
Gamvik kommune 
 

 

Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 Telefon: 78 49 63 00 

9770 MEHAMN MEHAMN Telefaks: 78 49 63 01 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Mehamn Samfunnshus    

Møtedato: 11.06.2020 Tid: 10.00 

 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Alf Normann Hansen SV (Ordfører.) 

Bjørg Eva Langås SV (Varaordfører.) 

Øyvind Berg SV 

Inga Manndal SV 

Susanne B. Grinde SP 

Ragnhild Vassvik AP 

Gunn Mari Kverndal Kristiansen AP 

Torfinn Vassvik AP 

Synnøve Vassvik AP 

Kari Sørbø Jonsson AP 

Forfall: Marius Nilsen SP 

Eskil Langås FRP 

Inge Bjørn Hansen AP 

Varamedlemmer: Vidar Karlstad SP 

Einar Håkon Fredriksen FRP 

Jan-Olaf Kjølstad Pettersen AP 

Fra adm. (evt. andre): Øyvind Korsberg (Rådmann.) 

Øystein Solaas (Teknisk sjef.) 

Åsmund Fagerheim (Referent.) 

  

Innkalling: Sendt pr.epost den 03.06.20 

Merknader:  

Behandlede saker: 28-48/20 

 

Underskrifter: 

 

Alf Normann Hansen SV    Synnøve Vassvik AP 

__________________________   _________________________ 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

 

 

Mehamn, 11. juni 2020. 
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28/20  

GODKJENNING AV INNKALLINGEN - VALG AV 

PROTOKOLLUNDERSKRIVERE - KST 11.06.20  

 

 

Innstilling: 

 

Innkallingen godkjennes. 

Valg av protokollunderskrivere utpekes av møteleder. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Innkallingen godkjennes. 

Valg av protokollunderskrivere: 

 

Alf Normann Hansen SV   Synnøve Vassvik AP 

 

Enst. 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Innkallingen godkjennes. 

Valg av protokollunderskrivere: 

 

Alf Normann Hansen SV   Synnøve Vassvik AP 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

29/20  

SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER - KST 11.06.20  

 

 

Innstilling: 

 

Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. 

Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
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Ordfører orienterer nærmere. 

 

 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. 

Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

30/20  

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2017 - 2029 - SLUTTBEHANDLING  

 

 

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 
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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. 

 
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 

 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Rambøll orienterer nærmere. 

 

Teknisk sjef orienterer nærmere og besvarer spørsmål. 

 

Rådmannen orienterer nærmere og besvarer spørsmål. 

 

Votering innstilling: Enst. 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

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 
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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. 

 
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 

 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

31/20  

REGULERINGSPLAN NORMANNSET - ENDRE REGULERINGSOMRÅDET  
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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. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Rambøll orienterer nærmere. 

 

Teknisk sjef orienterer nærmere. 

 

Rådmannen orienterer nærmere. 

 

Votering innstilling: Enst. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

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. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

32/20  

KARTLAGTE FRILUFTSOMRÅDER  

 

 

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.  
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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. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Teknisk sjef orienterer nærmere og besvarer spørsmål. 

 

Votering innstilling: Enst. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

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. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

33/20  

ÅRSBERETNING FOR MIDT-FINNMARK IUA 2019  

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Votering innstilling: Enst. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 
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&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

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

 

Enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

34/20  

ALTERNATIV BRUK AV VÆRVEIEN 101  

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

kommer. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Votering innstilling: Enst. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

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

kommer. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

35/20  

VALG AV MEDDOMMERE OG SKJØNNSMEDLEMMER  FOR PERIODEN 2021 - 

2024  

 

 

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: 
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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): 

 

 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Felles forslag på: 

 

Meddommere til Øst-Finnmark tingrett: 

 

Gunnbjørg Pettersen, Langfjordnes 

Margareth Paulsen, Mehamn 

Eli Bavda Johansen, Mehamn 

Synøve Vassvik, Gamvik 

Vigdis Nordstrand, Skjånes 

Wenche Ingebrigtsen, Skjånes 

 

Kjell Åge Mentyjærvi, Mehamn 

Lars Magne Hansen, Mehamn 

Idar Hansen, Mehamn 

Robin Nilsen, Nervei 

Stig Olsen, Gamvik 

Kai Brox, Gamvik 

 

