
 Nordkapp kommune    

  

  

Merknader  

 Håvar Moe fra KS konsulenter la frem KOSTRA analyse for Nordkapp kommune 

 Bjørnar Pettersen AP ble innvilget permisjon fra klokken 16:15, etter sak 38/18. 

  

  

Utvalg:  Kommunestyret  

Møtested:  Rådhussalen, Rådhuset  

Dato:  19.06.2018  

Tidspunkt:       08:00  til 17:15  

  

Følgende faste medlemmer møtte:  

              

Møteprotokoll  

Kristina Hansen  Leder  AP  

Kjell Valter Sivertsen  Nestleder  AP  
Gry Jørgensen  Medlem  AP  
Geir Stian Høyen  Medlem  AP  
Ottar Hansen  Medlem  AP  
Werner Hansen  Medlem  AP  
Chris-Thomas Jørgensen  Medlem  AP  
Torger Samuelsen  Medlem  SV  
Jan Olsen  Medlem  SV  
Lars Helge Jensen  Medlem  H  
Renate K. Olsen  Medlem  H  
Tor Mikkola  Medlem  SP  
Hugo Salamonsen  Medlem  

  

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:  

SP  

Hilde Fagerhaug  Medlem  AP  

Johnny Ingebrigtsen  Medlem  SV  
Idar Jensen  Medlem  H  
Roger Hansen  Medlem  AP  
Annathon Granaas  Medlem  AP  
Tarald Nikolaisen  Medlem  

  

Følgende varamedlemmer møtte:  

H  

Andreas Børvik  Hilde Fagerhaug  AP  

Bjørnar Sigmund Pettersen  Roger Hansen  AP  
Elin Adolfsen  Johnny Ingebrigtsen  SV  
Odd Edvard Jensen  Idar Jensen  H  
Asbjørn Jensen  Tarald Nikolaisen  H  



  

  

 Fra administrasjonen møtte:  

o Raymond Robertsen   

o Børge Grønlund    

o Anne Trine Elde    

o Vera Iversen    

o Magda Filonowicz    

o Mads Stian Hansen   

o Randi Jørgensen  

   

Protokollen er elektronisk godkjent og i samsvar med det som ble lest opp i slutten av møtet.  



 Nordkapp kommune    

  

  

  

Saksliste  

Utvalgs- Sakstittel   Unntatt 

offentlighet  

Arkiv- 

saksnr  saksnr   

PS  

22/18  

Godkjenning av innkalling og protokoll fra 

forrige møte  

    

PS  

23/18  

Årsregnskap og årsberetning 2017 for 

Nordkapp Havn KF  

  2018/705  

PS  

24/18  

Årsregnskap og årsberetning 2017 for Om Kapp 

KF  

  2018/706  

PS  

25/18  

Kontrollutvalgets årsmelding 2017    2018/621  

PS  

26/18  

Skatteregnskap 2017    2018/545  

PS  

27/18  

Kledning av Turnbygget    2018/109  

PS  

28/18  

Budsjettregulering investeringsprosjekter    2018/366  

PS  

29/18  

Årsregnskap og årsberetning 2017 for 

Nordkapp kommune  

  2018/634  

PS  

30/18  

1. Tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune    2018/668  

PS  

31/18  

Styrking av barneverntjenesten    2018/532  

PS  

32/18  

Budsjettreguleringer for 2018 etter 1. tertial    2017/1168  

PS  

33/18  

Fotballbinge i Nordvågen - lokalitet    2018/366  

PS  

34/18  

Revidert plan for beredskap og kriseledelse i 

Nordkapp kommune samt videre prosess for 

helhetlig ROS analyse.  

  2018/43  

PS  

35/18  

Anmodning om å opprette kommunekomite for 

TV- aksjonen NRK 2018  

  2018/700  

PS  

36/18  

Sikring av vannforsyning i Nordkapp kommune    2017/1364  



PS  

37/18  

Sommerfullmakt til ordfører for sommeren 2018    2018/699  

PS  

38/18  

KLAGE FRA NORSK FRILUFTSLIV PÅ  

KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 14/18  

  2018/244  

PS  

39/18  

Lovlighetskontroll og klage på behandling av 

interpellasjon - Rådmannens habilitet  

  2018/609  

PS  

40/18  

Søknad fra Karin Meltveit Helgesen om fritak som 

leder og medlem av avdelingsstyret for kultur og 

oppvekst  

  2018/624  

PS  

41/18  

Bilpark teknisk - behov for investering    2018/509  

PS  

42/18  

Detaljregulering Vinkelen 2    2017/1200  

FO 4/18  Interpellasjon - Forurensning    2018/495  

RS 3/18  Skjenkebevilling SNOY AS    2018/587  

RS 4/18  Skjenkebevilling Prosjekt Nordlys AS    2018/521  

RS 5/18  Skjenkebevilling THE View AS    2018/567  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  



PS 22/18 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte  

Kommunestyrets behandling av sak 22/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Innkalling godkjent.  

 

Saksliste:  

Tilleggssaker: Interpellasjon fra Asbjørn Jensen H  

 

Referat av §13 saker som ble behandlet i formannskapet den 5.juni 2018.: 

RS 3/18 Skjenkebevilling SNOY AS 

RS/4/48 Skjenkebevilling Prosjekt Nordlys AS 

RS 5/18 Skjenkebevilling THE View AS 

 

 

Hugo Salamonsen SP foreslo at interpellasjon " Mislighold av avtale med 

bygdelagene» ble tatt med på sakslisten.   

Forslaget falt med 6 stemmer for mot 12 stemmer.  

 

Hugo Salamonsen SP foreslo at ordførerens habilitet tas opp som egen sak i 

kommunestyret   

Forslaget falt med 5 stemmer for mot 13 stemmer.  

 

Protokoll fra forrige møte godkjent.  

 

Vedtak  

Innkalling med tillegsaker godkjent.  

   

Protokoll fra forrige møte godkjent  

 

PS 23/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 for Nordkapp Havn KF  

Kommunestyrets behandling av sak 23/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

Kommunestyret tar årsregnskap og årsberetning, revisjonsberetning og 

kontrollutvalgets uttalelse for 2017 for Nordkapp Havn KF til etterretning.  

   

Det fremlagte driftsregnskapet som viser et regnskapsmessig resultat på kr 0 og et 

investeringsregnskap som balanserer fastsettes som Nordkapp Havn KFs regnskap for 

2017.  

 

Vedtak  

Kommunestyret tar årsregnskap og årsberetning, revisjonsberetning og 

kontrollutvalgets uttalelse for 2017 for Nordkapp Havn KF til etterretning.  



   

Det fremlagte driftsregnskapet som viser et regnskapsmessig resultat på kr 0 og et 

investeringsregnskap som balanserer fastsettes som Nordkapp Havn KFs regnskap for 

2017. 

  

PS 24/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 for Om Kapp KF  

Kommunestyrets behandling av sak 24/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

Kommunestyret tar årsregnskap og årsberetning, revisjonsberetning og 

kontrollutvalgets uttalelse for 2017 for Om Kapp KF til etterretning.   

   

Det fremlagte driftsregnskapet som viser et regnskapsmessig resultat på kr 0 og et 

investeringsregnskap som balanserer fastsettes som Om Kapp KFs regnskap for 2017.   

