Nordkapp kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll

Kommunestyret
Rådhussalen, Rådhuset
03.11.2021
09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Trudy Engen
Medlem
Tor Harald Mikkola
Nestleder
Stine Mari Strifeldt
Medlem
Lars Helge Jensen
Medlem
Ruben Vian Alseth
Medlem
Heidi Anita Lindkvist
Medlem
Holmgren
Hugo Salamonsen
Medlem
Charon Elisabeth Tauselv
Medlem
Fred Magne Johansen
Medlem
Elin Adolfsen
Medlem
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Kjell Valter Sivertsen
Medlem
Jan Olsen
Leder
Rakel Hagen Olsen
Medlem
Yngve Kristiansen
Medlem
Kari Lene Olsen
Medlem
Torgrim Helgesen
Medlem
Kjell-Vidar Forsberg
Medlem
Odd Magne Nylund
Medlem
Sirin Figenschou Høyen
Medlem
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Johnny Ingebrigtsen
Hilde Fagerhaug
Dan Kåre Nilsen
Tora Mari Helgesen
Cato Solberg
Hermann Mathiesen
Per-Inge Jensen
Anita Elin Ingebrigtsen
Merknad:
Kommunestyret startet med:

Sensitivity: Internal

Møtte for
Jan Olsen
Kjell Valter Sivertsen
Sirin Figenschou Høyen
Torgrim Helgesen
Rakel Hagen Olsen
Yngve Kristiansen
Kjell-Vidar Forsberg
Odd Magne Nylund

Representerer
SV
SP
AP
H
H
SP
SP
SP
SP
SV
Representerer
AP
SV
SV
SV
AP
SP
SV
SV
H
Representerer
SV
AP
H
SP
SV
SV
SV
SV

1. Julianne Netteland fra Porsanger kommune orienterte om
status Tiltaksprogram for Måsøy og Magerøya 2022-2027, vannområde MidtFinnmark.

2. Marianne Berg fra Visit Nordkapp orienterte om Visit Nordkapp, bærekraftig
reisemål og masterplan for reiseliv i Nordkapp.

3. Svømmehallgruppa v/Arve Andersen og Liselotte Hansen orienterte om sitt
forprosjekt av prosjekt svømmehall.

Stine Mari Strifeldt innvilges permisjon fra kommunestyre kl 17:30 (Ikke med på
behandling av sak PS 68/21, FO 1/21, FO 2/21 og FO 3/21).

Charon Tauselv innvilges permisjon fra kommunestyre kl 18:00 (Ikke med på
behandling av sak PS 68/21, FO 1/21, FO 2/21 og FO 3/21).

Tora Helgesen innvilges permisjon fra kommunestyre kl 18:30 (Ikke med på
behandling av sak PS 68/21, FO 1/21, FO 2/21 og FO 3/21).

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Linda Haug Pettersen
Rigmor Richardsen
Sigve Gusdal
Simon Pind Jessen
Jeanette Kaspersen
Erland Hannås Pedersen

Sensitivity: Internal

Stilling
Konsulent
Kommunalsjef Oppvekst, velferd- og
kultur
Økonomisjef
Rådgiver
Kommuneplanlegger
Konsulent

Nordkapp kommune

Saksliste

Sensitivity: Internal

UtvalgsSaksnr

Sakstittel

Unntatt
offentlighet

Arkivsaksnr

PS 55/21

Godkjenning av innkalling, saksliste og
protokoll fra forrige møte

PS 56/21

Suppleringsvalg av medlemmer til råd for
personer med nedsatt funksjonsevne

2019/2290

PS 57/21

Suppleringsvalg i forbindelse med Ottar
Hansens bortgang

2019/2404

PS 58/21

Valg av midlertidig varaordfører

2019/2404

PS 59/21

2. tertialrapport 2021

2021/321

PS 60/21

Budsjettregulering for 2021 etter 2. tertial

2020/801

PS 61/21

Fastsetting av forskrift om snøscooter,
Nordkapp kommune

2021/178

PS 62/21

Rullering av trafikksikkerhetsplan 2022

2019/2460

PS 63/21

4. runde covid-kompensasjon

PS 64/21

Endring i sammensetning av Nordkapp
Arbeiderparti

2019/2404

PS 65/21

Høringsinnspill landbasert rutetransport
Nordkapp kommune

2018/176

PS 66/21

Søknad om fritak fra sine politiske verv

2020/553

PS 67/21

Søker om å få tilbake politisk verv

2020/553

PS 68/21

Arbeidsgiverutvalgets behandling av varsel
datert 21.10.2021

2021/657

RS 21/21

Orientering om status for vannforvaltning Tiltaksprogram for Måsøy og Magerøya
2022-2027

2019/2394

RS 22/21

Ansettelses- og innkjøpsstopp Nordkapp
kommune

2021/614

FO 1/21

Uttallelse fra kommunestyret i forbindelse
med hendelser skjedd ved kommunens
arbeidssteder

2021/62

Sensitivity: Internal

FO 2/21

Oljefeltet Wisting bygges ut med sikte på
ilandføring av oljen til Veidnes

FO 3/21

Nordkapp Kommune krever Force Majeure
inn i KILE ordningen.

