
Gamvik kommune 
 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: KOMMUNESTYRET 

Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus 

Møtedato: 25.02.2021 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  

1/21 21/68   

 GODKJENNING AV INNKALLINGEN - VALG AV 

PROTOKOLLUNDERSKRIVERE - KST 25.02.21  

   

 

2/21 21/69   

 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER - KST 25.02.21  

   

 

3/21 21/44   

 OPPNEVNING AV VALGSTYRE TIL STORTINGSVALGET OG 

SAMETINGSVALGET - 2021  

   

 

4/21 21/49   

 DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL 

VALGSTYRET  

   

 

5/21 21/46   

 TILSKUDD TIL KIRKELIG FELLESRÅD - UTBEDRING GAMVIK 

KIRKE  

   

 

6/21 21/48   

 MIDT-FINNMARK REGIONSAMARBEID - GRUNNAVTALE  

   

 

7/21 21/59   

 RETAKSERING AV BYGNINGER, VERK OG BRUK  

   

 

8/21 21/74   

 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNALT PLANUTVALG  

mailto:postmottak@gamvik.kommune.no


   

 

9/21 21/75   

 FORSKRIFT OM FARVANNSAVGIFT FOR GAMVIK KOMMUNE  

   

 

10/21 21/78   

 NYE VEDTEKTER FOR GAMVIK- NORDKYN HAVN KF  

   

 

11/21 21/79   

 HAVNEPLAN FOR GAMVIK KOMMUNE 2020-2024  

   

 

12/21 21/85   

 BUDSJETT 2021 - GAMVIK- NORDKYN HAVN KF  

   

 

13/21 21/89   

 VALG AV HAVNESTYRE  

   

 

14/21 21/87   

 FOLKEHELSEPLAN FOR GAMVIK KOMMUNE  

   

 

15/21 21/88   

 VALG AV MEDLEMMER TIL INTERKOMMUNALT RÅD FOR 

PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2020-2023  

   

 

16/21 21/86   

 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I ELDRERÅDET  

   

 

 

 

 

Mehamn, 18 Februar 2021. 
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GODKJENNING AV INNKALLINGEN - VALG AV 

PROTOKOLLUNDERSKRIVERE - KST 25.02.21 

 

 

Saksbehandler:  Åsmund Fagerheim Arkiv: 033 &17   

Arkivsaksnr.: 21/68   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/21 Kommunestyret 25.02.2021 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Innkallingen godkjennes. 

Protokollunderskrivere utpekes av møteleder. 

 

 

Saksopplysninger: 
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SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER - KST 25.02.21 

 

 

Saksbehandler:  Åsmund Fagerheim Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 21/69   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/21 Kommunestyret 25.02.2021 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. 

Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. 

 

 

Saksopplysninger: 
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OPPNEVNING AV VALGSTYRE TIL STORTINGSVALGET OG 

SAMETINGSVALGET - 2021 

 

 

Saksbehandler:  Siv Anita Steel Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 21/44   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/21 Formannskapet 11.02.2021 

3/21 Kommunestyret 25.02.2021 

 

Innstilling : 

 

Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyre å vedta at formannskapet velges som 

valgstyre for Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021. 

Som leder av valgstyret velges: Ordfører Alf Normann Hansen SV 

Som nestleder av valgstyret velges: Varaordfører Bjørg-Eva Langås SV 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.02.2021 sak 3/21 

 

Behandling: 

 

Rådmannen orienterer nærmere. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyre å vedta at formannskapet velges som 

valgstyre for Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021. 

Som leder av valgstyret velges: Ordfører Alf Normann Hansen SV 

Som nestleder av valgstyret velges: Varaordfører Bjørg-Eva Langås SV 

 

Votering: Enst. 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyre å vedta at formannskapet velges som 

valgstyre for Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021. 

Som leder av valgstyret velges: Ordfører Alf Normann Hansen SV 

Som nestleder av valgstyret velges: Varaordfører Bjørg-Eva Langås SV 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

 

I henhold til valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av 

kommunestyret selv. Kommunen kan ikke legge til grunn at tidligere ordning med 

formannskapet som valgstyre videreføres. I uttrykket «kommunestyret selv» ligger at 

myndigheten til å velge valgstyre ikke kan delegeres. 
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Kommunestyret selv velger valgstyrets leder og nestleder, jf. kommunelovens § 5-7, 2. ledd 

Valgstyret har ansvar for å forberede og gjennomføre valget på kommunalt nivå. 
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DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET 

 

 

Saksbehandler:  Siv Anita Steel Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 21/49   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/21 Formannskapet 11.02.2021 

4/21 Kommunestyret 25.02.2021 

 

Innstilling : 

 

Formannskapet innstiller ovenfor Kommunestyre og delegerer til Valgstyret å fatte vedtak i 

enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.02.2021 sak 4/21 

 

Behandling: 

 

Votering innstilling: Enst. 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet innstiller ovenfor Kommunestyre og delegerer til Valgstyret å fatte vedtak i 

enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

 

Andre dokumenter:  

Valgloven  

Kommuneloven  

 

Faktaopplysning:  

Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre 

medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere 

oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret, jf. valglovens § 4-2.  

Delegeringsadgangen omfatter enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell 

betydning, jf. kommuneloven § 5-7 fjerde ledd og § 13-1 sjette ledd.  

Ved tidligere valg har Kommunestyret delegert denne myndigheten til Valgstyret.  

 

Vurdering:  

Tidligere praksis kommer til anvendelse, og er i henhold til loven. Dette er en ordning som 

har fungert godt, og som administrasjonen innstiller på å videreføre.  

Ikke prinsipielle saker vil være:  

Oppnevne stemmestyre Oppnevne forhåndsstemmemottakere Fastsette stemmesteder og 

åpningstider Delegering av administrative oppgaver fra Valgstyre til administrasjon. 
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TILSKUDD TIL KIRKELIG FELLESRÅD - UTBEDRING GAMVIK KIRKE 

 

 

Saksbehandler:  Tor Arne Solvoll Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 21/46   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/21 Formannskapet 11.02.2021 

5/21 Kommunestyret 25.02.2021 

 

Innstilling : 

 

Formannskapet innstiller ovenfor Kommunestyret at: 

 

1. Kommunestyret slutter seg til foreliggende anmodning om styrking av fellesrådets 

budsjett på 100.000 til gjennomføring av faglig vurdering av byggets nåværende 

tilstand og utarbeidelse av oppdatert og kvalifisert prioritering av 

vedlikeholdsoppgaver for Gamvik kirke. 

2. Kommunestyret slutter seg til at Gamvik sogn engasjerer en rådgivende ingeniør for 

oppdraget. 

