Gamvik kommune

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested:
Møtedato:

Restauranten
15.12.2020

Tid: 10.00

Til stede på møtet
Alf Normann Hansen SV (Ordfører.)
Bjørg-Eva Langås SV (Varaordfører.)
Øyvind Berg SV
Inga Manndal SV
Susanne Grinde SP
Eskil Langås FRP
Ragnhild Vassvik AP
Torfinn Vassvik AP
Synnøve Vassvik AP
Marius Nilsen SP
Forfall:
Inge Bjørn Hansen AP
Gunn Mari Kverndal Kristiansen AP
Kari Sørbø Jonsson AP
Varamedlemmer:
Dan Hugo Andreassen SP
Dag Tommy Larsen AP
Robin Nilsen AP
Inge Brox AP
Fra adm. (evt. andre): Tor Ame Solvoll (Rådmann.)
Alexander Gubberud (Økonomisjef.)
Siv Anita Steel (Kontorleder/Personal.)
Unni Mari Lindstrøm (Helseleder.)
Kenny Tran (Teknisk sjef.)
Stein Arild Olaussen (Næringssjef.)
Asmund Fagerheim (Referent.)
Medlemmer:

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Postadresse:
Postboks 174
9770 MEHAMN

Sendt pr. e-post den 07.12.20.
Tilleggssak 79/20 og 80/20 settes opp i møtet.
69-79/20

Besøksadresse:
Rådhuset Vevikveien 6
MEHAMN

Telefon:
Telefaks:

78 49 63 00
78 49 63 01

Underskrifter:
Alf Normann Hansen SV

Dag Tommy Larsen AP

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Mehamn, 15. Desember 2020.
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69/20
GODKJENNINGA V INNKALLINGEN - VALGA V
PROTOKOLL UNDERSKRIVERE - KST 15.12.20

Innstilling:

Innkallingen godkjennes.
Protokollunderskrivere utpekes av møteleder.
Behandling:

Forslag:
Sak 79/20 - Tana vannområde og 80/20 Nytt reglement og valg ADU settes opp som
tilleggssak i møtet.
Votering: Enstemmig.

Innkallingen godkjennes.
Protokollunderskrivere:
Alf Normann Hansen SV

Dag Tommy Larsen AP

Vedtak:

Sak 79/20 - Tana vannområde og 80/20 Nytt reglement og valg ADU settes opp som
tilleggssak i møtet.
Enstemmig vedtatt.

Innkallingen godkjennes.
Protokollunderskrivere:
Alf Normann Hansen SV

Dag Tommy Larsen AP

70/20
SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER - KST 15.12.20

Innstilling:

Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning.
Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning.
Behandling:
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Votering habilitet Ragnhild Vassvik: Enst. (habil.)
Votering habilitet Torfinn Vassvik: Enst. (habil.)
Ragnhild Vassvik orienterer om fire kommuners samarbeidet (sendt pr. e-post den 11.12.20)
Havnesjefen orienterer om GNH KF, og besvarer spørsmål.
Orientering om nytt ungdomsråd:
24.11.20 ble det valgt nytt ungdomsråd av FSK.
08.12.20 valgte ungdomsrådet leder og nestleder
Følgende er valgt til Gamvik ungdomsråd, til utgangen av 2022.
Navn

Alder

Bosted

Harald Pettersen (leder)

14

Mehamn

Oda Johansen (nestleder)

13

Mehamn

Emil Pettersen

14

Mehamn

Lilija Kuznetsov

14

Gamvik

Odin Nordstrand-Piisilå

13

Skjånes

Elada Mickeviciute

13

Mehamn

Emilie Kivikoski (vara)

13

Mehamn

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

71/20
VALGDAG - STORTINGSVALGET OG SAMETINGSV ALGET 2021

Innstilling:
Gamvik kommune gjennomfører Stortings- og Sametingsvalget 2021 den 13. September
2021.
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Behandling:
Votering innstilling: Enst.
Vedtak:
Gamvik kommune gjennomfører Stortings- og Sametingsvalget 2021 den 13. September
2021.
Enstemmig vedtatt.