PS 55/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte
Kommunestyrets behandling av sak 55/2021 i møte den 03.11.2021:
Behandling:
Møteinnkalling:
Merknad fra Stine Mari Strifeldt (AP):
PS 64 - 68/21 er satt på sakslista etter at fristen for saker til kommunestyre skulle vært
gjort kjent offentlig og framlagt for politikere ifølge vedtatt reglement.
Merknag fra Heidi Holmgren (SP):
Det må vektlegges å følge den allerede vedtatte møtekalenderen
Møteinnkalling med merknader enstemmig godkjent.
Saksliste:
Ordfører Tor Mikkola flytter PS 68/21 til sist i møte, og ønsker lukket behandling slik at
representantene kan ha en god dialog under behandling uten å bryte med personvern
for de det gjelder i saken. Deretter åpens møte og vedtak gjøres. Det vil bli stemt over
dette når kommunestyret kommer til behandlingen av saken.
Johnny Ingebrigtsen (SV) fremmer forslag om uttallelse fra kommunestyret:
FO 1/21 Uttalelse fra kommunestyret i forbindelse med hendelser skjedd ved
kommunens arbeidssteder.
Heidi Holmgren (SP) fremmer forslag om 2 uttallelse:
FO 2/21 Oljefeltet Wisting bygges ut med sikte på ilandføring av oljen til Veidnes
FO 3/21 Nordkapp Kommune krever Force Majeure inn i KILE ordningen.
Stine Mari Strifeldt (AP) fremmer forslag om at RS 22/21 endres til PS.
Iflg ordfører er dette en sak som er gjennomført / igangsatt, derfor kun en orientering i
kommunestyret.
Saksliste med 3 ekstra saker enstemmig godkjent.
Protokoll fra forrige møte enstemmig godkjent.
Vedtak:
Møteinnkalling med merknad godkjent.
PS 64 - 68/21 er satt på sakslista etter at fristen for saker til kommunestyre skulle vært
gjort kjent offentlig og framlagt for politikere ifølge vedtatt reglement.
Det må vektlegges å følge den allerede vedtatte møtekalenderen.
Saksliste godkjent med 3 ekstra saker:

Sensitivity: Internal

FO 1/21 Uttalelse fra kommunestyret i forbindelse med hendelser skjedd ved
kommunens arbeidssteder.
FO 2/21 Oljefeltet Wisting bygges ut med sikte på ilandføring av oljen til Veidnes
FO 3/21 Nordkapp Kommune krever Force Majeure inn i KILE ordningen.
Protokoll fra forrige møte godkjent.

PS 56/21 Suppleringsvalg av medlemmer til råd for personer med nedsatt
funksjonsevne
Kommunedirektørens innstilling
Som varamedlem for Merethe-Kristin Mikkelsen velges
-Mari Iren Johansen, fra Mental helse Nordkapp

Kommunestyrets behandling av sak 56/2021 i møte den 03.11.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Som varamedlem for Merethe-Kristin Mikkelsen velges
-

Mari Iren Johansen, fra Mental helse Nordkapp

Behandling:
Fred Magne Johansen ber kommunestyre vurdere hans habilitet.
Fred Magne Johansens habilitet ble vurdert etter forvaltningsloven § 6.
Kommunestyret kom frem til at Fred Magne Johansen var habil (12 stemmer for
(SV/SP), 5 stemmer mot (H/AP).

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som varamedlem for Merethe-Kristin Mikkelsen velges
-Mari Iren Johansen, fra Mental helse Nordkapp.

PS 57/21 Suppleringsvalg i forbindelse med Ottar Hansens bortgang
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyre
-Odd Magne Nylund tiltrer som medlem
-Anita Ingebrigtsen tiltrer som 10. vara

Formannskap/valgstyre/planutvalg
1. vara: Yngve Kristiansen
3. vara: Elin T. Adolfsen
5. vara: Kjell-Vidar Forsberg

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Representant: Rakel Hagen Olsen

Vararepresentant til KS fylkesårsmøte
vara: Yngve Kristiansen

Medlem i Kirkelig fellesråd
Representant: Ann Elise Kristiansen

Kommunestyrets behandling av sak 57/2021 i møte den 03.11.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyre

-

Odd Magne Nylund tiltrer som medlem

-

Anita Ingebrigtsen tiltrer som 10. vara

Formannskap/valgstyre/planutvalg
1. vara: Yngve Kristiansen
3. vara: Elin T. Adolfsen
5. vara: Kjell-Vidar Forsberg
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Representant: Rakel Hagen Olsen
Vararepresentant til KS fylkesårsmøte
vara: Yngve Kristiansen
Medlem i Kirkelig fellesråd
Representant: Ann Elise Kristiansen

Behandling:
Det stemmes over kommunedirektørens innstilling til styre / råd / utvalg hver for seg.
Kommunedirektørens innstilling kommunestyret enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens innstilling formannskap / valgstyre / planutvalg enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens innstilling råd for personer med nedsatt funksjonsevne enstemmig
vedtatt.
Kommunedirektørens innstilling KS fylkesårsmøte enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens innstilling medlem i Kirkelig fellesråd enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyre
-Odd Magne Nylund tiltrer som medlem

-Anita Ingebrigtsen tiltrer som 10. vara
Formannskap/valgstyre/planutvalg
1. vara: Yngve Kristiansen
3. vara: Elin T. Adolfsen
5. vara: Kjell-Vidar Forsberg
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Representant: Rakel Hagen Olsen
Vararepresentant til KS fylkesårsmøte
vara: Yngve Kristiansen
Medlem i Kirkelig fellesråd
Representant: Ann Elise Kristiansen

PS 58/21 Valg av midlertidig varaordfører
Kommunedirektørens innstilling
I perioder hvor ordfører har fravær og varaordfører er fungerende ordfører, velger
kommunestyret følgende representant som midlertidig varaordfører:
______________________

Kommunestyrets behandling av sak 58/2021 i møte den 03.11.2021:
Kommunedirektørens innstilling
I perioder hvor ordfører har fravær og varaordfører er fungerende ordfører, velger
kommunestyret følgende representant som midlertidig varaordfører:

______________________

Behandling:
Johnny Ingebrigtsen (SV) fremmer forslag:
Som midlertidig varaordfører foreslås Trudy Engen.

Kommunedirektørens innstilling og forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I perioder hvor ordfører har fravær og varaordfører er fungerende ordfører, velger
kommunestyret følgende representant som midlertidig varaordfører:
Som midlertidig varaordfører foreslås Trudy Engen.

PS 59/21 2. tertialrapport 2021
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren tar 2. tertialrapport 2021 for Nordkapp kommune til orientering

Formannskapets behandling av sak 69/2021 i møte den 19.10.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren tar 2. tertialrapport 2021 for Nordkapp kommune til orientering

Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet tar 2. tertialrapport 2021 for Nordkapp kommune til orientering.
Kommunestyrets behandling av sak 59/2021 i møte den 03.11.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren tar 2. tertialrapport 2021 for Nordkapp kommune til orientering

Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2021 for Nordkapp kommune til orientering.