3. Kommunestyret slutter seg til at Gamvik sogn kan benytte innhentet direktetilbud om 

rådgivende ingeniørarbeid fra Norconsult AS som blant annet omfatter følgende, 

innledende tiltak som dekker oppdraget med å frembringe en faglig vurdering av 

prioritering av vedlikeholdsoppgaver for Gamvik kirke ift.: 

 

• Byggeteknisk vurdering og prioritering av tiltak 

• Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag 

• Utsendelse og innhente tilbud 

• Tilbudsbefaring 

• Bistand til evaluering av tilbud og innstilling av entreprenør  

 

4. Kommunestyret anser at tilskuddet gis i henhold til Kommunestyrets vedtak 20/120 

«Vedlikehold av kirkebygg».  

 

5. Kommunestyret forutsetter at det skal inngås en prosess på bakgrunn av tiltaket med å 

søke eksterne midler for nødvendige tiltak som framkommer av rapporten. Dette 

arbeidet skal ledes av Gamvik sogn i samarbeid med Gamvik kommunes 

administrasjon. 

 

6.        Tiltaket finansieres via investeringsbudsjettet ved bruk av låneopptak Jf.Kml.§14-16, 

      og gis som tilskudd til Gamvik sogn. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.02.2021 sak 5/21 

 

Behandling: 

 

Rådmannen redegjør nærmere og besvarer spørsmål. 

Økonomisjefen orienterer nærmere og besvarer spørsmål. 
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Forslag til nytt punkt: 

 

6.  Tiltaket finansieres via investeringsbudsjettet ved bruk av låneopptak Jf.Kml.§14-16, 

     og gis som tilskudd til Gamvik sogn. 

 

Votering tilleggs punkt 6: Enst. 

 

Votering innstilling: Enst. 

 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret slutter seg til foreliggende anmodning om styrking av fellesrådets 

budsjett på 100.000 til gjennomføring av faglig vurdering av byggets nåværende 

tilstand og utarbeidelse av oppdatert og kvalifisert prioritering av 

vedlikeholdsoppgaver for Gamvik kirke. 

2. Kommunestyret slutter seg til at Gamvik sogn engasjerer en rådgivende ingeniør for 

oppdraget. 

3. Kommunestyret slutter seg til at Gamvik sogn kan benytte innhentet direktetilbud om 

rådgivende ingeniørarbeid fra Norconsult AS som blant annet omfatter følgende, 

innledende tiltak som dekker oppdraget med å frembringe en faglig vurdering av 

prioritering av vedlikeholdsoppgaver for Gamvik kirke ift.: 

 

• Byggeteknisk vurdering og prioritering av tiltak 

• Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag 

• Utsendelse og innhente tilbud 

• Tilbudsbefaring 

• Bistand til evaluering av tilbud og innstilling av entreprenør  

 

4. Kommunestyret anser at tilskuddet gis i henhold til Kommunestyrets vedtak 20/120 

«Vedlikehold av kirkebygg».  

5. Kommunestyret forutsetter at det skal inngås en prosess på bakgrunn av tiltaket med å 

søke eksterne midler for nødvendige tiltak som framkommer av rapporten. Dette 

arbeidet skal ledes av Gamvik sogn i samarbeid med Gamvik kommunes 

administrasjon. 

6.        Tiltaket finansieres via investeringsbudsjettet ved bruk av låneopptak Jf.Kml.§14-16, 

      og gis som tilskudd til Gamvik sogn. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om tilskudd fra Gamvik sogn – Oppfølging av vedtak sak 20/120 "Vedlikehold 

av kirkebygg" 
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Med utgangspunkt i Kommunestyrets vedtak 20/120 «Vedlikehold av kirkebygg», ansees det 

at søknaden om tilskudd for gjennomgang av tilstanden av kirkebygget og en prioritering av 

tiltak er nødvendig for å kunne vurdere tiltak og midler til dette fra kommunens side.  

 

Rådmannen er kjent med at kirkebygget har visuell slitasje og elde, men det er uvisst hvor 

omfattende dette er mht til byggets tilstand som går på det sikkerhetsmessige. 

 

Rådmannen har i dialogmøte med Gamvik sogn vurdert at det er muligheter for å kunne søke 

eksterne midler for nødvendige tiltak for kirken. For å kunne gå i gang med en søknadsprosess 

for dette må der foreligge en oppdatert tilstandsrapport av kirkebygget. 

 

Vurdering 

 

Rådmannen anser det som nødvendig å få utarbeidet et oppdatert grunnlag for vurdering av 

vedlikeholdsbehov av Gamvik kirkebygg med en prioritering av tiltak. 
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MIDT-FINNMARK REGIONSAMARBEID - GRUNNAVTALE 

 

 

Saksbehandler:  Tor Arne Solvoll Arkiv: 038 &01   

Arkivsaksnr.: 21/48   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/21 Formannskapet 11.02.2021 

6/21 Kommunestyret 25.02.2021 

 

Innstilling : 

 

Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret at: 

 

1. Kommunestyret slutter seg til foreliggende grunnavtale – samarbeid om 

tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling mellom kommunene Porsanger, Nordkapp, 

Lebesby og Gamvik (Midt-Finnmark).  

Grunnavtalen er en generell avtale og er ikke juridisk bindende, og har derfor ikke 

noen direkte konsekvenser for kommunens økonomi eller ansatte. 

2. Kommunestyret forutsetter at det skal inngås mer detaljerte tjenesteavtaler på aktuelle 

oppgaveområder og ser fram til forslag om forsterket samarbeid om IKT, barnevern, 

plankontor, økonomifunksjoner og administrative støttefunksjoner. 

3. Kommunestyret ønsker å inngå en regional utviklingsavtale om tjeneste- og 

samfunnsutvikling i Midt-Finnmark med berørte regionale og nasjonale myndigheter. 

4. Kommunestyret ber politisk styringsgruppe vurdere behov for felles formannskap eller 

felles kommunestyremøte i løpet av 1.halvår 2021 for å sikre en bredere forankring av 

samarbeidets videre utvikling. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.02.2021 sak 6/21 

 

Behandling: 

 

Ragnhild Vassvik stiller seg inhabil. 

 

Votering habilitet: Enst. 

 

Ragnhild Vassvik ble erklært inhabil Jf. Kml.§11-10(1), og fratrer møtet etter sin orientering 

som prosjektleder. 

 

Prosjektleder orienterer nærmere. 

 

Rådmannen orienterer nærmere. 

 

Votering innstilling: Enst. 