72/20
MØTEPLAN FOR KST OG FSK 1.HALV ÅR 2021

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Behandling:
Forslag fra ordfører til møteplan 1. hal vår 2021 :
KST
25 februar
22 april
10 juni

FSK
4 februar
8 april
20 mai

Votering forslag ordfører: Enstemmig vedtatt.
Forslag AP:
Det bør avholdes møter i Formannskapet hver måned for å følge opp den krevende
økonomiske situasjonen kommunen er i.
Votering forslag AP: falt med 6 for og 7 mot.
Vedtak:
KST
25 februar
22 april
10 juni

FSK
4 februar
8 april
20 mai

Enstemmig vedtatt.
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73/20
TEMATISK PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2020-2024

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.
Behandling:

Næringssjefen orienterer nærmere, og besvarer spørsmål.
Felles tilleggsforslag:
8. Handlingsplan:
Nytt punkt 10: Dagsturhytte.
Votering tilleggsforslag: Enst.
Votering innstilling: Enst.
Vedtak:

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.
8. Handlingsplan:
Nytt punkt 10: Dagsturhytte.
Enstemmig vedtatt.

74/20
ÅRSDBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

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.
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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.
I medhold av eiendomsskatteloven§§ 2, 3(a) og 4 videreføres i 2020 eiendomsskatten
for næringseiendommer og eiendomsskatt for bolig- og fritidshus.
Eiendomsskattesatsen settes til 4 promille for 2021 (jfr eiendomsskatteloven§ 13).
Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret (jfr eiendomsskatteloven § 25).

a.
b.
c.
6.

Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta fremlagt økonomiplan på
sektornivå for 2021 - 2024.

Behandling:

Rådmannen orienterer nærmere om budsjettprosessen og veien videre, og besvarer spørsmål.
Møteleder åpner for debatt.

Forslag SV/SP/FRP:
7.

Kommunestyret ber rådmann utrede konsekvenser av tiltak for drift av kjøkken. Det
bør ses på fortsatt kommunal drift, eventuelt i kombinasjon med vekstbedrift.
Utredning bes lagt frem for politisk behandling innen 1 tertial 2021.

8.

Kommunestyret ber rådmann utrede sektor helse og teknisk for tiltak i nedtrekk av
drift, og komme tilbake med utreding til kommunestyret for politisk behandling innen
1 tertial 2021.

9.

Kommunestyret ber rådmann utrede en plan for inndekning av underskudd 2020, for
politisk behandling innen 1 tertial 2021.

10.

Egenandel til bygging av dagsturhytte i samarbeid med Finnmark friluftsråd
finansieres under drift.

Side 8 av 18

11.

I forhold til trepartssamarbeidet ber kommunestyret at formannskap, tillitsvalgte og
administrasjon skal komme sammen på nyåret og gjennomgå hovedavtalen. For å se på
hvordan prosesser skal være.

12.

I verbaldelen til rådmannens budsjettforslag ligger forslag til opprettelse av kultursjef i
40 % stilling. Ingen stillinger som ikke lovpålagte skal opprettes. Hvis det skal
opprettes nye stillinger skal dem vedtas av kommunestyret.
Konsulentvirksomhet bør fortrinnsvis brukes i forbindelse prosjekt.

Votering punkt 7: Vedtatt med 7 mot 6 stemmer.
Votering punkt 8: Vedtatt med 7 mot 6 stemmer.
Votering punkt 9: Vedtatt med 7 mot 6 stemmer.
Votering punkt 10: Enstemmig vedtatt.
Votering punkt 11 : Vedtatt med 7 mot 6 stemmer.
Votering punkt 12: Vedtatt med 12 mot 1 stemme.
Votering innstilling: Enstemmig vedtatt.

Forslag AP:

1. Ingen reduksjon av helsesenterets kjøkkentilbud og ingen brukerbetaling for
svømmehaller, samfunnshus og idrettshaller.

Gamvik Arbeiderparti kan støtte hovedlinjene i rådmannens budsjett, men ikke på følgende
punkter:
•

Det foreslås et helsekutt på kr. 500.000 som kan innebære redusert helgemat til
gamle og syke. Det er antydet at en vurderer en privat løsning, det mener vi er
medisinsk uforsvarlig og et forslag som viser at en ikke tar hensyn til, eller ikke
kjenner til sammenhengen mellom pleie og tilpasning av måltider til den enkelte
pasients situasjon. Matproduksjon i helseinstitusjoner krever nemlig en kompetanse
som private kjøkken i Gamvik ikke innehar.