Meddommere til Hålogaland lagmannsrett: 

 

Harald Hansen, Gamvik 

Lisbeth Sandtrøen, Mehamn 

 

Skjønnsmedlemer 2021-2024: 

 

Inga Manndal, Mehamn 

Jan-Olaf Kjølstad Pettersen, Nervei 

 

Votering forslag: Enst. 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  



  

Side 13 av 27 

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Meddommere til Øst-Finnmark tingrett: 

 

Gunnbjørg Pettersen, Langfjordnes 

Margareth Paulsen, Mehamn 

Eli Bavda Johansen, Mehamn 

Synøve Vassvik, Gamvik 

Vigdis Nordstrand, Skjånes 

Wenche Ingebrigtsen, Skjånes 

 

Kjell Åge Mentyjærvi, Mehamn 

Lars Magne Hansen, Mehamn 

Idar Hansen, Mehamn 

Robin Nilsen, Nervei 

Stig Olsen, Gamvik 

Kai Brox, Gamvik 

 

Meddommere til Hålogaland lagmannsrett: 

 

Harald Hansen, Gamvik 

Lisbeth Sandtrøen, Mehamn 

 

Skjønnsmedlemer 2021-2024: 

 

Inga Manndal, Mehamn 

Jan-Olaf Kjølstad Pettersen, Nervei 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

36/20  

VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER OG MØTEFULLMEKTIG 2020-2024  

 

 

Innstilling: 

 

Saken legges frem uten innstilling 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Felles forslag til forliksrådsmedlemmer og møtefullmektig for 2020-2024: 

 

Forliksrådet: 
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Ola Gabrielsen (leder) 

Sissel Johansen 

Reidun Bertheussen 

 

Varamedlemmer: 

 

Stig Olsen 

Inga Manndal 

Gunn Mari Kverndal Kristiansen 

 

Møtefullmektig: 

 

Kai Brox 

 

Vara for møtefullmektig: 

 

Torill Olsen 

 

Votering forslag: Enst. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Forliksrådet: 

 

Ola Gabrielsen (leder) 

Sissel Johansen 

Reidun Bertheussen 

 

Varamedlemmer: 

 

Stig Olsen 

Inga Manndal 

Gunn Mari Kverndal Kristiansen 

 

Møtefullmektig: 

 

Kai Brox 

 

Vara for møtefullmektig: 

 

Torill Olsen 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
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37/20  

FORLENGELSE AV BEVILLINGSPERIODE FOR SALG- OG 

SKJENKEBEVILLINGER  

 

 

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. 

 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Vidar Karlstad SP, Torfinn Vassvik AP og Synnøve Vassvik AP stiller spørsmål om sin 

habilitet. 

 

Rådmann orienterer om at alle er habil Jf. Kml.§11-10 punkt 3. 

 

Votering innstilling: Enst. 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

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. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

38/20  

NYTT REGLEMENT MEHAMN IDRETTSHALL  

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Gamvik kommunestyre vedtar reglement og retningslinjer slik det fremkommer i dette 

dokument. 

 



  

Side 16 av 27 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Rådmannen orienterer nærmere. 

 

Forslag til endringer AP: 

 

Nytt pkt i rådmannens  innstilling: 

 

Gamvik kommune tar initiativ overfor Lebesby kommune om å gå sammen om opprettelse av 

et felles Idrettsråd. 

 

Votering av nytt punkt: Enst. 

 

Endring i første avsnitt av retningslinjene: 

 

Tekst fra 5. setning tas bort – setning som begynner med: «Ved tildeling av tider…..»   og 

resten av avsnittet. 

 

Ny formulering i 3. avsnitt siste setning under retningslinjene: 

 

Tildeling av trening- og aktivitetstid gjøres av Idrettsrådet. Oppvekst- og omsorgsutvalget 

(OOU) er klageinstans. Administrasjonen saksbehandler for Idrettsrådet. 

Inntil Idrettsrådet er på plass håndterer administrasjonen tildelingen av trenings- og 

aktivitetstid. 

 

Presisering av pkt 7 – tillegg: 

 

…..gjelder ved idrettsarrangementer. 