  

Vedtak  

Kommunestyret tar årsregnskap og årsberetning, revisjonsberetning og 

kontrollutvalgets uttalelse for 2017 for Om Kapp KF til etterretning.   

   

Det fremlagte driftsregnskapet som viser et regnskapsmessig resultat på kr 0 og et 

investeringsregnskap som balanserer fastsettes som Om Kapp KFs regnskap for 2017.   

 

PS 25/18 Kontrollutvalgets årsmelding 2017  

Kommunestyrets behandling av sak 25/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.  

   

Vedtak  

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.  

 

PS 26/18 Skatteregnskap 2017  

Kommunestyrets behandling av sak 26/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

Kommunestyret tar årsrapport, samt skattekontorets kontrollrapport 2017 vedrørende 

skatteoppkreveren for Nordkapp kommune til etterretning.  



  

Vedtak  

Kommunestyret tar årsrapport, samt skattekontorets kontrollrapport 2017 vedrørende 

skatteoppkreveren for Nordkapp kommune til etterretning.  

 

PS 27/18 Kledning av Turnbygget  

Miljø- og tekniske tjenesters behandling av sak 15/2018 i møte den 07.05.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

Kledning av Turn utsettes til 2019 og gjennomføres i et byggetrinn. Detaljprosjektering 

igangsettes i 2018. Resterende midler fra investeringsbudsjett for prosjektet slås 

sammen med prosjektmidler for 2019 kr 2 000 000,-.  

  

Vedtak  

Kledning av Turn utsettes til 2019 og gjennomføres i et byggetrinn. Detaljprosjektering 

igangsettes i 2018. Resterende midler fra investeringsbudsjett for prosjektet slås 

sammen med prosjektmidler for 2019 kr 2 000 000,-.  

Formannskapets behandling av sak 22/2018 i møte den 15.05.2018:   

Behandling  

  

Miljø- og tekniske tjenester innstilling: 

Kledning av Turn utsettes til 2019 og gjennomføres i et byggetrinn. Detaljprosjektering 

igangsettes i 2018. Resterende midler fra investeringsbudsjett for prosjektet slås 

sammen med prosjektmidler for 2019 kr 2 000 000,-.  

  

Vedtak  

Kledning av Turn utsettes til 2019 og gjennomføres i et byggetrinn. Detaljprosjektering 

igangsettes i 2018. Resterende midler fra investeringsbudsjett for prosjektet slås 

sammen med prosjektmidler for 2019 kr 2 000 000,-.  

Kommunestyrets behandling av sak 27/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

 

Formannskapets innstilling: 

Kledning av Turn utsettes til 2019 og gjennomføres i et byggetrinn. Detaljprosjektering 

igangsettes i 2018. Resterende midler fra investeringsbudsjett for prosjektet slås 

sammen med prosjektmidler for 2019 kr 2 000 000,-.  

  

Vedtak  

Kledning av Turn utsettes til 2019 og gjennomføres i et byggetrinn. Detaljprosjektering 

igangsettes i 2018. Resterende midler fra investeringsbudsjett for prosjektet slås 

sammen med prosjektmidler for 2019 kr 2 000 000,-.  

 



PS 28/18 Budsjettregulering investeringsprosjekter  

Kommunestyrets behandling av sak 28/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

1. Investeringsramme for Prosjekt Nordkapp barnehage økes med kr 600 000. Ny 

investeringsramme for prosjektet er kr 2 300 000.  

2. Investeringsramme for prosjektet VA-Turngata økes med kr 530 000. Ny 

investeringsramme for prosjektet er kr 3 530 000  

3. Investeringsramme for utbedring Fjellveien etter jordras settes til kr 500 000,-. 

Nytt tiltak  

4. Budsjettregulering foretas ved omprioriteringer i hht. sammendrag i Tabell 1.  

   

Lars Helge Jensen H fremmet følgende endringsforslag:  

Budsjettregulering foretas ved omprioriteringer i hht. sammendrag i Tabell 1 

Overskridelsen i investeringsprosjektet i Tabell 1 finansieres med økt lån. Avsetning 

basseng opprettholdes.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

   

 

Vedtak  

1. Investeringsramme for Prosjekt Nordkapp barnehage økes med kr 600 000. Ny 

investeringsramme for prosjektet er kr 2 300 000.  

2. Investeringsramme for prosjektet VA-Turngata økes med kr 530 000. Ny 

investeringsramme for prosjektet er kr 3 530 000  

3. Investeringsramme for utbedring Fjellveien etter jordras settes til kr 500 000,-. 

Nytt tiltak  

4. Budsjettregulering foretas ved omprioriteringer i hht. sammendrag i Tabell 1. 

Overskridelsen i investeringsprosjektet i Tabell 1 finansieres med økt lån. 

Avsetning basseng opprettholdes.  

 

PS 29/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 for Nordkapp kommune  

Formannskapets behandling av sak 42/2018 i møte den 05.06.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et årsoverskudd på  kr 

6 006 712 og et investeringsregnskap som balanserer, fastsettes som Nordkapp 

kommunes regnskap for 2017.  

   

Kommunestyret tar Nordkapp kommunes årsberetning for 2017, samt 

revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse til etterretning.  

   

Det regnskapsmessige årsoverskuddet disponeres på følgende måte:  

Avsetning til fond for egenkapitalinnskudd KLP  kr. 1 200 000  



Avsetning til disposisjonsfond  Kr 4 806 712  

Sum disponert  Kr 6 006 712  

   

  

Vedtak  

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et årsoverskudd på kr 

6 006 712 og et investeringsregnskap som balanserer, fastsettes som Nordkapp 

kommunes regnskap for 2017.  

   

Kommunestyret tar Nordkapp kommunes årsberetning for 2017, samt 

revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse til etterretning.  

   

Det regnskapsmessige årsoverskuddet disponeres på følgende måte:  

Avsetning til fond for egenkapitalinnskudd KLP  kr. 1 200 000  

Avsetning til disposisjonsfond  Kr 4 806 712  

Sum disponert  Kr 6 006 712  

   

    

Kommunestyrets behandling av sak 29/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Formannskapet innstilling:  

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et årsoverskudd på kr 

6 006 712 og et investeringsregnskap som balanserer, fastsettes som Nordkapp 

kommunes regnskap for 2017.  

   

Kommunestyret tar Nordkapp kommunes årsberetning for 2017, samt 

revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse til etterretning.  

   

Det regnskapsmessige årsoverskuddet disponeres på følgende måte:  

Avsetning til fond for egenkapitalinnskudd KLP  kr. 1 200 000  

Avsetning til disposisjonsfond  Kr 4 806 712  

Sum disponert  Kr 6 006 712  

 

Tor Mikkola Sp fremmet følgende endringsforslag: 

Disposisjonsfond for vann og avløp økes med kr. 790.000.-  

Forslaget falt med 5 stemmer mot 13 stemme.  

 

Jan Olsen SV fremmet følgende forslag:  

Til fiskerifondet overføres kr. 1 million fra disposisjonsfondet.  

Forslaget falt med 6 stemmer mot 12 stemmer.  