•

Det er foreslått en merinntekt fra brukerbetaling for utleie av idrettshaller,
samfunnshus og svømmehaller på kr. 216.000. Dette er både dårlig
folkehelsepolitikk og ikke i tråd med «Idrettsplanen» vi nettopp har vedtatt og det
er i tillegg dårlig økonomi da erfaring så langt viser at en ikke når dette
inntektsmålet.
Disse kutt og merinntekter er budsjettert med en styrking av budsjettet på
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kr 716.000,Forslag til vedtak:

A. Det foretas ikke kutt på heisektorens kjøkken med kr 500.000.B. Den foreslåtte brukerbetaling for organisert bruk av svømmehaller, samfunnshus
og idrettshall på kr. 216.000,- tas ut av budsjettet.
Inndekning, kr 716.000, i budsjett 2021 sikres ved at:

•
•
•

Kr. 400.000 hentes fra teknisk sektor
Kr. 150.000 hentes fra skolesektoren
Kr. 166.000 hentes fra fellesutgifter

2. Etablering av dagsturhytte og videreføring av de foreldredrevne fritidsklubber

Vi foreslår videre at det avsettes kr 40.000,- som kommunens egenandel til oppføring av en
dagsturhytte i samarbeid med Finnmark friluftsråd. Dette er en god investering, både som et
helseforebyggende tiltak og som et prosjekt med god totaløkonomi, da hytta har en samlet
verdi på kr. 400.000. Vi foreslår også at dagsturhytta blir i kommunens eie, men at tilsyn og
vedlikehold utføres av lag og foreninger i Gamvik kommune etter avtale med kommunen.
Videre foreslår GAP at det avsettes kr. 100.000.- til de foreldredrevne fritidsklubbene i
Gamvik kommune.
Forslag til vedtak:

A. Det avsettes kr 40.000,- som kommunal egenandel til samfinansiering av en
dagsturhytte til kr.400.000.B. Det avsette kr 100.000, - til drift av foreldredrevne fritidsklubber i Gamvik kommune.
Inndekning, kr 140 000, - i budsjett 2021 sikres ved at:

•

0,14% hentes av netto driftsbudsjett for hver av sektorene fra 1.1 til og med 1.5.

3. Bedre politisk kontroll og styring og økt samarbeid med tillitsmannsapparatet.

Situasjonen er svært alvorlig, og vi forventer nå en tydeligere ledelse og større tilgang på
relevant og rettidig informasjon !
Vi minner i denne sammenheng også om kommunestyrets vedtak fra desember 2018, hvor
det blant annet heter:
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«Gamvik kommune iverksetter en prosess hvor både ledere, medarbeidere og
tillitsvalgte, vurderer Gamvik kommunes ressursbruk, organisering,
kompetansebehov og tjenesteproduksjon.
En videreutvikling av Gamvik kommune skal derfor både gi tjenester av høy kvalitet
samt skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø.»
Med henvisning til Gamvik Arbeiderpartis samarbeidsavtale med Fagforbundet i Gamvik og
vårt felles fokus på trepartssamarbeidet vil vi bemerke følgende:
•

Vi er kjent med at Hovedtillitsvalgte ikke har deltatt når rådmannens ledergruppe har
arbeidet med økonomiplan og budsjett for 2021.

•

Vi er kjent med at enhetslederne ikke har involvert lokale tillitsvalgte i tilsvarende
arbeid/prosesser i enhetene.

•

Vi er kjent med at det ikke foreligger protokoller fra drøftinger i
Administrasjonsutvalget som partssammensatt utvalg knyttet til budsjettarbeidet
for 2021

Dersom dette medfører riktighet er det et grovt brudd på lov- og avtaleverk og uklokt i en
situasjon hvor Gamvik kommune trenger god dialog, innovering og samarbeid med
tillitsmannsapparatet. Dette er ordførerens ansvar.
Det er nå vi trenger et velfungerende Administrasjonsutvalg som partssammensatt utvalg og
et godt trepartssamarbeid.

Forslag til vedtak:
•

Ordføreren må legge fram månedlig informasjon om drifts- og budsjettavvik, slik at
Formannskapet kan foreta en fortløpende risikovurdering og oppfølging.