 

 

 

Forslag til endring fra SV/SP og FRP: 

 

Søknadsfristen settes til 1.juni for perioden 15.august-15.juni 

Gjelder fra 2021. 

 

Tildeling: 

- Administrasjonen tildeler treningstid. 

- OOU er klageinstans. 

 

Tilføyelse punkt 7: 

 

…gjelder idrettsarrangement. 

 

Votering av AP forslag mot SV/SP og FRP:  

 

SV/SP og FRP forslag vedtatt med 7 mot 6 stemmer. 
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Votering innstilling med vedtatt endringsforslag og nytt punkt: Enst. 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

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 funksjonshemmende skal prioriteres før kl. 20.00.  Tildeling av 

trenings- og aktivitetstid gjøres av Administrasjonen, og Oppvekst- og omsorgsutvalget 

(OOU) er klageinstans.  

Søknadsfrist. 

1. Juni for perioden 15.august - 15.juni. Søknaden skal være skriftlig. 

Gjelder fra 2021.  

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 tildeling av aktivitets/treningstider. 

 

Følgende regler for bruk gjelder:  
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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.  

 

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 under idrettsarrangement.   

 

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.  

 

mailto:seko@gamvik.kommune.no
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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. 

 

13. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre tap av tilgang til idrettshallen for inntil et 

år. 

 

14. Gamvik kommune tar initiativ overfor Lebesby kommune om å gå sammen om 

opprettelse av et felles Idrettsråd. 

 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

39/20  

ØKTE MIDLER TIL NÆRINGSFONDET  

 

 

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. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Rådmannen orienterer nærmere. 

 

Næringssjef orienterer nærmere. 

 

Forslag fra SV/SP/FRP: 

 

På grunn av kommunens økonomiske situasjon settes det av kroner 0,- til kommunens 

næringsfond. 

 

 

Forslag fra AP: 
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Kommunestyret i Gamvik kommune har som intensjon å styrke det kommunale næringsfondet 

jfr vedtak gjort i FSK i sak 20/20. 

Inndekningen av forslaget må sees i sammenheng med den økonomiske utviklingen i 

kommunen. 

 

Votering forlag SV/SP/FRP mot forslag AP: Forslag fra SV/SP/FRP vedtatt med 7 mot 6 

stemmer. 

 

Innstilling FSK mot forslag fra SP/SP/FRP: Forlag fra SP/SV/FRP enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

På grunn av kommunens økonomiske situasjon settes det av kroner 0,- til kommunens 

næringsfond. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

40/20  

HANDLE LOKALT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALT EIDE BYGNINGER  

 

 

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. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Rådmannen redegjør nærmere. 

 

Forslag til endring og tillegg fra SV/SP/FRP/AP:  

 

Endring: «Hurtigs mulig» erstattes med «Hvis mulig», samt siste setning i innstillingen 

strykes. 

 

Tillegg: Hvis det tilføres eksterne midler så settes det opp en prioritert liste av tiltak i hele 

kommunen av Formannskapet. 

 

Votering av innstilling med forslag til endringer og tillegg: Enst. 
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&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

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 hvis mulig, og bruk 

av lokal arbeidskraft og lokale firmaer prioriteres. 

Hvis det tilføres eksterne midler så settes det opp en prioritert liste av tiltak i hele kommunen 

av Formannskapet. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

41/20  

LIKVIDITETS OG GJELDSFORVALTNINGSRAPPORT PR.30. APRIL 2020  

 

 

Formannskapets innstilling: 

 

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

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Økonomisjef orienterer nærmere og besvarer spørsmål. 

 

Votering innstilling: Enst. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

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

 

Enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

42/20  

BUDSJETTREGULERING 1.TERTIAL 2020  
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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 merforburk 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. 

 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Rådmannen redegjør nærmere og besvarer spørsmål. 

 

Forslag om tillegg til innstilling fra AP: 

 

Det må lages en plan for en sektorvis besparelse innen utløp av 2021: 

 

Rådmannen legger frem et konsekvensutredet framlegg, etter samråd med de tillitsvalgtes 

organisasjoner, til kommunestyremøtet i oktober. 

 

Votering: Forslag om tillegg fra AP falt med 7 mot 6 stemmer. 

