
  

 

 

Nordkapp kommune 
 

 

Møteinnkalling

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Rådhussalen, Rådhuset 
Dato: 24.06.2010 
Tid: 12:00 

 
Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun 
ved spesiell innkalling. 
 
Innkalling er sendt til:   
Navn Funksjon Representerer 
Kristina Hansen Leder AP 
Lars Helge Jensen Nestleder H 
Roy Arne Olsen Medlem FP 
Tore Fosse Medlem SV 
Roger Hansen Medlem AP 
Kari Lene Olsen Medlem AP 
Werner Hansen Medlem AP 
Trudy Engen Medlem SV 
Ottar Hansen Medlem AP 
Johnny Ingebrigtsen Medlem SV 
Ole Lindseth Medlem SP 
Arne Basso Medlem AP 
Børge Brattli Medlem H 
Ann Kristin N. Samuelsen Medlem SV 
Anne Karin Hyværinen Medlem SV 
Torger Erling Samuelsen Medlem SV 
Ole Håvard Olsen Medlem AP 
Harry Severinsen Medlem SV 
Lars Peder Nilsen Medlem SP 
Bjørn- Ronald Olsen Medlem H 
Renate Kilaas Olsen Medlem FP 
Torbjørn Fagerheim Medlem FP 
Vivi Skogsvold Samuelsen Medlem AP 
Ronny Andersen Medlem AP 
Øystein Skårset Medlem SV 

 
 
Kristina Hansen 
utvalgsleder 
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PS 17/10 Godkjenning av innkalling og protokoll 



PS 18/10 Referatsaker 



 

 

 

 

Nordkapp kommune 
 

 

S

P

o 
 

aksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

20.05.2010 
2010/798-0 / 231 

  er Ivar Pettersen 
78 47 65 41 

per.ivar.pettersen@nordkapp.kommune.n

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
14/10 Miljø og tekniske tjenester 26.05.2010 
 Formannskapet  
19/10 Kommunestyret 24.06.2010 
   
   
Saksprotokoll i Miljø og tekniske tjenester – 26.05.10 
 
Behandling: 
 
Vedtak enst.: 
Teknisk utvalg tilsutter seg forslag til gebyrregulativet.  Gebyrregulativet gjøres gjeldende fra 
1.7.2010.  Foretatte endringer for plan- og bygningsloven kap 6 og ut synliggjøres. 
 
 
Nytt gebyrregulativ for byggesaksbehandling og matrikkel mv. 2010 gjeldende fra 01.07.10 
 

 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 33-1, godkjenner Nordkapp kommunestyre 
gebyrregulativ for byggesaksbehandling og matrikkel mv. 2010, jfr. vedlagte forslag datert 
21.05.10. 
Gebyrregulativet gjøres gjeldende fra 01.07.10. 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Ny byggesaksdel av plan- og bygningsloven vil tre i kraft 01.07.10. Fra samme dato oppheves 
dagens hjemmel for fastsetting av forskrift om gebyr (regulativ) i plan- og bygningsloven av 
14. juni 1985 nr. 77 § 109. Dette innebærer at alle gebyr som er vedtatt med hjemmel i pbl 



§ 109, må behandles med ny hjemmelshenvisning. 
Gebyrregulativet for byggesaksbehandling ble sist endret av Kommunestyret 21.10.09, sak 
49/09. Oppdatert gebyrregulativ må foreligge med ikraftsetting 01.07.10 dersom kommunen 
skal kunne gebyrlegge den fortløpende behandlingen av saker innkommet eller oppstått etter 
denne datoen, jfr. overgangsbestemmelsene i ny lovs § 34-4. 
Det framlagte forslaget til gebyrregulativ tar opp i seg de endringer hva angår 
hjemmelshenvisninger som gjøres gjeldende i den nye bygningsdelen. Plan- og bygningslovens 
presiseringer om kommunens tilsynsplikt og oppfølging av ulovligheter er også tatt inn i 
regulativet. Endringene forøvrig er nyere layout med tilpasning til våre ansvarsområder samt 
mindre justeringer tilpasset det nye regulativet.. 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdering av økonomiske konsekvenser 
Det legges opp til kun mindre justering på enkeltposter av tidligere vedtatte gebyrsatser for 2010. 
 
 
Vedlegg 
1. Gebyrregulativ gjeldende fra 01.07.10 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Nordkapp kommune 
 

 

Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

25.05.2010 
2010/824-0 /  

  Arnt Egil Skansen 
78476518 

arnt.skansen@nordkapp.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
68/10 Formannskapet 31.05.2010 
20/10 Kommunestyret 24.06.2010 
   
   
   
   

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.05.2010  
Behandling: 
 
 
 
Vedtak enst.: 
Det fremlaget årsregnskap, med driftsregnskap som viser et regnskapsmessig resultat på  
kr 0, og et investeringsregnskap som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på  
kr 346 120,-, fastsettes som Nordkapp kommunes regnskap for 2009. 
 
I tillegg vedtas inndekning av resterende underskudd fra 2006 på kr 2 424 478 ved bruk av 
disposisjonsfondet. 
 
 
 

 

Årsregnskap 2009 Nordkapp kommune 

Rådmannens innstilling 
Det fremlaget årsregnskap, med driftsregnskap som viser et regnskapsmessig resultat på  
kr 0, og et investeringsregnskap som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på  
kr 346 120,-, fastsettes som Nordkapp kommunes regnskap for 2009. 
 



I tillegg vedtas inndekning av resterende underskudd fra 2006 på kr 2 424 478 ved bruk av 
disposisjonsfondet. 
 

Saksutredning 
 
Kommunen skal for hvert år utarbeide årsregnskap og årsberetning. (kommuneloven § 48, 1. 
punktum) 
 
Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 
formannskapet. Vedtaket må angi disponering av regnskapmessig overskudd eller dekning av 
regnskapmessig underskudd.(kommuneloven § 48, 3. punktum) 
  
I følge regnskapsforskriftene § 10 skal årsregnskap vedtas av kommunestyret senest seks 
måneder etter regnskapsårets slutt. 
 
Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret eller fylkestinget.  
Revisor skal senest en måned etter at regnskapet er avlagt oversende kopi av revisjonsberetningen 
til formannskapet eller fylkesutvalget, samt kontrollutvalget.  
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret og fylkestinget før 
årsregnskapet vedtas.  Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet eller fylkesutvalget i 
hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret eller fylkestinget. 
 