•

Ordføreren skal sørge for at Administrasjonsutvalget som fagorgan for personal- og
organisasjonssaker og partssammensatt utvalg avholder møter slik den alvorlige
situasjonen krever.

Votering punkt 1 : falt med 7 mot 6 stemmer.
Votering punkt 2: falt med 7 mot 6 stemmer.
Votering punkt 3: falt med 7 mot 6 stemmer.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende:
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1.

Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2021 på kr 144.769.304,- fordelt på sektorer.

2.

Kommunestyret vedtar 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.

Kommunestyret vedtar lånopptak til videre utlån, startlån, på kr 2.000.000,Lånopptaket benyttes til videre utlån i henhold til kommuneloven § 14-17.

4.

Kommunestyret vedtar å sette skatteinntektene til kr. 28.661.000,-

5.

b.
c.

Kommunestyret vedtar å sette skattøret og formueskatt til høyeste sats etter stortingets
vedtak.
I medhold av eiendomsskatteloven§§ 2, 3(a) og 4 videreføres i 2020 eiendomsskatten
for næringseiendommer og eiendomsskatt for bolig- og fritidshus.
Eiendomsskattesatsen settes til 4 promille for 2021 (jfr eiendomsskatteloven§ 13).
Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret (jfr eiendomsskatteloven§ 25).

6.

Kommunestyret vedtar fremlagt økonomiplan på sektornivå for 2021 -2024.

7.

Kommunestyret ber rådmann utrede konsekvenser av tiltak for drift av kjøkken. Det
bør ses på fortsatt kommunal drift, eventuelt i kombinasjon med vekstbedrift.
Utredning bes lagt frem for politisk behandling innen 1 tertial 2021.

8.

Kommunestyret ber rådmann utrede sektor helse og teknisk for tiltak i nedtrekk av
drift, og komme tilbake med utreding til kommunestyret for politisk behandling innen
1 tertial 2021.

9.

Kommunestyret ber rådmann utrede en plan for inndekning av underskudd 2020, for
politisk behandling innen 1 tertial 2021.

10.

Egenandel til bygging av dagsturhytte i samarbeid med Finnmark friluftsråd
finansieres under drift.

11.

I forhold til trepartssamarbeidet ber kommunestyret at formannskap, tillitsvalgte og
administrasjon skal komme sammen på nyåret og gjennomgå hovedavtalen. For å se på
hvordan prosesser skal være.

12.

I verbaldelen til rådmannens budsjettforslag ligger forslag til opprettelse av kultursjef i
40 % stilling. Ingen stillinger som ikke lovpålagte skal opprettes. Hvis det skal
opprettes nye stillinger skal dem vedtas av kommunestyret.
Konsulentvirksomhet bør fortrinnsvis brukes i forbindelse prosjekt.

a.

Vedtatt etter punktvis avstemming.
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75/20
BET ALINGSREGULATIV 2021

Innstilling:
Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta følgende forslag til
betalingsregulativ 2021.
Behandling:
Tilleggsforslag AP:
Brukerbetaling for organisert trening for voksne i basseng, samfunnssal og Idrettshall i
Mehamn, Gamvik og Skjånes tas ut av betalingsregulativet.
Begrunnelse:
Dette er dårlig folkehelsepolitikk og ikke i tråd med den vedtatte «Idrettsplanen». Dette er i
tillegg dårlig økonomi da erfaringer viser at vi ikke vil nå inntektsmålet kombinert med
merarbeid for administrasjonen for å administrere innkrevingen.
Votering tilleggsforslag AP: falt med 6 mot 7 stemmer.
Votering innstilling: Enst.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til betalingsregulativ 2021.
Enstemmig vedtatt.

76/20
SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV I GAMVK KOMMUNE

Innstilling:
Kommunestyret innvilger permisjon fra politiske verv som omsøkt Jf. Kml.§7-9(3).
Varamedlem for medlemmet rykker automatisk opp som fast medlem i de utvalgene det
innvilges permisjon fra.
Behandling:
Tilleggsforslag AP:
Suppleringsvalg fra Arbeiderpartiet til OOU.
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Fast representant til OOU, etter fritak av Beate Leona Ekrem, foreslås Lisbeth Sandtrøen.

