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Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2016/155-91 P31 12.06.2019 

 

Angående båtplass M/S Sjøfart - Djupvik fiskerihavn 

Viser til muntlig avtale om plass til M/S Sjøfart på innersiden av industrikai, Djupvik 
fiskerihavn. 
 
Kort resymert ble det i 2009 søkt Kåfjord kommune om støtte til flytebrygge tilpasset M/S 
Sjøfart.  Søknaden ble behandlet både i Djupvik havneutvalg og formannskapet.  Saka ble avvist 
og sendt i retur til søker, og søker ble bedt om å fremme en særskilt søknad om tillatelse til å 
sette ut flytebrygge, som måtte være underbygd ved hjelp av en situasjonsplan.  Problemet med 
plass i havneanlegget ble tatt opp med daværende leder i havneutvalget, Einar Storslett, og 
forutsatt at M/S Sjøfart ikke lå i vegen for noen, kunne båten legges slik den ligger i dag.   
 
I og med at det kommet klager på at M/S Sjøfart ligger slik den ligger i dag, med bakgrunn i en 
muntlig avtale, sies M/S Sjøfart opp fra denne plassen.  Oppsigelsestiden er med bakgrunn i 
reglement for Djupvik- og Løkvoll fiskerihavner på 6 mndr., gjeldende fra og med mandag 
17.06.19. 
 
Er det spørsmål i forbindelse med ovennevnte er det bare å ta kontakt. 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Karin Karlsen 
førstekonsulent/beredskapsrådgiver 
Tlf.:  777 19 254 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/155-91 
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Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2020/33-1 P31 21.01.2020 

 

Ang søknad om permanent båtplass, M/S Sjøfart 

Viser til din søknad om permanent plass for M/S Sjøfart på innersiden av Industrikaia i Djupvik. 
 
Med hjemmel i reglement for Djupvik- og Løkvoll fiskerihavner, § 3.1, 3.5 tildeles M/S Sjøfart 
plass på innersiden av Industrikaia Djupvik.  Følgende tilbakemelding fra oppsynsmann Torgeir 
Kristiansen legges til grunn for at M/S Sjøfart kan ligge på innersiden av Industrikaia i Djupvik; 
«Det bekreftes herved at M/S Sjøfart, slik fartøyet ligger på innsiden av industrikaia, ikke er i 
veien eller er til hinder for pågående industrivirksomhet eller annen virksomhet i havneområdet. 
Innsiden av industrikaia er ikke egnet for mindre fartøy/båter p.g.a til dels stor sjøgang og 
returbølger fra stein fylling.  Dette inntreffer fra vestlig til nordlig vindretninger.  Fartøyet er 
godt fortøyd, med landfortøyning, slik at det ikke er kontakt mellom fartøyet og kai fronten.» 
 
Det kreves ikke inn depostium, da dette er betalt inn tidligere.  M/S Sjøfart belastes årsavgift 
etter 4 breddemeter. 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Karin Karlsen 
førstekonsulent/beredskapsrådgiver 
Tlf.:  777 19 254 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2020/33-1 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/20 Utvalg for miljø, drift og utvikling 03.03.2020 

 

Orientering fra driftsseksjonen per februar 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Utvalg for miljø, drift og utvikling tar saken til orientering 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Utvalg for miljø, drift og utvikling gis en orientering om driften så langt i 2020. Med i 
grunnlaget er kostnader per 24. februar. Det er kjørt lønn for årets to første måneder med i 
grunnlaget. 
 
Fortsatt er det manglende kapasitet i økonomiseksjonen slik at de foreliggende rapporter er laget 
manuelt gjennom budsjettkontrollverktøyet. Rapporten er foreløpig, men gir en viss pekepinn på 
utviklingen og retningen på årets driftsbudsjett. 
 
Rapporteringen vil i hovedsak gå på måloppnåelse økonomi og forvaltning av personalet. 
Per dato foreligger ikke nye tall for sykefravær.  
 