Vedlagt følger årsregnskap for 2009, samt revisjonsberetning og Kontrollutvalgets uttalelse. 
Driftsregnskapet er gjort opp med et negativt netto driftsresultat på kr 1 931 928. Det 
regnskapsmessige merforbruket før strykninger var på kr 1 041 787. Etter strykninger er det 
regnskapsmessige resultatet kr 0. Investeringsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk 
på kr 346 120. 
For nærmere kommentarer til regnskapet vises til årsberetningen som behandles i egen sak.  
 
Som tidligere nevnt var det regnskapsmessige merforbruket (underskuddet) på kr 1 041 787 i 
2009. Strykningsbestemmelsen i regnskapsforskriftens § 9 sier følgende: 

Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk, skal 
dette reduseres ved å:  
 

1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets 
investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

2. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere 
års løpende inntekter eller innbetalinger. 

3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk når dette har vært 
forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger. 

 
Nordkapp kommune budsjetterte ikke med overføringer til investeringsregnskapet. Det ble pga 
forskriftsendring avsatt vel 7 mill til frie fond.  Strykninger er derfor foretatt av denne 
avsetningen så rest til avsetning er dermed knapt 6,2 mill. 
 



Det vil si med andre ord si at disposisjonsfondet er økt fra tilnærmet null til knapt 6,2 millioner. 
Av den grunn foreslås å bruke vel 2,4 millioner til å dekke rest av underskudd fra 2006. Dermed 
har ikke Nordkapp kommune noen akkumulerte underskudd til dekning. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Nordkapp kommune 
 

 

Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

25.05.2010 
2010/824-0 /  

  Arnt Egil Skansen 
78476518 

arnt.skansen@nordkapp.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
69/10 Formannskapet 31.05.2010 
21/10 Kommunestyret 24.06.2010 
   
   
   
   

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.05.2010  
Behandling: 
 
 
 
Vedtak enst.: 
 
Kommunestyret tar Årsberetning 2009 til etterretning. 
 

 

Årsberetning 2009 Nordkapp kommune 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar Årsberetning 2009 til etterretning. 

Saksutredning 
 
I kommunelovens § 48 nr 1 står:  Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår 
utarbeide årsregnskap og årsberetning. 
 
Videre står det i § 48 pkt nr 5:  
 



I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens 
eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av 
årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller 
fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i 
fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak 
som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid 
med lov om likestilling mellom kjønnene. 
 
I forskrift om årsregnskap og årsberetning for fylkeskommuner står følgende i § 10. 3. avsnitt: 
 
Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og fremmer denne 
for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten 
ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes for 
kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til 
årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget 
samtidig med at årsregnskapet skal behandles. 
 
Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert 
budsjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i 
årsregnskapet og regulert budsjett. 
 
Som en kort oppsummering av regnskapsresultatet kan følgende sies: 
 
Før strykninger var regnskapsmessig resultat negativt med kr 1 041 ’ Regnskapsmessig resultat 
for 2009 ble kr 0 etter gjennomførte strykninger. Netto driftsresultat ble negativt med kr 1 931’  
 
Det ble opprinnelig budsjettert med positivt netto driftsresultat på kr 1 178. Årsaken til at 
resultatet ble noe dårligere er blant annet: 

 
- Høyt forbruk av ekstrahjelp og overtid, særlig innen pleie og omsorg, men også på andre 
områder. 
- Noe lavere brukerbetalinger enn budsjettert 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nordkapp Havn KF  
The port of North Cape 
You have not travelled, 
not seen the north, 

before you been at North Cape 

 

e.no 
 

Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

01.06.2010 
2006/1071-0 /  

  Keth Løkke Pettersen 
78 47 64 50 

keth.lokke.pettersen@nordkapp.kommun

 
Saknsnr Utvalg Møtedato 
2/10 Nordkapp Havn KF 01.06.2010 
22/10 Kommunestyret 24.06.2010 
   
   
   
   

Saksprotokoll i Nordkapp Havn KF - 01.06.2010  
 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Det fremlagte årsregnskap for Nordkapp Havn KF for regnskapsåret 2009, 
som viser et regnskapsmessig merforbruk på kr. 22.440-, 
fastsettes som Nordkapp Havn KF`s regnskap 2009. 
 
Det regnskapsmessige merforbruk på kr. 22.400,- inndekkes med bruk 
av disposisjonsfond. 
 
Kommunestyret tar Nordkapp Havn KF`s årsberetning for 2009 til etterretning. 
 
 
 



 

Nordkapp Havn KF- Årsregnskap med årsberetning -2009 

Havnefogdens innstilling 
Det fremlagte årsregnskap for Nordkapp Havn KF for regnskapsåret 2009, 
som viser et regnskapsmessig merforbruk på kr. 22.440-, 
fastsettes som Nordkapp Havn KF`s regnskap 2009. 
 
Det regnskapsmessige merforbruk på kr. 22.400,- foreslås inndekt med bruk 
av disposisjonsfond. 
 
Kommunestyret tar Nordkapp Havn KF`s årsberetning for 2009 til etterretning. 
 

 

Saksutredning 
Det regnskapsmessig merforbruk i året er kr. 22.440,- 
Underskuddet foreslås inndekt med bruk av disposisjonsfond. 
 
Styret i Nordkapp Havn KF har i året avholdt 2 styremøter hvorav 5 saker har  
vært behandlet. 
 
Kommunestyret foretok valg av nytt styre i Nordkapp Havn KF den 29 oktober  
under sak PS 48/09. Det nye styret består av : 
Styreleder Erling Walsøe. Nestleder Hans Arvid Hansen. Medlem Ann Kristin N.Samuelsen 
 
Det har i foretaket vært brukt betydelige ressurser for å forberede bygging av ny fiskeri- og 
cruisekai. Faglig bistand er i hovedsak levert av Barlindhaug Consult AS.  Det er lagt opp til en 
totalentreprise, hvor det nå antas at kaien kan være ferdigstilt i løpet av oktober 2010. 
 
