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Unjárgga gielda 
Nesseby kommune  

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 17.03.2010 

Tid: 09:00 

 

 

 

 

 
 

Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 78 95 95 00. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 

 

Innkalling er sendt til:   

Navn Funksjon Representerer 

Inger Katrine Juuso Leder TVP 

Berit Ranveig Nilssen Nestleder SFP 

Jarle W. Andreassen Medlem FRP 

Magnhild Mathisen Medlem A 

Knut Store Medlem A 

Thore Sundfær         Varamedlem               TVP   

  Inger Anita Smuk        Varamedlem               H  

  Inga Pettersen         Varamedlem               SFP 

  Jan Hansen         Varamedlem               AP 

  Siv Irene Andersen        Varamedlem                                          AP 

  Hakon Adolf Johnsen        Varamedlem               AP 

  Ann Jorid Henriksen        Varamedlem               AP 

  Anne-Grete Njuolla        Varamedlem                                          FRP 

  Torgeir Olsen         Varamedlem                                          FRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varangerbotn, 8. Mars 2010  

 

 

 

 

Inger Katrine Juuso 

ordfører
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

23.02.2010 

2006/65-0 / 

P28 

  Oddleif Nilsen 

78 96 00 22 

oddleif.nilsen@nesseby.k

ommune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/18 17.03.2010 

Gielddastivra/Kommunestyret 10/5 18.03.2010 

   

   

   

   

 

Mielddus: 

Vedlegg:  

 

Revidering av vedtekter for leie av plass ved Nesseby Sjarkhavn 

Reviderejuvvon mearrádus láigohit saji Unjárgga šárkahámmanis 

Hálddahusa mearrádusevttohus: 

1. Guolástanfatnasat mat leat guhkit go 6,0 m, ja mat leat registrerejuvvon Unjárggas, ja 

mat geavahuvvojit fitnodat guolásteamis, guolásteaddjis gii lea registrerejuvvon 

guolástuslohkui A dahje B bláĎĎái, lea vuosttaš vuoigatvuohta láigguhit fanassaji 

govdunbrukkas. 

 

2. Asttoáiggeguolásteaddjit geat ásset Unjárggas, ja geat vuvdet guliid asttoáiggefatnasa  

gullevaš guolleeari sáhttet ohcat saji govdunbruggii. Dát eaktuda ahte eai bahkke 

ámmátguolásteddjiid sajiide. 

 

3. Láigosupmi (gč. 1 ja 3) elrávnnji haga lea otne:  kr. 4.000 jahkái. Láigoheaddji eaktuda 

doalahit rievtti dieĎihit láigohatti rievdadusa golmmain mánuin. 

 

 

4. Jus ležžet rabas sajit, de sáhttet láigguhit fatnasiidda sajiid. Láigosupmi dáin lea kr. 

6.000 jahkái, mii vástida kr.500 mánnui. 

 

 

5. Láigosupmi galgá máksit máksu čakčamánu 1. beaivve dahje go eret cealká saji. 
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6. Bruggačuovggaid elrávdnjegolut eai leat láigosupmi fárus, ja danin galget láigolaččat 

juogadit ovttamaĎe dáid goluid. 

 

7. Sajiid galgá nummirastit ja láigolaččas lea geavahanvuoigatvuohta sajis maid lea 

láiggohan govdunbrukkas. Láigolaččas galgá sáhttit soahpamuša vuoĎul geavahit  

elrávnnji ja ruskacontainera. Ruskacontainer lea láigosupmis fárus. Erenoamáš ruskkaid 

ii galgga čohkket sadjái. 

 

8. Jus čájehuvvo ahte fanassaji maid láigolaš lea ožžon ii heive su fatnasii čiekŋadaga, 

stivrenvejolašvuoĎaid, elrávdnjevejolašvuoĎaid ja muĎui rusttega geavaheami ektui, de 

sáhttá láigolaš molsut saji vai earát maid fidnejit heivvolaš saji. 

 

9.   Láigoheaddjis lea geatnegasvuohta láigolažžii láigohit fanassaji sohppon áigái ja ahte 

sadji lea ortnegis. Jus láigolaš ii leat duhtavaš sajiin de galgá ovddidit váidámuša ovdal 

go 14 beaivvi leat vássán maŋŋá go dohkkehii saji. Son ferte namahuvvon áigemeari 

siskkabealde gáibidit mat galget divvojuvvot. 

 Jos ii váidde 14 beaivvis de lea áddemis ahte lea dohkkehan šiehtadusa. 

 

 

   10. Jos brukka dahje fatnasat eai galgga dárbbašmeahttumit billašuvvat ferte láigolaš 

geavahit fleksibela giddenráhkkanusaid. Giddenráhkkanusat galget leat doarvái 

mihttodallon fanassturrodaga mielde. Goluid dasa galgá láigolaš máksit.  

Buot fanassajiin galget fanaseaiggádat ieža bidjat časkinvaiddoniid/fenderiid siidduide ja  

váldokáijja vuostá. 

 

11. Láigolažžas lea geatnegasvuohta govdunbruggarusttega gieĎahallat čáppat ja dohkálaččat 

ja čuovvut njuolggadusaid maid láigoheaddji bidjá. Rusttega galgá geavahit dán lági 

mielde ahte ii šatta dárbbašmeahttun vahágiin eará geavaheddjiide.   

 

Láigolaš galgá máksit buot rusttega vahágiid maid son ieš dahje su bargit leat dahkan. 

Sus lea geatnegasvuohta dan seammás addit dieĎu láigoheaddjái buot vahágiid mat 

fertejit divvojuvvot. Eará vahágat ja váillagat galget dieĎuhuvvot dárbbašmeahttun 

maŋŋonemiiguin.  Láigolažžas lea geatnegasvuohta dáhkidit iežas biergasiid/ávdnasiid. 

 

12. Govdunbruggarusttet ja guovlu birra galgá dollojuvvot buhtisin ja čorgasin. Dás ii leat 

lohpi bálkestit/guoĎĎit šloaguid, ruskkaid dahje billašuvvan reaidduid hámmanii. Dáppe 

maid ii leat lohpi oljjuid sálket, čáziid main leat olju dahje eará mat sáhttet nuoskkidit 

meara dahje birrasa dás. Biergasat/reaiddut eai galgga rádjašuvvot bruggarusttegis. 

 

13. Ii leat lohpi viidáset láigohit fanassaji jos Unjárgga gielda ii leat dohkkehan dan. 

 

 

14. Jus it doala láigoeavttuid de sáhttá dát daguhit ahte láigooktavuohta dan seammás 

heaittihuvvo. MuĎui sáhttá láigodili cealkit eret golbma mánu siste čálalaččat. 

  

 

15.  Go láigošiehtadus loahpahuvvo galgá fanassadji oktan biergasiiguin leat seammá 

ortnegis go álggahii láigodili. Dás ii rehkenastejuvvo dábálaš gollan.    

 

 

16. Láiggolaš dohkkeha eretcealkima váiddekeahttá go láigoaigodat lea loahpahuvvon dahje 

jus láigohaddi/ dahje šihtton lassifálaldagat eai leat mákson ovdal máksináigemeari. 
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(gč.bággočaĎahanláhka 1 § 3, nr. 9) 

 

 

Administrasjonens innstilling 

 

1. Fiskefartøyer over 6,0 m lengde, registrert i Nesseby, og som blir brukt til 

 erversmessig fiske av fisker som er registrert i fiskerimanntallet på blad A eller B, har 

 fortrinnsrett til leie av fast fortøyningsplass i flytebrygga.   