 

Kjell Valter Sivertsen AP fremmet følgende forslag:  

• Det tas 500.000 av regnskapsmessig overskudd og overføres Fiskerifondet.  

• Overskuddet reduseres tilsvarende.  



• kr.5.506.712,- til fond.  

Forslaget fikk 14 stemmer mot 4 stemmer.  

  

Vedtak  

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et årsoverskudd på kr 6 

006 712.-  og et investeringsregnskap som balanserer, fastsettes som Nordkapp 

kommunes regnskap for 2017.  

   

Kommunestyret tar Nordkapp kommunes årsberetning for 2017, samt 

revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse til etterretning.  

   

Det regnskapsmessige årsoverskuddet disponeres på følgende måte:  

Avsetning til fond for egenkapitalinnskudd KLP  kr. 1 200 000  

Avsetning til disposisjonsfond  Kr 4 306 712  

Avsetting til fiskerifond  Kr    500 000  

Sum disponert  Kr 6 006 712  

 

 

PS 30/18 1. Tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune  

Formannskapets behandling av sak 43/2018 i møte den 05.06.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

1.tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune tas til orientering.  

  

Vedtak  

1.tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune tas til orientering.  

Kommunestyrets behandling av sak 30/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Formannskapet innstilling:  

1.tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune tas til orientering.  

  

Vedtak  

1.tertialrapport 2018 for Nordkapp kommune tas til orientering.  

 

PS 31/18 Styrking av barneverntjenesten  

Oppvekst-, velferd-,og kulturstyrets behandling av sak 3/2018 i møte den 09.05.2018:   

Behandling  

  



Rådmannens innstilling:  

1.  Bemanningen i barneverntjenesten økes med en 100 % stilling fra 1.september 

2018.  

2. Det etableres en kommunal akuttberedskap fra 1.september 2018 etter 

hjemmevakts løsning i påvente av nærmere utredninger gjennom KS prosjektet 

av muligheter for interkommunalt samarbeid  

3. Inndekning av tiltaket i 2018 tas i forbindelse med budsjettregulering  

4. Kostnadene fra og med 2019 innarbeides i årsbudsjett 2019  

   

 Vedtak  

  

1. Bemanningen i barneverntjenesten økes med en 100 % stilling fra 1.september 

2018.  

2. Det etableres en kommunal akuttberedskap fra 1.september 2018 etter 

hjemmevakts løsning i påvente av nærmere utredninger gjennom KS prosjektet 

av muligheter for    interkommunalt samarbeid  

3. Inndekning av tiltaket i 2018 tas i forbindelse med budsjettregulering  

4. Kostnadene fra og med 2019 innarbeides i årsbudsjett 2019  

   

Formannskapets behandling av sak 23/2018 i møte den 15.05.2018:   

Behandling  

  

Oppvekst-, velferd-, og kulturstyret innstilling:  

1. Bemanningen i barneverntjenesten økes med en 100 % stilling fra 1.september 

2018.  

2. Det etableres en kommunal akuttberedskap fra 1.september 2018 etter 

hjemmevakts løsning i påvente av nærmere utredninger gjennom KS prosjektet 

av muligheter for interkommunalt samarbeid  

3. Inndekning av tiltaket i 2018 tas i forbindelse med budsjettregulering  

4. Kostnadene fra og med 2019 innarbeides i årsbudsjett 2019  

   

Her må innarbeides formulering om finansiering i budsjett 2018 og budsjett 2019.  

  

Vedtak  

1. Bemanningen i barneverntjenesten økes med en 100 % stilling fra 1.september 

2018.  

2. Det etableres en kommunal akuttberedskap fra 1.september 2018 etter 

hjemmevakts løsning i påvente av nærmere utredninger gjennom    KS 

prosjektet av muligheter for interkommunalt samarbeid.  

3. Inndekning av tiltaket i 2018 tas i forbindelse med budsjettregulering.  

4. Kostnadene fra og med 2019 innarbeides i årsbudsjett 2019.  

   

Her må innarbeides formulering om finansiering i budsjett 2018 og budsjett 2019.  

Kommunestyrets behandling av sak 31/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Formannskapet innstilling:  



1. Bemanningen i barneverntjenesten økes med en 100 % stilling fra 1.september 

2018.  

2. Det etableres en kommunal akuttberedskap fra 1.september 2018 etter 

hjemmevakts løsning i påvente av nærmere utredninger gjennom    KS 

prosjektet av muligheter for interkommunalt samarbeid.  

3. Inndekning av tiltaket i 2018 tas i forbindelse med budsjettregulering.  

4. Kostnadene fra og med 2019 innarbeides i årsbudsjett 2019.  

   

Her må innarbeides formulering om finansiering i budsjett 2018 og budsjett 2019.  

  

Vedtak  

1. Bemanningen i barneverntjenesten økes med en 100 % stilling fra 1.september 

2018.  

2. Det etableres en kommunal akuttberedskap fra 1.september 2018 etter 

hjemmevakts løsning i påvente av nærmere utredninger gjennom    KS 

prosjektet av muligheter for interkommunalt samarbeid.  

3. Inndekning av tiltaket i 2018 tas i forbindelse med budsjettregulering.  

4. Kostnadene fra og med 2019 innarbeides i årsbudsjett 2019.  

   

Her må innarbeides formulering om finansiering i budsjett 2018 og budsjett 2019.  

 

PS 32/18 Budsjettreguleringer for 2018 etter 1. tertial  

Formannskapets behandling av sak 44/2018 i møte den 05.06.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettets 

rammeområder for 2018 og som finansieres slik det fremgår av tabell under:  

Tiltak  Navn  Ramme 

område  

Beløp  Finansiering  

Disposisjonsfond  Egen 

ramme  

1  Elvegården  3  Kr 350 

000  

Kr 350 000     

2  Visit Nordkapp 

AS  

1  Kr 300 

000  

Kr 300 000     

3  Arctic Race of  

Norway  

2  Kr 362 

000  

Kr 362 000     

4  Styrking 

barnevern  

2  Kr 352 

000  

Kr 352 000     

5   Maskinavdeling  5  Kr 500 

000  

Kr 500 000     

   

Som følge av dette vedtas nye netto rammebevilgninger til drift for 2018 som følger:  

   



Ramme 
område  

   

Navn  Vedtatt 
ramme  

12.12.17  

Endring   Ny ramme  

1  Sentraladministrasjon  Kr 28 680 012  Kr 300 000  Kr 28 980 012  

2  Oppvekst, velferd og 

kultur  

Kr 70 181 097  Kr 714 000  Kr 70 895 097  

3  Helse, rehabilitering og 

omsorg  

Kr 65 699 347  Kr 350 000  Kr 66 049 347  

5 og 6  Teknisk sektor  Kr 31 141 877  Kr 500 000  Kr 31 641 877  

   

   

Vedtak  

Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettets 

rammeområder for 2018 og som finansieres slik det fremgår av tabell under:  