Året har også gitt utfordringer grunnet havari av havnebåten ”Snoy” ved kai i indre havn. Det 
samlede skadeomfanget var så stort at det ikke var økonomisk hensiktsmessig å reparere fartøyet. 
Det ble derfor behørig annonsert og solgt til høystbydende. Havnens behov vil inntil videre løses 
ved innleie av egnede fartøy. 
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Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

25.05.2010 
2010/825-0 /  

  Arnt Egil Skansen 
78476518 

arnt.skansen@nordkapp.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
 Formannskapet  
23/10 Kommunestyret 24.06.2010 
   
   
   
   

Tertialrapport nr 1/2010 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar den framlagte tertialrapporten for 1. tertial 2010 til orientering.  

Saksutredning 

Rådmannen legger med dette frem Tertialrapport nr 1/2010. 
 
Etter årets 4 første måneder viser regnskapet, sammenlignet med budsjettet, et positivt avvik på 
kr 2 900’.Rådmannen legger fram en budsjettendring i egen sak. 
 
Den generelle tilbakemeldingen er at de tildelte rammer er romsligere enn de har vært tidligere år 
men man må likevel følge utviklingen nøye utover året.  
 
For ytterligere kommentarer vises til sammendrag på side 3 i rapporten 
 
For øvrig vises det til kommentarene i rapporten. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Nordkapp kommune 
 

 

Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

25.05.2010 
2010/826-0 /  

  Arnt Egil Skansen 
78476518 

arnt.skansen@nordkapp.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
94/10 Formannskapet 11.06.2010 
24/10 Kommunestyret 24.06.2010 
   
   
   
   

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2010  
Behandling: 
 
 
 
Vedtak enst.: 
Kommunestyret vedtar følgende budsjettendring 
 
Merutgifter 
Drift: 
1.1 Sentraladministrasjon/barnehjemsbarn  500 000 
1.2 Oppvekst/kultur/Nord-Norsk films 100 000 
 
Investering 
0.3 Helse/sosial/ultralydapparat  250 000 
 
Mindreutgifter 
1.9 Avsatt til dekning av underskudd            850 000 
 
Rest av underskuddsdekning kr 1 575 000 tilføres budsjettbalansen. 
 
Rådmannen bes finne dekning for merutgiftene knyttet til henholdsvis styrking av barnevernet, 
kr. 400 000, og økt driftstilskudd til Nord-Norsk Filmsenter, innen for de respektive rammer i 
opprinnelig vedtatt budsjett. 
 



 
 

 

Budsjettendring 1/2010 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar følgende budsjettendring 
 
Merutgifter 
Drift: 
1.1 Sentraladministrasjon/barnehjemsbarn  500 000 
1.2 Oppvekst/kultur/Nord-Norsk films 200 000 
1.3 Helse/sosial/styrking barnevern  400 000 
 
Investering 
0.3 Helse/sosial/ultralydapparat  250 000 
 
Mindreutgifter 
1.9 Avsatt til dekning av underskudd         1 350 000 
 
Rest av underskuddsdekning kr 1 075 000 tilføres budsjettbalansen. 
 
 

 

Saksutredning 
 
Budsjettet for 2010 ble vedtatt i sak 58/09 der det balanseres med et mindreforbruk på vel 1,8 
mill. I det vedtatte budsjett er det også lagt inn vel 2,4 mill til dekning av underskudd fra 2006.  
I sak angående årsregnskap for 2009 til dette møte foreslås det å dekke inn dette i 2009 ved bruk 
av disposisjonsfondet som ble tilført midler som følge av forskriftsendring. Dermed er disse 
midlene frigjort. Deler av disse midlene foreslås disponert i denne saken.  
 
Når det gjelder de statlige rammeoverføringene vil disse bli høyere enn det vedtatte budsjett, men 
det foreløpig litt uklart hvor mye. Derfor velger man å vente med dette til neste budsjettendring. 
 
Det ble tidligere i år overført nær 500’ til fondet for barnehjemsbarn i Finnmark. Det er allerede 
vedtatt politisk at Nordkapp kommune deltar i denne ordningen uten at det er fulgt opp med 
budsjettmessig bevilging 
 
Nord-Norsk filmsenter der kommunen er deleier har fått endret finansiering. Staten dekker nå 
bare utgifter tilknyttet filmproduksjon og ikke drift av senteret. Det betyr at eierne må dekke 



dette. Krav på innbetaling for 2010 er dermed vesentlig høyere enn bevilgningen som ligger inne 
i budsjettet. Posten foreslås dermed økt med kr 200 000. 
 
Barnevernstjenesten hadde tilsyn fra Fylkesmanne tidligere i år og her ble det påpekt at 
ressursene var for knappe i forhold til tilgang av saker. Det har fra administrasjonens side 
tidligere også vært påpekt, uten at man har funnet rom for å øke dette. Det foreslås nå å øke 
budsjettet med kr 400 000. 
 
Følgende vedtak ble gjort i formannskapet i sak 48/10: 
Kommunestyret godkjenner anskaffelse av ultralydapparat til Nordkapp helsesenter basert på 
den finansieringsløsning som antydes i utredningen. Rådmannen bes utarbeide forslag til 
nødvendig budsjettendring når eventuelt tilsagn om eksternt tilskudd og tertialrapport  1/2010 
foreligger. 
 
Ekstern finansiering er fortsatt ikke klar, men det foreslås å sette at 250 000 til ultralydapparat 
ved Nordkapp helsesenter. En senere ekstern delfinansiering vil gå til fradrag når denne er klar. 
 
Disse punktene til sammen fører til følgende forslag til busjettendring. 
 
Merutgifter 
Drift: 
1.1 Sentraladministrasjon/barnehjemsbarn  500 000 
1.2 Oppvekst/kultur/Nord-Norsk films 200 000 
1.3 Helse/sosial/styrking barnevern  400 000 
 
Investering 
0.3 Helse/sosial/ultralydapparat  250 000 
 
Mindreutgifter 
1.9 Avsatt til dekning av underskudd         1 350 000 
 
Rest av underskuddsdekning kr 1 075 000 tilføres budsjettert mindreforbruk, som da vil være på 
kr 2 945 584. 
 



