primært dem som har ansvar ved fast avtale om 

aktivitetstid.  

 

10. Tildelt tilgang gjennom nøkkelbrikke til idrettshallen er personlig. Utlån til andre må 

godkjennes av styret i laget/foreningen. Melding om dette sendes servicekontoret på 

mail (seko@gamvik.kommune.no) Videre utlån av tildelt treningstid, er ikke tillatt.  

 

11. Enhver som har tilgang til idrettshallen gjennom lag, foreninger eller som ansatt i 

kommunen, må signere på skjema hvor en forplikter seg til å følge retningslinjene for 

bruk av idrettshallen.   

 

12. Leietaker forplikter seg til å gi utleier korrekt informasjon, før og under leieforholdet. 

 

mailto:seko@gamvik.kommune.no
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13. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre tap av tilgang til idrettshallen for inntil et 

år. 
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ØKTE MIDLER TIL NÆRINGSFONDET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Korsberg Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 20/166   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Formannskapets innstilling : 

 

Det settes av på budsjettet kr.2.000.000,- til næringsfondet. Budsjettet balanseres med økte 

skatteinntekter med kr.2.000.000,- 

Regler for tildeling/lån fra næringsfondet tilpasses situasjon i næringslivet i Gamvik 

kommune i forbindelse med Korona pandemien. Slik at eksisterende bedrifter og eventuelle 

ny etableringer kan sikre videre drift eventuelle oppstart av nye bedrifter med tilhørende 

arbeidsplasser. Formannskapet får fullmakt til å vedta nye vedtekter. Pengene kan også brukes 

i prosjekter som er med på å øke trivselen i kommune, og dermed øke folketallet og 

skatteinntektene. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

I formannskapsmøte 22. april, under sak 20/20 ORIENTERING OM DEN ØKONOMISKE 

SITUASJON I GAMVIK KOMMUNE ble følgende vedtatt: 

Det settes av på budsjettet kr2.000.000,- til næringsfondet. Budsjettet balanseres med økte 

skatteinntekter med kr.2.000.000,- 

Regler for tildeling/lån fra næringsfondet tilpasses situasjon i næringslivet i Gamvik 

kommune i forbindelse med Korona pandemien. Slik at eksisterende bedrifter og eventuelle 

ny etableringer kan sikre videre drift eventuelle oppstart av nye bedrifter med tilhørende 

arbeidsplasser. Formannskapet får fullmakt til å vedta nye vedtekter. Pengene kan også brukes 

i prosjekter som er med på å øke trivselen i kommune, og dermed øke folketallet og 

skatteinntektene. 

 

I formannskapsmøte den 22. april ble det gitt en orientering av rådmannen om den 

økonomiske situasjon i Gamvik kommune. Det ble opplys at skatteinngangen for januar – 

mars var noe høyere enn budsjett, ca. kr.110.000,- pr. mnd. I midten av mars ble Norge stengt 

ned som følge av korona pandemi. Virkningen av dette kjenne vi alle til. Næringslivet er hardt 

rammet som følge av nedstenging og for vår kommune har dårlig vær også rammet 

fiskerinæringen betydelig med mye landligge for flåten og liten aktivitet i industrien. 

Kommunen har bl.a. som følge av dette svært høy arbeidsledighet, opp mot 20 prosent. 

Næringsfondet er i dag på ca. 1,6 millioner kroner Det er selvsagt ønskelig å kunne ha mere 

midler tilgjengelig på det kommunale næringsfondet slik intensjon i forslaget er utformet. 

Som nevnt, var skatteinngangen for de 3 første månedene større enn budsjettert. Prognosene 

for skatteinngangen nå, i lys av koronasituasjon viser en helt annen utvikling og er meget 

dystre.   

Regjeringen anslår skattesvikten i kommunesektoren for hele 2020 til 5,3 mrd. Kr, men det 

presiseres at det er stor usikkerhet til dette anslaget. KS sin prognose er 7,5-10,5 mrd. kr i 
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redusert skatteinngang. Alle tallene er på nasjonalt nivå. Tallene i fra regjeringen og fra KS 

spriker, men uansett må det for resten av 2020 forventes en betydelig skattenedgang for 

kommunesektoren. 

