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PS 4/17 Godkjenning av innkalling og protokoll
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2017
Behandling:

Vedtak enst.:
Innkalling og protokoll godkjennes. Sak PS 14/17 tilbakekalles.

PS 5/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2017
Behandling:

IKT oppgradering - har tatt lengre tid enn forventet. Kommunen er i ferd med å gå over til
akseptansetest.
Endringer av bussruten til Alta. Rådmannen har tilbakemeldt til Snelandia om at informasjon
om ruteendring var for dårlig.
Møtekalender er blitt justert på følgende to punkter:
 KS 4.4. ble flyttet til 3.4.
 FMSK 24.5. ble flyttet til 22.5.
Vedtak enst.:
Sakene er tatt til orientering.

PS 6/17 Anlegg for fisketurisme i Skarsvåg, privat regulering - 2. gangs politiske
behandling
Rådmannens innstilling
Fast utvalg for plansaker innstiller overfor kommunestyret at detaljregulering Anlegg for
Fisketurisme i Skarsvåg vedtas.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2017
Behandling:

Vedtak enst.:
Detaljregulering Anlegg for Fisketurisme i Skarsvåg vedtas.

Saksprotokoll i Fast utvalg for plansaker - 09.02.2017
Behandling:

Vedtak enst.:
Fast utvalg for plansaker innstiller overfor kommunestyret at detaljregulering Anlegg for
Fisketurisme i Skarsvåg vedtas..

PS 7/17 Oppfølging av vedtak - kommuneplanens arealdel
Rådmannens innstilling
Fast utvalg for plansaker innstiller overfor kommunestyret følgende:
- Rådmannens forslag til maks antall hytter i feltene f1, f2, f3 og f4 vedtas tatt inn i
arealplanens bestemmelser
- Akvakulturlokalitet i Vedbotn vedtas tatt inn i arealplanens kart og bestemmelser
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2017
Behandling:
Tilleggsforslag til strekpunkt 2 fra Jan Olsen (SV):
I påvente av innføring av arealavgift som tilfaller kommunene og i påvente av lokal
medbestemmelsesrett for drifts- og miljøbetingelser, slik som lukkede anlegg mv, tas
akvakulturlokalitet Vedbotn inn i kommuneplanens arealdel på dette tidspunkt.
Jan Olsens tilleggsforslag til strekpunkt 2 faller mot 13 stemmer for rådmannens forslag.

Vedtak:
Kommunestyret innstiller overfor følgende:
- Rådmannens forslag til maks antall hytter i feltene f1, f2, f3 og f4 vedtas tatt inn i
arealplanens bestemmelser
- Akvakulturlokalitet i Vedbotn vedtas tatt inn i arealplanens kart og bestemmelser

Saksprotokoll i Fast utvalg for plansaker - 09.02.2017
Behandling:

Vedtak:
Fast utvalg for plansaker innstiller overfor kommunestyret følgende:
- Rådmannens forslag til maks antall hytter i feltene f1, f2, f3 og f4 vedtatt tatt inn i
arealplanens bestemmelser enstemmig.
- Akvakulturlokalitet i Vedbotn vedtas tatt inn i arealplanens kart og bestemmelser mot en
stemme (SV, Jan Olsen).

PS 8/17 Ambulansegarasje Sluttfinansiering
Rådmannens innstilling
Det tas opp et låneopptak på kr 1,3 mill for dekke inn de samlede kostnadsøkninger.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2017
Behandling:

Vedtak enst.:
Det tas opp et låneopptak på kr 1,3 mill for dekke inn de samlede kostnadsøkninger.
Rådmannen igangsetter en gjennomgang og utarbeide rutiner for bestilling, budsjettering,
igangsetting, oppfølging og rapportering av investeringsprosjekter. Rådmannen redegjør for
arbeidet ved neste kommunestyret. Når arbeidet er gjennomført sendes investeringsplanen opp
til ny behandling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 09.02.2017
Behandling:
Tilleggsforslag fra AP:
Med bakgrunn i gjentatte overskridelser av budsjettrammer for investeringsprosjekter bes
rådmannen igangsette en gjennomgang og utarbeide rutiner for bestilling, budsjettering,
igangsetting, oppfølging og rapportering av investeringsprosjekter. Rådmannen bes prioritere
dette arbeidet og redegjøre for dette ved neste kommunestyret. Når dette arbeidet er gjennomført
sendes investeringsplanen opp til ny behandling.