 

2.   Fritidsfiskere bosatt i Nesseby kommune, som leverer fisk tilsvarende kvote for 

fritidsbåter, kan søke om plass på flytebrygga.  Dette under forutsetning at de ikke er til 

fortrengsel for yrkesfiskere. 

 

3.  Leiesum (jfr. pkt. 1 og 2) eks. strøm er pr. idag: kr. 4.000 pr. år. 

 Utleier forbeholder seg retten til å justere leiesummen med 3 mnd. varsel. 

   

4. Under forutsetning av at det er ledige plasser, kan plasser tildeles fritidsbåter. 

 Leiesum for disse er kr. 6.000 pr. år, tilsvarende månedsleie kr. 500 pr. mnd. 

 

5. Leiesummen faktureres pr. 1. september eller ved oppsigelse. 

 

6.  Strømutgiftene for belysning av bryggeområdet er er ikke innkalkulert i leiesummen og 

skal dermed fordeles likt mellom hver leietaker. 

 

7. Plassene skal nummereres og leietaker har disposisjonsrett over tildelt 

 fortøyningsplass.  Leietaker skal ha tilgang til strøm etter avtale og 

 søppelcontainer ved anlegget.  Søppelcontainer inngår i leieprisen.  Deponering  av 

spesialavfall skal ikke skje på området.  

 

8. Dersom det viser seg at plasstildelingen ikke er hensiktsmessig i forhold til dybde, 

 manøvreringsforhold, strømuttak og den samlede utnytting av anlegget forøvrig,  kan 

utleier foreta en omfordeling av plassene for å få en mest mulig optimal  løsning for 

alle. 

 

9. Utleier plikter å stille tildelt fortøyningsplass til rådighet for leietaker til avtalt tid 

i ordentlig stand.  Klage over at fortøyningsforholdene ikke er i kontraktsmessig  stand 

 må leietaker i tilfelle framsette innen 14 dager etter overtakelsen.  Han må 

 dessuten innen nevnte frist oppgi hva som kreves rettet.  Ellers regnes forholdet  som 

godtatt. 

 

10. For å unngå unødige skader på brygge eller båt pålegges leietaker å benytte 

 fleksible fortøyningsanordninger. Fortøyningsandordningene må være tilstrekkelig 

dimensjonert, avhengig av båtstørrelse.   Kostnadene for dette pålegges leietaker.    

 Enhver båtplass skal fendres av båteier på sidene og inn mot hovedkaien. 

 

11. Leietaker plikter å behandle flytebryggeanlegget med aktsomhet og rette seg etter 

 de regler som utleier fastsetter til forsvarlig behandling av anlegget.  Bruken av 

 anlegget må foregå på en måte som ikke er til urimelig eller unødig skade eller ulempe 

for andre brukere. 
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Leietaker må erstatte alle skader på anlegget som skyldes han selv eller hans folk.  

 Han plikter straks å melde til utleier enhver skade som må utbedres.  Andre skader og 

mangler må meldes uten unødig forsinkelse.  Leietaker plikter selv å holde eget 

utstyr/materiell forsikret. 

 

12. Flytebryggeanlegget og området omkring skal holdes rent og ryddig.  Det er ikke 

 tillatt å dumpe fiskeavfall, søppel eller defekte redskap inne i havnebassenget.  Det er 

heller ikke tilltatt å lense overbord olje, oljeholdig vann e.l. som forurenser sjøen eller 

miljøet omkring.  Utstyr/redskap skal ikke lagres på bryggeanlegget. 

 

13. Framleie av båtplass er ikke tillatt uten godkjennelse fra Nesseby kommune. 

   

14. Overtredelse av leievilkårene vil kunne medføre at leieforholdet umiddelbart 

 opphører.   Forøvrig kan leieforholdet sies opp med 3 mnd. skriftlig varsel. 

 

15. Når leieforholdet er slutt skal leietaker overlevere fortøyningsplassen med tilbehør til 

utleier i samme stand som ved overtakelsen, bortsett fra den forringelse som skjer av elde 

og alminnelig slitasje. 

 

16. Leietaker godtar utkastelse uten søksmål når leietiden er ute eller når 

 leiesummen/evt. avtalte tilleggsytelser ikke er betalt innen forfallsdato.  

 (jfr. tvangsfullb.l. 1 § 3, nr. 9) 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Dagens vedtekter ble vedtatt -98.  Med økt antall fiskefartøyer og fritidsbåter i Nesseby havn,  

har forutsetningen som da lå til grunn, endret seg.  Nesseby Fiskarlag anmodet, i brev av 

21.04.09, om å si opp leieavtalen med fritidsbåtene for å gi plass for yrkesfiskere ved 

flytebrygga.  Saken ble fremmet for  kommunestyret 05.11.09.   

 

Kommunestyret vedtok følgende:  ”Kommunestyret ber om at vedtektene for Nesseby 

Sjarkhavn evalueres og settes opp som ny sak til kommunestyret”.  Samtidig ga kommunestyret 

klare føringer for hva som burde endres.  Bl.a. skulle yrkesfiskere prioriteres for plass ved 

brygga.  Leiesummen skulle settes til kr. 4.000 for yrkesfiskere og fritidsfiskere som ”leverer 

fisk tilsvarende kvote for fritidsbåter”.  Leiesum for andre fritidsbåter skulle settes til kr. 6.000 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

02.03.2010 

2009/195-0 / 

223 

  Odd Arne Dikkanen 

78 96 00 42 

odd-

arne.dikkanen@nesseby.k

ommune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/19 17.03.2010 

   

   

   

   

   

 

Vedlegg:  

Prosjektplan for Egil Nilssen AS 

Søknad om investeringsstøtte - Kjøp av båt forbeholdt reiselivsvirksomhet men tilpasses 

fiske 

Administrasjonens innstilling 

1. Formannskapet innvilger Egil Nilssen AS et tilskudd på inntil kr. 150 000,- til kjøp av 

båt. 

2. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet. 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader (eks. mva). Dokumentasjon av 

kostnadene skal være godkjent av regnskapsfører/revisor. 

4. a) Før utbetaling av tilskudd kan finne sted skal prosjektet være fullfinansiert, 

investeringskostnadene dokumentert og fartøyet være forsikret. 

b)     Såfremt støtteobjektet blir avhendet eller støttemottaker flytter ut av kommunen     

innen 5 år skal tilskudd tilbakebetales forholdsmessig. 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Egil Nilssen AS har i søknad av 26.02.2009 søkt om tilskudd til kjøp av fiskebåt som 

forbeholdes brukt i reiselivssammenheng. På grunn av andre oppdrag i 2009, ba søker om at 

behandling av søknaden måtte utsettes inntil videre. 

Han har nå revitalisert arbeidet med innkjøp av båten, og har derfor bedt om at søknaden 

fremmes for behandling. 

 

Han skriver følgende i sin søknad: 

”Med bakgrunn i Nesseby kommunes satsing på samarbeid med Inari kommune, hvor utvikling 

av reiselivstilbud og aktiviteter er hovedmålet, ønsker jeg å gå til innkjøp av en speedsjark 

tilpasset bruk i reiselivsvirksomhet. 
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I henhold til de finske aktørene i bl.a. Inari kommune er satsingen på reiseliv i Nesseby 

avhengig av at man klarer å utnytte de mulighetene som ligger i Varangerfjorden, og at vi 

klarer å gi et tilfredsstillende tilbud både sikkerhetsmessig og kvalitetsmessig. Med bakgrunn i 

dette er det derfor helt avgjørende at vi har materiell (båt) som tilfredsstiller kravene til 

sikkerhet og komfort. Uten det vil en slik satsing på reiselivet ikke være vellykket.” 