 

Votering innstilling: Enst. 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

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,- 
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Redusert utgift: 10.322.648,- 

 

Budsjettreguleringen gjøres opp med et merforburk 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. 

 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

43/20  

BETALINGSREGULATIV FOR HELSE 2020  

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Gamvik kommune vedtar vedlagt betalingsregulativ for helse. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Votering: Enst. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Gamvik kommune vedtar vedlagt betalingsregulativ for helse. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

44/20  

GAMVIK NORDKYN HAVN KF - ÅRSBUDSJETT 2020  
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Innstilling: 

 

Budsjett 2020 for Gamvik-Nordkyn Havn KF vedtas. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Torfinn Vassvik AP stiller spørsmål om sin habilitet. 

 

Rådmann orienterer om at alle er habil Jf. Kml.§11-10 punkt 3. 

 

Votering: Enst. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Budsjett 2020 for Gamvik-Nordkyn Havn KF vedtas. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

45/20  

GAMVIK NORDKYN HAVN KF - BUDSJETTREGULERING 2020  

 

 

Innstilling: 

 

Budsjettregulering 2020 for Gamvik-Nordkyn Havn KF vedtas. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Havnesjef orienterer nærmere og besvarer spørsmål. 

 

Tillegg til innstilling fra Havnesjef i sak 45/20: 

 

Kommunestyret gir tillatelse til at Gamvik-Nordkyn Havn KF kan ta opp et nytt lån på kr 

3.050.000,- for å fullfinansiere prosjekter listet i skjema, "Bevilgningsoversikt investering 

GNH pr ansvar, Budsjettreg 2020, 27.05.20". De respektive prosjektene som gjelder 

låneopptaket er nytt strømanlegg og uteriggere for fiskebåter ved Gamvik-Nordkyn Havn KFs 

flytebryggeanlegg på Holmen i Mehamn, Oppgradering av gammelt flytebryggeanlegg for 

fiskebåter i Gamvik, Oppgradering av flytebryggeanlegg for fiskebåter på skjånes, 

Forproskjekt terminalanlegg/kai Mehamn, Kai Laggo oppgradering og Terminal 

Mehamn(fasadeendring, oppgradering av stolpestruktur og gangvei. 
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Votering innstilling med tillegg: Enst. 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Budsjettregulering 2020 for Gamvik-Nordkyn Havn KF vedtas. 

 

Kommunestyret gir tillatelse til at Gamvik-Nordkyn Havn KF kan ta opp et nytt lån på kr 

3.050.000,- for å fullfinansiere prosjekter listet i skjema, "Bevilgningsoversikt investering 

GNH pr ansvar, Budsjettreg 2020, 27.05.20". De respektive prosjektene som gjelder 

låneopptaket er nytt strømanlegg og uteriggere for fiskebåter ved Gamvik-Nordkyn Havn KFs 

flytebryggeanlegg på Holmen i Mehamn, Oppgradering av gammelt flytebryggeanlegg for 

fiskebåter i Gamvik, Oppgradering av flytebryggeanlegg for fiskebåter på Skjånes, Forprosjekt 

terminalanlegg/kai Mehamn, Kai Laggo oppgradering og Terminal Mehamn(fasadeendring, 

oppgradering av stolpestruktur og gangvei. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

46/20  

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR GAMVIKSKOLEN 2020 - 2023  

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Oppvekstleder orienterer nærmere og besvarer spørsmål. 

 

Votering: Enst. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

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

 

Enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
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47/20  

OPPRETTELSE AV NY STILLING I NORDKYN BARNEVERN  

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

Gamvik og Lebesby. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Rådmannen redegjør nærmere. 

 

Votering: Enst. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

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

Gamvik og Lebesby. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

48/20  

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2020 - KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAP  

 

 

Innstilling: 

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Møteleders forslag til møteplan andre halvår 2020: 

 

Formannskapet: 

 

20. august 

1. oktober 

24. november 
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Kommunestyret: 

 

8. september 

22. oktober 

15. desember 

 

Votering: Enst. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Møteplan andre halvår 2020: 

 

Formannskapet: 

 

20. august 

1. oktober 

24. november 

 

 

Kommunestyret: 

 

8. september 

22. oktober 

15. desember 

 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  