Opprykk til fast representant i OOU, i Inge Bjørn Hansens permisjonstid, blir Harald
Hansen.
Vara til OOU for Arbeiderpartiet blir i følgende rekkefølge:
Marina Johansen
Mann (Jan Erik Raanes)
Dame (Synøve Vassvik)
Mann Robin Nilsen
Begrunnelse:
Arbeiderpartiets gruppe har valgt kun to vararepresentanter til OOU. Nå som begge våre
faste representanter hhv. har søkt og innvilget fritak og permisjon står vi uten
varamedlemmer til OOU. Vi ønsker derfor å supplere vår representasjon med hhv. ny fast
representant og flere på varalista.
Votering tilleggsforslag AP: Enst.
Votering innstilling: Enst.
Vedtak:
Kommunestyret innvilger permisjon fra politiske verv som omsøkt Jf. Kml.§7-9(3).
Varamedlem for medlemmet rykker automatisk opp som fast medlem i de utvalgene det
innvilges permisjon fra.
Suppleringsvalg fra Arbeiderpartiet til OOU.
Fast representant til OOU, etter fritak av Beate Leona Ekrem, foreslås Lisbeth Sandtrøen.
Opprykk til fast representant i OOU, i Inge Bjørn Hansens permisjonstid, blir Harald
Hansen.
Vara til OOU for Arbeiderpartiet blir i følgende rekkefølge:
Marina Johansen
Mann (Jan Erik Raanes)
Dame (Synøve Vassvik)
Mann Robin Nilsen
Enstemmig vedtatt.

77/20
PPD MIDT-FINNMARK IKS - NY /ENDRET SELSKAPSAVTALE
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Innstilling:
Kommunestyret vedtar ny/endret selskapsavtale med PPD Midt-Finnmark IKS.

Behandling:
Votering innstilling: Enst.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar ny/endret selskapsavtale med PPD Midt-Finnmark IKS.

Enstemmig vedtatt.

78/20

ETABLERINGAV HELSEFELLESKAP MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET OG
KOMMUNER I FINNMARK

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

Behandling:
Helseleder orienterer nærmere, og besvarer spørsmål.
Rådmannen orienterer nærmere.
Votering punkt 1 mot punkt 2: Punkt 1 enstemmig vedtatt.

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

Enstemmig vedtatt.

79/20

VALG AV POLITISK OG ADMINISTRATIV REPRESENTANT - TANA
VANNOMRÅDE
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Innstilling:
1. Gamvik kommune velger Ordfører Alf Normann Hansen SV som politisk representant.
2. Gamvik kommune velger Teknisk sjefKenny Tran som administrativ representant.

Behandling:
Votering innstilling: Enst.

Vedtak:
1. Gamvik kommune velger Ordfører Alf Normann Hansen SV som politisk representant.
2. Gamvik kommune velger Teknisk sjefKenny Tran som administrativ representant.

Enstemmig vedtatt.

80/20

NYTT VALG AV REGLEMENT OG MEDLEMMER TIL ADU

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:
Nytt og gammelt reglement ADU ble delt ut i møtet, og forslaget til nytt reglement sendt pr. epost til KST.
Rådmannen orienterer nærmere, og besvarer spørsmål.
Felles forslag:
Punkt 2. Valg og sammensetning.
- Siste setning tas bort.
ValgADU:

Faste medlemmer:
Alf Normann Hansen SV (Leder.)
Lisbeth Sandtrøen AP (Nestleder.)
Bjørg-Eva Langås SV
Geir Langås FRP
Jan Erik Raanes AP
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Varamedlemmer:
SV/SP/FRP:
1. Susanne Grinde SP
2. Inga Manndal SV
3. Eskil Langås FRP
AP:
1. Inge Brox AP
2. Lisa Johansen AP
Votering felles forslag: Enst.

Vedtak:
Fremlagte reglement for ADU med følgende endring:
Punkt 2. Valg og sammensetning.
Siste setning tas bort.
Valg ADU:
Faste medlemmer:
Alf Normann Hansen SV (Leder.)
Lisbeth Sandtrøen AP (Nestleder.)
Bjørg-Eva Langås SV
Geir Langås FRP
Jan Erik Raanes AP
Varamedlemmer:
SV/SP/FRP:
1. Susanne Grinde SP
2. Inga Manndal SV
3. Eskil Langås FRP

AP:
1. Inge Brox AP
2. Lisa Johansen AP
Enstemmig vedtatt.

Side 17 av 18

Side 18 av 18