PS 60/21 Budsjettregulering for 2021 etter 2. tertial
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettets
rammeområder for 2021 og som finansieres slik det fremgår av utredning under:
SA, reguleres med 1,5 mill
OVK reguleres med 3,0 mill
HRO reguleres med 4,0 mill

Formannskapets behandling av sak 68/2021 i møte den 19.10.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettets
rammeområder for 2021 og som finansieres slik det fremgår av utredning under:
SA, reguleres med 1,5 mill
OVK reguleres med 3,0 mill
HRO reguleres med 4,0 mill

Behandling:
Pga at avklaring om endelig tildeling av Havbruksfondet kom etter at møtedokumenter
ble sendt ut og før møte, fremmer kommundirektør en presisering av innstillingen:
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettets
rammeområder for 2021 og som finansieres slik det fremgår av innstilling:
1. Rammeområde 1 - Sentraladministrasjon, utgiftsrammen økes med kr 1,5 mill
2. Rammeområde 2 - Oppvekst, velferd og kultur, utgiftsrammen økes med kr 3,0 mill
3. Rammeområde 3 – Helse, rehabilitering og omsorg, utgiftsrammen økes med 4,0
mill
De økte rammene finansieres på følgende måte:
1. Økt anslag for utbetaling fra Havbruksfondet med kr 1,5 mill
2. Redusert utgiftsrammen for rammeområde 9 Finans med kr 1,5 mill
3. Bruk av disposisjonsfond med kr 5,5 mill
Bakgrunn
Finansiering gjennomføres som økt inntektsanslag for utbetaling fra Havbruksfondet med
1,5 millioner. Utbetaling fra Havbruksfondet for 2021 er kjent og vi vil få utbetalt kr 5,5 mill.
Som det fremgår av 2. tertialrapport ligger det an til et mindreforbruk knyttet til
rammeområde 9, Finans ved at renter og avdrag vil bli lavere i 2021 som følge av utsatt
låneopptak knyttet til investeringsrammene for 2020 og 2021.
Netto regulering av utgiftsrammen blir etter dette 5,5 millioner som finansieres med bruk av
disposisjonsfond.

Kommunedirektørens presisering av innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettets
rammeområder for 2021 og som finansieres slik det fremgår av innstilling:
1. Rammeområde 1 - Sentraladministrasjon, utgiftsrammen økes med kr 1,5 mill
2. Rammeområde 2 - Oppvekst, velferd og kultur, utgiftsrammen økes med kr 3,0 mill
3. Rammeområde 3 – Helse, rehabilitering og omsorg, utgiftsrammen økes med 4,0
mill
De økte rammene finansieres på følgende måte:
1. Økt anslag for utbetaling fra Havbruksfondet med kr 1,5 mill
2. Redusert utgiftsrammen for rammeområde 9 Finans med kr 1,5 mill
3. Bruk av disposisjonsfond med kr 5,5 mill

Kommunestyrets behandling av sak 60/2021 i møte den 03.11.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettets
rammeområder for 2021 og som finansieres slik det fremgår av utredning under:

SA, reguleres med 1,5 mill
OVK reguleres med 3,0 mill
HRO reguleres med 4,0 mill
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer innenfor driftsbudsjettets
rammeområder for 2021 og som finansieres slik det fremgår av innstilling:
1. Rammeområde 1 - Sentraladministrasjon, utgiftsrammen økes med kr 1,5 mill
2. Rammeområde 2 - Oppvekst, velferd og kultur, utgiftsrammen økes med kr 3,0 mill
3. Rammeområde 3 – Helse, rehabilitering og omsorg, utgiftsrammen økes med 4,0
mill
De økte rammene finansieres på følgende måte:
1. Økt anslag for utbetaling fra Havbruksfondet med kr 1,5 mill
2. Redusert utgiftsrammen for rammeområde 9 Finans med kr 1,5 mill
3. Bruk av disposisjonsfond med kr 5,5 mill

PS 61/21 Fastsetting av forskrift om snøscooter, Nordkapp kommune
Kommunedirektørens innstilling
Forslag til Forskrift om skuterløyper, Nordkapp kommune, datert 10.09.2021 med
tilhørende løypekart datert 10.09.2021 vedtas iht. lov 10. juni 1977 nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av
14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

Planutvalgs behandling av sak 18/2021 i møte den 19.10.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Forslag til Forskrift om skuterløyper, Nordkapp kommune, datert 10.09.2021 med
tilhørende løypekart datert 10.09.2021 vedtas iht. lov 10. juni 1977 nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av
14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til Forskrift om skuterløyper, Nordkapp kommune, datert 10.09.2021 med
tilhørende løypekart datert 10.09.2021 vedtas iht. lov 10. juni 1977 nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av
14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.
Kommunestyrets behandling av sak 61/2021 i møte den 03.11.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Forslag til Forskrift om skuterløyper, Nordkapp kommune, datert 10.09.2021 med
tilhørende løypekart datert 10.09.2021 vedtas iht. lov 10. juni 1977 nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av
14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til Forskrift om skuterløyper, Nordkapp kommune, datert 10.09.2021 med
tilhørende løypekart datert 10.09.2021 vedtas iht. lov 10. juni 1977 nr. 82 om
motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av
14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

PS 62/21 Rullering av trafikksikkerhetsplan 2022
Kommunedirektørens innstilling
Rullering av handlingsdelen i gjeldene Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 vedtas som
kommunens trafikksikkerhets tiltak for året 2022

Hovedutvalg tekniske tjenesters behandling av sak 7/2021 i møte den 13.10.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Rullering av handlingsdelen i gjeldene Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 vedtas som
kommunens trafikksikkerhets tiltak for året 2022

Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rullering av handlingsdelen i gjeldene Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 vedtas som
kommunens trafikksikkerhets tiltak for året 2022
Kommunestyrets behandling av sak 62/2021 i møte den 03.11.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Rullering av handlingsdelen i gjeldene Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 vedtas som
kommunens trafikksikkerhets tiltak for året 2022

Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rullering av handlingsdelen i gjeldene Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 vedtas som
kommunens trafikksikkerhets tiltak for året 2022.