Tiltak  Navn  Ramme 

område  

Beløp  Finansiering  

Disposisjonsfond  Egen 

ramme  

1  Elvegården  3  Kr 350 

000  

Kr 350 000     

2  Visit Nordkapp 

AS  

1  Kr 300 

000  

Kr 300 000     

3  Arctic Race of  

Norway  

2  Kr 362 

000  

Kr 362 000     

4  Styrking 

barnevern  

2  Kr 352 

000  

Kr 352 000     

5   Maskinavdeling  5  Kr 500 

000  

Kr 500 000     

   

Som følge av dette vedtas nye netto rammebevilgninger til drift for 2018 som følger:  

   

Ramme 
område  

   

Navn  Vedtatt 
ramme  

12.12.17  

Endring   Ny ramme  

1  Sentraladministrasjon  Kr 28 680 012  Kr 300 000  Kr 28 980 012  

2  Oppvekst, velferd og 

kultur  

Kr 70 181 097  Kr 714 000  Kr 70 895 097  

3  Helse, rehabilitering og 

omsorg  

Kr 65 699 347  Kr 350 000  Kr 66 049 347  

5 og 6  Teknisk sektor  Kr 31 141 877  Kr 500 000  Kr 31 641 877  

     



Kommunestyrets behandling av sak 32/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Formannskapet innstilling:  

Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettets 

rammeområder for 2018 og som finansieres slik det fremgår av tabell under:  

Tiltak  Navn  Ramme 

område  

Beløp  Finansiering  

Disposisjonsfond  Egen 

ramme  

1  Elvegården  3  Kr 350 

000  

Kr 350 000     

2  Visit Nordkapp 

AS  

1  Kr 300 

000  

Kr 300 000     

3  Arctic Race of  

Norway  

2  Kr 362 

000  

Kr 362 000     

4  Styrking 

barnevern  

2  Kr 352 

000  

Kr 352 000     

5   Maskinavdeling  5  Kr 500 

000  

Kr 500 000     

   

Som følge av dette vedtas nye netto rammebevilgninger til drift for 2018 som følger:  

   

Ramme 
område  

   

Navn  Vedtatt 
ramme  

12.12.17  

Endring   Ny ramme  

1  Sentraladministrasjon  Kr 28 680 012  Kr 300 000  Kr 28 980 012  

2  Oppvekst, velferd og 

kultur  

Kr 70 181 097  Kr 714 000  Kr 70 895 097  

3  Helse, rehabilitering og 

omsorg  

Kr 65 699 347  Kr 350 000  Kr 66 049 347  

5 og 6  Teknisk sektor  Kr 31 141 877  Kr 500 000  Kr 31 641 877  

   

   

Lars Helge Jensen H fremmet følgende endringsforslag:   

Budsjett drift reguleres mot budsjettreserve 2018. Budsjett 2018 reduseres med          

kr. 1 864.000;-. 

Forslaget falt med 9 stemmer, 9 stemmer for formannskapets innstilling og ble avgjort 

med møteleders dobbeltstemme  

  

Vedtak  

Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettets 

rammeområder for 2018 og som finansieres slik det fremgår av tabell under:  

Tiltak  Navn  Beløp  Finansiering  



Ramme 

område  

Disposisjonsfond  Egen 

ramme  

1  Elvegården  3  Kr 350 

000  

Kr 350 000     

2  Visit Nordkapp 

AS  

1  Kr 300 

000  

Kr 300 000     

3  Arctic Race of  

Norway  

2  Kr 362 

000  

Kr 362 000     

4  Styrking 

barnevern  

2  Kr 352 

000  

Kr 352 000     

5   Maskinavdeling  5  Kr 500 

000  

Kr 500 000     

   

Som følge av dette vedtas nye netto rammebevilgninger til drift for 2018 som følger:  

   

Ramme 
område  

   

Navn  Vedtatt 
ramme  

12.12.17  

Endring   Ny ramme  

1  Sentraladministrasjon  Kr 28 680 012  Kr 300 000  Kr 28 980 012  

2  Oppvekst, velferd og 

kultur  

Kr 70 181 097  Kr 714 000  Kr 70 895 097  

3  Helse, rehabilitering og 

omsorg  

Kr 65 699 347  Kr 350 000  Kr 66 049 347  

5 og 6  Teknisk sektor  Kr 31 141 877  Kr 500 000  Kr 31 641 877  

   

   

PS 33/18 Fotballbinge i Nordvågen - lokalitet  

Kommunestyrets behandling av sak 33/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

Kommunestyret vedtar at ny fotballbinge i Nordvågen plasseres ved eksisterende 

fotballbanen.   

   

Kommunestyret ber rådmann iverksette budsjettvedtak av 12.desember 2017 slik som 

beskrevet i denne sak.  

   

Kjell Valter Sivertsen AP fremmet følgende forslag:  

Saken utsettes   

Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer mot 8 stemmer  

 

Formannskapet gis nødvendig fullmakt i saken.  Saken bør prioriteres   

Forslaget ble enstemmig vedtatt  



  

Vedtak  

Saken utsettes.  

Formannskapet gis nødvendig fullmakt i saken. Saken bør prioriteres.   

 

PS 34/18 Revidert plan for beredskap og kriseledelse i Nordkapp kommune samt 

videre prosess for helhetlig ROS analyse.  

Formannskapets behandling av sak 40/2018 i møte den 05.06.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

Overordnet plan for beredskap og kriseledelse i Nordkapp kommune godkjennes med 

vedlegg.  

   

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer av den overordnete planen og 

tiltakskort i vedlegg A etter behov og som minimum en gang i året.   

   

Overordnet plan for beredskap med helhetlig ROS-analyse i vedlegg B skal fremlegges 

for behandling i kommunestyret hvert fjerde år. Saken fremlegges kommunestyret for 

behandling første gang høsten 2019.  

  

Vedtak  

Overordnet plan for beredskap og kriseledelse i Nordkapp kommune godkjennes med 

vedlegg.   

   

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer av den overordnete planen og 

tiltakskort i vedlegg A etter behov og som minimum en gang i året.   

   

Overordnet plan for beredskap med helhetlig ROS-analyse i vedlegg B skal fremlegges 

for behandling i kommunestyret hvert fjerde år. Saken fremlegges kommunestyret for 

behandling første gang høsten 2019.  

Kommunestyrets behandling av sak 34/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Formannskapets innstilling:  

Overordnet plan for beredskap og kriseledelse i Nordkapp kommune godkjennes med 

vedlegg.   

   

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer av den overordnete planen og 

tiltakskort i vedlegg A etter behov og som minimum en gang i året.   

   

Overordnet plan for beredskap med helhetlig ROS-analyse i vedlegg B skal fremlegges 

for behandling i kommunestyret hvert fjerde år. Saken fremlegges kommunestyret for 

behandling første gang høsten 2019.  

  



Vedtak  

Overordnet plan for beredskap og kriseledelse i Nordkapp kommune godkjennes med 

vedlegg.   

   

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer av den overordnete planen og 

tiltakskort i vedlegg A etter behov og som minimum en gang i året.   

   

Overordnet plan for beredskap med helhetlig ROS-analyse i vedlegg B skal fremlegges 

for behandling i kommunestyret hvert fjerde år. Saken fremlegges kommunestyret for 

behandling første gang høsten 2019.  

 

PS 35/18 Anmodning om å opprette kommunekomite for TV- aksjonen NRK 2018  

Kommunestyrets behandling av sak 35/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

Som kommunekomite for TV- aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon utnevnes 

Formannskapet.  