 

Vedtak: 
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1. Kommunestyret slutter seg til foreliggende grunnavtale – samarbeid om 

tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling mellom kommunene Porsanger, Nordkapp, 

Lebesby og Gamvik (Midt-Finnmark).  

Grunnavtalen er en generell avtale og er ikke juridisk bindende, og har derfor ikke 

noen direkte konsekvenser for kommunens økonomi eller ansatte. 

2. Kommunestyret forutsetter at det skal inngås mer detaljerte tjenesteavtaler på aktuelle 

oppgaveområder og ser fram til forslag om forsterket samarbeid om IKT, barnevern, 

plankontor, økonomifunksjoner og administrative støttefunksjoner. 

3. Kommunestyret ønsker å inngå en regional utviklingsavtale om tjeneste- og 

samfunnsutvikling i Midt-Finnmark med berørte regionale og nasjonale myndigheter. 

4. Kommunestyret ber politisk styringsgruppe vurdere behov for felles formannskap eller 

felles kommunestyremøte i løpet av 1.halvår 2021 for å sikre en bredere forankring av 

samarbeidets videre utvikling. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

 

Vedlegg:  

 

Grunnavtale om kommunesamarbeidet i Midt-Finnmark. 

 

 

Pågående prosjekt om utvikling av et sterkere interkommunalt samarbeid i Midt-Finnmark ble 

startet opp etter initiativ fra kommunedirektørene/rådmennene i 2019. Bakgrunnen var felles 

utfordringer og betydelig faglig sårbarhet innenfor en rekke oppgaveområder som kan være 

egnet for interkommunalt samarbeid. Analyser i regi av Fylkesmannen viste at mye av dagens 

samarbeid var kortsiktig og ofte tilfeldig organisert. Det ble antatt at kommunene kan oppnå 

bedre og mer stabile tjenester ved en mer planmessig og langsiktig forpliktende utvikling av 

samarbeidet mellom faste partnere.  

 

Det pågående prosjektet har vært støttet med prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen.  

Prosjektledelsen arbeider med en ny prosjektsøknad for 2021. Fra Statsforvalteren er det 

signalisert at prosjektet i Midt-Finnmark er høyt prioritert med bakgrunn i kommunenes 

spesielle geografiske stilling og betydelige utfordringer knyttet til faglige sårbarhet og 

stabilitet. Dette er bl.a. dokumentert i statsforvalterens kommunedialog og foreliggende 

kommunebilder. 

  

Rådmannen er kjent med at videreføring av prosjektet har høy prioritet også i Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, bl.a. med bakgrunn i særskilt omtale av betydningen av et 

forsterket kommunesamarbeid i Nordområdemeldingen, samt i Distriktsdemografiutvalget 

som var ledet av Victor Normann. Det er derfor grunn til å forvente muligheter for betydelig 

økonomisk og faglig støtte fra regionale og nasjonale myndigheter, forutsatt at kommunene 

forplikter seg til et langsiktig samarbeid.  

 

 

Vurdering 
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I foreliggende grunnavtale konkretiseres felles mål og felles prinsipper for utvikling av et 

sterkere samarbeid om tjenester og samfunnsutvikling mellom de fire kommunene.  

 

Grunnavtalen skisserer også klare forventninger til regionale og sentrale myndigheter om 

tilgang til virkemidler, herunder at kommunene ønsker å inngå en regional utviklingsavtale 

om tjeneste- og samfunnsutvikling i Midt-Finnmark. 

 

Grunnavtalen har form av en generell avtale og har ikke direkte konsekvenser for 

kommunenes økonomi eller ansatte.  

 

Prosjektledelsen arbeider for tiden med konkretisering av samarbeid innenfor IKT, barnevern, 

plankontor og økonomifunksjoner som lønn og regnskap, samt andre administrative 

støttefunksjoner. Konkretisering av samarbeidet innen plankontor og barnevern starter opp nå 

i første halvdel av 2021. Porsanger kommune tar et særskilt ansvar for plankontor og Lebesby 

kommune har tilsvarende ansvar innen barnevern. Tilsvarende håper vi å komme i gang med 

konkretisering av samarbeidet innenfor IKT nå i første halvår av 2021. 

  

Det vil bli utarbeidet egne saksframlegg inkl. detaljerte tjenesteavtaler for de nevnte 

tjenesteområdene og aktuelle nye samarbeidsområder i løpet av 2021. Spørsmål om 

organisasjonsform og nærmere juridisk regulering av samarbeidet, inkl.  budsjett og 

kostnadsnøkler vil bli nærmere vurdert i de konkrete tjenesteavtalene.  

 

Når det gjelder organiseringen av det videre samarbeid, er det lagt opp til videreføring av en 

politisk styringsgruppe med deltakelse fra ordførerne. Kommunedirektørene/rådmennene 

mener det i en normalsituasjon uten korona ville vært naturlig å samle formannskapene og evt. 

kommunestyrene for å sikre en bredere politisk forankring av samarbeidet. 

Kommunedirektørene/rådmennene anbefaler at politisk styringsgruppe vurderer muligheter 

for en samling av formannskapene eller kommunestyrene i løpet av 1.halvår 2021. Det kan 

være aktuelt i lys av prosjektplan for 2021 og den videre dialog om ekstern støtte, inkl. mulig 

stillingsfortsterkning og evt. pilotstatus for samarbeidet.  

 

Det legges til grunn at foreliggende grunnavtale trer i kraft så snart kommunestyrene har 

behandlet saken.  

 

Kommunedirektørene/rådmennene har vanskelig for å se at det finnes andre og bedre 

alternativer til et forsterket kommunesamarbeid for å løse et stadig mer krevende 

kommuneoppdrag. Mer samarbeid er en nødvendig forutsetning for stabile og effektive lokale 

tjenester med god rettssikkerhet og attraktive fagmiljøer for de ansatte. 
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RETAKSERING AV BYGNINGER, VERK OG BRUK 

 

 

Saksbehandler:  Tor Arne Solvoll Arkiv: 232   

Arkivsaksnr.: 21/59   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/21 Kommunestyret 25.02.2021 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Saksopplysninger: 
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OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNALT PLANUTVALG 

 

 

Saksbehandler:  Tor Arne Solvoll Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 21/74   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/21 Kommunestyret 25.02.2021 

 

Rådmannens innstilling : 

 

1. Gamvik kommune vedtar å slutte seg til å delta i interkommunalt plansamarbeid om 

kystsoneplan for Vest-/Øst-Finnmark. 

 

2. Gamvik kommune forplikter seg til en egeninnsats på inntil kr 350 000 for å dekke sin 

andel ved deltakelse i prosjektet. 