 

 

 

 

Nordkapp kommune 
 

 

Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

24.05.2010 
2010/346-0 /  

  Gunnar-Frank Holst 
78 47 65 02 

gfh@nordkapp.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
 Formannskapet  
25/10 Kommunestyret 24.06.2010 
   
   
   
   

Delegasjonsreglement 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar og fastsetter det fremlagte forslag til delegasjonsreglement som Nordkapp 
kommunes delegasjonsreglement. Delegasjonsreglementet trer i kraft straks, og samtlige 
någjeldende reglement som omfattes av delegasjonsreglementet opphører fra samme tidspunkt. 

 

Saksutredning 
I 2007 gjennomførte Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS en forvaltningsrevisjon der formålet 
var å undersøke administrasjonens behandling av saker til kommunestyret og oppfølging av 
kommunestyrets vedtak, m.v. Kontrollutvalget behandlet revisjonsrapporten i møte 10.10.07, og 
vedtok bl.a. ”Kommunen bør utarbeide et komplett delegasjonsreglement”. 
 
Kommunestyret behandlet revisjonsrapporten i møte 27.11.07 (Ps 68/2007) og vedtok vedrørende 
delegasjonsreglementet, bl.a. følgende: ”Rådmannen bes utarbeide forslag til 
delegasjonsreglement innen 1. april 2008.” 
 
Det vises til vedlagte forslag til nytt delegasjonsreglement. Forslaget tar sikte på å imøtekomme 
kontrollutvalgets anbefaling om et ”komplett delegasjonsreglement”. Kommunens 
permisjonsreglement og økonomireglement er ikke tatt inn i forslaget. Rådmannen finner det 
hensiktsmessig å beholde disse som særskilte dokument. I forslaget er det angitt lenker 
(understreket skrift i blått) til lover, forskrifter, kommunalt regelverk, m.m.. (Koblingene er ikke 
aktive i det forliggende dokument.) 



 
Forslaget til delegasjonsreglement ble distribuert på høring til alle aktuelle instanser i kommunen, 
herunder alle arbeidstakerorganisasjonene. Ved høringsfristens utløp forelå én uttalelse; fra 
Fagforbundet Nordkapp. Kopi av uttalelsen følger vedlagt.  
 
Forslaget ble behandlet i Administrasjonsutvalget 4. mai under sak 14/10. Utskrift av protokollen 
er vedlagt saksfremlegget. 



 
I forhold til gjeldende reglement inneholder forslaget noen, til dels vesentlige endringer: 
 

 Under kapittel 2 Personalforvaltning, omhandler pkt 2.1 sammensetningen av det 
lovbestemte partsammensatte utvalget (administrasjonsutvalget), jf kommunelovens §25. 
Rådmannens forslag 1. ledd lyder: ”Medlemmene i formannskapet med tillegg av ansattes 
representanter, er kommunens utvalg i personal- og organisasjonssaker, og utgjør det 
lovbestemte partssammensatte utvalg som beskrevet i kommuneloven, §25.” 

Forslaget til endring vil følgelig innebære at det nåværende administrasjonsutvalg 
avvikles. 

Administrasjonsutvalgets enstemmige vedtak: 

Vedr. pkt 2.1: Dagens ordning med eget administrasjonsutvalg videreføres. 

Rådmannens vurdering:

Det partsammensatte utvalget dekker et arbeidsområde, som på mange måter krever at 
arbeidsgiverrepresentantene er tett på kommunens drift med tilhørende ansvar. Nåværende 
politisk valgte arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget oppfyller ikke dette kravet. 
Det er videre også et relevant moment at den foreslåtte nyordningen betyr en forenkling av 
utvalgsstrukturen i kommunen, med tilhørende innsparinger. Administrasjonsutvalget har få 
møter og behandler forholdsvis få saker i året. 

Rådmannen opprettholder sitt opprinnelige forslag. 

 

 Pkt 2.3 og 2.4 omhandler delegasjoner til rådmannen, herunder ansettelsesmyndighet. Av 
forslaget fremgår det at ”Kommunestyret ansetter rådmann.” og ”Myndighet til å foreta 
andre ansettelser delegeres til rådmannen.”  

 

Administrasjonsutvalgets enstemmige vedtak:

Vedr pkt 2.3: Dagens ordning videreføres. 

Fagforbundet Nordkapp: 

Viser til 8. kulepunkt, som lyder: ”føre lokale forhandlinger innen de rammer som er fastsatt i de 
sentrale tariffavtaler for kommunalt avtaleverk.”, og uttaler: Fagforbundet mener at dagens 
ordning med et sammensatt lederteam som forhandlingsutvalg videreføres for Kapittel 4 og 5 
forhandlinger. 

Vi mener også at kommunestyret generelt bør være noe tilbakeholdne med for store delegasjoner 
til Rådmann.” 

 

Rådmannens vurdering: 

 

Nytt 8. kulepunkt betyr ikke at rådmannen alene skal føre lønnsforhandlinger. Praksis vil stort 
sett bli som hittil. Formuleringen klargjør først og fremst at området er rådmannens ansvar.  



 

Administrasjonsutvalgets enstemmige vedtak:

Vedr. pkt 2.4 ansettelser: Dagens ordning med at ansattes representant er med i ansettelser med 
fulle rettigheter videreføres. Jfr tidligere Hovedavtale. 

Fagforbundet Nordkapp: 

Fagforbundet mener at dagens ordning må videreføres, vi mener at det å utelukke ansattes 
representant ved ansettelser er å gå i feil retning. Vi er imidlertid klar over at Hovedavtalen ikke 
lenger krever dette, men vårt standpunkt er helt klart at de ansatte må være tilstede med ”fulle 
rettigheter” ved ansettelser. Det vil være mangelfullt å bare ha uttalelsesrett slik Hovedavtalens 
Del B § 3.2, punkt g krever når en stor del av ansettelser skjer på bakgrunn av intervju 

. 

Rådmannens vurdering: 

Gjeldende reglement/etablert praksis tilsier at rådmannens nærmeste medarbeidere, etats- og 
stabslederne, ansettes av formannskapet. Slike ansettelser handler ikke om politikk. Det er 
rådmannen som må ”leve med” de medarbeiderne som ansettes. Rådmannen bør følgelig selv ha 
de fulle ansvaret for ansettelsene av sine nærmeste medarbeidere. 