   

Nordkapp kommune støtter aksjonen med kr. 10.000,- beløpet belastes 1840  

(Formannskapets disposisjon)  

  

Vedtak  

Som kommunekomite for TV- aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon utnevnes 

Formannskapet.  

   

Nordkapp kommune støtter aksjonen med kr. 10.000,- beløpet belastes 1840 

(Formannskapets disposisjon)  

PS 36/18 Sikring av vannforsyning i Nordkapp kommune  

Miljø- og tekniske tjenesters behandling av sak 17/2018 i møte den 07.05.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

For å sikre vannforsyning til innbyggere startes arbeidet med å planlegge 

rehabiliteringsarbeid i 2018 og utføres i følgende rekkefølge:   

   

1.Sifi Nedre rehabilitering (DBB-beregninger)  

2.Skipsfjord 1   

3.Sifi Øvre   

   

Kamøyvær Nedre dam utredes nærmere i 2018, der man også vurderer å hente vann 

fra Skipsfjord. Dersom en slik løsning gjennomføres vil begge dammene i Kamøyvær 

saneres, og tilbakeføres sin opprinnelige tilstand.  

   



Tekniske planer for Sifi Nedre fullføres og sendes inn til NVE for Godkjenning.  

   

Rådmann får også i fullmakt til å vurdere tiltak som medfører at behovet for dammer 

kan reduseres.  

 

Werner Hansen AP fremmet følgende tilleggsforslag:  

1. Kamøyvær nedre vurderer å sanere damen, og forsyne Kamøyvær fra Skipsfjorden. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
   

  

Vedtak  

For å sikre vannforsyning til innbyggere startes arbeidet med å planlegge 

rehabiliteringsarbeid i 2018 og utføres i følgende rekkefølge:   

1. Kamøyvær nedre vurderer å sanere damen, og forsyne Kamøyvær fra Skipsfjorden.  

2.Sifi Nedre rehabilitering (DBB-beregninger)  

3.Skipsfjord 1   

4.Sifi Øvre  

   

Kamøyvær Nedre dam utredes nærmere i 2018, der man også vurderer å hente vann 

fra Skipsfjord. Dersom en slik løsning gjennomføres vil begge dammene i Kamøyvær 

saneres, og tilbakeføres sin opprinnelige tilstand.  

   

Tekniske planer for Sifi Nedre fullføres og sendes inn til NVE for Godkjenning.  

   

Rådmann får også i fullmakt til å vurdere tiltak som medfører at behovet for dammer 

kan reduseres.  

Formannskapets behandling av sak 24/2018 i møte den 15.05.2018:   

 

 

 

Behandling  

  

Miljø- og tekniske tjenester 07.05.2018  

For å sikre vannforsyning til innbyggere startes arbeidet med å planlegge 

rehabiliteringsarbeid i 2018 og utføres i følgende rekkefølge:   

1. Kamøyvær nedr vurderer å sanere damen, og forsyne Kamøyvær fra Skipsfjorden.  

2.Sifi Nedre rehabilitering (DBB-beregninger)  

3.Skipsfjord 1   

4.Sifi Øvre  

   

Kamøyvær Nedre dam utredes nærmere i 2018, der man også vurderer å hente vann 

fra Skipsfjord. Dersom en slik løsning gjennomføres vil begge dammene i Kamøyvær 

saneres, og tilbakeføres sin opprinnelige tilstand.  

   

Tekniske planer for Sifi Nedre fullføres og sendes inn til NVE for Godkjenning.  

   

Rådmann får også i fullmakt til å vurdere tiltak som medfører at behovet for dammer 

kan reduseres.  

   



Jan Olsen SV fremmet følgende tilleggsforslag:  

Det startes arbeid med en helhetlig strategi for kommunens vannforsyning 

Forslaget falt med 3 stemmer mot 4 stemmer  

   

  

Vedtak  

For å sikre vannforsyning til innbyggere startes arbeidet med å planlegge 

rehabiliteringsarbeid i 2018 og utføres i følgende rekkefølge:   

1. Kamøyvær nedre vurderer å sanere damen, og forsyne Kamøyvær fra Skipsfjorden.  

2.Sifi Nedre rehabilitering (DBB-beregninger)  

3.Skipsfjord 1   

4.Sifi Øvre  

   

Kamøyvær Nedre dam utredes nærmere i 2018, der man også vurderer å hente vann 

fra Skipsfjord. Dersom en slik løsning gjennomføres vil begge dammene i Kamøyvær 

saneres, og tilbakeføres sin opprinnelige tilstand.  

   

Tekniske planer for Sifi Nedre fullføres og sendes inn til NVE for Godkjenning.  

   

Rådmann får også i fullmakt til å vurdere tiltak som medfører at behovet for dammer 

kan reduseres.  

Kommunestyrets behandling av sak 36/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Formannskapets innstilling:  

For å sikre vannforsyning til innbyggere startes arbeidet med å planlegge 

rehabiliteringsarbeid i 2018 og utføres i følgende rekkefølge:   

1. Kamøyvær nedre vurderer å sanere damen, og forsyne Kamøyvær fra Skipsfjorden.  

2.Sifi Nedre rehabilitering (DBB-beregninger)  

3.Skipsfjord 1   

4.Sifi Øvre  

   

Kamøyvær Nedre dam utredes nærmere i 2018, der man også vurderer å hente vann 

fra Skipsfjord. Dersom en slik løsning gjennomføres vil begge dammene i Kamøyvær 

saneres, og tilbakeføres sin opprinnelige tilstand.  

   

Tekniske planer for Sifi Nedre fullføres og sendes inn til NVE for Godkjenning.  

   

Rådmann får også i fullmakt til å vurdere tiltak som medfører at behovet for dammer 

kan reduseres.  

   

Tor Mikkola SP fremmet følgende endringsforslag:  

For å sikre vannforsyning til innbyggere starter arbeidet med å planlegge 

rehabiliteringsarbeid i 2018, og utføres i følgende rekkefølge: 

 

1. Kamøyvær nedre dam. Arbeidet med å rehabilitere dammen startes omgående pga. 

fare for at demningen raser ut. Dammen tappes ned, gammel demning fjernes og ny 

demning settes opp.  



2. Rådmannen gis myndighet til å hente inn tilbud på søk etter lekkasjer på 

hovedvannledning til vannforsyning i Kamøyvær.  

Forslaget falt med 6 stemmer. 

 

 

Jan Olsen SV fremmet følgende forslag:  

Avsnitt 2 og 4 strykes.  

Forslaget falt med 4 stemmer.  

 

For å sikre god og trygg vannforsyning for innbyggerne og næringslivet starter arbeidet 

med en helhetlig strategi for kommunens vannforsyning.  

Strategien må ha et langsiktig mål en energieffektiv, miljø og klimavennlig 

vannforsyning.   

Forslaget falt med 7 stemmer. 

 

Kamøyvær Nedre dam utredes nærmere i 2018, der man også vurderer å hente vann 

fra Skipsfjord. Dersom en slik løsning gjennomføres vil begge dammene i Kamøyvær 

saneres, og tilbakeføres sin opprinnelig tilstand.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Rådmann får også fullmakt til å vurdere tiltak som medfører at behovet for dammer kan 

reduseres.  