PS 63/21 4. runde covid-kompensasjon
Kommunedirektørens innstilling
1.Kommunedirektør gis fullmakt til å fordele den fulle støttesummen i tråd med føringer i
tilskuddsbrev fra KMD av 11.10.2021
2.I fordelingen av støtte prioriteres
a.Lønnskostnader til viktig kompetansepersonell
b.Samarbeid for fellestiltak som kan løfte destinasjonen som en samlet helhet
c.Prosjekter som sikter på aktivitet i skulder- og lavsesong

Kommunestyrets behandling av sak 63/2021 i møte den 03.11.2021:
Kommunedirektørens innstilling
1. Kommunedirektør gis fullmakt til å fordele den fulle støttesummen i tråd med føringer i
tilskuddsbrev fra KMD av 11.10.2021
1. I fordelingen av støtte prioriteres
a. Lønnskostnader til viktig kompetansepersonell
a. Samarbeid for fellestiltak som kan løfte destinasjonen som en samlet helhet
a. Prosjekter som sikter på aktivitet i skulder- og lavsesong

Behandling:
Ruben Alseth (H) fremmer forslag:
Nytt punkt 3 i kommunedirektørens innstilling:
20 % av støttesummen settes av til markedsføring av kommunen som reisemål.
Forslaget trekkes.
Hilde Fagerhaug (AP) fremmer endrings- og tilleggsforslag:
Ta bort punkt 1
Nytt punkt 3:
Kommunedirektøren legger fram sin innstilling for bruk av covid-19 midler fra KMD og
innkaller formannskapet til ekstraordinært møte for behandling av sakene.

Begrunnelse for forslaget er at summen som skal fordeles er stor og vi ønsker en åpen
dialog og politisk medvirkning i fordelingen.

Forslaget trekkes.

Fellesforslag fra H / AP / SP / SV:
Nytt punkt 3:
20% (719 400 kr) av støttesummen settes av til felles markedsføring av kommunen som
reisemål. Dersom dette ikke kan tildeles fullt ut, overføres det til potten bedriftene kan
søke på. I motsatt tilfelle, dersom ikke potten til bedriftene nyttes fullt ut, overføres
beløpet til markedsføringspotten. Hensikten er at dette skal være søknadspliktig for
kompetanseorganisasjoner i Nordkapp.

Nytt punkt 4:
Det settes et maks tak på kr 150 000 til utbetaling for hver bedrift.

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Fellesforslag pkt. 3 enstemmig vedtatt.
Fellesforslag pkt. 4 enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.Kommunedirektør gis fullmakt til å fordele den fulle støttesummen i tråd med føringer i
tilskuddsbrev fra KMD av 11.10.2021.
2. I fordelingen av støtte prioriteres
a. Lønnskostnader til viktig kompetansepersonell
b. Samarbeid for fellestiltak som kan løfte destinasjonen som en samlet helhet
c. Prosjekter som sikter på aktivitet i skulder- og lavsesong
3.
20% (719 400 kr) av støttesummen settes av til felles markedsføring av kommunen som
reisemål. Dersom dette ikke kan tildeles fullt ut, overføres det til potten bedriftene kan
søke på. I motsatt tilfelle, dersom ikke potten til bedriftene nyttes fullt ut, overføres
beløpet til markedsføringspotten. Hensikten er at dette skal være søknadspliktig for
kompetanseorganisasjoner i Nordkapp.
4.
Det settes et maks tak på kr 150 000 til utbetaling for hver bedrift.

PS 64/21 Endring i sammensetning av Nordkapp Arbeiderparti
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret orienteres om følgende endring i sammensetningen av Nordkapp
Arbeiderparti når det gjelder kommunestyret:
Kjell Valter Sivertsen tiltrer som gruppeleder for Nordkapp Arbeiderparti.

Kommunestyret vedtar følgende endring når det gjelder formannskap, plan og
valgstyret:

Nytt medlem Kjell-Valter Sivertsen
Som 1. vara Stine Mari Strifeldt
Som 2. vara Kari Lene Olsen

Kommunestyrets behandling av sak 64/2021 i møte den 03.11.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret orienteres om følgende endring i sammensetningen av Nordkapp
Arbeiderparti når det gjelder kommunestyret:
Kjell Valter Sivertsen tiltrer som gruppeleder for Nordkapp Arbeiderparti.
Kommunestyret vedtar følgende endring når det gjelder formannskap, plan og
valgstyret:
Nytt medlem Kjell-Valter Sivertsen
Som 1. vara Stine Mari Strifeldt
Som 2. vara Kari Lene Olsen
Behandling:
Stine Mari Strifeldt stiller spørsmål om egen habilitet i saken. Komunestyret kommer
fram til at hun er habil.
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret orienteres om følgende endring i sammensetningen av Nordkapp
Arbeiderparti når det gjelder kommunestyret:
Kjell Valter Sivertsen tiltrer som gruppeleder for Nordkapp Arbeiderparti.
Kommunestyret vedtar følgende endring når det gjelder formannskap, plan og
valgstyret:
Nytt medlem Kjell-Valter Sivertsen
Som 1. vara Stine Mari Strifeldt
Som 2. vara Kari Lene Olsen

PS 65/21 Høringsinnspill landbasert rutetransport Nordkapp kommune
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret tar innspillene til etterretning og spiller inn til høringsutkast til Troms og
Finnmark fylkeskommune.

Kommunestyrets behandling av sak 65/2021 i møte den 03.11.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret tar innspillene til etterretning og spiller inn til høringsutkast til Troms og
Finnmark fylkeskommune.
Behandling:
Ruben Alseth (H) fremmer tilleggsforslag:
Innspill fra Nordkapp kommune. Følgende tekst føres på avsnittet om rutetider:
"For Gjesvær, Skarsvåg og Kamøyvær er det sterkt ønskelig å etablere 2 daglige
rotasjoner 7 ganger i uken fra Honningsvåg i perioden 1. mai - 31. august. Utover dette
anses det tilstrekkelig med bestillingstransport med 2 daglige rotasjoner 2 dager i uken
som skissert i fylkeskommunens høringsutkast".
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar innspillene til etterretning og spiller inn til høringsutkast til Troms og
Finnmark fylkeskommune.
Innspill fra Nordkapp kommune. Følgende tekst føres på avsnittet om rutetider:
"For Gjesvær, Skarsvåg og Kamøyvær er det sterkt ønskelig å etablere 2 daglige
rotasjoner 7 ganger i uken fra Honningsvåg i perioden 1. mai - 31. august. Utover dette
anses det tilstrekkelig med bestillingstransport med 2 daglige rotasjoner 2 dager i uken
som skissert i fylkeskommunens høringsutkast".