 

3. Planmyndighet delegeres i henhold til plan- og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 og 9-3, til 

interkommunalt kystsoneplanutvalg for Vest-/Øst-Finnmark. Dette utvalg vil da ha 

myndighet til å varsle planoppstart, vedta planprogram og gjennomføre planprosessen 

frem til politisk behandling i kommunestyret i Gamvik kommune. 

  

4. Gamvik kommunestyre vedtar at det interkommunale kystsoneplanutvalgets 

sammensetning består av en representant med vara fra hver medvirkende kommune 

godtas. 

  

5. Fra Gamvik kommune velges:……………… med varamedlem …………….  til det 

interkommunale kystsoneplanutvalget.  Utvalget konstituerer seg selv i første møte. 

  

6. Gamvik kommune slutter seg til at ………….. er utpekt til kommunens administrative 

kontaktperson og koordinator for prosessen i Gamvik kommune. Kontaktpersonen skal 

være bindeledd mellom Gamvik kommune og prosjektet Vest-/Øst-Finnmark og bidra 

aktivt i arbeidet med kystsoneplanen. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplan for Vest- og Øst-Finnmark 

(produksjonsområde 12 og 13). Delegering av myndighet, og valg av 

representanter til interkommunalt kystsoneplanutvalg. 

 

 

 

 

Kort sammendrag: 
Finnmark fylkeskommune initierte og finansierte forsommeren 2018 et treårig 
prosjekt; Kystplan Finnmark for å få oppdaterte kystsoneplaner i alle kystkommuner i 
Finnmark. Her er det gått ut en anbefaling om å dele Finnmark i to interkommunale 
prosjekter, basert på produksjonsområder innenfor havbruk gitt av trafikklyssystemet.   
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Finnmarkskommunene har eldre og utdaterte planer og planene tar ikke i tilstrekkelig 
grad tar høyde for forventet vekst og aktivitet innenfor marine næringen. Resultatet 
er at det meste av dagens utvikling skjer via dispensasjoner, og en bit for bit 
utbygging uten forankring i helhetlige planer. Det er derfor stort behov for en helhetlig 
planlegging av kystsonen og å starte en prosess med oppdatering av de kommunale 
arealplanene for sjøområdene.   
 
Finnmarkskommunene har stilt seg positiv til å delta i en videre prosess.  Det betyr at 
samtlige kystkommuner vil kunne delta og at det dermed kan bli opptil 16 deltakende 
kommuner. De fleste av disse vil revidere og oppdatere sine arealplaner i sjø 
gjennom denne interkommunale prosessen, mens noen først og fremst deltar for å 
styrke sin kompetanse på arealplanlegging i sjø.     
 
Flere kommuner har uttrykt ønske om avklaring av rammevilkår, organisering og 
prosjektfinansiering før man tar stilling til å delta. For de deltakende kommunene vil 
kostandene være knyttet til en forpliktende egeninnsats i forbindelse med deltakelse 
på møter mm. De øvrige kostnader ved prosjektet som prosjektleder og innleie av 
kartressurser mm dekkes av prosjektet. Når det gjelder organiseringen av prosjektet 
så ledes det interkommunale prosjektet av et interkommunalt planutvalg, som består 
av en politisk representant fra hver kommune. Det interkommunale planutvalget har 
ansvar for planprosessen fra planoppstart til høring. De er også ansvarlig for 
merknadsbehandling og dialog for å løse innsigelser, og fremmer sin innstilling til 
kommunestyret. Kommunestyret er ansvarlig for å gjøre endelig vedtak om planen, 
megle med fylkesmannen, og eventuelt føre saken frem for KMD. For at dette skal 
være mulig anbefaler vi at kommunen gjør vedtak om å delegere planmyndigheten til 
det interkommunale planutvalget. Vi anbefaler at dette også gjøres av kommuner 
som i utgangspunktet ikke har ambisjoner om å revidere og oppdatere sine planer. 
Erfaringsmessig kan det oppstå ting i løpet av prosessen som medfører at 
kommunen likevel ønsker å gjøre mindre modifiseringer eller større justeringer i sine 
arealplaner for sjø. Hvis delegasjonsvedtaket allerede er vedtatt kan dette gjøres 
innenfor rammen av det pågående plansamarbeidet. Alternativt vil kommunen måtte 
kjøre en separat planprosess i egen regi.  
 
Vanligvis har kommunenes representant til i interkommunale planutvalg vært 
ordføreren. De politiske representantene i det interkommunale planutvalget vil ha et 
særlig ansvar for å fortløpende orientere og føre dialog med sine respektive 
kommunestyrer om planprosessen. 
 
I tillegg til det interkommunale planutvalget etableres det administrative 
arbeidsgruppes som vil ha det faglige ansvaret for planarbeidet.  Arbeidsgruppen(e) 
vil arbeide med konkrete arbeidsoppgaver som å bringe frem materiale fra de 
enkelte kommunene, delta i utarbeidelse av konsekvensvurderinger og ivareta 
kommunikasjon mellom administrasjonen i den enkelte kommune og prosjektet. 
Kontaktpersonen vil sammen med kommunens politiske medlem i IKPU delta i lokale 
medvirkningsprosesser. 
 
Arbeidet med å koordinere planarbeidet, organisere møter, lede arbeidet med 
fremstilling av planprogram og plan, samt gjennomføre høringer har vært ledet av 
prosjektleder og prosjektansvarlig for det interkommunale plansamarbeidet. 
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Vi ber derfor den enkelte kommune om å gjøre vedtak om:   
 

 deltakelse i prosjektet 

 delegering av planmyndigheten til et interkommunalt planutvalg  

 valg av en representant med vara per kommune til det interkommunale 
planutvalg  

 å utpeke en administrativ person med ansvar for kommunal saksbehandling 
og deltakelse i arbeidsmøter. 
 

 
Prosjektet anbefaler at man bruker organiseringsmodellen som ble brukt Kystplan 
Troms med et interkommunalt plansamarbeid i henhold til kapittel 9 i plan og 
bygningsloven. Dette er en modell som vi har goder erfaringer med. Et slikt 
samarbeid krever at kommunen delegerer planmyndighet for sjøarealene til et 
interkommunalt planutvalg.  Kommunen velger en representant med vara per 
kommune til planutvalget.  Det interkommunale planutvalget har ansvar for 
utarbeidelse av planoppstart, planprogram, planforslag og gjennomføring av høring.  
Planutvalget innstiller direkte til kommunestyrene i de deltakende kommunene.  Det 
endelige planvedtaket gjøres i hver enkelt kommune og kun for eget planområde, jf. 
§§ 9-2 og 9-3.  Det endelige produktet blir sådan ikke en felles plan, men et sømløst 
kart over kystsonen bestående av individuelle kommunale arealplaner i sjø.  