På drift har vi fortsatt en del fravær internt på saksbehandlingsnivået, men dette har vi demmet 
opp for ved å ta vikar. Denne vikaren har vi ikke økonomi til å ha lenger enn ut mars måned, og 
det er heller ikke budsjettert med dette på årets første måneder. Innen vaktmester og uteseksjon 
har vi noe korttidsfravær.  
Når det gjelder renholds siden har vi hatt et vedvarende høyt sykefravær. Her har vi hatt stort 
fokus på å skape godt arbeidsklima for de berørte for om mulig demme opp for det belastende 
fraværet. Administrasjonen jobber for å skape god dialog, fellesmøter og møter med 
enkeltpersoner for å skape et mulighetsrom for den enkelte ansatte og synliggjøre 
nærværsarbeidet på en positiv måte.  
 



Økonomisk situasjon helhetlig per 24. februar 2020. 
 

 
 
 
Inntekter. 
 
Som oversikten viser er der stort avvik på budsjetterte inntekter og den faktiske situasjonen. Det 
at inntektssiden viser en kostnad på kr 442 000,- forklares ut fra at dette er ført utgift på 
vannmåler for 2019. Inntekten ble satt på 2019 (desember), og det vil gjennom fakturering av 
gebyrer vann og avløp fordele seg slik at det blir et tilnærmet nullspill ved årets slutt. Vann og 
avløp skal være driftet til selvkost. Dette betyr at vi ved utgangen av 2020 vil føre inntekt vann 
for 2020, og det kommer kostnad på januar 2021 for året 2020. Det er slik kommunen skal føre 
kostnad når det gjelder abonnenter med målt forbruk på vann (de med vannmålere installert). 
Det er der ellers er stor differanse på inntektssiden skyldes at vi kjører vann og avløpsgebyrer 
kvartalsvis. Første inntekt kommer i mars 2020. 
For øvrig er noen av inntektene noe usikre, og denne siden av økonomioppfølgingen vil ha stor 
oppmerksomhet fra administrasjonens side. Her er også budsjettert inn tilskudd for å få til et 
salg/nytt driftskonsept på de gamle helsesenteret med 1 million kroner. Dette arbeidet er 
igangsatt, men kommunen har ikke kommet fram med noen søkeprosess per dato. Her er 
innledet dialog fra driftsetaten sin side med Tromsø kommune, da helse ikke mente det hadde 
noen hensikt. 
 
Lønn.  
 
Tabellen viser et merforbruk på fast lønn med 6 % og kr. 117 000. Av dette er det avdekket 
feilføring av vikar (satt på fast i stedet for sykevikarlønn) med kr. 81 000,-. De øvrige kr 36 000 
i merforbruk på fast lønn granskes videre. 
Det som er ført på vikar er også feilføring. Dette gjelder vikar ved sykefravær på institusjoner. 
Her har det også vært nødt til å ha høyt fokus ved helsetunet da det ble påvist NORO -virus, og 
vi har fått noe overtid som ikke var budsjettert i perioden. 
 



Når det ellers gjelder ekstrahjelp gjelder dette støtte til bygge forvaltningen, å digitalisere 
byggetegninger og dområder for drift og vedlikehold. Dette vil da bli et godt verktøy for 
vaktmestertjenesten og renholdstjenesten for drift av våre arealer. Videre har vi tatt inn ekstra 
ressurs for å bistå med grunneieravtaler for revisjon av kommunens scooterløypenett. 
 
Posten annen lønn er fast lønn. Men det er poster som skal føres særskilt på vedlikehold og 
renhold av bygg i Kostra-rapporteringen. Her går våre renholdere og våre vaktmestre inn med 
sine faste lønninger. Her vises et merforbruk på kr 42 000. Dette må granskes videre til rapport 
for mars. 
  
Kjøp av varer og tjenester og andre utgifter 
 
Postene her viser begge et mindreforbruk. 
 
Oppsummert: 
Driftsadministrasjonen må jobbe godt videre for å se til at inntektssiden bedres, og at kommunen 
så langt det er mulig når de budsjettmål som er satt.  
 