Vurderinger 

Egil Nilssen AS ble etablert i 2008, på bakgrunn av at Egil Nilssen solgte seg ut av Elektro 

Linje AS. 

Søker ønsker nå å benytte deler av kapitalen fra aksjesalget til investeringer innenfor 

reiselivsnæringen, og da i første omgang kjøpe inn en speedsjark av typen Cleopatra (samme 

type båt som Edgar Olsen kjøpte) 

 

Han har gjennom tidligere initiativ (elektro linje AS) vist kompetanse og engasjement for 

etablering av virksomhet. 

 

Båten: 

Søker opplyser i sin prosjektplan at han har vurdert forskjellige båttyper, og også kjøp av brukt 

båt. Han har imidlertid valgt å gå til innkjøp av samme type båt som Edgar Olsen har, da denne 

er kjent og tilpasset bruk i reiselivssammenheng allerede fra fabrikk. 

Han skriver følgende i sin prosjektplan: 

”Innkjøp og opprusting av eldre båt er vurdert, men kostnadene for å få båten til å tilfredsstille 

kravene til sikkerhet vil bli så store at det ikke ville være forsvarlig. Det blir derfor billigere å 

gå til innkjøp av ny båt som i allerede ved bygging tilpasses de nevnte krav.” 

 

Økonomi: 

Søker har i prosjektplanen utarbeidet driftsbudsjett for de 3 første driftsårene. 

Inntjeningen på båten er planlagt ved å frakte ut turister på sjøen, i tillegg til at søker vil kunne 

fiske på Gr. II kvoten i perioder med laber aktivitet på reiselivssida. 

 

Første driftsår vil det være et underskudd i drifta med et netto driftsresultat på kr. -145 860,-. 

 

Andre driftsår er beregnet til å gi et marginalt overskudd med et netto driftsresultat på kr. 

15 140,-. 

 

Tredje driftsåret er det kalkulert med et netto driftsresultat på kr. 99 140,-. 

 

Dette synes å være reelle tall, hvor det er tatt høyde for at båten ikke vil gi positiv avkastning før 

etter 3. driftsår. 

 

Kostnadsoverslag: 
Objekt Pris 

Speedsjark 33 fot iht. tilbud 2 510102 

Elektronisk utrustning * 240 000 

Frakt fra Island til Nesseby * 89 000 

Flytebrygge 12 m med fortøyning * 250 000 

 Havfiskestenger/fiskeutstyr (inkl. garnrenne) * 58 000 

Kurs/opplæring 170 000 

Totalkostnad 3 317 102 

 

Til kostnadsoverslaget: 

Alle kostnader er dokumentert med skriftlige tilbud, så administrasjonen har ingen merknader til 

kostnadsoverslaget. 
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Finansieringsplan: 
Aktør/samarbeidspart Beløp (NOK) 

Egenkapital/lån (ca. 46%) 1 524 402,- 

Innovasjon Norge – Tilsk.(ca. 35%) 1 161 000,- 

Sametinget (ca 9%)  300 000,- 

Nesseby kommune – Tilskudd (10%) 331 700,- 

Totalkostnad 3 317 102,- 

 

Til finansieringsplanen: 

Søker stipulerer et tilskudd fra Nesseby kommune på kr. 331 700,-. 

 

I henhold til retningslinjer samfunns- og næringsutviklingsfondet § 5a kan det innvilges et 

tilskudd på inntil 15% av kostnadene, oppad begrenset til kr. 150 000,-. 

Tilskudd ut over dette forutsetter behandling i kommunestyret, som kan fravike retningslinjene. 

 

Hvis søknaden behandles etter retningslinjenes §5b, kan det innvilges et tilskudd på inntil kr. 

1 000 000,-. Dette forutsetter at tiltaket er av særlig samfunns- eller næringsmessig betydning. 

Denne søknaden anses imidlertid ikke for å være av særlig samfunns- eller næringsmessig 

betydning, så denne paragrafen vil derfor ikke komme til anvendelse. 

 

Generelt: 

Til tross for dette anses investeringen som så vidt betydelig i forbindelse med utviklingen av 

reiselivsnæringen i Nesseby kommune, at formannskapet bør vurdere å løfte saken til 

behandling i kommunestyret. 

Til grunn for denne vurderingen bør det legges vekt på betydningen dette tilbudet vil få i form 

av ringvirkninger i det øvrige næringslivet i kommunen. 

 

I henhold til turpakker som allerede er utarbeidet i samarbeid med Lake and Snow Inari, er det 

lagt opp til en pakke med 2 overnattinger i Nesseby pr. tur. Med grupper på 4 – 12 personer pr. 

tur er dette en betydelig utvidelse av potensialet for økt omsetning for det øvrige næringslivet i 

kommunen. 

 

Etableringen er også sett i sammenheng med det markedet Edgar Olsen holder på å bygge opp i 

forhold til reiselivsnæringen, og anses da ikke som konkurrent til dette, men en supplering slik 

at de til sammen vil være i stand til å handle et helt busslass med turister. 

Dette er viktig i og med at det fra finsk side er etterspørsel etter muligheter for å tilrettelegge for 

inntil 40 personer pr. tur. Utfordringen med dette er å kunne tilby overnatting til så mange, men 

dette vil forhåpentligvis resultere i en utvidelse av overnattingskapasiteten i kommunen. 

 

Hensynet til EØS-regelverket 

Event. tilskudd til etableringen må også ses i sammenheng med EØS-regelverket. 

 

Bagatellmessig støtte: 

I henhold til dette regelverket, har vi vurdert søknaden i henhold til reglene om ”bagatellmessig 

støtte”. 

Regelverket om bagatellmessig støtte finnes i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om 

unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte §2
130

, og følger av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006 av 15. desember 2006. 

 

I henhold til disse reglene kan støttemottaker totalt ikke motta mer enn 200 000,- Euro i støtte 

over en periode på tre regnskapsår. 
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Dette betyr at det totale støttebeløpet fra alle offentlige finansieringsinstanser ikke kan overstige 

200 000,- Euro totalt over 3 regnskapsår. 

I henhold til søknad, har søker bedt om totalt kr. 1 792 700,- i støtte til dekning av kostnader for 

båtkjøpet dersom den omsøkte støtten blir innvilget fra alle støtteinstanser. 

 

200 000,- Euro utgjør pr. 02.03.10 kr. 1 616 200,-, og det omsøkte støttebeløpet vil derfor 

overstige dette. Saken kan derfor ikke behandles etter dette regelverket. 

 

Regionalstøtte: 

Søknaden må derfor behandles etter regelverket om ”Regionalstøtte”. 

Regionalstøtte kan som en hovedregel kun tildeles innenfor det geografiske virkeområdet for de 

distriktspolitiske virkemidlene (virkeområdet). Regionalstøtte kan hovedsakelig gis som 

investeringsstøtte til nye prosjekter, men kan også gis i form av transportstøtte eller generell 

driftsstøtte på nærmere bestemte vilkår. Regionalstøtte må notifiseres til og godkjennes av 

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) før iverksettelse. 

Fom 1. januar 2007 er det også innført et gruppeunntak for regional investeringsstøtte. Støtte gitt 

i medhold av gruppeunntaket må ikke notfiseres til ESA, men det må sendes en såkalt forenklet 

melding. 

For regionalstøtte gjelder ikke regelen om 3 regnskapsår. 

  

I henhold til dette regelverket kan offentlige instanser gå inn med støtte på inntil 35% av de 

samlede støtteberettigede omkostninger. 