 
Saksopplysninger: 
Kommunene har et stort ansvar for å legge grunnlaget for en bærekraftig og 
langsiktig forvaltning av sjøarealene i sin kommune.  Det gjelder ikke bare for 
oppdrett, men for alle næringer.  Oppdaterte og aktuelle arealplaner for sjøareal er 
en viktig faktor denne forvaltningen. Planene i Finnmark er for det meste utdaterte og 
tar ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for forventet vekst og aktivitet innenfor marine 
næringen.  Under er det listet opp flere gode grunner til å gå i gang med en 
oppgradering av planene: 
 

 Økt aktivitet gir økt potensiale for konflikter.  Dagens bruk av sjøarealene 
spenner over et bredt spekter av aktiviteter og næringer og nye aktiviteter 
kommer stadig til.   

 Arealplaner knyttet til sjøareal har andre og mer dynamiske utfordringer enn 
arealplaner på land.  Ny teknologi, nye typer aktiviteter, ny kunnskap og nye 
forvaltningsprinsipp gir stadig nye utfordringer og problemstillinger i forhold til 
forvaltning av sjøarealene.     

 Jevnlig rullering av kommuneplanens arealdel er viktig: Samstemmighet om 
overordnede prinsipper og mål oppnådd gjennom en bred og grundig 
planprosess har begrenset varighet.   

 
Gjennom våren har TFFK vært i kontakt med samtlige Finnmarkskommuner, hvor 
kommunene stilte seg positive til en deltakelse inn i prosjektet. Det er ikke gjort 
vedtak i kommunestyrene i alle disse kommunene.  
 

Flere kommuner har uttrykt ønske om avklaring av rammevilkår, organisering og 
prosjektfinansiering før man tar stilling til å delta.   
 

Økonomi 
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Budsjettet for prosjektet er i stor grad basert på erfaringer fra tidligere budsjetter 
knyttet til Kystplan Troms. 
 
Budsjett hovedprosjekt Øst-Finnmark (PO 13) 2020 2021 2022 Sum 

Administrative kostnader vertskommune  
(kontor, data, regnskap, revisjon ol ) 50 000 100 000 100 000 250 000 

Programlisenser/nettside 30 000 30 000 30 000 90 000 

Kompetansebygging/formidling/reise 60 000 200 000 110 000 370 000 

Lønn Prosjektleder inkl, sosiale utg. 300 000 570 000 570 000 1 440 000 

Lønn prosjektmedarbeider inkl. sosiale utg. 
 

325 000 325 000 650 000 

Kjøp av eksterne tjenester 
 

200 000 
 

200 000 

Annonsering 50 000 50 000 50 000 150 000 

Deltakelse i  IKPU/styringsgruppe 240000 300000 120000 660 000 

Deltakelse folkemøter, innspillgrupper ol. 100000 250000 250000 600 000 

Arbeidsgruppe administrativt ansatte 360000 1260000 270000 1 890 000 

SUM utgifter 1 190 000 3 285 000 1 825 000 6 300 000 

SUM egeninnsats som inngår i utgifter 700 000 1 810 000 640 000 3 150 000 

          Finansiering         

Tilskudd fylkeskommunen 490 000 1 475 000 1 185 000 3 150 000
1
 

Egeninnsats fra kommunene       3 150 000 

    
6 300 000 

 Tabell 1 Budsjett som er grunnlag for søknad til fylkeskommunen. 

 
I budsjettet er kommunenes kostnader knyttet egeninnsats: 

1. Deltakelse i interkommunalt planutvalg, dvs reisekostnader og 

møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste hvis deltakende politiker ikke er 

frikjøpt. 

2. Innsats i arbeidsgruppe, dvs. bruk av arbeidstid til deltakelse i 

arbeidsmøter, reisekostnader knyttet til reise til arbeidsmøter og arbeidstid 

på arbeidsplass til saksutredning, lokal medvirkning ol.   

 

Disse kostnadene vil variere fra kommune til kommune.  Egeninnsats knytte til 

deltagelse på folkemøter, i innspillgrupper, møter med organisasjoner osv. vil i 

utgangspunktet ikke koste kommunen noe utover egen deltakelse og evt. 

arrangørkostnader. 

 

Det er innvilget midler fra tidligere FFK gjennom Finnmark havbruksfond for 
gjennomføring av prosjektet på 3.150.000,- til dekning av prosjektutgifter.  Prosjektet 
har lagt opp til en ferdigstillelse i utgangen av 2022. I denne delen av prosjektet bes 
deltakende kommuner om å gjøre vedtak og velge representanter til interkommunalt 
planutvalg.   
 
De øvrige midlene til prosjektet står deltakende kommuner for i form av egeninnsats, 
hvor man tar utgangspunkt vil foreslå å fordele dette beløpet likt mellom de 
deltakende kommunene. Dette med henvisning til at et av prosjektets viktigste mål er 
å styrke kompetansen og kapasiteten på arealplanleggingen i sjø hos kommunene.  
 

Tabellen under viser fordeling av kostnadene knyttet til prosjektet visst alle 
kommunene deltar.    

                                                 
1
 Kr. 1 500 000,- er allerede bevilget fra FFK gjennom prosjektet Kystplan Varanger, ref. 201900148 
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Kommune 2020 2021 2022 Total sum pr. kommune 

SØR-VARANGER 0 175 000 175 000 350 000 

TANA 0 175 000 175 000 350 000 

NESSEBY 0 175 000 175 000 350 000 

VADSØ 0 175 000 175 000 350 000 

VARDØ 0 175 000 175 000 350 000 

BÅTSFJORD 0 175 000 175 000 350 000 

BERLEVÅG 0 175 000 175 000 350 000 

LEBESBY 0 175 000 175 000 350 000 

GAMVIK 0 175 000 175 000 350 000 

 

SUM 

 
0 

 
1 575 000 

 
1 575 000 

 
3 150 000 

 
For Gamvik kommune er kostnadene beregnet til 350 000,- fordelt over to år. Hvis 
noen kommuner trekker seg kan beløpet bli noe høyere, det vil derfor være klokt å ta 
høyde for dette i vedtaket. 
 

Rammer for planleggingen 
Kystsoneplan er å regne som en del av kommuneplan og gjeldene for sjøarealene i 
kommunen.  Kapitel 11 i plan og bygningsloven setter rammer for planleggingen. En 
kommunal arealplan skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og 
vernes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.  
Arealdelen skal utformes i et langsiktig perspektiv og bør være så fleksibel at det er 
mulig å innpasse nye behov og muligheter innenfor planens rammer (se også kap. 5 
i forprosjektet).   
 
