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Sak 14/15  Godkjenning av innkalling/saksliste, protokoll fra forrige møte, samt 
   årsberetning 2015 
    
   Vedtak: 
 
   Dokumentene godkjennes og protokoll og årsberetning signeres. 
 
 
 
 
Sak 15/15  Oppheving av vedtak 2/15 
 

I sak 2/15 fra ekstraordinært møte 19.02.2015 ble det vedtatt å gjennomføre 
lovlighetskontroll av sak 16/14 (innsetting av Torfinn Vassvik som vikar 
for daglig leder) v/ advokat, etter at saken ble meldt inn til kontrollutvalget 
av ekstern part. Det ble også vedtatt å vurdere alle andre saker i 2014 for 
mulig lovlighetskontroll.  
 
Likevel, i foregående sak 1/15 på samme møte, fattet styret nytt vedtak 
med samme innhold som vedtaket som var meldt inn til kontrollutvalget, 
dvs. å sette inn Torfinn Vassvik som vikar i 50% stilling for daglig leder. 
Vedtak 2/15 om lovlighetskontroll ønskes derfor opphevet fordi: 



 
1) GNHs interne lovlighetsvurdering av vedtaket har ikke avdekket noen 

brudd på vedtekter eller regelverk. 
2) Vedtak 16/14 er ennå ikke behandlet av kontrollutvalget. Det er derfor 

ikke et kurant tidspunkt for en lovlighetskontroll. 
3) Samme vedtak som i 16/14 er gjentatt i sak 1/15. 
4) Bruk av advokat er kun hensiktsmessig hvis det foreligger en situasjon 

der juridiske konsekvenser er overveiende sannsynlige. Dette er ikke 
tilfelle, uansett resultat fra kontrollutvalgets behandling. 

5) Advokatgjennomgang av alle vedtak fra 2014 grunnet spørsmål rundt et 
enkeltvedtak er ikke hensiktsmessig og ikke budsjettert. 

6) Bruk av advokat ved enhver situasjon der det settes spørsmålstegn 
rundt et vedtak, vil føre til urimelige og unødvendige kostnader. 

7) Det er ikke vedtatt hvilken budsjettpost som advokatutgiftene skulle 
føres mot, og det er ikke budsjettert for lovlighetskontroll av advokat. 

8) Sett fra et helhetsperspektiv fremstår vedtak i sak 2/15 å mangle saklig 
begrunnelse. 

 
   Vedtak: 
 

Vedtak 2/15 oppheves. 
 
Sak 16/15  Lønn vikariat for daglig leder (U. ofl.) 
 
 
 
Sak 17/15  Instruks for fortøyning ved flytebrygger 

 
Det er observert tilfeller av dårlig fortøyning ved flytebryggene i Mehamn, 
og det er behov for å utarbeide en instruks for fortøyning ved alle 
flytebryggeanlegg. 

 
   Vedtak: 
 
   En eller flere av styrets yrkesfiskere  bistår daglig leder med utarbeidelse  
   av instruks. 
 
 
Sak 18/15  Oppdatert avfallsplan 

 
Det er kommet flere statlige purringer på oppdatert avfallsplan, med ny 
frist 15.09.2015. Denne bør utarbeides snarest for å unngå ytterligere 
purringer og evt. tvangsmulkt. 

 
   Vedtak: 
 
   Daglig leder utarbeider oppdatert plan, evt søker også om utsettelse. 



Sak 19/15  Dykkerklubben 
 

Minst to parter har meldt interesse i overtakelse av Dykkerklubben. 
 
   Forslag til vedtak: 
 

Styret er positivt til salg av Dykkerklubben. Da eierforhold ikke er avklart 
overlates saken til kommunestyret med innstilling om salg. 

 
 
 
Sak 20/15  Andre saker / Orienteringer 
 

• Kurs daglig leder GNH og Nordkynterminalen - jus, PFSO 
 
Daglig leder i Nordkynterminalen har tatt PFSO-kurs for sertifisering 
som sikkerhetsoffiser for ISPS-kaier. Daglig leder i GNH skal også ta 
samme kurs for å ha overlappende godkjennelse. Daglig leder tar også 
kveldskurs i jus ved Folkeuniversitetet etter avtale med styreleder. 
Styret stiller seg positivt til kursdeltakelsene. 
 

• Tak Nordkynterminalen – bestilt 
 
Takreparasjon er iverksatt ved lokalt tilbud. 
 

• Sædis - kjøp av kommunal kai Gamvik – orientering 
 
Sædis AS ønsker å kjøpe kommunal kai som er en del av fiskebruket i 
Gamvik. Styret er positiv til overtakelsen og innstiller på forhandlinger. 
 

• Prisliste 2016 – orientering 
 
Priser 2016 er under utarbeidelse. Styret støtter økning i anløpsavgift 
ihht. gjeldende regelverk. 

  