PS 66/21 Søknad om fritak fra sine politiske verv
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret innvilger
-Nadja Iselin Wagelid og
-Eleonora Synnøve Ingebrigtsen

fritak fra sine politiske verv ut valgperioden 2019-2023 pga flytting til annen kommune.
De er begge vara i kommunestyret.
Som ny vara for SV i kommunestyret tiltrer da:
-Tor Inge Adolfsen
-Jan Ole Mikalsen

Kommunestyrets behandling av sak 66/2021 i møte den 03.11.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret innvilger
-

Nadja Iselin Wagelid og
Eleonora Synnøve Ingebrigtsen

fritak fra sine politiske verv ut valgperioden 2019-2023 pga flytting til annen kommune.
De er begge vara i kommunestyret.
Som ny vara for SV i kommunestyret tiltrer da:
-

Tor Inge Adolfsen
Jan Ole Mikalsen

Behandling:
Kommunedirektørens innstemmig enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret innvilger
-Nadja Iselin Wagelid og
-Eleonora Synnøve Ingebrigtsen
fritak fra sine politiske verv ut valgperioden 2019-2023 pga flytting til annen kommune.
De er begge vara i kommunestyret.
Som ny vara for SV i kommunestyret tiltrer da:
-Tor Inge Adolfsen

-Jan Ole Mikalsen

PS 67/21 Søker om å få tilbake politisk verv
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret innvilger søknad fra Tarald Nikolaisen.
Han tiltrer som vara nr. 5 for Høyre i kommunestyret perioden 2019-2023. Børge Brattli
er da tilbake som 7. vara og er dermed ikke i kommunestyret lenger.

Kommunestyrets behandling av sak 67/2021 i møte den 03.11.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret innvilger søknad fra Tarald Nikolaisen.
Han tiltrer som vara nr. 5 for Høyre i kommunestyret perioden 2019-2023. Børge Brattli
er da tilbake som 7. vara og er dermed ikke i kommunestyret lenger.

Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret innvilger søknad fra Tarald Nikolaisen.
Han tiltrer som vara nr. 5 for Høyre i kommunestyret perioden 2019-2023. Børge Brattli
er da tilbake som 7. vara og er dermed ikke i kommunestyret lenger.

PS 68/21 Arbeidsgiverutvalgets behandling av varsel datert 21.10.2021
Ordførers innstilling
Bekymringsmelding fra Nordkapp Arbeiderparti
-Kommunestyret er blitt gjort kjent med innholdet i det som er kommet inn til kommunen som
varsel fra Nordkapp Arbeiderparti.

-Kommunestyret tar avstand fra både varslene og måten varslene er sendt til media.
-Kommunestyret beklager ovenfor kommunedirektøren at slike beskyldninger er blitt
framsatt og at dette er havnet i media.
-Kommunestyret tar til etterretning ordførers anbefaling om å gå riktig tjenestevei, og mener
man må løse slike saker på lavest mulig nivå. I første omgang skal slike saker inn til
ordfører, som avgjør videre behandling, nytter ikke det, kan arbeidsgiverutvalget
kontaktes før man vurderer andre måter å nå frem med saken.

Bekymringsmelding fra Nordkapp Høyre
-Kommunestyret er blitt gjort kjent med innholdet i det som er kommet inn til kommunen som
varsel fra Nordkapp Høyre.
-Kommunestyret tar avstand fra både varslene og måten varslene er sendt til media.
-Kommunestyret beklager ovenfor kommunedirektøren at slike beskyldninger er blitt
framsatt og at dette er havnet i media.
-Kommunestyret tar til etterretning ordførers anbefaling om å gå riktig tjenestevei, og mener
man må løse slike saker på lavest mulig nivå. I første omgang skal slike saker inn til
ordfører, som avgjør videre behandling, nytter ikke det, kan arbeidsgiverutvalget
kontaktes før man vurderer andre måter å nå frem med saken.

Kommunestyrets behandling av sak 68/2021 i møte den 03.11.2021:
Ordførers innstilling
Bekymringsmelding fra Nordkapp Arbeiderparti
-

Kommunestyret er blitt gjort kjent med innholdet i det som er kommet inn til kommunen
som varsel fra Nordkapp Arbeiderparti.
Kommunestyret tar avstand fra både varslene og måten varslene er sendt til media.
Kommunestyret beklager ovenfor kommunedirektøren at slike beskyldninger er blitt
framsatt og at dette er havnet i media.
Kommunestyret tar til etterretning ordførers anbefaling om å gå riktig tjenestevei, og
mener man må løse slike saker på lavest mulig nivå. I første omgang skal slike saker inn
til ordfører, som avgjør videre behandling, nytter ikke det, kan arbeidsgiverutvalget
kontaktes før man vurderer andre måter å nå frem med saken.

Bekymringsmelding fra Nordkapp Høyre
-

Kommunestyret er blitt gjort kjent med innholdet i det som er kommet inn til kommunen
som varsel fra Nordkapp Høyre.
Kommunestyret tar avstand fra både varslene og måten varslene er sendt til media.
Kommunestyret beklager ovenfor kommunedirektøren at slike beskyldninger er blitt
framsatt og at dette er havnet i media.
Kommunestyret tar til etterretning ordførers anbefaling om å gå riktig tjenestevei, og
mener man må løse slike saker på lavest mulig nivå. I første omgang skal slike saker inn
til ordfører, som avgjør videre behandling, nytter ikke det, kan arbeidsgiverutvalget
kontaktes før man vurderer andre måter å nå frem med saken.