Som tidligere nevnt er den totale støtteberettigede rammen for dette tiltaket på kr. 3 317 102,-, 

totalt støttebeløp som da kan innvilges fra alle offentlige instanser (35%) er da kr. 1 160 986,-. 

 

Med bakgrunn i dette ber administrasjonen formannskapet om å vurdere å løfte saken opp til 

kommunestyret for endelig vedtak. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

1. Saken løftes til behandling i kommunestyret. 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Nesseby kommunestyre innvilger Egil Nilssen AS et tilskudd på inntil kr. 330 000,- til 

kjøp av båt. 

2. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet. 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader (eks. mva). Dokumentasjon av 

kostnadene skal være godkjent av regnskapsfører/revisor. 

4. a) Før utbetaling av tilskudd kan finne sted skal prosjektet være fullfinansiert, 

investeringskostnadene dokumentert og fartøyet være forsikret. 

b)     Såfremt støtteobjektet blir avhendet eller støttemottaker flytter ut av kommunen     

innen 5 år skal tilskudd tilbakebetales forholdsmessig. 

 

 

2. Søknaden avslås. 
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Egil Nilssen AS 
Prosjektplan for  

kjøp av båt til reiselivsvirksomhet 
 

 

1. MÅL OG RAMMER 

 

1.1  Bakgrunn 

Med bakgrunn i Nesseby kommunes satsing på samarbeid med Inari kommune, hvor 

utvikling av reiselivstilbud og aktiviteter er hovedmålet, ønsker jeg å gå til innkjøp av en 

speedsjark tilpasset bruk i reiselivs-virksomhet. 

I henhold til de finske aktørene i bl.a. Inari kommune er satsingen på reiseliv i Nesseby 

avhengig av at man klarer å utnytte de mulighetene som ligger i Varangerfjorden, og at vi 

klarer å gi et tilfredsstillende tilbud både sikkerhetsmessig og kvalitetsmessig. Med 

bakgrunn i dette er det derfor helt avgjørende at vi har materiell (båt) som tilfredsstiller 

kravene til sikkerhet og komfort. Uten det vil en slik satsing på reiselivet ikke være 

vellykket. 

Innkjøp og opprusting av eldre båt er vurdert, men kostnadene for å få båten til å 

tilfredsstille kravene til sikkerhet vil bli så store at det ikke ville være forsvarlig. Det blir 

derfor billigere å gå til innkjøp av ny båt som i allerede ved bygging tilpasses de nevnte 

krav. 

Båten vil i perioder med lav reiselivsaktivitet bli brukt til kommersielt fiske på 

varangerfjorden. Her vil vi i utgangspunktet benytte oss av mulighetene som ligger i gr. II-

kvoten, hvor vi da vil ha lov til å fiske inntil 12 tonn. 

I tillegg til dette vil vi også få anledning til å fiske inntil 500 krabber, hvilket utgjør ca. 1 

500 kg 

 

1.2  Prosjektmål 

Målet med innkjøpet av båten er å skape et tilbud innenfor reiselivsvirksomheten hvor 

Varangerfjorden og fiske samt krabbesafari er i fokus. 

Dette for å underbygge de aktørene som allerede satser innenfor reiselivsvirksomheten i 

kommunen, slik at de kan få et større kundegrunnlag.  

Målet er å bygge opp et tilbud som kan handle inntil en busslast (40 pers) te ved å 

samarbeide med andre båter, i hovedsak Edgar Olsen. 

Dette medfører at vi vil kunne ta med inntil 20 personer pr. tur. De øvrige 20 personene vil 

da bli gitt tilbud om befaring på bl.a. Varanger Samiske museum, Ruitu, Samisk 

opplevlesescamp og andre aktiviteter i Nesseby. 

 

Båten skal samtidig være med på å dekke en etterspørsel som allerede finnes i Nord-

Finland om charterturer på Ishavet. 

 

 

1.3  Rammer 

Båten planlegges innkjøpt med det første, slik at tilbudet skal være på plass allerede fra og 

med sesongen 2010. Dette er avhengig av at alle brikkene faller på plass allerede i 

oppstartsfasen, slik at båten kan bestilles medio februar. 

 

Totalkostnaden for båten vil være ca. kr. 2 900 000,-, inklusive spesialtilpassing for 

personbefordring. 

 

 

2.  OMFANG OG AVGRENSNING 

Båten: 

Det skal kjøpes inn en speedsjark som skal spesialtilpasses for bruk i 

reiselivsvirksomheten. Dette vil si at båten forbeholdes aktiviteter innenfor 

reiselivsnæringen. 
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Investeringen forutsetter at offentlige samarbeidsparter trer støttende til på det 

økonomiske planet, da dette er et forholdsvis stort løft, samt at man må påregne en lavere 

inntjening i en oppstartsperiode på ca. 3 år. 

 

Båten vil også bli tilpasset kommersielt fiske da den i perioder med lav etterspørsel 

innenfor turistnæringen vil bli brukt til dette. 

Som tidligere nevnt vil jeg ha anledning til å fiske på gruppe II kvoten. 

Dette tilsier at jeg vil ha anledning til å fiske 12 tonn og 500 krabber.  

 

Tilpasning til reiselivsvirksomhet: 

Dette medfører at båten må tilpasses slik at den tilfredsstiller sjøfartsdirektoratets krav for 

befordring av inntil 10 personer. Med bakgrunn i dette er det derfor ikke økonomisk 

forsvarlig å investere i en brukt båt som må ombygges/tilpasses, da denne tilpasningen er 

svært kostbar. 

 

Med utgangspunkt i eksisterende båtmodell, vil styrehuset bli utvidet slik at man får plass 

til en sittegruppe innendørs, i tillegg til at levegg på babord side sløyfes, dette for å få 

bedre plass til stangfiske. 

 

Det vil også bli investert i en ekstra flåte, overlevningsdrakter og redningsvester i henhold 

sjøfartsdirektoratets krav.  

 

Krav til båtfører: 

Det stilles også krav til at båtfører har minimum kystskippersertifikat. 

Jeg har i dag tilgang på en person som tilfredsstiller dette kravet med litt teoretisk 

oppdatering, og som dermed er godkjent for befordring av personer. 

I tillegg til dette vil to personer til ta nevnte sertifikat, slik at vi kan ha en kontinuitet i 

drifta i perioder med stor etterspørsel. 

 

 

Tilpasning til fiske: 

Båten vil bli utstyrt med garnspell og kran i tillegg til nødvendig elektronikk. 

Det vil også bli investert i utstyr for fiske etter krabbe. (teiner osv.) 

Dette for å få en bedre totaløkonomi på investeringen. 

 

3.  ORGANISERING 

 

3.1  Prosjektledelse 

Prosjektansvarlig og leder er Egil Nilssen. 

 

Egil Nilssen har en allsidig bakgrunn, som strekker seg fra trålfisker via reinpolitiet til 

arbeid innenfor energitilførsel (Varanger kraft og Elektro linje AS) 

 

Egil Nilssen etablerte Elektro Linje AS i 1986, og er en bedrift som utfører arbeid med 

kraftlinjer, bygging, vedlikehold og rivning. 

Selskapet ble startet opp uten lån, men med et lite tilskudd fra DU (distriktenes 

utviklingsfond). 

Under Egil Nilssens ledelse utviklet bedriften seg svært positivt til å bli en suksessbedrift, 

sett i forhold til det øvrige næringslivet i regionen.  

 

I 2008 solgte Egil Nilssen sine personlige aksjer til selskapet Egil Nilssen AS, som igjen 

videresolgte disse til Troms kraft Entreprenør. 