Fylkesmannen har i gjennomgang av årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 for 

Gamvik kommune, i brev av 11. mai advart Gamvik kommune mot å øke det lokale 

skatteanslaget da en økning automatisk motvirkes av lavere inntektsutjevning. Gamvik 

kommunes budsjett for frie inntekter er kr. 915.000,- høyere enn Grønt hefte og hele 2,28 

millioner høyere enn KS mest oppdaterte prognose der oppdaterte befolkningstall er lagt inn. 

Intensjon i forslaget er godt, men rådmannen vil følge de klare prognosene for at det blir en 

betydelig svikt i skatteinngangen resten av året og vil derfor anbefale kommunestyret til å 

gjøre følgende vedtak: 

 

Kommunestyret i Gamvik kommune har som intensjon å styrke det kommunale næringsfondet 

slik intensjon i vedtak gjort i FSK, sak 20/20. 

Inndekning av forslaget må ses i sammenheng med den økonomiske utviklingen i kommunen. 
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HANDLE LOKALT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALT EIDE BYGNINGER 

 

 

Saksbehandler:  Stein Arild Olaussen Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 20/167   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Formannskapets innstilling : 

 

Gamvik kommune vil prøve å handle mest mulig lokalt. Gamvik kommune tar kontakt med 

lokalt næringsliv om ulike produkter de har/kan skaffe, som Gamvik kommune tidligere har 

handlet utenfor kommunen.  

Gamvik kommune igangsetter vedlikehold av kommunalt eide bygninger hurtigst mulig, og 

bruk av lokal arbeidskraft og lokale firmaer prioriteres. Dette som et av kommunens bidrag i 

den nasjonale dugnaden. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Oppfølging av vedtak i FSK sak 21/20: 

 

Gamvik kommune prioriterer å handle lokalt der det er mulig, men forholder seg til Lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser. Alle innkjøp skal konkuranseutsettes. Det er heller ikke 

lov å dele opp anskaffelser med hensikt om å kunne komme under en terskelverdi. Det skal 

selvsagt være budsjettdekning innkjøp og anskaffelser. Gamvik kommune bestreber seg på å 

ha god dialog og møter med lokalt næringsliv for gjensidig informasjonsflyt om behov fra 

kommunens side og hva som kan tilbys fra næringslivet. Lokalt næringsliv som tar kontakt 

med kommunen, blir fulgt opp. 

Skal Gamvik kommune igangsette vedlikehold av kommunalt eide bygninger slik intensjon i 

forslaget er, må det være budsjettdekning noe det ikke er i dette forslaget. Gamvik kommune 

har spilt inn til KS om hvilke prosjekter og tiltak som ganske umiddelbart kan igangsettes for 

å få ned arbeidsledighet og gi økt vedlikehold og enkelte investeringer som ikke ligger i 

investeringsplanen. Skal kommunen få igangsatt tiltak må det bevilges midler til dette. 
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LIKVIDITETS OG GJELDSFORVALTNINGSRAPPORT PR.30. APRIL 2020 

 

 

Saksbehandler:  Alexander Gubberud Krogh Arkiv: 154   

Arkivsaksnr.: 20/241   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Formannskapets innstilling : 

 

Likviditets og gjeldsforvaltningsrapport pr. 30. april 2020 tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunens kortsiktige likviditet består av bankinnskudd samt kortsiktige fordringer.  Den 

kortsiktige likviditeten bør være stor nok til å dekke en måneds drift. 