Enstemmig vedtatt 

   

Vedtak  

For å sikre vannforsyning til innbyggere startes arbeidet med å planlegge 

rehabiliteringsarbeid i 2018 og utføres i følgende rekkefølge:   

1. Kamøyvær nedre vurderer å sanere damen, og forsyne Kamøyvær fra Skipsfjorden.  

2.Sifi Nedre rehabilitering (DBB-beregninger)  

3.Skipsfjord 1   

4.Sifi Øvre  

   

Kamøyvær Nedre dam utredes nærmere i 2018, der man også vurderer å hente vann 

fra Skipsfjord. Dersom en slik løsning gjennomføres vil begge dammene i Kamøyvær 

saneres, og tilbakeføres sin opprinnelige tilstand.  

   

Tekniske planer for Sifi Nedre fullføres og sendes inn til NVE for Godkjenning.  

   

Rådmann får også i fullmakt til å vurdere tiltak som medfører at behovet for dammer 

kan reduseres.  

 

PS 37/18 Sommerfullmakt til ordfører for sommeren 2018  

Kommunestyrets behandling av sak 37/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  



Kommunestyret i Nordkapp gir med hjemmel i kommuneloven §9 nr.5 ordfører, og 

varaordfører i ordførerens fravær og setteordfører i ordfører og varaordførers fravær, 

fullmakt til å avgjøre saker som haster og som ikke er av prinsipiell betydning i 

kommunestyrets sommerferie 2018.  

   

Saker avgjort på sommerfullmakt rapporteres til formannskap og kommunestyre i første 

møte etter sommerferien 2018.  

  

Vedtak  

Kommunestyret i Nordkapp gir med hjemmel i kommuneloven §9 nr.5 ordfører, og 

varaordfører i ordførerens fravær og setteordfører i ordfører og varaordførers fravær, 

fullmakt til å avgjøre saker som haster og som ikke er av prinsipiell betydning i 

kommunestyrets sommerferie 2018.  

   

Saker avgjort på sommerfullmakt rapporteres til formannskap og kommunestyre i første 

møte etter sommerferien 2018.  

 

PS 38/18 KLAGE FRA NORSK FRILUFTSLIV PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK I 

SAK 14/18  

Kommunestyrets behandling av sak 38/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

Klagen av 09.05.2018 fra Norsk Friluftsliv over kommunestyrets vedtak i sak 14/18 tas 

ikke til følge.  

   

Saken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse.  

   

Jan Olsen SV fremmet følgende endringsforslag:  

Klagen tas til følge.  

Rådmannen starter umiddelbart med klagesaksbehandling av klagen på vedtak datert 

12.12.2017.  

Forslaget falt med 5 mot 12 stemmer.  

    

Vedtak  

Klagen av 09.05.2018 fra Norsk Friluftsliv over kommunestyrets vedtak i sak 14/18 tas 

ikke til følge.  

   

Saken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse.  

 

PS 39/18 Lovlighetskontroll og klage på behandling av interpellasjon - 

Rådmannens habilitet  

Formannskapets behandling av sak 39/2018 i møte den 05.06.2018:   



Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

Saken tas til orientering.  

Enstemmig vedtatt.  

   

Kjell Valter Sivertsen AP fremmet følgende forslag:  

Saken oversendes kommunestyret.  

Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering, og oversendes kommunestyret.  

   

 Kommunestyrets behandling av sak 39/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

Saken tas til orientering,  

Forslaget falt enstemmig.  

   

Tor Mikkola SP fremmet følgende forslag:  

• Rådmannen er inhabil ved saker som omhandler kjøp eller festeavtaler med 

FEFO, å Nordkapp halvøya.  

• Rådmannen er inhabil når det gjelder områdereguleringer av FEFO grunn, på 

Nordkapp halvøya.  

• Alt arbeid rådmannen har vært delaktig i, i saker som omhandler kjøp feste og 
reguleringer av FEFO grunn, på Nordkapp halvøya, erklæres inhabil og arbeidet 
startes på nytt.  

• Områdereguleringen og kjøp/feste av FEFO grunn på Nordkapp settes bort til 

Alta kommune.  

 

Forslaget falt med 4 stemmer mot 13 stemmer.  

   

Kjell Valter Sivertsen AP fremmet følgende forslag:  

 

Uttalelse fra kommunestyret i Nordkapp: 

Viser til krav om lovlighetskontroll av 25.04 fra representantene Mikkola, Salamonsen 

og Olsen, brev av 09.05.18 fra Fylkesmannen i Finnmark og brev av 11.05.18 fra 

Mikkola og Salamonsen. 

Det er uklart for kommunestyret hva som skal være gjenstand for lovlighetskontroll.  

  

Etter kommunestyret syn er ordførerens svar på interpellasjonen i sak 2/18 ikke en 

«avgjørelse» iht. kommuneloven § 59 nr. 1. Det er da ikke anledning til å kreve 

lovlighetskontroll. Iht. veiledning H-2299 fra KMD og kommunen har ikke anledning 



til selv å avvise et krav om lovlighetsklage under henvisning til at vilkårene i § 59 ikke er 

oppfylt. Kommunestyret må derfor behandle saken, men kommunestyret legger til 

grunn at saken vil bli avvist av Fylkesmannen i Finnmark.  

  

Kommunestyret vil likevel påpeke følgende: 

  

Habilitet kan vanskelig vurderes helt generelt innenfor et område. Inhabilitet knytter seg 

til å treffe avgjørelser eller å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelser i forvaltningssaker. 

Inhabilitet skal videre vurderes ut fra konkrete tilknytningssituasjoner.  

  

I brevet av 11.05.18 tar klagerne opp ordførerens og rådmannens habilitet i «Fefo-

saker». Dette er for lite konkret til at kommunestyret kan ta stilling til det. 

  

I lovlighetsklagen er det konkret vist til rådmannens rolle som styreleder i Fefo. Dette er 

ikke en problemstilling lenger, ettersom rådmannen har tredd ut av vervet som 

styreleder. 

  

I brevet av 11.05.18 nevnes det at «Ordfører er inhabil til å vurdere rådmannens 

habilitet» og at også varaordfører kan være inhabil. Kommunestyret mener at dette er 

en feil forståelse av habilitetsreglene. Uansett er dette nye anførsler som er fremsatt 

etter fristen for lovlighetsklage gikk ut.  

  

Kommunestyret viser for øvrig til notat fra Advokatene Rønning & Kirkesæther om 

ordfører og rådmanns habilitet ved behandlingen av områdereguleringen for 

Nordkapphalvøya. 

  

Kommunestyret kan ikke se at kommunestyret har begått feil ved behandlingen av sak 

2/18 og vedtar derfor på at saken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark.   

  

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret står bak ordførerens svar på interpellasjon i sak 2/18. Kommunestyret 

kan ikke se at det foreligger feil ved behandlingen av saken (interpellasjonen). 

  

Saken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark. 

 

Vedtaket ble vedtatt med 13 stemmer mot 4 stemmer.  