Egil Nilssen jobber fortsatt i 20% stilling i Elektro Linje AS, men går av med avtalefestet 

pensjon i oktober 2010. 

 

Egil Nilssen AS eier fortsatt bygget som Elektro Linje AS er lokalisert i. Elektro Linjes 

leiekontrakt for dette bygget løper til 2018. 

 

Årsrapport for 2008 for Egil Nilssen AS vedlegges som dokumentasjon for egenkapital m.m. 
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Egil Nilssen eier 100% av aksjene i Egil Nilssen AS. 

 

4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 

 

4.1 Beslutningspunkter 

Endelig beslutning om kjøp av båten vil bli tatt når svar fra offentlige samarbeidsparter 

foreligger. 

Det er absolutt avgjørende for tiltaket at offentlige instanser bidrar til etableringen. Dette 

da denne typen etablering ikke vil være kostnadssvarende i en oppstartsperiode på ca. 3 

år. 

Etter de tre første årene bør vi ha knyttet gode kontakter innenfor den øvrige 

reiselivsnæringen slik at etableringen skal være selvfinansierende. 

 

 

 

 

4.3 Milepæler  

Milepælene er som følger: 

Milepæl Aktivitet 

Ultimo januar Søknad om finansiering skal være sendt offentlige instanser 

Medio februar Kontakt med reiselivsbedrifter i Finland 

Ultimo februar Svar fra offentlige samarbeidsparter foreligger 

Ultimo februar Båten bestilles med nødvendige spesifikasjoner 

Ultimo mars Oppfølgingsmøte med båtbygger 

Primo mai Oppfølgingsmøte med båtbygger 

Ultimo juni Båten ferdigstilles 

Medio juli Båten ankommer Nesseby 

Medio juli Båten klargjøres for reiselivsvirksomhet 

Ultimo Juli Båten er klar for aktivitet 

 

Det vil bli lagt press på samtlige samarbeidsparter om rask behandling og bygging av båt, 

slik at tilbudet kan være til stede så store deler som mulig av sesongen 2010. 

 

 

5.   RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 

 

5.1 Kritiske suksessfaktorer 

De kritiske suksessfaktorene er som følger (i uprioritert rekkefølge): 

 God markedsføring konseptet med produktene 

 Godt samarbeid med Finnmark reiseliv 

 God tilrettelegging av tilbud og kundepleie  

 God dialog med de øvrige aktørene innenfor reiselivet Øst-Finnmark 

 Godt samarbeid med etablerte fiskere i Nesseby kommune, og da spesielt Edgar 

Olsen 

 

5.2 Kvalitetssikring 

Destinasjon Varanger er i gang med innføring og etablering av et eget 

kvalitetssikringsprogram på linje med det de finske aktørene benytter.  

Vi vil knytte oss opp til dette programmet, og gjennomføre tilbudet i tråd med dette. 

 

Kvalitetssikringen må også gjelde de involverte samarbeidspartene og eksterne 

leverandører. 

 

 

6.   GJENNOMFØRING 

 

6.1  Hovedaktiviteter 

Befordring av turister og personer på Varangerfjorden for fiske- og naturopplevelser. 
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Det vil her bli satset på stangfiske fra båt i tillegg til at vi vil ha noen krabbeteiner ute, slik 

at gjestene får være med på krabbefisket. 

 

Målet er å skape en unik opplevelse for turister som besøker Nesseby, og gi dem et så godt 

tilbud at de ønsker å komme tilbake. 

 

Dette tenkes gjort ved å kjøpe inn en helt ny båt som er godt tilrettelagt for 

persontransport, i tillegg til at det må tilrettelegges for koking og servering av mat om 

bord. Det planlegges da at gjestene skal få anledning til å tilberede egen fanget fangst om 

bord. 

 

Det legges også opp til å arrangere rene cruise hvor gjestene får anledning til å fotografere 

natur og dyrelivet i og ved Varangerfjorden. 

 

Tilrettelegging av turene vil bli gjort i samarbeid med de utenlandske aktørene, slik at 

tilbudet tilpasses deres ønsker og behov.  

Det legges opp til forskjellige turpakker, alt fra en tretimers tur til heldagschartring av 

båten. 

 

I tillegg til dette vil båten bli tilrettelagt for fiske, slik at vi skal kunne være i aktivitet i de 

periodene hvor det er lav etterspørsel etter turer fra reiselivsnæringen. 

Fiske er da i utgangspunktet planlagt i perioden oktober – april. 

 

 

6.2  Tids- og ressursplaner 

År 2010 2011 2012 Ansv. 

Måned/ tertial  

Oppgave/ prosjekt 

J F M A M J J A S O N D 1 2 3 1 2 3  

Markedsføring  X X X X X X X X X X X X X X X X X X EN/EH 

Planlegging og bygging av båt X X X X X X             EN/ 

Båtbygge

r 

Klargjøring av båt      X X            EN 

Tilbud innenfor reiseliv       X X X X    X   X  EN 

Fiske gruppe II kvote          X X X X  X X  X EN 

 

EN   = Egil Nilssen 

EH   = Elina Hakala (Nesseby kommune) 

Båtbygger = Båtfabrikk 

 

 



Side 17 av 44 

7.   ØKONOMI 

 

Kostnadsoverslag: 

Objekt Pris 

Speedsjark 33 fot iht. tilbud 2 510102 

Elektronisk utrustning * 240 000 

Frakt fra Island til Nesseby * 89 000 

Flytebrygge 12 m med fortøyning * 250 000 

 Havfiskestenger/fiskeutstyr (inkl. garnrenne) * 58 000 

Kurs/opplæring 170 000 

Totalkostnad 3 317 102 

* Tilbud ettersendes 

 

Finansieringsplan 

Aktør/samarbeidspart Beløp (NOK) 

Egenkapital/lån (ca. 46%) 1 524 402,- 

Innovasjon Norge – Tilsk.(ca. 35%) 1 161 000,- 

Sametinget (ca 9%)  300 000,- 

Nesseby kommune – Tilskudd (10%) 331 700,- 

Totalkostnad 3 317 102,- 

 

 

Budsjett de 3 første driftsårene: 
 

Driftsbudsjett for 1. driftsår - Egil Nilssen AS - Båt 
        

Driftskostnader:       

Diesel 120 000,00       

Lønn inkl. sos. Kostn. 250 000,00       

Avskrivning (10%) 275 000,00       

Kurs/oppl. 70 000,00       

Uforutsette 87 000,00       

Totale driftskostn. 802 000,00       

        

        

Inntekter       

Frakt av turister 480 000,00 100 à kr.  4800 

(1600 pr. time, 3 timer pr. 

tur) 

Fiske 108 640,00 8000 kg à kr. 13,58 Gjennomsnittlig pris) 

Krabbe 67 500,00 1800 kg à kr. 37,5 (Gjennomsnittlig pris) 

Totale inntekter 656 140,00       

        

Totalt driftsresultat  -145 860,00       

 

 

Driftsbudsjett for 2. driftsår - Egil Nilssen AS - Båt 
        

Driftskostnader:       

Diesel 120 000,00       

Lønn inkl. sos. Kostn. 250 000,00       
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Avskrivning (10%) 248 000,00       

Kurs/oppl. 80 000,00       

Uforutsette 87 000,00       

Totale driftskostn. 785 000,00       

        

        

Inntekter       

Frakt av turister 624 000,00 130 à kr.  4800 

(1600 pr. time, 3 timer pr. 

tur) 