 

Likviditetsbeholdning   

 30.04.2020 31.12.2019 

Driftskonto 6 967 226 6 025 903 

Bankinnskudd og kontantkasser 19 934 069 12 769 996 

Sum 26 901 295 18 795 899 

Herav bundne midler 11 169 097 9 434 141 

Til disposisjon 15 732 198 9 361 758 

Ubrukte lånemidler 24 027 106 18 027 106 

Innvilget kassekreditt           20 000 000            20 000 000  

Reell driftslikviditet 11 705 092 11 334 652 

Kortsiktig fordring 10 100 092 16 915 595 

Kortsiktig gjeld 20 068 328 19 635 399 

 

Oversikten viser at Gamvik kommunes reelle likviditet holder seg stabil siden inngangen av 

2020. Det er viktig å understreke at store deler av kommunens likvide midler er knyttet til 

ubrukte lånemidler. Til nå i år har kassakreditten ikke vært i bruk, men som tabellen viser har 

kommunen negativ reell driftslikviditet hvis man trekker fra kassakreditten. Derfor er 

kommunen fortsatt avhengig av å beholde den som en økonomisk sikkerhet. 

 

Kommunen har i hovedsak alle likvide midler plassert på bankkonto. 
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Gjeldsforvaltning 

 

Kommune hadde pr 01.01.2020 en langsiktig gjeld (ekskl pensjonsforpliktelser) på kr 

131.689.960,- I tillegg kr 25.968.759,- i Husbanken til videreutlån, og kr 29.296.720,- knyttet 

til Gamvik Nordkyn Havn KF. Samlet gjeld underlagt Gamvik kommune er kr 186.955.439,- 

I budsjettvedtaket for 2020 ble det vedtatt å ta opp lån på kr 21.610.000,- inkl Normannset 

Industriområde. I tillegg er det vedtatt kr 6 mill i Husbanken til videre utlån. 

Øvrige låneopptak vedtatt i tillegg til økonomiplan: 

 KST Sak 17/20: Nytt arkivsystem, kr 1.500.000,- 

 FSK Sak 25/20: Anskaffelse gravemaskin, kr 600.000,- 

Total bevilget investeringsramme for 2020 er nå kr 29.710.000,- inkl. startlån. 

Hittil i år er det gjort lånopptak i Husbanken til videreutlån. For å spare rentekostnader gjøres 

resterende låneopptak ved behov ved igangsetting av investeringsprosjekt. 

 

 

Gjeld pr 01.01.20 3mnd Nibor Rente 

% 

Fastrente Rente % P.t. rente Rente 

% 

Kommunalbanken 64.789.940,- 1,48 33.020.880,- 2,19 33.879.140,- 1,32 

Husbanken     25.968.759,- 1,31 

 

Kommunen har fire fastrente lån i Kommunalbanken, som samlet utgjør 25% av 

låneporteføljen, og er innenfor vedtatt grense i kommunens finansreglement. Bindingstiden på 

fastrentelånene går ut i 2020, 2023, 2024 og 2026. For 2020 er det budsjettert avdrag for kr 

6,65 mill i driftsregnskapet, samt ca. 1,55 mill i investeringsregnskapet. Norges Bank justerte 

ned styringsrenten til 0,0% 07.05.20, og fører til lavere lånerente enn forventet. I tillegg kan 

det være hensiktsmessig å vurdere å binde renten for større deler av kommunens 

låneportefølje, for å sikre et mer stabilt og forutsigbart rente- og avdragsnivå i tiden fremover. 

 

Oppsummert 

Kommunens likviditet er stabil og det er midler til normal drift i tiden fremover. Derimot er 

situasjonen fortsatt slik at likviditeten i stor grad kommer av ubrukte lånemidler. Dette er ikke 

tegn på sunn økonomisk drift, og er ikke bærekraftig på lang sikt. Konsekvensene knyttet til 

Koronapandemien har kommet til syne i driftsregnskapet, derimot har den foreløpig ikke hatt 

merkbar virkning på likviditeten. Det er fortsatt usikkert hvilke konsekvenser dette får for 

driften i kommunen fremover. Til og med mars måned har nivå på driften forholdt seg 

tilnærmet lik samme periode i 2019, både på inntekts og utgiftssiden. I april derimot ser vi 

tegn til økte utgifter innenfor helsesektoren, og lavere inntekter for oppvekst. 
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BUDSJETTREGULERING 1.TERTIAL 2020 