   

  

Vedtak  

Kommunestyret står bak ordførerens svar på interpellasjon i sak 2/18. Kommunestyret 

kan ikke se at det foreligger feil ved behandlingen av saken (interpellasjonen).  

   

Saken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark. 

 

PS 40/18 Søknad fra Karin Meltveit Helgesen om fritak som leder og medlem av 

avdelingsstyret for kultur og oppvekst  

Kommunestyrets behandling av sak 40/2018 i møte den 19.06.2018:   



Behandling  

  

Rådmannens innstilling:  

1. Kommunestyret innvilger Karin Meltveit Helgesen fritak for resten av perioden 

fra vervet som varamedlem kommunestyret, medlem administrasjonsutvalget, 

og medlem- og leder av avdelingsstyret for oppvekst og kultur  

Nytt siste varamedlem til kommunestyret følger valgoppgjøret fra 2015, og Per 

Inge  

2. Jensen trår inn som siste varamedlem for SV  

3. Som nytt medlem i avdelingsstyret for oppvekst og kulturstyre velges: ________  

4. Som ny leder i avdelingsstyret oppvekst og kulturstyre velges:__________  

5. Som nytt medlem i administrasjonsutvalget velges: ____________________  

   

Kjell Valter Sivertsen fremmet følgende endringsforslag  

Punkt 4: valget utsettes til neste møte.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

   

Vedtak  

1. Kommunestyret innvilger Karin Meltveit Helgesen fritak for resten av perioden fra 

vervet som varamedlem kommunestyret, medlem administrasjonsutvalget 

medlem- og leder av avdelingsstyret for oppvekst og kultur  

Nytt siste varamedlem til kommunestyret følger valgoppgjøret fra 2015, og Per 

Inge Jensen trår inn som siste varamedlem for SV  

2. Som nytt medlem i avdelingsstyret for oppvekst og kulturstyre velges Trudy 

Engen  

3. Som nytt medlem i administrasjonsutvalget velges Trudy Engen.  

   

 

PS 41/18 Bilpark teknisk - behov for investering  

Formannskapets behandling av sak 34/2018 i møte den 05.06.2018:   

Behandling  

   

Rådmannens innstilling: 

Nordkapp kommunestyret gir rådmann i fullmakt til å kjøpe ut 4 biler til teknisk sektor 

innenfor rammen av inntil kr 900 000. Investering finansieres ved opptak av lån.  

  

Vedtak  

Nordkapp kommunestyret gir rådmann i fullmakt til å kjøpe ut 4 biler til teknisk sektor 

innenfor rammen av inntil kr 900 000. Investering finansieres ved opptak av lån.  

Kommunestyrets behandling av sak 41/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Formannskapets innstilling:  



Nordkapp kommunestyret gir rådmann i fullmakt til å kjøpe ut 4 biler til teknisk sektor 

innenfor rammen av inntil kr 900 000. Investering finansieres ved opptak av lån.  

    

Vedtak  

Nordkapp kommunestyret gir rådmann i fullmakt til å kjøpe ut 4 biler til teknisk sektor 

innenfor rammen av inntil kr 900 000. Investering finansieres ved opptak av lån.  

 

PS 42/18 Detaljregulering Vinkelen 2  

Kommunestyrets behandling av sak 42/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Innstilling fra Fast utvalg for plansaker  

Detaljregulering Vinkelen 2 godkjennes ikke.  

  

Vedtak  

Detaljregulering Vinkelen 2 godkjennes ikke.  

 

FO 4/18 Interpellasjon - Forurensning  

Kommunestyrets behandling av sak 4/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Svar fra ordfører: 

I interpellasjonen stilles det konkrete og relevante spørsmål.   

Det er mange som er opptatt av at det fortsatt er betydelige mengder av det som folk 

flest karaktiserer som avfall og søppel rundt omkring i vår kommune. Dette befinner seg 

både på offentlige og private områder.  

   

1. Hvordan har Nordkapp kommune organisert sitt arbeid med å følge 

opp sitt ansvar etter § 37?  

Den vanlige praksis i kommunen er som følger:  

1. Kommunen oppdager eller mottar melding om forsøpling eller ulovlig 

lagring av gjenstander som karakteriseres som avfall eller forurensede 

masser.  

2. Sakens karakter avklares (befaring, dokumentasjon)  

3. Eier bes om opplysninger/redegjørelser   

4. Ved helsefare helsemyndigheter varsles (kommunelege)  

5. Myndighet avklares (For eks., hvis det viser seg at forurensede masse 

lagres ved tillatelse fra Fylkesmann jamfør Forurensningsloven § 29, 

sendes saken til Fylkesmann)  

6. Dersom kommunen har myndighet, vurderes politianmeldelse   

7. Det sendes forhåndsvarsel om pålegg  



8. Det sendes pålegg med varsel om tvangsmulkt.  

9. Det ilegges tvangsmulkt  

10. Det vurderes opprydding i kommunal regi  

11. Det kreves refusjon for kommunale utlegg  

Saken kan til enhver tid løses dersom opprydding finner sted.  

   

2. Hvilke resultater har kommunen oppnådd på dette området?  

Hovedsakelig følges det opp saker som meldes til kommunen. Akutt forurensning 

krever akutte tiltak for å hindra store eller langvarige skader på miljøet, noe som 

kommunen praktiserer. Nordkapp kommune har beredskap mot akutt forurensning: 

opplært personell med kort responstid og hensiktsmessig utstyr er tilgjengelig (brann og 

redning).  

Byggesaksbehandling er konsekvent i forhold til krav til avfallshåndtering i byggesaker. 

Her hjemles pålegg i Plan- og bygningsloven, Kapittel 32. Vedtak om 

ulovlighetsoppfølging oppfattes strengt, men ikke urimelig stengt, jf. rettspraksis  

Miljøsaker generelt er juridisk, og følelsesmessig vanskelig. Det kan ofte oppstå 

situasjoner preget av uklarhet og uenighet om hva som er ulovlig. For eks. en gammelt 

bil som er «reparasjonsobjekt», diverse fiskeri relatert gjenstander, mm.  

Nordkapp kommune har tatt noen grep for å styrke ressursbruk og legge mer vekt på 

miljøsake. Kommunen ved teknisk sektor har opprettet en 50 % stilling som 

miljøkonsulent. Det legges stadig vekt på styrking av kompetanse på dette feltet. 

Stillingen er pr dato ubesatt, men man arbeider med rekruttering. Videre arbeider man 

med å finne en langsiktig modell for hvordan dette arbeidet skal løses.   

Også befolkning i Nordkapp kommune er veldig opptatt av miljø. Engasjementet er 

stort, og frivillighet og dugnadsånden er på topp nivå.   

Kommunen er på tilbudssiden når det gjelder bistand til dugnader, for eks. får bygdelag 

og frivillige lånt utstyr fra kommunen for å frakte bort innsamlet avfall.  

   

3. Om ordføreren ikke er fornøyd med hvordan dette er organisert, og 

med de resultater som er oppnådd, vil hun da ta et initiativ for å 

sørge for at kommunens innsats på dette området blir forbedret, og 

hvordan ser hun for seg at dette skal bli i fremtiden?   