Fiske 108 640,00 8000 kg à kr. 13,58 Gjennomsnittlig pris) 

Krabbe 67 500,00 1800 kg à kr. 37,5 (Gjennomsnittlig pris) 

Totale inntekter 800 140,00       

        

Totalt driftsresultat  15 140,00       

 

 

Driftsbudsjett for 3. driftsår - Egil Nilssen AS - Båt 
        

Driftskostnader:       

Diesel 192 000,00       

Lønn inkl. sos. Kostn. 350 000,00       

Avskrivning (10%) 223 000,00       

Kurs/oppl. 30 000,00       

Uforutsette 50 000,00       

Totale driftskostn. 845 000,00       

        

        

Inntekter       

Frakt av turister 768 000,00 160 à kr.  4800 

(1600 pr. time, 3 timer pr. 

tur) 

Fiske 108 640,00 8000 kg à kr. 13,58 Gjennomsnittlig pris) 

Krabbe 67 500,00 1800 kg à kr. 37,5 (Gjennomsnittlig pris) 

Totale inntekter 944 140,00       

        

Totalt driftsresultat  99 140,00       

 

Egil Nilssen AS har andre kontraktfestede inntekter, som skal være med på å dekke inn 

underskuddet 1. driftsår, samt event. underskudd andre driftsår hvis en ikke skulle klare å 

oppfylle det planlagte budsjettet. 

 

 

8.  KONTRAKTER OG AVTALER 

Det vil bli inngått avtaler og samarbeidskontrakter med aktører innenfor reiselivsnæringen i 

nord-Finland. 

Blant disse vil være Arctic snow and lake i Inari og Luonto Luoma i Saariselkä. 

 

Det vil også bli inngått samarbeidsavtale med andre reiselivsbedrifter i Nord-Norge. 

 

Disse avtalene vil bli ettersendt når de er på plass. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

05.03.2010 

2009/803-0 / 

223 

  Odd Arne Dikkanen 

78 96 00 42 

odd-

arne.dikkanen@nesseby.k

ommune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/20 17.03.2010 

   

   

   

   

   

 

Søknad om videreutvikling av duodji virksomhet 

Administrasjonens innstilling 

Søknaden avslås 

Nesseby kommune innvilger ikke tilskudd til utvidelse av varesortiment. 

Utvidelse av varesortiment må vurderes opp mot muligheten til økt inntjening, så dette bør det 

ligge forretningsmessige vurderinger bak. 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Berit Mienna har i brev av 01.11.09 søkt om tilskudd til videreutvikling av duodji virksomhet. 

 

Hun skriver følgende i sin søknad: 

”Jeg har tenkt å videre utvikle min duodji virksomheten og derfor søker jeg 

støtte fra kommunen. 

Pr. i dag selger jeg kun egen produserte duodjii og har egen utsalgslokale 

her hjemme. Etter at Liidni og Samehusfliden i Varangerbotn ble nedlagt har 

jeg opplevd at kunden spør etter forskjellige råstoff og utstyr til koftesying og 

til annet samisk håndverk. Men pr. idag har jeg ingen sånne tilbud i min butikk 

og derfor har jeg tenkt med videre utvikle butikken.” 

 

 

 

Vurderinger 

Søker driver i dag som selvstendig næringsdrivende med duodjiproduksjon som 

forretningsområde. 
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Med bakgrunn i at begge husflidsbutikkene i Varangerbotn ble lagt ned, har hun opplevd økt 

etterspørsel etter råstoff og utstyr til koftesying og annet samisk håndverk. 

Hun planlegger derfor å utvide varesortimentet med følgende: 

- Ull-klede til kofte og luohkka bruk, forskjellige samiske farger ca.7-8 rull å 

  25m 

- Sisti av forskjellige farger ca. 25 stk 

- Skallebånd i metervare for damer og herrer, (Nesseby, tana osv.) ca. 300 m 

- kantbånd til nesseby og tana kofte. ca. 300 m 

- Kero sko (Bieksu) forskjellige typer, størrelse og farger. Ca. 100 par 

-Diverse synåler 

-Spesielle garn til dusker og diverse pyntebånd til nesseby sameluer 

- Diverse utstyr som saks, skinnskrape utstyr, m.m. 

 

Etter administrasjonens vurdering er dette en naturlig utvikling av den etablerte 

duodjiforretningen som søker allerede driver, og er derfor ikke støtteberettiget. 

 

Kostnadsoverslag: 

Kostnadsoverslaget er stipulert til kr. 250 000,-, og er ikke dokumentert med konkrete tilbud. 

I tillegg har søker lagt inn kostnader for lønn 2 mnd., reise, og annonsering. 

 

Administrasjonen har ingen muligheter til å verifisere kostnadsoverslaget da dette ikke er 

dokumentert. 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

1. Formannskapet innvilger Berit Mienna et tilskudd på kr. 75.000 ,- som utgjør 30% av 

kostnadsoverslaget på kr. 250 000,- til utvikling av duodjibutikk. 

2. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.4732.325.000 – ordinært næringsfond. 

3. Utbetaling kan foretas mot dokumenterte kostnader. 

4. Hvis bedriften legges ned, eller hvis støtteobjektene blir solgt eller tatt i bruk til annet 

formål innen 5 år, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

02.03.2010 

2004/389-0 / 

U60 

  Odd Arne Dikkanen 

78 96 00 42 

odd-

arne.dikkanen@nesseby.k

ommune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/21 17.03.2010 

   

   

   

   

   

Videreføring av destinasjon Varanger 

Joatkit destinášuvdna Varangeriin 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Unjárgga gielda háliida formáliseret ja jaotkit Destinasjon Varanger AS doaimmain, mii 

áimmahuššá doallodoaimma ja mátkeealáhus ovdáneami oassálasti gielddaid ovddas. 

  

2. Jahkásaš doaibmadoarja Destinasjon Varanger:ii lea kr 170 000.  Dát galgá maid gokčat 

min goluid go mii leat fitnodaga doallogielda.   

 

 

3. Ruhta golloduvvo kontos 1.24.435.9521.325.000 – Servodat- ja 

ealáhusovdánahttinfoanddas 2010,  

 

4. Unjárgga gieldda doaibma fitnodagas árvvoštallojuvvo juohke nuppi jagi ovttasráĎi eará 

oassálasti gielddaiguin. 
 

 

 

       Administrasjonens innstilling 

 

1. Nesseby kommune ønsker å formalisere videreføre driften av Destinasjon Varanger AS 

som ivaretar vertskapsfunksjonen og reiselivsutviklingen på vegne av deltakende 

kommuner. 

 

2. Årlig driftstilskudd til Destinasjon Varanger på kr 170 000. Dette skal også dekke 

kostnader som påløper oss som vertskommune for selskapet.   

 

 

3. Beløpet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet i 

2010.  Økning av rammen med kr 170 000,- tas opp i budsjettprosessen for 2011. 
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4. Nesseby kommunes engasjement i selskapet vurderes hvert 2. år, i samhandling med 

andre deltakende kommuner 

 
 

 

Bakgrunn for saken 

Nesseby kommunestyre vedtok i sak 07/51 å gå inn i Destinasjon Varanger med et årlig 

driftstilskudd på kr. 170 000,-, hvorav 70 000,- skal gå til dekning av kontorlokaler og utgifter. 

Dette ble innvilget for årene 2008 og 2009. Etter 2009 skulle driftstilskuddet innarbeides i 

ramma for 1.24, men dette ble uteglemt i forbindelse med budsjettprosessen for 2010. 

 

Vurderinger 

Nesseby kommune innvilget driftstilskudd for årene 2008 og 2009 med kr. 170 000,- pr. år. 