 

 

Saksbehandler:  Alexander Gubberud Krogh Arkiv: 153   

Arkivsaksnr.: 20/242   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Formannskapets innstilling : 

 

Kommunestyret vedtar følgende reguleringer i Gamvik kommunes driftsbudsjett for 2020: 

 

Økt inntekt: 4.023.399,- 

Redusert inntekt: 7.550.502,- 

Økt utgift: 16.282.080,- 

Redusert utgift: 10.322.648,- 

 

Budsjettreguleringen gjøres opp med et merforbruk på kr 9.486.535,- 

 

Kommunestyret vedtar følgende reguleringer i Gamvik kommunes investeringsbudsjett for 

2020: 

 

Økt inntekt: 250.000,- 

Redusert inntekt: 750.000,- 

Økt utgift: 275.000,- 

Redusert utgift: 750.000,- 

 

Budsjettregulering investeringer gjøres i balanse. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Ramme 1 – Administrasjon og fellesutgifter 

Ansvarsområdene 1000 - 1400 Politiske organ og fellesutgifter gjøres opp med et 

mindreforbruk på kr 105 151,-. Dette skyldes bl.a. reduksjon i budsjettposter som har blitt 

påvirket av koronasituasjonen (reiseutgifter, kommunal bevertning m.m.). På ansvarsområdet 

1205 – tillitsvalgte, er budsjettet regulert med -93 351,-. Dette skyldes utbetaling av fastlønn 

(frikjøp) ikke har vært så høyt som budsjettert. 

 

Ansvarsområdene 2000 - 2200 Sentralledelsen gjøres opp med et mindre forbruk på  

kr 125 500,-. Dette skyldes bl.a. merinntekter på sykelønnsrefusjoner. Det er redusert inntekt 

på servicekontoret på kr 100 000,-. Dette skyldes feilbudsjettert refusjon av fødselspenger. 

 

Ramme 2 – Undervisning, barnehager og kultur 

Ansvarsområde 3100 – 3121 Undervisning – her er det et mindreforbruk.  

Det er to forhold som gir mindreforbruk: 
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1. 3104 Felles undervisning – her ser det ut som om stipend fra Udir er satt opp to steder i 

budsjettet. Utbetalingen av stipend fra Udir er flyttet til en ny art. I budsjettprosessen hang 

tidligere art igjen og bidrar dermed med et mindreforbruk. 

2. Kulturskolelærer har sagt opp sin stilling. Dette frigjør lønnsmidler – i den perioden vi 

ikke har kulturskolelærer – det bidrar til et mindreforbruk. 

 

Ansvarsområde 3200 – 3212 Barnehager – her er aktiviteten større enn budsjettert.  

Merforbruket innen barnehageområdet er ikke full ut dekket opp.  Bemanningsnormen i 

barnehage er ganske kantete. Om det kommer ett barn over bemanningsnormen er kravet at 

det tilsettes en 100% stilling. Dette gjør området litt vanskelig å forutse samt budsjettere.  

Mindreforbruket innen ansvar 3100 – 3121 overføres til ansvarsområdet 3200 – 3221. 

 

Ramme 3 – Helse, sosial og barnevern 

Ansvarsområdene 3300 – 3302 Nav og sosial gjøres opp i balanse. 

 

Ansvarsområdene 3309 – 3311 Barnevern gjøres opp med et merforbruk på kr 722.500,- 

Dette kommer av ny belastende sak i høst, som ble meldt på gruppeleder møte 05.12.19. 

 

Ansvarsområdene 3400 – 3461 Helse gjøres opp med et merforbruk på kr 8.228.500,- 

Dette merforbruket skyldes først og fremst ansvarsområdet 3235 Miljøtjenesten, der det er 

store økte kostnader i forbindelse med ressurskrevende bruker innen psykiatrien. Informasjon 

om anslagsvis økte utgifter i psykiatri/miljøtjenesten ble meldt gruppeledermøte den 05.12.19 

og som også ble referert under budsjettbehandlingen i kommunestyremøte den 16.12.19. 