Det er relativt få arealformål som kan benyttes i sjøarealer.  De mest aktuelle er 
ferdsel, farled (inkl. havner og småbåthavn), fiske, akvakultur, natur- og 
friluftsområde.  I tillegg kan en del formål knyttet til land være aktuell i forbindelse 
med områder som ligger i overgangen sjø/land, f.eks. hvor det skal fylles i sjø.  Det 
er verd å merke seg at for arealformål knyttet til sjø er det PBL § 11-11 som gjelder.  
Det gir ikke samme mulighet til å knytte bestemmelser om f.eks. fysisk utforming av 
anlegg slik man kan gjøre til anlegg på land (PBL § 11-10). 
 
Plan og bygningsloven gir anledning til å knytte bestemmelser til miljøkvalitet, 
miljøoppfølging og – overvåkning (PBL § 11-9 nr. 6 og 8), men ofte vil særlover 
innenfor en sektor overstyrer plan og bygningsloven.  Et sentralt eksempel på dette 
er regulering av akvakulturanlegg som styres etter en rekke lover og forskrifter: 
akvakulturloven m/forskrift, matloven, dyrevelferdsloven, havne- og farvannsloven, 
forurensningsloven og vannressursloven.  I akvakulturloven § 6 er det gitt en 
kompetansefordeling mellom de ulike sektorlovene og sektormyndighetene.  
Kommunen som planmyndighet bestemmer hvor det er aktuelt å ha 
akvakulturanlegg, mens det er opp til fylkeskommunen og relevante 
sektormyndigheter å avgjøre hvem som skal kunne benytte seg av arealet sammen 
med omfang og vilkår for driften.  Kommunen har derfor i realiteten kun kompetanse 
til å sette av arealformål til akvakultur og bestemme hvilken artsgruppe eller art som 
kan oppdrettes innfor dette området (se kap.5.2 i forprosjektet).  
 
Det at andre forvaltningsorganer enn kommunen har ansvar for tildeling og drift av 
akvakulturtillatelser, fiskekvoter osv., fratar ikke kommunene ansvar og myndighet 
når det gjelder å sikre en god og bærekraftig bruk av sine sjøareal.  Dette sikres 
gjennom at kommuneplaner er pålagt å utføre konsekvensutredning i forhold til 
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akvakulturområder og at alle tiltak i arealplan vurderes i henhold til 
naturmangfoldloven.  Avsetting av områder som er viktige gyte- og oppvekstområder 
for fisk er med på å sikre at områdene i fremtiden ikke brukes til tiltak som vil være 
negativ for fiskebestanden. 
 
Planprogrammet vil være førende for planleggingen og skal redegjøre for formålet 
med planleggingen, medvirkning, hvilke plantemaer som er aktuelle og hvordan 
konsekvensutredning skal gjennomføres.  Planprogrammet skal legges ut til offentlig 
ettersyn samtidig som planoppstart varsles.  Planprogrammet vedtas av planutvalget. 
 

Organisering 
Det er aktuelt å bruke samme organiseringsmodellen som ble brukt i prosjektet 
Kystplan Troms. Prosjektet var organisert i form av et interkommunalt plansamarbeid 
i henhold til kapittel 9 i plan og bygningsloven.   
 

Lovgrunnlaget er i plan og bygningsloven kapittel 9 gjengitt nedfor i kursiv: 

Kapittel 9. Interkommunalt plansamarbeid 

§ 9-1. Interkommunalt plansamarbeid 

To eller flere kommuner bør samarbeide om planlegging etter denne lov når det er 
hensiktsmessig å samordne planleggingen over kommunegrenser. Samarbeidet kan omfatte 
alle kommunale plantyper. 

Interkommunalt plansamarbeid kan igangsettes som gjennomføring av regional planstrategi. 
Regional planmyndighet eller statlige myndigheter kan anmode kommunene om å innlede et 
slikt samarbeid når det anses nødvendig for å ivareta hensyn og løse oppgaver som går ut 
over den enkelte kommune. 

Når det anses nødvendig for å ivareta og løse nasjonale og viktige regionale hensyn og 
oppgaver, kan departementet pålegge kommuner å inngå i et slikt plansamarbeid. Herunder 
kan det bestemme organisering av plansamarbeidet, om hvilke oppgaver samarbeidet skal 
gjelde og om hvilket geografisk område det skal omfatte. Før slike bestemmelser gis, skal 
vedkommende kommuner ha hatt anledning til å uttale seg. 

§ 9-2. Organisering 

Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, med 
mindre kommunene er enige om noe annet. Med mindre annet er vedtatt av kommunene, 
fastsetter styret selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik det finner det 
hensiktsmessig. 

Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om organisering av interkommunalt plansamarbeid. 

§ 9-3. Planprosess og planinnhold 

For planprosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. kapittel 
11 og 12. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt 
område. 

De deltakende kommuner kan overføre til styret den myndighet til å treffe vedtak om 
planprosessen som etter loven er lagt til kommunen. 

Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område. 
 

Et interkommunalt plansamarbeid forutsetter at deltakende kommuner delegerer 
planmyndigheten til et interkommunalt planutvalg jf. styre i § 9-2. Alle deltakende 
kommuner skal være likt representert og det foreslås at det velges en representant 
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med vara per kommune.  Det interkommunale planutvalget får ansvar for planstart, 
utarbeide og fastsette felles planprogram og plan, jf. § 9-3.   
 
Planutvalget har videre ansvar for offentlig ettersyn, merknadsbehandling og 
innstillingsmyndighet til de respektive kommunestyrene. Det endelige planvedtaket 
gjøres i hver enkelt kommune og kun for eget planområde. Det endelige produktet 
blir sådan ikke en felles plan, men mange enkeltplaner laget over samme mal.  
 