Behandling:
Dan Kåre Nilsen ønsker sin habilitet vurdert, all den tid varslet ble sendt av han på
vegne av Høyre.
Avstemming på habiltet. 2 for inhabil (H), 16 for habil (AP / SV / SP).
Møte lukkes for behandling av denne saken, iht. Kommunelov § 11-5, 2 ledd bokstav A.
Vedtak og forslag vil være offentlig.
Møte lukkes kl 15:40 og behandlingen pågår lukket fram til kl 18:55.
Underveis i behandlingen innvilges det permisjon til Stine Mari Strifeldt (AP), Charon
Tauselv (SP) og Tora Helgesen (SP).
Johnny Ingebrigtsen (SV) fremmer forslag:
Beskyldninger om trakassering, mobbing og kvinnediskriminering
Nordkapp Kommunestyre er bekymret for en uforsonlig holdning og stemning som til
tider kommer fram i møter i formannskapet og kommunestyret.
Nordkapp Kommunestyre tar avstand fra de framsatte påstandene i brev fra Nordkapp
AP og Nordkapp H om at ordfører og kommunaldirektør i møter driver med
trakassering, mobbing og kvinnediskriminering. Beskyldningene er uriktig og går langt
utover det man må tåle som politisk og administrativ leder. Innholdet i påstandene er
alvorlige, også brudd på norske lover.
Nordkapp Kommunestyre slutter seg til fungerende ordførers beklagelse, som også i
klartekst betyr at Kommunestyret har full tillitt til kommunedirektøren.
Det påhviler alle partier og representanter et særlig ansvar for å vise respekt overfor
reglement, god møtekultur og hverandre.
Nordkapp Kommunestyre vil samlet gjøre en felles innsats for å forbedre disse
utfordringer og skape et godt samarbeidsmiljø.

Forslaget trekkes.
Fellesforslag fra SV, SP, H og AP:
Punkt 1:
Kommunestyret er blitt gjort kjent med innholdet i det som er kommet inn til kommunen
som bekymringsmelding fra Nordkapp Arbeiderparti og Nordkapp høyre.

Punkt 2:
Kommunestyret tar bekymringsmeldingene på alvor og tar samtidig avstand fra at de
havnet i media.

Punkt 3:
Kommunestyret beklager ovenfor kommunedirektøren at innholdet havnet i media, med
den belastningen det medfører.

Punkt 4:
Kommunestyret tar til etterretning ordførers anbefaling om å gå riktig tjenestevei, og
mener man må løse slike saker på lavest mulig nivå. I første omgang skal slike saker
inn til ordfører, som avgjør videre behandling. Nytter ikke det, kan arbeidsgiverutvalget
kontaktes før man vurderer andre måter å nå frem med saken.

Punkt 5:
Kommunedirektøren har kommunestyrets fulle tillit.

Fellesforslag fra SV og SP:
Punkt 6
Kommunestyret beklager og tar avstand fra påstander om kvinnefiendtlighet, mobbing
og trakassering.

Ordførerers innstiling settes opp mot fellesforslag fra SV, SP, H og AP. Innstilling falt
med 15 stemmer mot.
Fellesforslag pkt. 6. Vedtatt med 11 for (SV / SP), 4 mot (H/ AP).
Vedtak:
Punkt 1:
Kommunestyret er blitt gjort kjent med innholdet i det som er kommet inn til kommunen
som bekymringsmelding fra Nordkapp Arbeiderparti og Nordkapp høyre.

Punkt 2:
Kommunestyret tar bekymringsmeldingene på alvor og tar samtidig avstand fra at de
havnet i media.

Punkt 3:
Kommunestyret beklager ovenfor kommunedirektøren at innholdet havnet i media, med
den belastningen det medfører.

Punkt 4:
Kommunestyret tar til etterretning ordførers anbefaling om å gå riktig tjenestevei, og
mener man må løse slike saker på lavest mulig nivå. I første omgang skal slike saker
inn til ordfører, som avgjør videre behandling. Nytter ikke det, kan arbeidsgiverutvalget
kontaktes før man vurderer andre måter å nå frem med saken.

Punkt 5:
Kommunedirektøren har kommunestyrets fulle tillit.

Punkt 6:
Kommunestyret beklager og tar avstand fra påstander om kvinnefiendtlighet, mobbing
og trakassering.

RS 21/21 Orientering om status for vannforvaltning - Tiltaksprogram for Måsøy og
Magerøya 2022-2027
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret tar saken til orientering

Kommunestyrets behandling av sak 21/2021 i møte den 03.11.2021:
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret tar saken til orientering

Behandling:
Saken tas til orientering.
Vedtak:

RS 22/21 Ansettelses- og innkjøpsstopp Nordkapp kommune
Kommunedirektøren orienterer

Nordkapp

kommune innfører innkjøpsstopp, ansettelsesstopp og vikarkontroll
med umiddelbar virkning. Vikarbruk skal begrenses til et minimum, men skal

ikke få konsekvenser for aktiviteter knyttet til liv og helse.
Innkjøpsstopp

gjelder i hovedsak for alle innkjøp av varer og tjenester som ikke
er strengt nødvendig og da vurdert opp mot å få lovpålagt drift gjennomført.
Ansvarlig anvisende myndighet er kommunalsjef innenfor de enkelte sektorer.

Stillinger

skal i størst mulig grad holdes vakant.

Nyansettelser

skal vurderes strengt og av kommunedirektøren. Dette vurderes
opp mot å få lovpålagt drift forsvarlig gjennomført. Lønnsmidler binder opp
store deler av utgiftene til kommunen og det er derfor nødvendig å kritisk
vurdere behovet.

Reise-

og kursvirksomhet skal innskjerpes og i hovedsak stoppes for det som
ikke alt er bestilt. Reisevirksomhet skal godkjennes av kommunalsjefer.

Det

skal fokuseres på å få inn inntekter til Nordkapp kommune. Restanser og
mulige inntekter skal ha særlig oppmerksomhet fra ansvarlig leder.

Gjennomførings

– og fremdriftsplanen for investeringsprosjektene skal vurderes
på ny og om mulig følges tettere opp med tanke på tid, kost og ytelse.

Kommunedirektøren

ber kommunalsjefer og virksomhetsledere om straks å
iverksette tiltakene som skissert.

Tiltakene gjelder inntil nytt budsjett for 2022 er vedtatt og kommunaldirektøren opphever
disse.