Begge uttalelsene kan formodentlig tolkes dit hen at man ikke har innvendinger mot at 
rådmannens ansettelsesfullmakt utvides i tråd med forslaget. Både administrasjonsutvalget og 
fagforbundet ønsker imidlertid at nåværende ordning med ansatterepresentant som fullverdig 
medlem i hele ansettelsesprosessen videreføres. 

Hovedavtalens Del B § 3-2, g, lyder: ”Tillitsvalgt har rett til å uttale seg om tilsetting, 
overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen.”  

Denne bestemmelsen ble tatt inn i Hovedavtalen for tariffperioden 01.01.2006 – 31.12.2009. 
Tidligere bestemmelse ga ansattes representant rett til å delta i beslutningen om ansettelse. 

Rådmannen ser ingen grunn til at Nordkapp kommune ikke skal innrette seg etter gjeldende 
Hovedavtale, og opprettholder sitt opprinnelige forslag. 

De foreslåtte endringene vedrørende administrasjonsutvalg, lønnsforhandlinger, -fastsettelse og 
ansettelsesprosedyrer, betyr et klarere skille mellom politikk og administrasjon. Det kan også 
være verdt å ha in mente, at den som ansettes som ny rådmann i Nordkapp kommune vil forvente 
et moderne delegasjonsreglement, i tråd med det som i dag ser ut til å være fremherskende 
praksis i kommunenorge. 

Fagforbundet har videre en anmerkning til punkt 2.6, permisjoner i forslaget: ”Ordet kan må utgå 
i første setning slik at ordlyden blir: Permisjoner gis i medhold av gjeldende 
permisjonsreglement.” 

Det er alltid virksomhetens tarv som i siste instans er avgjørende når spørsmålet om å innvilge 
permisjon vurderes. Permisjonsreglementet gir ingen rett til permisjon. Reglementet beskriver de 
tilfeller der permisjon kan innvilges. 

 Pkt 8.1 tar for seg ordførerens myndighetsområde. Siste avsnitt i pkt 8.1 er nytt, og lyder: 
” Ordfører kan selv beslutte bevilgninger til diverse formål fra budsjettposten ”Til 



ordførers disposisjon", såfremt det er avsatt midler på budsjettposten i vedtatt 
driftsbudsjett. Ordfører skal informere formannskapet om slike bevilgninger.” 

Eventuelle opprettelse av budsjettposten, herunder spørsmålet om avsetting av midler, vurderes i 
tilknytning til arbeidet med neste års budsjett. 
 
 

Gunnar-Frank Holst 
konst.rådmann 
 

 

vedlegg 
 



 

 

 

 

Nordkapp kommune 
 

 

Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

02.06.2010 
2010/846-0 /  

  Gunnar-Frank Holst 
78 47 65 02 

gfh@nordkapp.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
26/10 Kommunestyret 24.06.2010 
   
   
   
   
   

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014. Fastsetting av mål og premisser. 

Rådmannens innstilling 
 

 

Saksutredning 
Ettersendes. 
 
 
 
 

Gunnar-Frank Holst 
konst.rådmann 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Nordkapp kommune 
 

 

Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

17.06.2010 
2010/528-3 /  

  Arnt Egil Skansen 
78476518 

arnt.skansen@nordkapp.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
 Formannskapet  
27/10 Kommunestyret 24.06.2010 
   
   
   
   

Flerbrukshallen - kunstgressbanen, sluttrapport/finansiering. 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar rapporten til etterretning.  

 

Saksutredning 
I KS-sak 78/08 ble følgende vedtak gjort: 

• Kommunestyret vedtar en samlet utbygging av flerbrukshall og rehabilitering av 
eksisterende kunstgressbane. 

 
Følgende finansieringsplan lå til grunn for den totale utbyggingen 
  
Finansiering 
 
1 Tippemidler    Kr 5.235.000,-  
2 Egenkapital     Kr 2.310.000,-  
3 Kommunalt tilskudd   Kr 3.260.000,- (momskompensasjon) 
4 Private tilskudd Lån HTIF  Kr 2.500.000,-  
5 Lån – Nordkapp kommune  Kr 3.000.000,-  
6 Dugnad, gaver og rabatter   Kr 1.169.000,-  
7 Fylkeskommunalt tilskudd   Kr 0,-  
Samlet     Kr 17.474.000,- 
 



Etter som det er netto tall som føres i prosjektene i investeringsregnskapet holdes 
merverdiavgiften utenfor i den følgende framstillingen. Likeså holdes dugnaden utenfor da dette 
ikke er en utgift som føres i kommuneregnskapet. Det samlede netto budsjettet blir da på  
kr 17 474 000 - 3 260 000 – 1 169 000 = 13 045 000 
 
Denne rapporten vil likevel begrense seg til å vise en oppstilling av regnskapstall i forhold til 
budsjett, da eksakt beløp for utbetalte tippemidler ikke er kjent enda. 
 
Prosjektet er delt i to regnskapsmessig sett. Under følger oversikter over investeringskostnader de 
ulike år siden 2008 da prosjektet startet opp. 
 
Flerbrukshall

2008

Utgift 4 761 403,20   

2009

Utgift 3 000 081,22   

2010

utgift 59 356,12        

Sum 7 820 840,54    
 
Kunstgress

2009

Utgift 5 431 245,68   

2010

Utgift 399 096,09      

Sum 5 830 341,77    
 
Samlet sum er altså 13 651 182,31 Inne i dette beløpet ligger også påbegynt opparbeidelse av 
parkeringsplass, noe som ikke var en del av prosjektet. Dette utgjør 400 000. Det totale prosjektet 
har dermed et merforbruk på  206 000 i forhold til vedtatt budsjett.  I tillegg kommer 
ferdigstillelse av parkeringsplass som krever ytterligere 6 – 800 000 kr. 
 
I FS-sak 11/09 ble følgende vedtak gjort: 
 
Eventuelt tilskudd til finansiering av flerbrukshallen fra fylkeskommunen avsettes til løsning av 
trafikk- og parkeringsforholdene i området, samt utforming av utearealene. Rådmannen bes 
igangsette nødvendig planarbeid. 



 
Beløpet det her er snakk om er fortsatt ikke bevilget men det finnes en muntlig lovnad på at vi 
skal motta disse midlene. Hvis kommunen ikke blir tildelt disse midlene må det søkes å finne 
andre løsninger. 
 