Erfaringer fra andre interkommunale prosjekter viser at denne modellen er mest 
effektivt i å lede frem til en endelig plan.  Det forutsetter imidlertid god lokale 
forankring. Det er viktig at den enkelte kommune organiserer sitt interne arbeid 
(innspill/diskusjoner) slik at det blir god involvering hos kommunen. Den 
representanten som velges til det interkommunale planutvalget bør ha klare 
retningslinjer for hvem han/hun skal forholde seg til i for- og etterkant av 
behandlingen i det interkommunale planutvalget. Om dette skal være lokalt 
planutvalg, formannskap eller andre.  For nærmere beskrivelse av organisering og 
mandat til interkommunalt planutvalg vises til forprosjektet kap. 3.3 og 4.5 
 
Det bør også utpekes en administrativ representant som har ansvar for deltakelse i 
arbeidsgruppe og for den kommunale saksbehandlingen. For nærmere beskrivelse 
av oppgaver og organisering av arbeidsgruppe vises til forprosjektet kap. 3.4 og 4.6 

 

Vurdering 
 

Rådmann anbefaler Gamvik kommune å delta i interkommunalt plansamarbeid om 

kystsoneplan for Øst-Finnmark, PO 13, med forslag til organisering og 

gjennomføring, som beskrevet i dette saksfremlegg. 
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FORSKRIFT OM FARVANNSAVGIFT FOR GAMVIK KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Tor Arne Solvoll Arkiv: P01 231   

Arkivsaksnr.: 21/75   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/21 Kommunestyret 25.02.2021 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Kommunestyret vedtar forskrift om farvannsavgift for Gamvik kommune. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Havnestyret er gjennom vedtekter for Gamvik-Nordkyn Havn KF tillagt myndighet som 

Gamvik kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og 

forvaltningsmessige oppgaver Gamvik kommune er tillatt etter Lov av 21.06.2019 nr.70, 

havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne lov. 

 

Da Lov av 21. juni 2019 nr 70 (ny havne- og farvannslov) trådte i kraft 1. januar 2020 erstattet 

denne Lov av 17. april 2009 nr 19 (gammel havne- og farvannslov). Med denne lovendringer 

fulgte også overordnede forskrifter som videreførte nødvendige forskrifter som var fastsatt 

med hjemmel i gammel lov. For å kunne fortsette innkreving av farvannsavgift i Gamvik 

kommunes havneområde, må ny forskrift fastsettes med hjemmel i ny havne- og farvannslov. 

Farvannsavgiften skal dekke de kostnader Gamvik havn har ved utøving av den offentlige 

myndighet vi er tillagt gjennom havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter, og 

kostnader for å legge til rette for trygg og sikker ferdsel i kommunens sjøområde. 

  

Forskrift om kommunens beregning og innkreving av farvannsavgift (farvannsforskriften) 

2019-12-11 nr. 1838 regulerer innkrevingen og kostnadsbasen som skal ligge til grunn for 

avgiftsnivået.  

 

Vedlagte forslag til farvannsavgift, bygger på gjeldene forskrift om anløpsavgift, og vil 

således ikke føre til endringer for kommunen. Selvkostbudsjettet for anløpsavgiften benyttes 

videre. 

 

Vurdering: 

Ny havne- og farvannslov gir behov for å vedta en ny tilhørende forskrift som gir hjemmel til 

å kreve inn farvannsavgift. Farvannsavgifter dekker kostander Gamvik-Nordkyn havn KF har 

til å utføre lovpålagte oppgaver som havnemyndighet. Gamvik-Nordkyn havn KF er 

havnemyndighet for hele farvannet i Gamvik kommune. I farvannet er det omfattende anløp 

av skip til andre kaier enn de som eies og drives av Gamvik-Nordkyn havn KF og det er 

gjennom farvannsavgiften disse skip betaler sin andel av kostnadene knytte til lovpålagte 

tjenester. Det er derfor viktig at denne forskriften blir vedtatt. 
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NYE VEDTEKTER FOR GAMVIK- NORDKYN HAVN KF 

 

 

Saksbehandler:  Tor Arne Solvoll Arkiv: 037 &00   

Arkivsaksnr.: 21/78   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/21 Kommunestyret 25.02.2021 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Gamvik kommunestyre vedtar nye vedtekter for Gamvik-Nordkyn Havn KF. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Stortinget vedtok med virkning fra 01.01.2020 ny lov om havner og farvann (havne- og 

farvannsloven) av 21. juni 2019, nr. 70. Loven erstatter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og 

farvann mv. I tillegg er det gjort endringer i Lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) som dagens vedtekter henviser til. 

  

Hovedmålsettingen med en revidert havne- og farvannslov er å tydeliggjøre skillet i 

ansvarsområder mellom stat og kommune, etablere et mer tidsriktig regelverk for å bedre 

sikkerheten til sjøs, tilrettelegge for en mer effektiv og miljøvennlig drift samt ta hensyn til et 

konkurransedytig næringsliv. Loven skal også ivareta nasjonale forsvars- og 

beredskapsinteresser. 

 

Den nye loven trådte i kraft pr 1.1.2020, med overgangsbestemmelser frem til 31.12.2020. 

Basert på dette er det behov for formalendring i vedtektene til Gamvik-Nordkyn Havn KF. 

Vedlagt i saken er både eksisterende vedtekter samt havnestyrets vedtak til nye vedtekter. 

  

Havnestyret vedtok i sak 12/20 forslag til nye vedtekter. 

 

Vedlagt i saken er både eksisterende vedtekter samt forslag til nye vedtekter.  

 

Vurdering: 

Ny havne- og farvannslov gir behov for å vedta nye vedtekter for Gamvik-Nordkyn Havn KF. 

Styret i Gamvik-Nordkyn Havn KF anmoder derfor kommunestyre å vedta nye vedtekter for 

havneforetaket. 
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HAVNEPLAN FOR GAMVIK KOMMUNE 2020-2024 

 

 

Saksbehandler:  Tor Arne Solvoll Arkiv: 037 &30   

Arkivsaksnr.: 21/79   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/21 Kommunestyret 25.02.2021 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Havneplan for Gamvik kommune 2020 – 2024 vedtas. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Styret i Gamvik-Nordkyn Havn KF, vedtok i sak 4/19, å igangsette arbeid med rullering av 

havneplan for Gamvik kommune. 

  

Planarbeidet har vært ledet av Gamvik-Nordkyn Havn KF med daglig leder Torfinn Vassvik 

og styreleder Marius Nilsen. Prosjektgruppen har vært styret i GNH. Utarbeidelse av planen er 

gjennomført av Torill Olsen, Formidlingskraft AS i samarbeid med styringsgruppa. Det er i 

forbindelse med planarbeidet gjennomført åpne møter i Mehamn, Gamvik, Skjånes, 

Langfjordnes og Nervei.  

 

Det er en målsetting at havneforholdene i Gamvik kommune til enhver tid skal ligge i forkant 

av nasjonale og internasjonale krav til havnens utforming og sikkerhet. På den måten vil 

kommunen fremstå som en pålitelig og sikkerhetsmessing trygg havn overfor lokale og 

nasjonale havnebrukere.  

 

Havna er en viktig viktig aktør for næringsutvikling i kommunen og for å ivareta framtidige 

brukeres behov for etableringer i sjø- og sjørelaterte områder i kommunen.  