Vedtak:
Det tas opp et låneopptak på kr 1,3 mill for dekke inn de samlede kostnadsøkninger.
Rådmannen igangsetter en gjennomgang og utarbeide rutiner for bestilling, budsjettering,
igangsetting, oppfølging og rapportering av investeringsprosjekter. Rådmannen redegjør for
arbeidet ved neste kommunestyret. Når arbeidet er gjennomført sendes investeringsplanen opp
til ny behandling.

PS 9/17 Storting og Sametingsvalg 2017
Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar med hjemmel i Valglovens §9-2 at det i Nordkapp kommune skal
avholdes Stortingsvalget og sametingsvalget mandag 11.september 2017.
Kommunestyret oppnevner formannskapet som valgstyre for Stortingsvalget og sametingsvalget
2017. jf. valgloven § 4-1.
Kommunestyret velger valgstyrets leder og nestleder, jf. kommuneloven § 10 nr. 3.

Kommunestyret delegerer til valgstyret å foreta valg av stemmestyrer i de enkelte valgkrets.
Stemmekretsene i Nordkapp for Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er som følger:
Honningsvåg, Storbukt, Repvåg, Kamøyvær og Skarsvåg inngår i Honningsvåg stemmekrets og
valgting opprettes på Turn.
Nordvågen: Nordvågen stemmekrets, valgting opprettes i Nordvågen
Gjesvær: Gjesvær stemmekrets, valgting opprettes i Gjesvær.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2017
Behandling:

Vedtak enst.:
Kommunestyret vedtar med hjemmel i Valglovens §9-2 at det i Nordkapp kommune skal
avholde Stortingsvalget og sametingsvalget mandag 11.september 2017.
Kommunestyret oppnevner formannskapet som valgstyre for Stortingsvalget og sametingsvalget
2017. jf. valgloven § 4-1.
Kommunestyret oppnevner ordfører som valgstyrets leder og varaordfører som nestleder, jf.
kommuneloven § 10 nr. 3.
Kommunestyret delegerer til valgstyret å foreta valg av stemmestyrer i de enkelte valgkrets.
Stemmekretsene i Nordkapp for Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er som følger:
Honningsvåg, Storbukt, Repvåg, Kamøyvær og Skarsvåg inngår i Honningsvåg stemmekrets og
valgting opprettes på Turn.
Nordvågen: Nordvågen stemmekrets, valgting opprettes i Nordvågen
Gjesvær: Gjesvær stemmekrets, valgting opprettes i Gjesvær.

Saksprotokoll i Formannskapet - 09.02.2017
Behandling:

Vedtak enst.:
Kommunestyret vedtar med hjemmel i Valglovens §9-2 at det i Nordkapp kommune skal
avholdes Stortingsvalget og sametingsvalget mandag 11.september 2017.
Kommunestyret oppnevner formannskapet som valgstyre for Stortingsvalget og sametingsvalget
2017. jf. valgloven § 4-1.
Kommunestyret velger valgstyrets leder og nestleder, jf. kommuneloven § 10 nr. 3.
Kommunestyret delegerer til valgstyret å foreta valg av stemmestyrer i de enkelte valgkrets.

Stemmekretsene i Nordkapp for Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er som følger:
Honningsvåg, Storbukt, Repvåg, Kamøyvær og Skarsvåg inngår i Honningsvåg stemmekrets og
valgting opprettes på Turn.
Nordvågen: Nordvågen stemmekrets, valgting opprettes i Nordvågen
Gjesvær: Gjesvær stemmekrets, valgting opprettes i Gjesvær.

PS 10/17 Nytt finansreglement
Rådmannens innstilling
Det fremlagte forslag til nytt finansreglement og rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen for
Nordkapp kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 21. februar 2017.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2017
Behandling:

Vedtak enst.:
Det fremlagte forslag til nytt finansreglement og rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen for
Nordkapp kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 8. mars 2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 09.02.2017
Behandling:

Vedtak enst.:
Det fremlagte forslag til nytt finansreglement og rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen for
Nordkapp kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 21. februar 2017.