Lønn, og fast lønn spesielt (for drift både posten fast lønn og posten annen lønn) skal ikke ha 
avvik. Dette må granskes den kommende måneden for å klarlegge hvorfor det er avvik, og 
hvordan korrigere dette. Uforutsette hendelser som at det ble virusutbrudd på helsetunet er det 
vanskelig å budsjettere for, så her må det tas inn på andre områder (ikke lønnsbudsjett i 
utgangspunktet, men se etter muligheter også her ved OU-prosessen videre). 
 
Øvrig forbruk, slik som kjøpe av varer og tjenester søkes holdt nede på et minimum. 
 
 
Politiske saker og andre oppgaver/prosjekt 
Administrasjonen har igangsatt følgende prosjekt/tiltak: 

 Utlysning varme/ventilasjon basseng Olderdalen 
 Konkretisering av jobb med det gamle helsesenteret 
 Kontakt mot Tromsø kommune om mulig leie av det gamle helsetunet 
 Sak om mulig salg av Trollvik skole 
 Sak om toalett ved Djupvik 
 Kabling for trådløst nett ved våre to skoler 
 Etablering rom for ulike tjenester Manndalen skole 
 Kommende rettsak med Skanska i mars 2020 
 Dialog med fylket om elektrifisering av ferger og evt sperring av båthavna 
 Revisjon snøscooterløyper 
 Drift av snøscooterløyper 

 
 

 

Vurdering: 
Orienteringssaker gis ingen særskilt vurdering. 
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Gjesteplasser i Djupvik - og Løkvoll fiskerihavner 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
I forbindelse med innkreving av gjesteplassavgift ved fiskerihavnene i Djupvik og Løkvoll, samt 
«Nato-kaia» i Olderdalen, bes administrasjonen om å utarbeide rutiner som letter innkreving av 
og betaling for bruk av gjesteplassene. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Utvalget for miljø, drift og utvikling ba i møte av 28.01.20 en sak om hvordan gjesteplassene er 
fordelt i Djupvik – og Løkvoll fiskerihavner. 

Vurdering: 
Løkvoll fiskerihavn 
I Løkvoll fiskerihavn er det Manndalen båtforening som skal leie ut gjesteplasser.  Nesten alle 
flytebryggene er lagt ut, foruten en som har 10 plasser i første omgang, denne flytebrygga 
forvaltes av Kåfjord kommune.  Når denne brygga legges ut (april/mai 2020), vil det legges ut 
en gjestebrygge på innersiden av denne.  Det er Manndalen båtforening som legger ut brygga og 
administrerer utleie.  Prisene er lik Kåfjord kommunes, dvs kr 100 pr døgn.  Det er ikke 
mulighet å ta inn båter over 35 fot (ca 10 m) inn til gjestebrygga.   
 
Djupvik fiskerihavn 
Djupvik har 3 gjesteplasser som pr dato er merket med gjesteplass. Merkene er festet på selve 
flytkaia, de er vanskelig å se på vinteren.  Disse ligger helt ytterst på hver side av flytekaia, samt 
1 som ligger lengre inn mot land.  Denne plassen er imidlertid litt «kronglete» å komme til.   
 
De store seilbåtene ligger på langsiden av industrikaia, når ikke Akva Ren har båt inne, ellers 
ligger de ved kortsiden av industrikaia.   
 
 



 
Kommunaldirektørens tilrådning: 
Merking av gjesteplassene i Djupvik fiskerihavn må endres, slik at de er tydelige også om 
vinteren.   Administrasjonen må lage et system hvor det er lett å betale gjesteplassavgift, f-eks 
ved at det settes opp en «postkasse» på flytekaia og en på industrikaia, det samme gjelder når 
flytebrygge er lagt ut ved «Nato»-kaia i Olderdalen.  I Løkvoll fiskerihavn settes «postkassen» 
opp i samarbeid med Manndalen båtforening.   
 
Pr dato er pris for gjesteplass kr 100 pr døgn, denne prisen er lav og bør justeres opp ved neste 
budsjettbehandling. 
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