 

Den strategiske rammebetingelsen for havneplanen er å bidra til at Gamvik kommune blir mer 

attraktiv for næringsvirksomhet i havnenære områder, både for å styrke eksisterende 

næringsliv og tiltrekke seg ny aktivitet.  

 

Havneplanen er en sektorplan som inngår som en del av kommunens øvrige planverk. Den er 

et viktig styringsredskap for kommunen med tanke på å prioritere og styre utbygging av 

havner og legge til rette for infrastruktur tilknyttet havneformål.  

 

Planen omfatter situasjonsbeskrivelser, mål/strategier og forslag til tiltak i planperioden.  

 

Havneplanens overordna målsetting er å bidra til at Gamvik kommune tilrettelegger 

havneområdene i Mehamn, Gamvik, Skjånes, Langfjordnes, Nervei og Laggo for å bidra til at: 

 

1. Fiskere og fiskerirelatert virksomhet har moderne infrastruktur og fasiliteter for å drive 

næring. 
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2. Det legges til rette for at fiskerinæringa og reiselivsnæringa kan benytte havneområdene 

som «utstillingsvindu» for turister og besøkende. 

  

3. Gamvik kommune blir et mer attraktivt sted som tiltrekker seg nye innbyggere og ny 

aktivitet. 

  

4. Miljø- og forurensing ikke forsøpler og ødelegger havneområdene. 

  

5. Tilrettelegge havneforholdene slik at fiskefartøy velger å komme til Gamvik kommune.  

 

Vedlagt innkallingen ligger forslag til havneplan for Gamvik kommune 2020 – 2024. 
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BUDSJETT 2021 - GAMVIK- NORDKYN HAVN KF 

 

 

Saksbehandler:  Tor Arne Solvoll Arkiv: 151   

Arkivsaksnr.: 21/85   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/21 Kommunestyret 25.02.2021 

 

Rådmannens innstilling : 

 

Gamvik-Nordkyn Havn KF’s aggregerte drifts- og investeringsbudsjett for 2021 vedtas. 

Budsjettrammen gir Gamvik havns administrasjon handlingsfrihet innenfor prioritering av 

fremlagte investeringstiltak. Virksomhetens investeringsprosjekter i 2020 og 2021 finansieres 

gjennom låneopptak.  

 

Dersom ulike prosjekter ikke gjennomføres i løpet av 2021, og virksomhetens økonomi gir 

rom for det, vil administrasjonen stå fritt til raskere å nedbetale eksisterende låneportefølje. 

 

 

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.  

 

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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VALG AV HAVNESTYRE 

 

 

Saksbehandler:  Alf Normann Hansen Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 21/89   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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Rådmannens innstilling : 

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Saksopplysninger: 
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FOLKEHELSEPLAN FOR GAMVIK KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Stein Arild Olaussen Arkiv: 141   

Arkivsaksnr.: 21/87   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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Rådmannens innstilling : 

Kommunestyret vedtar den framlagte folkehelseplanen med foreslåtte satsingsområder. 

Satsingsområdene er basert på et prosessmøte som ble avholdt den 26.11.20 På møtet deltok 

16 representanter fra administrasjonen, politikere, organisasjoner, frivillige og 

elevrepresentanter møtte opp for å delta i utvelgelsen av prioriteringsområder.  

 

 

 Sikre gode levekår for arbeidsinnvandrere 

 Sikre betingelser for positiv og helsebringende livstil 

 Fremheve betydningen av frivilligheten i kommunen. 

 

Den framlagte folkehelseplanen vedtas som en temaplan og legges senere inn som en delplan i 

samfunnsplanen for Gamvik kommune. Folkehelseplanen revideres hvert fjerde år.  

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Vedlegg: 

 

1. Folkehelseoversikt – kortversjon ferdig. 

2. Rapport folkehelse Gamvik kommune. 

 

Alle kommuner skal ha en folkehelseplan. Folkehelsearbeid dreier seg om å utforme gode 

oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og å utvikle et samfunn som 

legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, 

inkludering og deltakelse. 

 

Gamvik kommune var på etterskudd med dette arbeidet men fikk i 2019 tilbud om å delta i et 

prosjekt i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune hvor man sammen med andre 

kommuner fikk bistand til å utarbeide en egen folkehelseplan. Fra Gamvik kommune deltok 

daværende helseleder Anne Marie Magnussen og næringssjef Stein-Arild Olaussen. Det er de 

som har hatt ansvaret for å sette sammen kommunens folkehelseplan.  

  

Et treffsikkert folkehelsearbeid skal gjøre at innbyggerne skal ha et best mulig grunnlag og 

være bedre rustet til å gjøre gode valg i sin hverdag. Oversikten skal i tillegg til å ligge til 

grunn for kommunens planstrategi, også være et sentralt dokument i utarbeidelsen av andre 

planer og strategier i kommunen 

  

Informasjonen i grunnlagsdokumentet baserer seg i hovedsak på: 
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 Opplysninger som gjøres tilgjengelig fra statlige helsemyndigheter og fra 

fylkeskommunen, herunder statistikk, undersøkelser og årsrapporter  

 Kunnskap fra kommunale enheter 

 Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha 

innvirkning på befolkningens helse  

 

 

 

 

Forankring i kommunens plansystem 

 

Folkehelseoversikten er basert på en grundig gjennomgang av faktorer som påvirker 

befolkningens helse. 
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VALG AV MEDLEMMER TIL INTERKOMMUNALT RÅD FOR PERSONER MED 

NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2020-2023 

 

 

Saksbehandler:  Alf Normann Hansen Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 21/88   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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Rådmannens innstilling : 

 

1. Som politisk representant velges …………. 

2. Som brukerrepresentant velges Margaret Paulsen. 

3. Som administrativ representant velges Unni Lindstrøm (helseleder.) 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Gamvik kommune er med i et interkommunalt samarbeid med Lebesby kommune, og velger 3 

medlemmer hver til rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Det skal velges en politisk 

representant, en brukerrepresentant og en representant fra administrasjonen. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I ELDRERÅDET 

 

 

Saksbehandler:  Alf Normann Hansen Arkiv: 033 &16   

Arkivsaksnr.: 21/86   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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Rådmannens innstilling : 

 

Kommunestyret innvilger fritak fra verv i eldrerådet som omsøkt Jf. Kml.§7-9(3). 

 

Varamedlem Vigdis Nordstrand (Skjånes) tiltrer som fast medlem, og forslag til ny vara fra 

Fjordan Pensjonistforening legges frem å vedtas av Eldrerådet. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fritak av 28.12.20. 

 