Rådmannen foreslår at man ser på den endelige finansieringen når man har endelig beløp for 
tippemidler klart.  
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Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

17.06.2010 
2010/904-1 / 210 

  Gunnar-Frank Holst 
78 47 65 02 

gfh@nordkapp.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
28/10 Kommunestyret 24.06.2010 
   
   
   
   
   

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt  Oppfølging av politiske vedtak. 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret. 
Kommunestyret tar revisjonens orientering i saksfremlegget i kontrollutvalgets sak 11/10 
Oppfølging av politiske vedtak til etterretning. 

 

Saksutredning 
Det vises til vedlagte  Saksfremlegg sak 11/10 vedr. Kontrollutvalgets møte 19. mai 2010 
   Særutskrift sak 11/10 vedr. Kontrollutvalgets møte 19. mai 2010 
 

Gunnar-Frank Holst 
konst.rådmann 
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Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

17.06.2010 
2010/904-2 / 210 

  Gunnar-Frank Holst 
78 47 65 02 

gfh@nordkapp.kommune.no 
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Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkostområder 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar revisjonens orientering i saksfremlegget i kontrollutvalgets sak 12/10 
Selvkostområder til etterretning. 

 

Saksutredning 
Det vises til vedlagte Saksfremlegg vedr. sak 12/10 i Kontrollutvalgets møte 19. mai 2010. 
   Særutskrift vedr. sak 12/10 i Kontrollutvalgets møte 19. mai 2010. 
 

Gunnar-Frank Holst 
konst.rådmann 
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Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

17.06.2010 
2010/904-3 / 210 

  Gunnar-Frank Holst 
78 47 65 02 

gfh@nordkapp.kommune.no 
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Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 

• Enhver anskaffelse må så langt det er mulig være basert på konkurranse, og konkurransen 
må dokumenteres. 

• Alle anskaffelser over kr 500 000 må kunngjøres i Doffin. 
• Dersom kunngjøringa ikke beskriver vilkårene på en tilstrekkelig utfyllende måte, må det 

utarbeides et eget konkurransegrunnlag ved anskaffelser over kr 500 000. 
• Det skal sendes skriftlig meddelelse til alle deltakerne i en konkurranse om hvem som 

skal tildeles kontrakt, med en begrunnelse for valget og opplysninger om frist for å klage. 
• Alle saksdokument som tilhører samme anskaffelse, og har verdi som dokumentasjon, må 

arkiveres samlet. 
• Det må føres anskaffelsesprotokoll etter kravene i forskriften, for å sikre at kravene om 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen overholdes. 
• Kommunen bør vurdere å utforme interne retningslinjer for anskaffelser. 

 

Saksutredning 

Det vises til vedlagte Saksfremlegg sak 13/10 vedr. møte i Kontrollutvalget 19. mai 2010 
   Særutskrift sak 13/10 vedr. møte i Kontrollutvalget 19. mai 2010. 
   Forvaltningsrevisjonsrapport 

Gunnar-Frank Holst 
konst.rådmann 
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Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

12.05.2010 
2010/770-0 /  

  Tove Hunnålvatn 
78 47 65 09 

tove.hunnalvatn@nordkapp.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
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Godkjenning av grunnskoler og videregående skole i Nordkapp 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner Honningsvåg skole, Gjesvær skole og Skarsvåg skole med de 
anbefalingene som foreligger.   
Kommunestyret godkjenner Nordkapp maritime skole og videregående skole med de 
anbefalingene som foreligger. 

 

Saksutredning 
Etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v skal skolene og barnehagene 
godkjennes på nytt. 
 
Forskriftens formål (§1) er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som 
nevnt i §2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom 
og skade. 
Forskriften (§2 Virkeområde) kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av: 

1. barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn 
under skolepliktig alder når: 

a) virksomheten er regelmessig og 
b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og 
c) antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere 

2. grunnskoler 
3. videregående skoler 



 
Virksomheter som omfattes av forskriften, jfr. §2, skal være godkjent av kommunestyret. 
 
I tillegg til nevnte forskrift, gjelder følgende for inspeksjonene: 

- Lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene 
- Hygiene forskriften 01.01.98 
 

 
Det er utført inspeksjon på Honningsvåg skole, Gjesvær skole, Skarsvåg skole og Nordkapp 
maritime fagskole og videregående skole. Inspeksjonene ble utført på de enkelte skolene i februar 
2010. Tilstede var kommuneoverlege Erik Langfeldt, helsesøster Audhild Andreassen, oppvekst 
og kultursjef Tove Hunnålvatn og rektorene ved enhetene. 
 
Søknadene om godkjenning av de enkelte skolene og andre relevante dokumenter ligger på 
saken. 
 
 
Generell vurdering av Honningsvåg skole: 
Honningsvåg skole er nyrenovert. Vi fikk generelt inntrykk av en flott skolebygning med godt 
renhold, lyse imøtekommende innearealer og god miljømessig tilrettelegging av arealer. 
 
For å oppnå formålet med forskriften om å fremme helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige 
forhold samt forebygge sykdom og skade anbefales: 
 

• Revidere nåværende rutiner og prosedyrer i internkontrollsystemet 
• Utarbeide samarbeidsrutiner med PPT og skolehelsetjenesten 
• Utarbeide egne prosedyrer gjeldende for kantinen på skolen og frambud av mat. Her kan 

helsesøster anmodes om å bidra 
• Gjennomføre målinger av lys, lyd og luftkvalitet i klasserom. Målinger kan utføres av 

NYH, da kommunen er medlemsbedrift 
• Gjennomføre radon målinger. Teknisk sektor kan anmodes om å utføre dette 
• Gjennomgang av ventilasjon. Teknisk sektor sammen med vaktmester 
• Helsetjenesten reviderer skriv ved smittsomme sykdommer 
• Gjennomgang av uteområdet sommer/høst. Helsesøster tar kontakt  

 
 
Generell vurdering av Gjesvær skole: 
Et eldre skolebygg som bærer preg av slitasje. 
 