Kommunestyrets behandling av sak 22/2021 i møte den 03.11.2021:
Kommunedirektøren orienterer



Nordkapp kommune innfører innkjøpsstopp, ansettelsesstopp og vikarkontroll
med umiddelbar virkning. Vikarbruk skal begrenses til et minimum, men skal
ikke få konsekvenser for aktiviteter knyttet til liv og helse.



Innkjøpsstopp gjelder i hovedsak for alle innkjøp av varer og tjenester som
ikke er strengt nødvendig og da vurdert opp mot å få lovpålagt drift

gjennomført. Ansvarlig anvisende myndighet er kommunalsjef innenfor de
enkelte sektorer.


Stillinger skal i størst mulig grad holdes vakant.



Nyansettelser skal vurderes strengt og av kommunedirektøren. Dette vurderes
opp mot å få lovpålagt drift forsvarlig gjennomført. Lønnsmidler binder opp
store deler av utgiftene til kommunen og det er derfor nødvendig å kritisk
vurdere behovet.



Reise- og kursvirksomhet skal innskjerpes og i hovedsak stoppes for det som
ikke alt er bestilt. Reisevirksomhet skal godkjennes av kommunalsjefer.



Det skal fokuseres på å få inn inntekter til Nordkapp kommune. Restanser og
mulige inntekter skal ha særlig oppmerksomhet fra ansvarlig leder.



Gjennomførings – og fremdriftsplanen for investeringsprosjektene skal
vurderes på ny og om mulig følges tettere opp med tanke på tid, kost og
ytelse.



Kommunedirektøren ber kommunalsjefer og virksomhetsledere om straks å
iverksette tiltakene som skissert.

Tiltakene gjelder inntil nytt budsjett for 2022 er vedtatt og kommunaldirektøren opphever
disse.
Behandling:
Kommunalsjef oppvekst, velferd og kultur Rigmor Richardsen orienterer.
Saken tas til orientering.
Vedtak:

FO 1/21 Uttallelse fra kommunestyret i forbindelse med hendelser skjedd ved
kommunens arbeidssteder
Kommunestyrets behandling av sak 1/2021 i møte den 03.11.2021:
Behandling:
Johnny Ingebrigtsen (SV) fremmer forslag om følgende uttalelse fra kommunestyret:

Nordkapp Kommunestyre er bekymret og ser alvorlig på at det har vært situasjoner og
hendelser ved kommunens arbeidssteder, hvor flere ansatte har følt og opplevd
utrygghet og redsel.
Dette finner vi helt uakseptabelt, både i denne og i andre sammenhenger. Vi stiller oss
bak våre arbeidstakere som alle skal ha en trygg og god hverdag i deres tjeneste på
vegne av Nordkapp Kommune. Også familie og deres nærmeste skal slippe å bekymre
seg for deres helse og trygghet. Dette er et arbeidsgiver- og samfunnsansvar som vi
kommunestyremedlemmer må ivareta.

Forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nordkapp Kommunestyre er bekymret og ser alvorlig på at det har vært situasjoner og
hendelser ved kommunens arbeidssteder, hvor flere ansatte har følt og opplevd
utrygghet og redsel.
Dette finner vi helt uakseptabelt, både i denne og i andre sammenhenger. Vi stiller oss
bak våre arbeidstakere som alle skal ha en trygg og god hverdag i deres tjeneste på
vegne av Nordkapp Kommune. Også familie og deres nærmeste skal slippe å bekymre
seg for deres helse og trygghet. Dette er et arbeidsgiver- og samfunnsansvar som vi
kommunestyremedlemmer må ivareta.

FO 2/21 Oljefeltet Wisting bygges ut med sikte på ilandføring av oljen til Veidnes
Kommunestyrets behandling av sak 2/2021 i møte den 03.11.2021:
Behandling:
Heidi Holmgren (SP) fremmer forslag om følgende uttalelse fra kommunestyret:
Stortingsvedtaket om utbygging og drift av oljefelt i Barentshavet, av 11. juni
2018, må nå gjennomføres med etablering av oljebase på Veidnes i Nordkapp
kommune.
Nordkapp kommunestyre krever at oljefeltet Wisting bygges ut med sikte på ilandføring
av oljen til Veidnes. Siden 2013 har Nordkapp kommune vært lovet ilandføring av olje
fra Barentshavet. Etter den tid har Norges ledende oljeselskap gått bort fra sine
konkrete løfter, og bort fra annonserte vedtak fra 2013 om ilandføring på Veidnes i
Nordkapp kommune. I forbindelse med behandlingen av utbygging og drift av Johan
Castberg-feltet gjorde derimot Stortinget den 11. juni i 2018 følgende vedtak:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at senest ved etablering av flere oljeproduserende
felt i Barentshavet må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en
ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.»
Nordkapp kommune opplever en krevende befolkningsutvikling, sammen med en rekke
andre kystsamfunn, særlig i Finnmark. Nordkapp kommune vil nå kreve at et så sterkt
næringslivstiltak som en etablering av en ilandføringsterminal vil være, følges opp av
den nye regjeringen, og at ilandføringsterminalen på Veidnes etableres. Det er på tide

at kystnære olje-ressurser utenfor Finnmark kommer flere kystsamfunn til gode
gjennom vekst- og verdiskapende næringsutvikling.

Uttalelse sendes Stortingets komitee og Vest Finnmark Regionråd

Forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Stortingsvedtaket om utbygging og drift av oljefelt i Barentshavet, av 11. juni
2018, må nå gjennomføres med etablering av oljebase på Veidnes i Nordkapp
kommune.
Nordkapp kommunestyre krever at oljefeltet Wisting bygges ut med sikte på ilandføring
av oljen til Veidnes. Siden 2013 har Nordkapp kommune vært lovet ilandføring av olje
fra Barentshavet. Etter den tid har Norges ledende oljeselskap gått bort fra sine
konkrete løfter, og bort fra annonserte vedtak fra 2013 om ilandføring på Veidnes i
Nordkapp kommune. I forbindelse med behandlingen av utbygging og drift av Johan
Castberg-feltet gjorde derimot Stortinget den 11. juni i 2018 følgende vedtak:
«Stortinget ber regjeringen sørge for at senest ved etablering av flere oljeproduserende
felt i Barentshavet må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en
ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.»
Nordkapp kommune opplever en krevende befolkningsutvikling, sammen med en rekke
andre kystsamfunn, særlig i Finnmark. Nordkapp kommune vil nå kreve at et så sterkt
næringslivstiltak som en etablering av en ilandføringsterminal vil være, følges opp av
den nye regjeringen, og at ilandføringsterminalen på Veidnes etableres. Det er på tide
at kystnære olje-ressurser utenfor Finnmark kommer flere kystsamfunn til gode
gjennom vekst- og verdiskapende næringsutvikling.

