
Gamvik kommune 
 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: KOMMUNESTYRET 

Møtested: Restauranten 

Møtedato: 15.12.2020 Tid: 10.00 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 49 63 00 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no  

Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

69/20 20/498   

 GODKJENNING AV INNKALLINGEN - VALG AV 

PROTOKOLLUNDERSKRIVERE - KST 15.12.20  

   

 

70/20 20/499   

 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER - KST 15.12.20  

   

 

71/20 20/399   

 VALGDAG - STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021  

   

 

72/20 20/506   

 MØTEPLAN FOR KST OG FSK 1.HALVÅR 2021  

   

 

73/20 20/466   

 TEMATISK PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2020-2024  

   

 

74/20 20/485   

 ÅRSDBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024  

   

 

75/20 20/486   

 BETALINGSREGULATIV 2021  

   

 

76/20 20/496   

 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV I GAMVK 

KOMMUNE  

   

 

mailto:postmottak@gamvik.kommune.no


77/20 20/520   

 PPD MIDT-FINNMARK IKS - NY/ENDRET SELSKAPSAVTALE  

   

 

78/20 20/522   

 ETABLERING AV HELSEFELLESKAP MELLOM 

FINNMARKSSYKEHUSET OG KOMMUNER I FINNMARK  

   

 

 

 

 

Mehamn, 7. Desember 2020. 
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GODKJENNING AV INNKALLINGEN - VALG AV 

PROTOKOLLUNDERSKRIVERE - KST 15.12.20 

 

 

Saksbehandler:  Åsmund Fagerheim Arkiv: 033 &17   

Arkivsaksnr.: 20/498   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/20 Kommunestyret 15.12.2020 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Innkallingen godkjennes. 

Protokollunderskrivere utpekes av møteleder. 

 

 

Saksopplysninger: 
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SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER - KST 15.12.20 

 

 

Saksbehandler:  Åsmund Fagerheim Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 20/499   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/20 Kommunestyret 15.12.2020 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. 

Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

 



  Sak  71/20 

 

Side 5 av 15   

VALGDAG - STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 

 

 

Saksbehandler:  Siv Anita Steel Arkiv: 01   

Arkivsaksnr.: 20/399   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/20 Kommunestyret 15.12.2020 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Gamvik kommune gjennomfører Stortings- og Sametingsvalget 2021 den 13. September 

2021. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Vedlegg: 

 

 Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid - 19 pandemien. 

 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag. 
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MØTEPLAN FOR KST OG FSK 1.HALVÅR 2021 

 

 

Saksbehandler:  Alf Normann Hansen Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 20/506   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/20 Kommunestyret 15.12.2020 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Saksopplysninger: 
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TEMATISK PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2020-2024 

 

 

Saksbehandler:  Stein Arild Olaussen Arkiv: 144 &13   

Arkivsaksnr.: 20/466   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/20 Kommunestyret 15.12.2020 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Kommunestyret vedtar den framlagte temaplan for Idrett og fysisk aktivitet med eventuelle 

endringer på bakgrunn av innspill vedlagt. Planen implementeres i kommunes samfunnsplan 

når den er ferdig, og rulleres årlig. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunen er i henhold til krav fra kulturdepartementet pliktig å lage “temaplan for idrett og 

fysisk aktivitet”. Plankravet begrunnes med at anleggsutbygging i kommunene bør bli 

gjenstand for klare behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idretts relaterte mål. 

Som grunnlag for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ligger Stortingsmeldinger nr. 

14 (1999-2000), «Idrettsliv i endring», nr. 16 (2002-2003) «Resept for eit sunnare Noreg» og 

nr 39 (2006-2007) «Frivillighet for alle». 

 

Gamvik kommune satte i 2018 i gang med å utarbeide en ny plan for Idrett og fysisk aktivitet. 

Bakgrunnen var at den gamle planen gikk ut i 2010. Det betyr at vi ikke hadde en gyldig plan 

og dermed var avskåret fra å søke tippemidler. Den framlagte planen var ferdig utarbeidet i 

2019, men ble ikke sendt til politisk behandling. Dette skyldtes en misforståelse om at 

samfunnsplanen måtte gjøres ferdig først. Det er ikke riktig. Det er ingenting i veien for at 

temaplaner som skal være en del av samfunnsdelen kan behandles særskilt og de er gyldig 

etter vedtak i kommunestyret. 

