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Sak 06/12  Godkjenninger 
 
Godkjenninger av innkalling, saksliste og protokoll fra styremøte 06.01.2012 
 
Vedtak: Dokumentene godkjennes. 
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Sak 07/12  Samarbeid mellom GNH og GNU (GNU sak 21/12) 
 
(Nedenstående fra GNU sak 21/12): 

 
Denne saka blir drøftet i et felles møte mellom Gamvik Nordkyn Havn og GNU. 
Administrasjonen i i foretakene har drøftet følgende samarbeidsområder:  
 
Felles lokaliteter. 
Foretakene er i dag samlokalisert på rådhuset. For administrasjonen i havneforetaket er 
dette en ulempe da en del av arbeidet må gjøres i lokalene til havneforetaket. Arbeidet 
med å utrede en felles lokalisering bør startes. Her bør man se på fordeler, ulemper, 
kostnader, samt muligheten til å leie ut til andre i felles lokaler i havnebygget. 
 
Felles nettportal 
Det er nå under utarbeidelse en nettportal for havneforetaket. Her vil man i første 
omgang tilby bedrifter og havnerelaterte foretak plass i portalen. Deler av dette nettstedet 
som f.eks bransjekatalog kan gjenbrukes i en felles nordkynportal, som også vil baseres 
på samme tekniske plattform 
 
Storhavn i Lilleveivika 
Foretakene skal delta på et møte med Polarbase i Hammerfest for å diskutere 
mulighetene for å etablere en slik havn i Mehamn. Her vil vi også få innspill og råd om 
hvilke krav som må oppfylles og hvilke fasiliteter som må være på plass i en slik havn.  
Foretakene skal sammen søke midler til forstudie og utreding av en slikt prosjekt.  
 
Felles deltagelse på fiskerimessa i Murmansk 
Foretakene reiser sammen til Murmansk for deltagelse på fiskerimessa. Metek fra deltar 
også på turen for å promotere bedriften med tanke på maritime oppdrag for russiske 
rederier. Det blir laget en presentasjon av Metek og Gamvik Nordkyn Havn. Bakgrunnen 
for dette samarbeidet er at en dersom Metek klarer å få slike oppdrag vil det trygge 
eksisterende arbeidsplasser, skape inntekter for havna i form av havneleie, samt 
markedsføre havnas servisetilbud og danne grunnlag for flere etableringer. Dersom 
prospektet for storhavna er ferdig vurderes det om også det kan presenteres i Murmansk. 
GNU skal møte SIVA IM for å forbedrede Business Safari i Gamvik kommune. 
 

 
Forslag til vedtak: 
 
Samarbeidsprosjektene tas til etterretning. 
 
 
Vedtak: 
 
Avventer til møte med GNU er avholdt 08.03.2012. 
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Sak 08/12  Molo G100 - byggeledelse, overføring og oppstart 
 
 
Det må foretas utlysning om byggeledelse for molo G100 i Mehamn for å sikre oppstart. 
Prosjektet må også formelt overføres til havneforetaket før igangsettelse. 
 
Det er søkt om fornyet tilsagn til Molo G100 i Mehamn på 4.600.000 (tidligere 1.994.000,-) fra 
statsbudsjettet 2013 kap. 1062 post 60, se sak 09/12.  
 
Vedtak: 
 
Prosjektet overføres i forbindelse med oppstart. Byggeledelse utlyses v/ rådmann straks. 
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Sak 09/12  Skjånes industriområde - status og oppstart 
 
 
Prosjektets del 1 mangler ca 300.000,- i finansiering da havneforetaket ikke lenger har 
overskuddsmidler å tilføre prosjektet. 
 
Det er søkt om fornyet tilsagn til Molo G100 i Mehamn på 4.600.000 (tidligere 1.994.000,-) fra 
statsbudsjettet 2013 kap. 1062 post 60. Hvis denne blir helt eller delvis innvilget kan hele eller 
deler av omdisponert tilsagn til Skjånes industriområde tilbakeføres til prosjektet.  
 
Det må avklares hvordan prosjektet skal startes opp gitt uavklart finansiering. Finnes det andre 
finansieringskilder som kan sikre oppstart (f. eks. uforutsett-posten i finansieringsplanen for 
Molo G100)? Er besparingstiltak (reduksjon i areal, bruk av mudret steinmasse) mulige? 
 
 
Vedtak: 
 
Avventer svar på søknad Kystverket.
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Sak 10/12  Flytebrygge Mehamn - status og oppstart  
 
Prosjektet samt tilsagn fra Kystverket må overføres til havneforetaket. 
 
Det må avklares oppstartsdato - kan prosjektet igangsettes før Molo G100 er underveis? 
 
Type og leverandør av flytebrygger må bestemmes. 
 
 
Vedtak: 
 
Ikke fullfinansiert, avventer svar på søknad Kystverket for utvidet tilsagn på Molo G100. Daglig 
leder undersøker mulige typer flytebrygge - blant annet er russisk modulbasert type foreslått som 
kandidat.
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Sak 11/12  Utredning Hurtigrutekai - oppstart 
 
Plassering av ny Hurtigrutekai skal utredes.  
 
Avklare tidsplan og finansiering. 
 
 
Vedtak: 
 
Marius Nilsen purrer på dato med Øksnes Entreprenør for en første konsultasjon. 
Tidsperspektivet for gjennomføring antas være flere år. 
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Sak 12/12  Orienteringer/evt. andre saker 
 
Evt. andre saker 
 
Orienteringer om: 
 

• NTP - moloer i Mehamn og Gamvik 
• Prisliste GNH 2012 
• Søknad FKD - tillatelse til innkreving av havneavgift 
• Gjennomgang av havnebygninger og leieavtaler i samarbeid med teknisk etat 
• Opprydding av havneområder 
• Grafisk profil/nettsted 
• Markedsføring av havna og havnerelaterte bedrifter 
• Havnesårbarhetsvurdering 
• Forsikringssaker DS-kai og Polar 

  
Daglig leder orienterte om ovenstående. 
 
Andre saker: 
 
Daglig leder kontakter "Wilsgaardjentene" ang. aktivitet i Wilsgaardbruket med hensikt til å 
fastsette fremtidig bruk. 