Tilskuddet for 2008 gikk til å dekke kostnader i forbindelse med etableringen av selskapet, hvor 

Varangergruppa bestemte seg for å kjøpe inn konsulenttjeneste for arbeidet med etableringen av 

selskapet. Dette arbeidet pågikk i hele 2008, og frem til 01.03.2009. Prosessen ble svært 

forsinket i og med at Vardø kommune trenerte arbeidet med oppstarten veldig ved å unnlate å 

svare på henvendelser vedr. deres deltakelse i selskapet. 

Varangergruppa besluttet da at vi etablerer selskapet uten Vardø kommune, men at vi holder 

døren åpen for at de kan kjøpe seg inn etter hvert. 

Det er også åpnet for at andre kommuner i Øst-Finnmark skal kunne kjøpe tjenester fra 

selskapet. 

 

Destinasjon Varanger AS ble stiftet 01.03.2009, med kontoradresse i Varangerbotn. Det er pr. i 

dag en 60% fast stilling tilknyttet bedriften.  

Ut fra den budsjettmessige situasjonen i selskapet, valgte styret å ikke ansette en person i full 

stilling. Dette vil bli tatt opp til vurdering igjen når generalforsamlingen samles i 2010. 

 

Destinasjon Varanger AS er et selskap som eies av Nesseby og Vadsø kommuner (henholdsvis 

20% og 40%) i samarbeid med det private næringslivet (40%). 

Selskapet har en sentral rolle i utviklingen av reiselivet i Øst-Finnmark, og har etter hvert 

opparbeidet en solid kunnskap om tilbudene som finnes i regionen, og da spesielt Nesseby og 

Vadsø kommuner. 

Med bakgrunn i den kunnskapen de har, har de også sett på hvilke satsingsområder 

reiselivsnæringen i regionen bør rette seg mot, og fungerer derfor også som rådgivere og 

samarbeidsparter for disse. 

 

Tilbakemeldingene på arbeidet som er utført av Destinasjon Varanger AS i perioden siden 

oppstart i 2009 er positive, og reiselivsnæringen ser det som en stor fordel at de har dette 

kontaktpunktet som de kan henvende seg til ved problemstillinger vedr. utvikling av produkter 

innenfor reiselivet. 

 

Planene for 2010 er som følger: 

1. Videreutvikling av felles vertskapsfunksjon for Varanger 

 Utvikle en total løsning som både omfatter vertskapsfunksjonen (helårig 

turistinformasjon) så vel som felles markedsføring av Varanger 

 Varanger skal ha en fellesløsning for vertskap som omfatter så vel internettpresentasjon 

(www.varanger.com) som kart- og brosjyre-produksjon, samt distribusjon 

http://www.varanger.com/
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 Felles markedsføring av Varanger skal prioriteres og regionen skal fremstå som en 

attraktiv og profilert leverandør inn mot vår felles merkevare Finnmark 

 

2. Utvikling av felles funksjon for reiselivsutvikling i Varanger (Vadsø og Nesseby kommuner) 

 Reiselivsutvikling (næringsutvikling), strategiutvikling og koordinering/ gjennomføring 

av forskjellige prosjekter/tiltak som gjøres av kommunene, bedrifter og andre aktører 

(som f.eks. Finnmark Reiseliv AS, Varanger Næringssenter AS) skal være en viktig 

funksjon hos felles stedsadministrasjon i Varanger 

 Reiselivsrelatert saksbehandling/-vurdering for deltakende kommuner 

 Reiselivsfaglig kompetansebase for kommuner og reiselivsnæringen 

 Utarbeidelse og oppfølging av reiselivsutviklingsplan for Varanger 

 

 

 

Med bakgrunn i dette anses det som fornuftig å videreføre Nesseby kommunes engasjement i 

selskapet. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

02.03.2010 

2007/913-0 / 

070 

  Odd Arne Dikkanen 

78 96 00 42 

odd-

arne.dikkanen@nesseby.k

ommune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/22 17.03.2010 

   

   

   

   

   

 

Kommunens egenandel for utvikling av Enarestien 

Gieldda iešmáksu ovdánahttit Anárešmáđi 

 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Ovdagoddi juolloda kr. 40 000,- gokčat gieldda iešmávssu ovdánahttin dihte 

AnárešmáĎi. 

2. Doarjaga golloduvvo kontos 1.24.435.4732.325.000 – dábálaš ealáhusfoanda.  

 

 

Administrasjonens innstilling 

1. Formannskapet innvilger kr. 40 000,- til dekning av kommunens egenandel for utvikling 

av Enarestien. 

2. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.4732.325.000 – ordinært næringsfond. 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

I forbindelse med samarbeidsprosjektet med Inari kommune, har vi vedtatt å utvikle Enarestien 

til et reiselivsprodukt. 

 

Nesseby kommune innvilget i forbindelse med årsbudsjettet for 2007 kr. 40 000,- til egenandel 

for merking av stien. 

I henhold til økonomiavdelingen er disse pengene inndratt da det ikke var igangsatt tiltak i 

forhold til bevilgningen. 
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Vi har nå revitalisert arbeidet med merking av stien, og samtidig søkt om ytterligere finansiering 

via prosjektet ”Naturarven som verdiskaper”, i tillegg til at vi har søkt om medfinansiering fra 

Sametinget og Finnmark fylkeskommune. 

 

 

Vurderinger 

Kort historisk tilbakeblikk: 

Enarstien er en historisk ferdselsåre som går fra Karlebotn i Nesseby kommune til Sevettijärvi i 

Finland. Etter denne stien kom skatteoppkrevere og handelsfolk i følge skrifter alt på 1500-

tallet. Stien gikk helt til Karlebotn hvor det holdes marked. Enaresamene brukte stien for å 

komme til Varanger for å fiske og mange bosatte seg også etter hvert langs fjorden. Stien var i 

bruk bl.a. til slektsbesøk og av fangstfolk helt opp til 1950-årene. Markeds- og bosettingsområde 

i Karlebotn er nå fredet kulturminne- og naturvernområde. 

 

I begynnelsen av 1990 begynte Nesseby kommune arbeidet med ny oppmerking av denne 

ferdselsåren på tradisjonelt vis med steinvarder, i samarbeid med lokale kjentfolk. I 1993 gikk 

den første organiserte vandringa i samarbeid med Inari kommune i Finland. Siden har vandringa 

gått vært år med start fra Sevetti i Inari og Karlebotn i Nesseby annen hver gang. 

 

Enarestien på norsk side 

Intensjonen med ny oppmerking av stien har vært å ivareta et viktig kulturminne på 

Nordkalotten. Alle de som vandrer ruten, både lokale og turister, er med på å vedlikeholde og 

videreføre kunnskaper om denne ferdselsåren. For Nesseby kommune som for tiden jobber med 

å få opp aktivitetene med turisme blant annet gjennom et felles reiselivsprosjekt med Enare 

kommune, vil tilbudet og tilrettelegging av en slik kultursti være viktig. Dette vil være en unik 

atraksjon for tilreisende naturentusiaster og en fin mulighet for lokale reiselivsaktører til å 

videreutvikle reiselivsproduktene sine med bland annet guideservise, overnattig, bespisning og 

transport.  

 

Enarestien er ca 60 km på norsk side og går både over fjell og myrlendt terreng. Det har vært en 

økende interesse for å gå denne stien på egenhånd men problemet har vært at merking av stien 

på norske side delvis ikke er lett å følge på grunn av den type merking som er i dag. Det er kun 

merket med steinvarder som kan være vanskelig skille fra naturlige steinhauger. I tillegg er 

startpunktet til stien på norsk side i Karlebotn ikke markert på noen som helst måte, og det 

mangler også en parkeringsplass ved starten av stien.  