   

Nordkapp kommune skal være en miljøkommune. Formålet med det er å løse 

miljøoppgaver i kommunen på en god og effektiv måte.  

En miljøkommune har null toleranse for miljøkriminalitet. For optimalisert bekjempelse 

av miljøkriminalitet er det avgjørende med et velfungerende samarbeid mellom 

kontrolletatene og politi- og påtalemyndigheten. Dette samarbeidet er på plass i 

Nordkapp kommune.  

Samtidig er det slik at det legges vekt på dialog med de ansvarlige i miljøsaker, der 

kommunen er på tilbudsside i forhold til veiledning og råd.  

Det må likevel erkjennes at Nordkapp kommunen har et forbedringspotensiale.   



Miljøvern er viktig for meg, og jeg ønsker at vi skal følge opp dette arbeidet på en best 

mulig måte. Selv om Nordkapp kommune gjør mye, og følger opp saker fortløpende, så 

kan vi alltid bli bedre. Jeg er kjent med at rådmann er inne i en prosess der man ser på 

fremtidig organisering, og jobber med hvordan dette arbeidet skal gjøres i fremtiden. 

Fra min side vil det være viktig at kommunen styrker dette arbeidet, og at man i større 

grad er i forkant. Forebygging og veiledning er vesentlig, men kommunen må også 

være tydelig når man må bruke pålegg for å rydde opp i forhold.  

Vedlegg til svar (ble utdelt skriftlig og ikke fremført): 

Liste over saker/oppfølging av miljøsaker 

1. Tømming av søppel ved veien mot fotballbanen Kamøyvær. 

Observasjon: Søppel ser ut til å være fjernet. Saken avsluttet.  

 

2. Forsøpling på moloen i Kamøyvær. Henvendelse Jofred Hjelle 

Observasjon: Det er satt en del fiske kasser som stammer fra bruket i Kamøyvær på 

moloen. En skal være forsiktig med å betegne dette som søppel. Moloen tilhører 

kystverket. 

Saken avsluttet: Det er gitt tillatelse fra kystverket til oppbevaring av kassene på 

moloen. Kystverket vil følge opp saken selv. Melderen har fått brev om dette fra 

kommunen. 

 

3. Forsøpling rundt bygning/bolig i Skarsvåg. 

Observasjon: Ekstrem forsøpling rundt boligen av alt fra flyve avfall til 

forurensingssøppel. I tillegg observerte en strømtilførsel som så tvilsom ut. Kommunen 

utarbeider et pålegg om opprydding rundt bolig.  

 

4. Campingvogn tatt av vinden og knust ved grustak i Mannskarvik. 

Kommunen er kontaktet av politi som har gitt pålegg til eier om opprydding i området. 

Området befart 8. nov og eier var da i gang med oppryddingen som skulle være ferdig 

innen ukeslutt.  

 

5. Vedrørende avfall/masser på fergeleiet Storbukt. 

Osvald Johansen har tatt kontakt vedrørende avfall/masser fergeleiet i Storbukt da 

disse ligger til hinder for adkomsten til hans tomt ved siden av hvor det er igangsatt 

lettere planering av området. Det er et spørsmål om kostnader ved fjerning. 

Området er befart i uke 44 og konstaterer at lagrede masser av jord og betong. Det er 

ingen fare for umiddelbar forurensing. Massene ligger på tomt eid av Statens 

Vegvesen. 

Det er sendt ut svarbrev hvor Osvald Johansen i første omgang bes ta kontakt med 

grunneier for å finne en løsning på spørsmålet om å få disse fjernet. 

 

6.  Forurenset masse i Kobhulla 

Nordkapp Næringshage har på vegne av Nordkapp Havn KF søkt om tillatelse til 

mellomlagring av forurenset masse nedenfor heishuset i Kobhulla gjennom vinteren og 

mot vår/sommer 2018 før den skal fjernes. Det er snakk om lavt rangert forurensing i 

sand-masse. 



Saksbehandler har sett på søknaden i sin helhet, i hht vedlagte rapporter utført av 

Asplan Viak AS er konklusjon at kommunen ikke har noen innsigelser på en slik 

mellomlagring. FEFO er grunneier av den aktuelle tomten og saken er videresendt de 

for en endelig avgjørelse. 

7. Avløp fra Arran i Kamøyvær 

Det er kommet inn klage på avløp ved Arran i Kamøyvær da denne renner rett ut i 

sjøen på nedsiden av bygget og forurenser fjæra med avføring. 

Befaring utført av teknisk drift i september. Det kommer klart frem at dette avløpet er for 

kort og ikke holder kravene til dybden under laveste sjø. Etter grundigere 

undersøkelser viser det seg at byggetillatelse i sin tid ble gitt med den hensikt at en 

skulle koble seg opp mot kommunens avløpsanlegg. Det er nå sendt ut pålegg om at 

dette må utbedres innen 1.juni 2018. 

En anser det derfor som særdeles viktig at en utbedrer forholdet snarest. 

Leder for avløp følger denne opp. Tiltakshaver har søkt om fristutsettelse 15 dager, 

arbeidet er igangsatt.  

 

8. Forsøpling i Gjesvær i Påske 2018 

Det er meldt store mengder av usortert søppel ved et bolighus.  

 

RS 3/18 Skjenkebevilling SNOY AS  

Kommunestyrets behandling av sak 3/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Ihht. kommuneslovens § 13 ble kommunestyrets orientert om formannskapets vedtak  

  

 

RS 4/18 Skjenkebevilling Prosjekt Nordlys AS  

Kommunestyrets behandling av sak 4/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Ihht kommuneslovens § 13 ble kommunestyrets orientert om formannskapets vedtak  

  

 

RS 5/18 Skjenkebevilling THE View AS  

Kommunestyrets behandling av sak 5/2018 i møte den 19.06.2018:   

Behandling  

  

Ihht kommuneslovens § 13 ble kommunestyrets orientert om formannskapets vedtak  

 

 

 



Følgende protokolltilførsler tas inn i protokollen 

Godkjenning av saksliste. 

Det ble påpekt at innsendt juridisk vurdering av rådmanns habilitet vedrørende område 

reguleringen av Nordkapp-halvøya ikke var vedlagt SAK PS 39/18 Lovlighetskontroll og 

klage på behandling av interpellasjon – Rådmannens habilitet. 

Juridisk vurdering var sendt inn til rett tid og på rett måte. Ordføreren nekte å ta med 

denne juridiske vurderingen med begrunnelse at kommunestyremedlemmer ikke hadde 

noen rett til å drive saksutredning. 

  

Godkjenning av protokoll. 

Kommunestyrerepresentant Hugo Salamonsen viser med håndsopprekning at han vil si 

noe om protokollen. Ordfører klubber og sier protokollen er godkjent. Hugo 

Salamonsen sier da at han hadde kommentarer til protokollen. Ordføreren kvitterte med 

at hun hadde klubbet saken, og at det var for sent. Kommunestyrerepresentant Jan 

Olsen påpekte at Hugo Salamonsen hadde vist med håndsopprekning at han ville si 

noe. Ordføreren tok ikke tilbakemeldingene til følge, og fortsatte møtet uten at Hugo 

Salamonsen fikk gi sine kommentarer om mangler i protokollen. 

 

 

 