PS 11/17 Finnmark Friluftsråd - Nordkapp kommune som deltaker
Rådmannens innstilling
1. Nordkapp kommune slutter seg til Finnmark Friluftsråd med virkning fom 2017.
2. Nordkapp kommune støtter initiativet om et slikt interkommunalt samarbeid om
friluftsliv og folkehelse, der målet er å oppnå allsidige resultater som kommer
medlemskommunene, organisasjonslivet og innbyggerne til gode. Dette som et
selvstendig interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27 og som en
prøveperiode for 2016 og 2017.

3. Nordkapp kommune slutter seg til de vedtekter som ble vedtatt på stiftingsmøtet samt at
medlemskontingenten for 2016 og 2017 settes til kr 6,- pr. innbygger begrenset oppad til
årlig kr 50 000 pr. kommune. For Nordkapp kommune vil medlemskontingenten for
2017 beløpe seg til om lag kr 19 800. Årlig medlemskontingent dekkes over rammen til
sentraladministrasjonen.
4. Kommunestyret oppnevner følger representant og vararepresentant som utsending til
Finnmark Friluftsråds årsmøter i valgperioden:
Representant: ............................................................
Vararepresentant: …………………………………..
5. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i Friluftsrådets
administrative samarbeidsgruppe.
6. Finnmark Friluftsråd etableres som en 2-åring prøveordning som evalueres innen
31.12.17.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2017
Behandling:

Vedtak enst.:
1. Nordkapp kommune slutter seg til Finnmark Friluftsråd med virkning fom 2017.
2. Nordkapp kommune støtter initiativet om et slikt interkommunalt samarbeid om
friluftsliv og folkehelse, der målet er å oppnå allsidige resultater som kommer
medlemskommunene, organisasjonslivet og innbyggerne til gode. Dette som et
selvstendig interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27 og som en
prøveperiode for 2016 og 2017.
3. Nordkapp kommune slutter seg til de vedtekter som ble vedtatt på stiftingsmøtet samt at
medlemskontingenten for 2016 og 2017 settes til kr 6,- pr. innbygger begrenset oppad til
årlig kr 50 000 pr. kommune. For Nordkapp kommune vil medlemskontingenten for
2017 beløpe seg til om lag kr 19 800. Årlig medlemskontingent dekkes over rammen til
sentraladministrasjonen.
4. Kommunestyret oppnevner følger representant og vararepresentant som utsending til
Finnmark Friluftsråds årsmøter i valgperioden:
Representant: Jan Olsen
Vararepresentant: Gry Jørgensen
5. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i Friluftsrådets
administrative samarbeidsgruppe.

Saksprotokoll i Formannskapet - 09.02.2017
Behandling:

Vedtak enst.:
6. Nordkapp kommune slutter seg til Finnmark Friluftsråd med virkning fom 2017.
7. Nordkapp kommune støtter initiativet om et slikt interkommunalt samarbeid om
friluftsliv og folkehelse, der målet er å oppnå allsidige resultater som kommer
medlemskommunene, organisasjonslivet og innbyggerne til gode. Dette som et
selvstendig interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27 og som en
prøveperiode for 2016 og 2017.
8. Nordkapp kommune slutter seg til de vedtekter som ble vedtatt på stiftingsmøtet samt at
medlemskontingenten for 2016 og 2017 settes til kr 6,- pr. innbygger begrenset oppad til
årlig kr 50 000 pr. kommune. For Nordkapp kommune vil medlemskontingenten for
2017 beløpe seg til om lag kr 19 800. Årlig medlemskontingent dekkes over rammen til
sentraladministrasjonen.
9. Kommunestyret oppnevner følger representant og vararepresentant som utsending til
Finnmark Friluftsråds årsmøter i valgperioden:
Representant: ............................................................
Vararepresentant: …………………………………..
10. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i Friluftsrådets
administrative samarbeidsgruppe.
11. Finnmark Friluftsråd etableres som en 2-åring prøveordning som evalueres innen
31.12.17.

PS 12/17 Tilslutning til Styrevervregisteret
Rådmannens innstilling
Nordkapp kommune tilslutter seg Styrevervregisteret.
Saksprotokoll i - 08.03.2017
Behandling:

Vedtak enst.:
Nordkapp kommune tilslutter seg Styrevervregisteret.