Anbefalinger: 

• Utarbeide internkontrollsystem 
• Revidere nåværende rutiner og prosedyrer 
• Utarbeide samarbeidsrutiner med PPT og skolehelsetjenesten 
• Renovering av skolekjøkkenet 
• Gjennomføre målinger av lys, lyd og karbondioksyd i klasserom. Ta kontakt med NYH, 

da kommunen er medlemsbedrift 



• Gjennomføre radon målinger. Teknisk etat anmodes om å gjennomføre dette. 
• Gjennomgang av ventilasjon. Vaktmester sammen med teknisk sjef 
• Helsetjenesten reviderer skriv ved smittsomme sykdommer 
• Gjennomgang av uteområdet sommer/høst. Helsesøster tar kontakt i fht tidspunkt  

 
Generell vurdering av Skarsvåg skole: 
Et eldre bygg som bærer preg av slitasje. 
 
Anbefalinger: 

• Utarbeide internkontrollsystem 
• Revidere nåværende rutiner og prosedyrer 
• Utarbeide samarbeidsrutiner med PPT og skolehelsetjenesten 
• Gjennomføre målinger av lys, lyd og karbondioksyd i klasserom. Ta kontakt med NYH, 

da kommunen er medlemsbedrift 
• Gjennomføre radon målinger. Teknisk etat anmodes om å gjennomføre dette 
• Gjennomgang av ventilasjon. Vaktmester sammen med teknisk sjef 
• Helsetjenesten reviderer skriv ved smittsomme sykdommer 
• Gjennomgang av uteområdet sommer/høst. Helsesøster tar kontakt for tidspunkt 

 
 
Generell vurdering av Nordkapp maritime fagskole og videregående skole: 
Vi fikk inntrykk av en godt vedlikeholdt skole, godt renhold og lyse imøtekommende innearealer. 
Skolen har et internkontrollsystem som sikrer gode miljømessige forhold samt fremmer helse, 
trivsel og gode sosiale forhold. 
 
Anbefalinger: 

• Inneklimafaktorer som lys, lyd, luftkvalitet er ikke målt. Det anbefales at dette kartlegges 
og det kan utføres av NYH 

• Radon målinger anbefales kartlagt av Nordkapp kommune ved teknisk sektor 
• Øke tilgjengeligheten av helsesøstertjenesten på skolen og etablere rutiner for samarbeid. 

Helsesøster tar kontakt i forhold til dette 
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Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

17.06.2010 
2010/903-1 / 033 

  Gunnar-Frank Holst 
78 47 65 02 

gfh@nordkapp.kommune.no 
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Valg tiltredende menighetsråd. 

Rådmannens innstilling 
 

 

Saksutredning 
Kommunestyret inviteres til å velge nytt medlem av menighetsrådet, som vil erstatte nåværende 
medlem William Pedersen, Skarsvåg. 
 

Gunnar-Frank Holst 
konst.rådmann 
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Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

19.05.2010 
2010/456-0 / U63 

  Randi Jørgensen 
78 47 65 05 

randi.jorgensen@nordkapp.kommune.no 
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Søknad om skjenkebevilling - Stappan Sjøprodukter AS 

Saksprotokoll i Helse- og sosialstyret - 03.06.2010  
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Stappan Sjøprodukter AS med Roald Berg som bevillingshaver gis skjenkebevilling slik: 
 
Terassen Restaurant med bar : Gr. 1 og gr.2 i tidsrommet fra kl.12:00 til kl. 02:00 
                 Gr. 3              i tidsrommet fra Kl.13:00 til kl.02:00. 
 
Uteservering på terrassen: Gr. 1 og gr.2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 23:00. 
 
Skjenkestyrer Roald Berg, og Elena Berg som stedfortreder  
 
Skjenkebevillingen kan ikke utøves før bevillingsmyndigheten har mottatt dokumentasjon på 
internkontroll i hht Alkoholforskriften kap.8, og mottatt dokumentasjon på godkjent 
skjenkestyrer og stedfortreder jf. Alkohollovens §1-7c 
Bevillingen gis for innværende bevillingsperiode: 2008 – 2011. 
 
 
 
Viser til Alkoholpolitiske retningslinjer for Nordkapp kommune 



Rådmannens innstilling 
Stappan Sjøprodukter AS med Roald Berg som bevillingshaver gis skjenkebevilling slik: 
 
Terassen Restaurant med bar : Gr. 1 og gr.2 i tidsrommet fra kl.12:00 til kl. 02:00 
                 Gr. 3              i tidsrommet fra Kl.13:00 til kl.02:00. 
 
Uteservering på terrassen: Gr. 1 og gr.2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 24:00. 
 
Skjenkestyrer Roald Berg, og Elena Berg som stedfortreder  
 
Skjenkebevillingen kan ikke utøves før bevillingsmyndigheten har mottatt dokumentasjon på 
internkontroll i hht Alkoholforskriften kap.8, og mottatt dokumentasjon på godkjent 
skjenkestyrer og stedfortreder jf. Alkohollovens §1-7c 
Bevillingen gis for innværende bevillingsperiode: 2008 – 2011. 
 
 

 

Saksutredning 
Stappan Sjøprodukter AS med Roald Berg som bevillingshaver gis skjenkebevilling slik: 
 
Terassen Restaurant med bar : Gr. 1 og gr.2 i tidsrommet fra kl.12:00 til kl. 02:00 
                 Gr. 3              i tidsrommet fra Kl.13:00 til kl.02:00. 
 
Uteservering på terrassen: Gr. 1 og gr.2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 24:00. 
 
Skjenkestyrer Roald Berg, og Elena Berg som stedfortreder . 
 
 
Skjenkebevillingen kan ikke utøves før bevillingsmyndigheten har mottatt dokumentasjon på 
internkontroll i hht Alkoholforskriften kap.8, og mottatt dokumentasjon på godkjent 
skjenkestyrer og stedfortreder jf. Alkohollovens §1-7c 
   
 
Det er innhentet uttalelse fra politi og sosialtjenesten samt vandelsvurdering , jf. Alkohollovens § 
1-7a, og 1-7b.  
 