  

I oktober fikk næringsavdelinga i oppgave å gjennomgå det arbeidet som er gjort og legge 

planen fram for politisk behandling. Det er gjort. I og med at planen skulle vært behandlet i 

2019 er det gjort noen oppdateringer og endringer. Vi har også hatt en dialog med 

planavdelinga i Troms og Finnmark Fylkeskommune for å forsikre oss om at vi har en gyldig 

plan etter vedtak i kommunestyret. Det er av stor betydning for at både kommunen, og lag og 

foreninger det skal kunne søke tippemidler  

 

I utgangspunktet var det tenkt at dette skulle være en kommunedelplan, hjemlet i plan og 

bygningslovens §§ 1, 1 - 1, og 11 - 4. Dette er ikke mulig da det ble gjort flere formelle feil i 

oppstarten av planarbeidet. For at dette skulle bli en kommunedelplan måtte følgende prosess 

være gjennomført i forkant av selve planarbeidet. 

 

• Utarbeidelse av planprogram 

• Oppstartsvarsel, med høring av planprogram (6 ukers høringsfrist) 

• Merknadsbehandling av oppstartsvarsel og planprogram 

• Medvirkningsprosesser under utarbeidelse av planen, iht. planprogrammet. Barn og 

unge har krav på aktiv medvirkning i planer som berører dem, noe de har her.  
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• Utarbeiding av planforslag 

• Høring av planforslag, 6 uker 

• Merknadsbehandling av planforslag 

• Politisk behandling, vedtak 

 

Det er særlig de tre første punktene som var viktig for at dette skulle bli en kommunedelplan. 

Dersom det fortsatt er ønskelig må hele prosessen starte på nytt. Men det betyr ikke at det 

gjennomførte planarbeidet er bortkastet og ikke kan benyttes. Det er ingen krav om at denne 

type planer skal være en kommunedelplan, tvert i mot. Det som er vanlig er at de vedtas som 

temaplanen og legges inn under samfunnsdelen.  Planen har i utgangspunktet vært på en seks 

ukers høring. I og med at dette blir en temaplan er det nok med to ukers høring. De innspill 

som er kommet legges ved så blir det opp til kommunestyret om de skal vektlegges eller ikke.  

 

Etter at kommunestyret har behandlet saka, blir varsel om vedtak sendt til alle påkrevde 

høringsinstanser og Gamvik kommune vil ha en godkjent plan for idrett og fysisk aktivitet fra 

2021. 

 

Vedlegg: 

• Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2024. 

• Uttalelse høringsforslag fra Sametinget. 

• Innspill idrettsplan fra Gunn Mari Kverdal Kristiansen. 

• Innspill idrettsplan fra John Oluf Johansen. 
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ÅRSDBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024 

 

 

Saksbehandler:  Alexander Gubberud Krogh Arkiv: 210   

Arkivsaksnr.: 20/485   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

54/20 Formannskapet 24.11.2020 

74/20 Kommunestyret 15.12.2020 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta følgende: 

 

1. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta driftsbudsjett for 2021 på kr 

144.769.304,- fordelt på sektorer. 

 

2. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta investeringsbudsjett 2021 

med netto investeringsramme på kr 40.055.000,- i henhold til bevilgningsoversikt 

investering. Investeringene finansieres med et samlet lånopptak kr 40.055.000,- 

Lånopptaket benyttes til egne formål i henhold til kommuneloven § 14-15. 

 

3. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta lånopptak til videre utlån, 

startlån, på kr 2.000.000,- Lånopptaket benyttes til videre utlån i henhold til 

kommuneloven § 14-17. 

 

4. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta å sette skatteinntektene til kr. 

28.661.000,- 

 

5. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta å sette skattøret og 

formueskatt til høyeste sats etter stortingets vedtak. 

a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3(a) og 4 videreføres i 2020 eiendomsskatten 

for næringseiendommer og eiendomsskatt for bolig- og fritidshus. 

b. Eiendomsskattesatsen settes til 4 promille for 2021 (jfr eiendomsskatteloven § 13). 

c. Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret (jfr eiendomsskatteloven § 25). 

 

6. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta fremlagt økonomiplan på 

sektornivå for 2021 – 2024. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2020 sak 54/20 

 

Behandling: 

 

Rådmannen orienterer nærmere om budsjettprosessen og veien videre, og besvarer spørsmål. 

 

Økonomisjefen orienterer nærmere, og besvarer spørsmål. 

 

Helseleder og helsekonsulent orienterer nærmere, og besvarer spørsmål. 
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Votering innstilling: Enst. 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta følgende: 

 

1. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta driftsbudsjett for 2021 på kr 

144.769.304,- fordelt på sektorer. 