PS 13/17 Gjennomgang av status på vilkårene for løyve for innkreving av adkomstavgift
på Nordkapplatået
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar til orientering rådmannens statusgjennomgang av vilkårene for løyvet til
innkreving av adkomstavgift på Nordkapplatået.
Kommunestyret vedtar videre følgende:
 Det opprettes ikke et utvalg/arbeidsgruppe som har ansvaret for å følge opp vilkårene for
løyvet knyttet til innkreving av adkomstavgift på Nordkapplatået.
 Ordfører og rådmann deltar sammen på det årlige evalueringsmøtet med løyveinnehaver.
 Det etableres rutine for rapportering til formannskapet umiddelbart etter (første
formannskapsmøte) at det årlige evalueringsmøtet har funnet sted.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2017
Behandling:
Tilleggsforslag 1 fra Jan Olsen (SV):
1. Løyvet trekkes tilbake jf. løyvets pkt 22. Avgiften anses ikke å være i tråd med friluftsloven.
2. Det opprettes et utvalg som skal arbeide fram forslag til nytt løyve hvor avgiftens størrelse er
i tråd med loven, hvor vilkårene er konkrete og mulige å sanksjonere og hvor
økonomirapportering blir en sentral del av vilkårene.
3. Utvalget velges av kommunestyret og skal ha et medlem fra alle representerte partier samt at
friluftsorganisasjon(ene) på sitt årsmøte velger 2 representanter.
4. Utvalget ledes av representant fra friluftsorganisasjon(ene).
Tilleggsforslag 2 fra Jan Olsen (SV):
Kommunen kontakter Fefo med ønske om at festekontraktene som Nordkapp 1990 ANS har på
Nordkapp-platået blir begrenset til bygningene og at friluftsarealene ikke bortfestes private
selskaper eller personer.
Det tas sikte på at Nordkapp kommune skal kunne forvalte friluftsarealene på Nordkapp-platået,
slik som kommunen gjør for andre friarealer.
Tilleggsforslag fra Tor Mikkola (V):
Det opprettes et utvalg som skal arbeide fram forslag til nytt løyve.
Jan Olsens (SV) tilleggsforslag 1 falt mot rådmannens forslag.
Jan Olsens (SV) tilleggsforslag 2 falt mot 13 stemmer.
Tilleggsforslag fra Tor Mikkola (V) falt mot 17 stemmer.

Vedtak:
Kommunestyret tar til orientering rådmannens statusgjennomgang av vilkårene for løyvet til
innkreving av adkomstavgift på Nordkapplatået.
Kommunestyret vedtar videre følgende:

Kommentert [MF1]: Kristina, stemmer antall stemmer?

 Det opprettes ikke et utvalg/arbeidsgruppe som har ansvaret for å følge opp vilkårene for
løyvet knyttet til innkreving av adkomstavgift på Nordkapplatået.
 Ordfører og rådmann deltar sammen på det årlige evalueringsmøtet med løyveinnehaver.
 Det etableres rutine for rapportering til formannskapet umiddelbart etter (første
formannskapsmøte) at det årlige evalueringsmøtet har funnet sted.

PS 14/17 Om Kapp KF - Handlingsplan 2017 og budsjett 2017
Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar Handlingsplan 2017 og budsjett 2017 for Om Kapp KF.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2017
Behandling:

Vedtak:
Saken utsettes.

PS 15/17 Om Kapp KF - Sluttrapportering / evaluering ungdomsfiske 2016
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar sluttrapporteringen / evalueringen av ungdomsfiske 2016 til orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2017
Behandling:

Vedtak enst.:
Kommunestyret tar sluttrapporteringen / evalueringen av ungdomsfiske 2016 til orientering.

PS 16/17 Rutine for brøyting i barnehage og skoler
Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2017
Behandling:
Spørsmålet stilles på bakgrunn av tilbakemelding fra bekymrete foreldre som la merke til at
brøyting foregikk mens barna var i barnehage.
Rådmann svarer at rutinene finnes og tilsier at brøyting skal avvikles før barn og ungdom
kommer på skole.

Vedtak enst.:
Rådmann vil følge opp denne hendelsen og vil komme tilbake til det på neste møte.