Videre skyldes merforbruket at under budsjettbehandlingen 2020 ble inntekstgrunnlaget fra 

driftsbudsjettet 2019 videreført, samt at tilskudd for en PU lagt til. Tilskuddet for PU går over 

rammen til kommunen, slik at dette ikke skulle vært lagt til ressurskrevende brukere. Det var 

også meldt inn en ressurskrevende bruker ekstra, men inntekstgrunnlaget falt bort. 

 

Merforbruk på ansvarsområde 3460 – helsesøstertjenesten skyldes at helsesøster kom tilbake 

fra permisjon tidligere enn antatt. I tillegg er det et inntektstap i forbindelse med reisevaksiner. 

 

I tillegg har de fleste tjenesteområdene et merforbruk som skyldes tilretteleggelse for 

beredskap og smitte, samt innkjøp av smittevernsutstyr i forbindelse med Corona viruset. 

 

Ramme 4 – Teknisk og kommunale bygg  

Ansvarsområdene 4100 – 4624 Teknisk gjøres opp med et mindreforbruk på kr 737.100,- 

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at det ved en feil er budsjettert for mye lønn på ansvar 

4100 og 4400 og i tillegg beregnet for lite leieinntekter på ansvar 4614 og 4615. 

Det er også gjort mindre reguleringer på budsjettposter for å tilpasse budsjettet til reelt behov 

for resten av året. Det er også gjort reguleringer slik at kostnader føres direkte på aktuelle 

ansvar. 

 

Ramme 6 - Finans  

Rammen gjøres opp med merforburk på kr 1.099.286,- 

Siste prognose fra KS pr 18.05.20 viser lavere overføring av skatt og rammetilskudd for 2020 

enn tidligere forventet. Denne viser sum forventet skatteinngang i 2020 på kr 26.513.000,- 

hele kr 2.057.000,- lavere enn budsjettert. Videre er budsjetterte rentekostnader redusert med 

kr 500.000,- som følge av lavere lånerente. 
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Regulering investeringsbudsjett: 

Mehamn vannverk – det er behov for å reasfaltere deler av Værveien der det lagt ned ny 

vannledning vinteren 2019. Budsjettet reguleres med kr 275 000,-. 

Forprosjekt Avløp Mehamn på grunn av kapasitetsproblemer vil ikke komme til utførelse i 

2020 – budsjett reduseres med kr 750 000,-. 

Ny vannledning Breidablikk kommer ikke til utførelse i 2020 på grunn av omprioritering.  

Bevilget beløp brukes til vannledning i Værveien, sør for strekningen som ble oppgradert 

vinteren 2019. 

 

Vedlegg: 

 

- Uttalelse fylkesmannen Årsbudsjett 2020. 
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BETALINGSREGULATIV FOR HELSE 2020 

 

 

Saksbehandler:  Anne-Marie Magnussen Arkiv: 231   

Arkivsaksnr.: 20/255   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Gamvik kommune vedtar vedlagt betalingsregulativ for helse. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

 

Vedlegg: 

 

- Betalingsregulativ innenfor helse 2020. 
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GAMVIK NORDKYN HAVN KF - ÅRSBUDSJETT 2020 

 

 

Saksbehandler:  Torfinn Vassvik Arkiv: 151   

Arkivsaksnr.: 20/256   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Innstilling : 

 

Budsjett 2020 for Gamvik-Nordkyn Havn KF vedtas. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Havnestyret skal vedta rammene for drift og investeringer for det kommende kalenderåret, jmf 

vedtektene for Gamvik-Nordkyn Havn KF. Gamvik kommunestyre skal så inviteres til å vedta 

havnestyrets vedtatte ramme. Havnestyret fastsetter så den nærmere fordelingen av de 

økonomiske rammene.  