FO 3/21 Nordkapp Kommune krever Force Majeure inn i KILE ordningen.
Kommunestyrets behandling av sak 3/2021 i møte den 03.11.2021:
Behandling:
Heidi Holmgren (SP) fremmer forslag om følgende uttalelse fra kommunestyret:
Nordkapp Kommune krever Force Majeure inn i KILE ordningen.
Repvåg Kraftlag introduserte «force majeure» som et begrep inn i KILE ordningen på
NVEs Energiberedskapskonferanse i 2019. Agder Energi Nett støttet umiddelbart
initiativet da også de følte urimeligheten i dagens KILE ordning. Distrikts energi og
Energi Norge mener også at force majeure må vurderes inn i KILE ordningen.

Formålet med KILE-ordningen er å gi nettselskapene insentiv til å bygge og drive nettet
med en samfunnsøkonomisk best mulig leveringspålitelighet.
KILE-elementet representerer kundenes kostnader ved avbrudd, og ordningen
innebærer at kundenes avbruddskostnader tas med i nettselskapenes
bedriftsøkonomiske vurderinger. Insentivene i KILE-ordningen blir gitt i form av en
inntektsreduksjon, slik at overskuddet i nettselskapene blir redusert når det oppstår
avbrudd.
Formålet med ordningen er derfor viktig fordi kunder, uansett hvor i landet, skal ha
samme sikkerhet for god strømforsyning. Men det er ikke riktig at lokale kraftlag skal
straffes økonomisk når det ikke er mulig å starte med feilsøk og feilretting på grunn av
forhold som ingen rår over.
Når været er så ekstremt at det hverken er mulig eller forsvarlig å sende ut montører,
eller når veiene er stengt på grunn av ras og dermed ikke kan benyttes kan det ikke
være rett at kraftlaget skal straffes økonomisk. Å bygge et nett som ikke blir påvirket av
de klimatiske forholdene som salting og ising av linjene, samt feil på grunn av ras eller
nedising er ikke mulig.
Lokale kraftlag strekker seg langt for å oppnå en stabil strømforsyning, men den største
økonomiske risiko er feil i nettet når veiene er stengt enten på grunn av ras eller
ekstremvær. Eller når Redningsskøyta ikke vil frakte montører for feilretting på grunn av
været.
Dersom det hadde oppstått feil i nettet påsken 2019, da både Nordkapp kommune og
Måsøy kommune var totalt isolert på grunn av ras og rasfare i syv døgn, ville vårt lokale
kraftlag vært konkurs. En feil som rammer Nordkapp kommune i 2 døgn koster ca. 22
MNOK.
Når kraftlaget kan dokumentere at det er forhold utenfor sin kontroll som er årsaken til
at de ikke kan starte feilretting med ugrunnet opphold (umiddelbart), kan det ikke være
rett at kraftlaget skal straffes økonomisk.

KILE taksameteret kan ikke løpe når det ikke er mulig å foreta seg noe på grunn av
uvær og ras.
Sendes Stotingetes komitee.
Forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nordkapp Kommune krever Force Majeure inn i KILE ordningen.
Repvåg Kraftlag introduserte «force majeure» som et begrep inn i KILE ordningen på
NVEs Energiberedskapskonferanse i 2019. Agder Energi Nett støttet umiddelbart
initiativet da også de følte urimeligheten i dagens KILE ordning. Distrikts energi og

Energi Norge mener også at force majeure må vurderes inn i KILE ordningen.
Formålet med KILE-ordningen er å gi nettselskapene insentiv til å bygge og drive nettet
med en samfunnsøkonomisk best mulig leveringspålitelighet.
KILE-elementet representerer kundenes kostnader ved avbrudd, og ordningen
innebærer at kundenes avbruddskostnader tas med i nettselskapenes
bedriftsøkonomiske vurderinger. Insentivene i KILE-ordningen blir gitt i form av en
inntektsreduksjon, slik at overskuddet i nettselskapene blir redusert når det oppstår
avbrudd.
Formålet med ordningen er derfor viktig fordi kunder, uansett hvor i landet, skal ha
samme sikkerhet for god strømforsyning. Men det er ikke riktig at lokale kraftlag skal
straffes økonomisk når det ikke er mulig å starte med feilsøk og feilretting på grunn av
forhold som ingen rår over.
Når været er så ekstremt at det hverken er mulig eller forsvarlig å sende ut montører,
eller når veiene er stengt på grunn av ras og dermed ikke kan benyttes kan det ikke
være rett at kraftlaget skal straffes økonomisk. Å bygge et nett som ikke blir påvirket av
de klimatiske forholdene som salting og ising av linjene, samt feil på grunn av ras eller
nedising er ikke mulig.
Lokale kraftlag strekker seg langt for å oppnå en stabil strømforsyning, men den største
økonomiske risiko er feil i nettet når veiene er stengt enten på grunn av ras eller
ekstremvær. Eller når Redningsskøyta ikke vil frakte montører for feilretting på grunn av
været.
Dersom det hadde oppstått feil i nettet påsken 2019, da både Nordkapp kommune og
Måsøy kommune var totalt isolert på grunn av ras og rasfare i syv døgn, ville vårt lokale
kraftlag vært konkurs. En feil som rammer Nordkapp kommune i 2 døgn koster ca. 22
MNOK.
Når kraftlaget kan dokumentere at det er forhold utenfor sin kontroll som er årsaken til
at de ikke kan starte feilretting med ugrunnet opphold (umiddelbart), kan det ikke være
rett at kraftlaget skal straffes økonomisk.

KILE taksameteret kan ikke løpe når det ikke er mulig å foreta seg noe på grunn av
uvær og ras.