 

2. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta investeringsbudsjett 2021 

med netto investeringsramme på kr 40.055.000,- i henhold til bevilgningsoversikt 

investering. Investeringene finansieres med et samlet lånopptak kr 40.055.000,- 

Lånopptaket benyttes til egne formål i henhold til kommuneloven § 14-15. 

 

3. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta lånopptak til videre utlån, 

startlån, på kr 2.000.000,- Lånopptaket benyttes til videre utlån i henhold til 

kommuneloven § 14-17. 

 

4. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta å sette skatteinntektene til kr. 

28.661.000,- 

 

5. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta å sette skattøret og 

formueskatt til høyeste sats etter stortingets vedtak. 

a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3(a) og 4 videreføres i 2020 eiendomsskatten 

for næringseiendommer og eiendomsskatt for bolig- og fritidshus. 

b. Eiendomsskattesatsen settes til 4 promille for 2021 (jfr eiendomsskatteloven § 13). 

c. Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret (jfr eiendomsskatteloven § 25). 

 

6. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta fremlagt økonomiplan på 

sektornivå for 2021 – 2024. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

 

 

Rådmannen velger å legge frem årsbudsjett 2021 samt økonomiplan 2021 – 2024 i ett samlet 

dokument og samlet i en sak. Årsbudsjettet 2021 er første år i økonomiplanen. Detaljerte 

saksopplysninger ligger i det fremlagte budsjett- og økonomiplanforslaget. 

 

Vedlegg:  

 

Formannskapets forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024, vedtatt av 

FSK den 24.11.20. 
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Melding om vedtak/Inspill fra eldrerådet – Budsjettprosess 2021 – 2024. 

 

Uttalelse/Innspill fra Ungdomsrådet etter møte den 08.12.20 (ettersendes.) 
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BETALINGSREGULATIV 2021 

 

 

Saksbehandler:  Siv Anita Steel Arkiv: 231   

Arkivsaksnr.: 20/486   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

55/20 Formannskapet 24.11.2020 

75/20 Kommunestyret 15.12.2020 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta følgende forslag til 

betalingsregulativ 2021. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2020 sak 55/20 

 

Behandling: 

 

Rådmannen orienterer nærmere, og besvarer spørsmål. 

 

Votering innstilling: Enst. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta følgende forslag til 

betalingsregulativ 2021. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

 

Administrasjonen legger fram forslag til betalingsregulativ som bygger på det vedtatte 

regulativet for 2020.  

 

Vedlegg:  

 

Betalingsregulativ 2021. 
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SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV I GAMVK KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Alf Normann Hansen Arkiv: 033 &16   

Arkivsaksnr.: 20/496   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

76/20 Kommunestyret 15.12.2020 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Kommunestyret innvilger permisjon fra politiske verv som omsøkt Jf. Kml.§7-9(3). 

1. Varamedlem for medlemmet rykker automatisk opp som fast medlem i de utvalgene det 

innvilges permisjon fra. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Vedlegg:  

 

Søknad om permisjon fra politiske verv frem til 21. Juni 2021, fra Inge Bjørn Hansen AP av 

21.10.20. 
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PPD MIDT-FINNMARK IKS - NY/ENDRET SELSKAPSAVTALE 

 

 

Saksbehandler:  Alf Normann Hansen Arkiv: 033 &01   

Arkivsaksnr.: 20/520   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/20 Kommunestyret 15.12.2020 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Kommunstyret vedtar ny/endret selskapsavtale med PPD Midt-Finnmark IKS. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Vedlegg: 

 

 Anmodning om politisk behandling. 

 Ny/Endret salskapsavtale. 

 Protokoll av 25.11.20. 
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ETABLERING AV HELSEFELLESKAP MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET OG 

KOMMUNER I FINNMARK 

 

 

Saksbehandler:  Tor Arne Solvoll Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 20/522   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/20 Kommunestyret 15.12.2020 

 

Rådmannens innstilling : 

 

1. Gamvik kommune gir sin tilslutning til etablering av helsefelleskapet. 

 

2. Gamvik kommune gir ikke sin tilslutning til etablering av helsefelleskapet. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Vedlegg: 

 

 Politisk behandling – etablering av helsefelleskap. 

 Vedlegg 1 – Etablering av helsefelleskap Finnmark 2021. 

 Vedlegg 2 – Rapport helsefelleskap. 

 