 

Vedlegg: 

 

Forslag til budsjett for Gamvik-Nordkyn Havn KF, ligger som egne vedlegg til innkallingen, 

merket Bevilgningsoversikt drift GNH, Bevilgningsoversikt investering GNH pr ansvar, 

Bevilgningsoversikt investering GNH, Bevilgningsoversikt netto drift GNH pr ansvar, 

Oversikt langsiktige gjeldsforpliktelser GNH, Økonomisk oversikt - Drift GNH. 
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GAMVIK NORDKYN HAVN KF - BUDSJETTREGULERING 2020 

 

 

Saksbehandler:  Torfinn Vassvik Arkiv: 153   

Arkivsaksnr.: 20/257   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Innstilling : 

 

Budsjettregulering 2020 for Gamvik-Nordkyn Havn KF vedtas. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Havnestyret skal vedta rammene for drift og investeringer, og eventuelle budsjettreguleringer, 

jmf vedtektene for Gamvik-Nordkyn Havn KF. Gamvik kommunestyre skal så inviteres til å 

vedta havnestyrets vedtatte ramme. Havnestyret fastsetter så den nærmere fordelingen av de 

økonomiske rammene. 

 

Havnestyret vedtok den 19.12.19, budsjett for 2020.  

 

Havnestyret vedtok den 27.05.20, første budsjettregulering for 2020. Flere 

investeringsprosjekter fra 2019 er fortsatt løpende, og er av den grunn tatt inn i 

budsjettregulering for 2020. Dette gjelder Flytebrygge Mehamn store båter, Flytebrygge 

Skjånes og Flytebrygge Nervei. 

 

Nye prosjekter som er oppført på investeringsbudsjettet med gjennomføringsløp i 2020, er nytt 

strømanlegg og uteriggere for fiskebåter på holmen i Mehamn, oppgradering av 

flytebryggeanlegg i Gamvik og Skjånes, forprosjekt terminalkai i Mehamn, oppgradering kai 

Laggo, oppgradering av terminalkai Mehamn, nytt kompressoranlegg til fryselager terminal 

Mehamn og Prosjekt Polar. 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til budsjettregulering for Gamvik-Nordkyn Havn KF, ligger som egne vedlegg til 

innkallingen, merket Bevilgningsoversikt drift GNH, Bevilgningsoversikt investering GNH pr 

ansvar, Bevilgningsoversikt investering GNH, Bevilgningsoversikt netto drift GNH pr ansvar, 

Oversikt langsiktige gjeldsforpliktelser GNH, Økonomisk oversikt - Drift GNH. 
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MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR GAMVIKSKOLEN 2020 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Tove Rise Nornes Arkiv: 144 A2   

Arkivsaksnr.: 20/258   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Strategi for kvalitet, Mål- og tiltaksplan for Gamvikskolen tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 
Skolene har over tid arbeidet med å få på plass en utviklingsplan som kan gi felles retning for felles 

arbeid i å utvikle skolene. I prosessen har vi hatt veiledning av veilederkorpset.  I det første møte 

kommunen hadde med veilederkorpset var områdene som har fått plass i planen omtalt. Det er 

områder som er valgt på bakgrunn av den kunnskapen som er om skolene i kommunen per nå.  

Skolene i Gamvik kommune, Gamvikskolen, har satt seg langsiktige mål og det skal arbeides med 

strukturer og prosesser. Veilederkorpset har vært både kritisk venn og pådriver i arbeidet.  

I tillegg til denne planen er det tatt i bruk et kvalitetssystem. Alle kommuner er pålagt å ha et 

forsvarlig system som sikrer at opplæringsloven blir fulgt. Kvalitetssystemet omtales som 1310 – 

som er paragrafen i opplæringsloven som pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere 

og følge opp at skoleeier etterlever opplæringslovverket. 

Dette systemet hjelper skolene samt kommunenivået å påse at det som skal gjøres blir gjort. Hver 

måned har en liste over gjøremål og gjøremålene er knyttet til lovverk. Systemet gir mulighet for 

lokal tilpasning. Vedlagt i innkallingen ligger et bilde av hvordan det er bygd opp. Gjøremål for august 

er tatt med. 