Bevillingen gis for innværende bevillingsperiode: 2008 – 2011. 
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Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

19.05.2010 
2010/678-0 / U63 

  Randi Jørgensen 
78 47 65 05 

randi.jorgensen@nordkapp.kommune.no 
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34/10 Kommunestyret 24.06.2010 
   
   
   
   

Søknad om skjenkebevilling - Gjesvær Handel AS 

Saksprotokoll i Helse- og sosialstyret - 03.06.2010  
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Gjesvær Handel AS med Erling A Walsøe som bevillingshaver gis skjenkebevilling slik: 
 
Bespisningslokale for lukkede selskaper ”Garage”: 
Gr. 1 og gr. 2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til kl. 02:00 
Gr. 3               i tidsrommet fra kl.13:00 til kl. 02:00 
 
Skjenkestyrer Natalia Walsøe. 
 
Skjenkebevillingen kan ikke utøves for bevillingsmyndigheten har mottatt dokumentasjon på 
internkontroll i hht. Alkoholforskriften kap. 8, og mottatt dokumentasjon på godkjent 
skjenkestyrer jf. Alkohollovens §1-7c. Samt  godkjent serveringsbevilling, jf. Serveringsloven 
§3.  
 
Bevillingen gis for inneværende bevillingsperiode: 2008 - 2011 
 
 
 



Viser til Alkoholpolitiske retningslinjer for Nordkapp kommune 

Rådmannens innstilling 
Gjesvær Handel AS med Erling A Walsøe som bevillingshaver gis skjenkebevilling slik: 
 
Bespisningslokale for lukkede selskaper ”Garage”: 
Gr. 1 og gr. 2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til kl. 02:00 
Gr. 3               i tidsrommet fra kl.13:00 til kl. 02:00 
 
Skjenkestyrer Natalia Walsøe. 
 
Skjenkebevillingen kan ikke utøves for bevillingsmyndigheten har mottatt dokumentasjon på 
internkontroll i hht. Alkoholforskriften kap. 8, og mottatt dokumentasjon på godkjent 
skjenkestyrer jf. Alkohollovens §1-7c. Samt  godkjent serveringsbevilling, jf. Serveringsloven 
§3.  
 
Bevillingen gis for inneværende bevillingsperiode: 2008 - 2011 
 
 

 

Saksutredning 
Gjesvær Handel AS med Erling A Walsøe som bevillingshaver gis skjenkebevilling slik: 
 
Bespisningslokale for lukkede selskaper ”Garage”: 
Gr. 1 og gr. 2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til kl. 02:00 
Gr. 3               i tidsrommet fra kl.13:00 til kl. 02:00 
 
Skjenkestyrer Natalia Walsøe. 
 
Skjenkebevillingen kan ikke utøves for bevillingsmyndigheten har mottatt dokumentasjon på 
internkontroll i hht. Alkoholforskriften kap. 8, og mottatt dokumentasjon på godkjent 
skjenkestyrer jf. Alkohollovens §1-7c. Samt godkjent serveringsbevilling, jf. Serveringsloven §3.  
 
Det gis dispensasjon fra kravet og stedfortreder, jf. Alkohollovens §1-7c 
 
 
Det er innhentet uttalelse fra politi og sosialtjenestens samt vandelsvurdering, jf. Alkohollovens § 
1-7a og 1-7b. 
 
Bevillingen gis for inneværende bevillingsperiode: 2008 - 2011 
 
 

  
 



 
 
 
 



 

 

 

 

Nordkapp kommune 
 

 

Saksfremlegg

Dato: 
Arkivref: 

25.05.2010 
2010/810-0 / U63 

  Randi Jørgensen 
78 47 65 05 

randi.jorgensen@nordkapp.kommune.no 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
9/10 Helse- og sosialstyret 03.06.2010 
35/10 Kommunestyret 24.06.2010 
   
   
   
   

Søknad om skjenkebevilling - Hnums Midnigth Sun Service 

Saksprotokoll i Helse- og sosialstyret - 03.06.2010  
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
Hnums Midnigth Sun Service med Leif Roald Kvivesen som bevillingshaver gis skjenkebevilling 
slik: 
 
Bespisningslokalet : gr. 1 og gr. 2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til kl. 02:00. 
 
Skjenkestyrer: Leif Roald Kvivesen. 
 
Skjenkingen kan ikke utøves før bevillingsmyndigheten har mottatt dokumentasjon på 
internkontroll i hht Alkoholforskriften kap. 8, og mottatt dokumentasjon på godkjent 
skjenkestyrer jf. Alkohollovens §1-7c. Samt godkjent serveringsbevilling, jf. Serveringsloven §3 
 
Bevillingen gis for inneværende bevillingsperiode: 2008 – 2010.  
 
 
 
 
Viser til Alkoholpolitiske retningslinjer for Nordkapp kommune 



Rådmannens innstilling 
Hnums Midnigth Sun Service med Leif Roald Kvivesen som bevillingshaver gis skjenkebevilling 
slik: 
 
Bespisningslokalet : gr. 1 og gr. 2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til kl. 02:00. 
 
Skjenkestyrer: Leif Roald Kvivesen. 
 
Skjenkingen kan ikke utøves før bevillingsmyndigheten har mottatt dokumentasjon på 
internkontroll i hht Alkoholforskriften kap. 8, og mottatt dokumentasjon på godkjent 
skjenkestyrer jf. Alkohollovens §1-7c. Samt godkjent serveringsbevilling, jf. Serveringsloven §3 
 
Bevillingen gis for inneværende bevillingsperiode: 2008 – 2010.  

 

Saksutredning 
Hnums Midnigth Sun Service med Leif Roald Kvivesen som bevillingshaver gis skjenkebevilling 
slik: 
 
Bespisningslokalet : gr. 1 og gr. 2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til kl. 02:00. 
 
Skjenkestyrer: Leif Roald Kvivesen. 
 
Skjenkingen kan ikke utøves før bevillingsmyndigheten har mottatt dokumentasjon på 
internkontroll i hht Alkoholforskriften kap. 8, og mottatt dokumentasjon på godkjent 
skjenkestyrer jf. Alkohollovens §1-7c. Samt godkjent serveringsbevilling, jf. Serveringsloven §3 
 
Det gis dispensasjon fra kravet om stedfortreder, jf. Alkohollovens §1-7c. 
 
Det er innhentet uttalelse fra politi og sosialtjenesten samt vandelsvurdering, jf. Alkohollovens § 
1-7a og 1-7b.  
  
Bevillingen gis for inneværende bevillingsperiode: 2008 – 2010.  
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