Vi har nå fått på plass en strategis plan som angir langsiktige mål for utviklingen av Gamvikskolen 

samt systemet 1310, som skal sikre god kvalitet i skolen. Dette vil gi god hjelp i å videreutvikle 

Gamviskolen. I tillegg har vi fortsatt veilederkorpset med oss. 

Vedlegg: 

- Bearbeida utviklingsplan – skolene i GK. 

- Uttalelse fra skolene gjeldende strategiplanen. 

- Oppbygging i kvalitetssystem for skolene.  
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OPPRETTELSE AV NY STILLING I NORDKYN BARNEVERN 

 

 

Saksbehandler:  Anne-Marie Magnussen Arkiv: 411   

Arkivsaksnr.: 20/253   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Det opprettes en ny stilling i 100 % stilling i barnevernet. Stillingen skal deles likt mellom 

Gamvik og Lebesby. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 
Nordkyn barnevernstjeneste har det siste året vært i en svært krevende og sårbar situasjon. Derfor 

trenger de flere ressurser i form av en ny barnevernskonsulent for å kunne klare å gi en forsvarlig 

barnevernstjeneste. I 2019 ble barnevakts ordning etablert(et lovkrav fra helsemyndighetene), hvor 

barnevernet skal være tilgjengelig hele døgnet. Nordkyn barnevernstjeneste består av 3 årsverk, som 

også innebærer barnevernsvakt hver 3 uke. Evalueringen i desember 2019 med fylkesmannen til 

stede, viser at barnevernstjenesten er meget sårbar og saksmengden har økt de siste årene og noen 

saker krever store utredninger, noe som medfører at vi må kjøpe tjenester fra privat 

barnevernskonsulent. 

Utgifter til kjøp av privat barnevernskonsulent(2018 - 2020).  

Kjøp av tjeneste fra privat Regnskap Budsjett 

2020 251 518 (regnskap hittil i år)  800 000 

2019 788 879 800 000 

 

Fylkesmannen fører tilsyn, jf. Barnevernloven § 2-3 jevnlig for å sikre at kommunens oppfyllelse av 

forpliktelser etter loven. I halvårsrapporten til Nordkyn barnevern fra 30.06.2019 – 31 12.2019 

melder barnevernstjenesten at tilsynsbesøk og oppfølging av barn i fosterhjem ikke var fulgt opp i 

forhold til fosterhjemsforskrift § 8. Nordkyn barneverntjeneste har tilsynsansvar for alle barn som 

både bor på Nordkyn eller andre steder i Norge. Dette sees på som brudd på fosterhjemsforskrift § 

8. 

Barnevernet må lage tiltaksplaner når hjelpetiltak vedtas. Disse planene må utarbeides innenfor en 

tidsramme. Barnevernstjenesten har ikke kapasitet med dagens bemanning til å overkomme kravet 

med de ressursene som de nå disponerer. Rapporten viser at de 4 av 22 barn med hjelpetiltak ikke 

har fått tiltaksplan og 6 av 18 barn med tiltaksplan har ikke fått den evaluert. Dette er brudd på 

barnevernsloven § 4 – 5. 
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Med økt saksbehandling, som til tider kan være svært krevende(ingen sak er lik), barnevakts ordning, 

til tider mye reisevirksomhet, samt å jobbe forebyggende i tett samarbeid med skole, helsestasjon, 

politi og andre hjelpeinstanser, må det tilføres mer ressurser til Nordkyn barnevernstjeneste. Kravet 

til forsvarlig tjenester i barneloven § 1- 4 tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig 

kompetanse tilgjengelig. I dialog med Nordkyn barnevernsleder og tilbakemelding fra fylkesmannen 

er arbeidsmengden og sårbarheten i tjenesten er for stor, for å utføre de oppgaver som er pålagt 

etter loven. 
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MØTEPLAN 2. HALVÅR 2020 - KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAP 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Korsberg Arkiv: 033 &17   

Arkivsaksnr.: 20/254   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/20 Kommunestyret 11.06.2020 

 

 

Innstilling : 

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

 

 