 

 Tiltak som skal gjennomføres 

På finsk side har Metsähallitus hatt ansvar for merking og stien er merket med godt synlige, ca 

40cm høye stikker og vi foreslår at stien merkes på samme måte også på norske side. Stikkene 

er malt øverst med godt synlig farge og banket ca. 20 cm ned i bakken med armeringsjern. 

Stikkene holder godt og er omtrent vedlikeholdsfrie.  

 

For å gjøre stien lett tilgjengelig for flere vandrere er det nødvendig at det settes opp et skilt fra 

veien i Karlebotn mot startpunkt. Ved startpunktet ønsker vi å sette en informasjonstavle med en 

kort historisk beskrivelse om og kart over stien. I Sevettijärvi i Finland finnes god skilting og 

informasjonstavler. 

 

I tillegg ønsker vi å utruste 3 bålplasser langs stien med sekskantige sittegrupper og 

kokestativer. Faste bålplasser forebygger ødelegging av leirplasser slik at bål tennes kun på viste 
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plasser. For at stien ikke skulle bli utslitt, legges planker på de våteste delene av stien (samlet ca. 

100 m).  

 

Gjennomføring og tidsramme: 

Produksjon av merkene utføres i løpet av høsten 2009   

Materiell kjøres ut med scooter våren 2010.  

Nedsetting av merkene og oppsett av infotavle utføres juni 2010 

 

Kostnadsoverslag:  

Materiell til merkene 2000 stk:   kr. 20.000 

Laging av merkene v/ ASVO    kr. 50.000 

Bålplasser      kr. 30.000 

Plankene over myra     kr. 20.000 

Utkjøring av materiell    kr. 20.000 

Opplysningsskilt     kr. 20.000 

Utsetting av merkene, 3 uker x 2 pers  kr. 70.000 

Totalt       kr. 230.000 

 

Budsjett: 

Nesseby kommune     kr. 40.000 

Sametinget       kr. 40.000 

Finnmark fylkeskommune    kr. 40 000 

Naturarven som verdiskaper-prosjekt  kr. 110.000 

Totalt       kr. 230.000 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Ingen 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

08.03.2010 

2008/750-0 / 

K40 

  Jarl Even Roska 

78 96 00 23 

jarl.roska@nesseby.komm

une.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/23 17.03.2010 

   

   

   

   

   

 

Mielddus: Ohcan boazodoallohálddáhusas  

Vedlegg:    Søknad fra reindriftsforvaltningen 

 

Til søknad om tillatelse til å føre opp sperregjerde langs kommunegrensen Nesseby/Tana i 

strekningen Korsmyra – Seidafjellet 

Ohcamii cegget ođđa áiddi Unjárgga/Deanu gielddarájáid mielde, Ruossajeakkis - 

Sáttovárrái 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Čuovvolit FuĎĎolávdegotti mearrádusa čoahkkimis 04.30.2010 ja ovdagoddi miehtá 

mearrádussii. 
 

Administrasjonens innstilling 

Viltnemndas vedtak fra møte 04.30.2010 oversendes formannskapet for realitetsbehandling. 
 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

Reinbeitedistrikt 6 og 7 søker om tillatelse til å bygge sperregjerde for rein langs 

kommunegrensen i strekningen Korsmyra til Seidafjellet. Tiltaket gjelder som siste del av 

sperregjerdet fra Finskegrensen til Seidafjellet. 

Reindriftsforvaltningen har sendt saken til kommunen for uttalelse med høringsfrist 01.04.2010 
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Vurderinger 

Saken er behandlet av viltnemnda i møte den 04.03.2010 med følgende vedtak: 
 

Vedtak: 

Viltnemndas ansvarsområde i saken følger av Viltloven og Plan og bygningsloven. 

Ut fra hensynet til all vilt så er viltnemnda i utgangspunktet  i mot all gjerdebygging i utmark 
 

1. Nemnda er kjent med at omsøkte gjerde fra Korsmyra til Seidafjellet i dag står ferdig bygd. Dette før 

høringsfrist for tiltaket er utløpt (01.04.2010) 

Dette betyr at her har tiltakshaver først bygde gjerdet og senere fremmet en søknad. 

Denne fremgangsmåte er for såvidt det samme som skjedde ved bygging av gjerde i strekningen Korsmyra 

– Finskegrensen. 

Viltnemnda beklager at reindrifta følger en slik fremgangsmåte med å tilsidesette andre samfunnsinteresser 

i tiltaket før arbeidet igangsettes. I den forbindelse viser nemnda til brev av 04.06.2008 fra kommunen til 

Reindriftsforvaltningen, berørte distrikter 6 og 7 – Fylkesmannen i Finnmark og Finnmarkseiendommen. 

 

2. Nemnda ser at tiltakshavere reinbeitedistrikt 6 og 7 følger opp det vedtak Nesseby formannskapet fattet i 

møte 02.12.08 om at sperregjerder i området i størst mulig grad må følge kommunegrensen Nesseby/Tana. 

Med den hensvisning har ikke nemnda annen merknad til gjerde trase enn at i området Maddastivran må 

gjerdet legges vest av fjellet i stedet for over toppen som vist på kart til saken. 

 

3. I søknad er det anført at viltporter plasseres i samråd med viltnemndene i Nesseby og Tana. Som nevnt er 

gjerdet bygd, og viltnemnda i Nesseby har ikke fått anledning til å delta i plassering av viltporter - 

antall porter. 

Nemnda registrer at Reindriftsforvaltningen etter befaring den 11.09.2008 har gitt godkjenning for oppsatt 

gjerde i strekningen Korsmyra – Finskegrensen.  

 Med henvisning til det ovennevnte og slik saken har utartet seg vil nemnda invitere          

Fylkesmannens viltansvarlig og miljøvernavdeling ,viltnemnda i Tana – reinbeitedistrikt 

6 og 7 samt reindriftsforvaltningen med på befaring av gjerdet med hensyn til viltporter. 
 

4. Nemnda er kjent med at kulturminnemyndigheten til eksempel i etablering av barmarksløyper og til og 

med i etablering av scooterløyper vil vurdere tiltak i utmark mot eventuelle kulturminner. Nemnda kjenner 

ikke til om denne sak er fremlagt kulturminnemyndigheten, og vil av den grunn sende kopi av dette vedtak 

som orientering til myndigheten. 

 

 

     5.  Vedrørende midlertidig gjerde over Korsmyra  viser viltnemnda til eget vedtak i møte  

           12.11.2008. Vedtaket opprettholdes og gjerdebygging over Korsmyra avslåes. 
 

  

     6.    Saken oversendes formannskapet (planutvalget) til vedtak. 

      
Administrasjonen bes om å følge opp saken så lang som at kopi av brev  og vedtak til saken 

også gjøres kjent for reindriftssjefen i Alta – samt Landbruks og matdepartementet. 
 

Saken belyses i ovennevnte punkter og i henhold til punkt 6 oversendes saken til formannskapet for vedtak 
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Nesseby kommune 

Rådhuset 

9840 VARANGERBOTN 

 
I I IL 1.11 ,1 

Nuorta-Finnmårkku boazodoallohålddahus 

Reindriftsforvaltningen øst-Finnmark 
28. 01 201s3 
Din durf/Deresr ef: Min duj./Vårr ef: Dahton/Dato: 
2009/4079 / 1080/2010/1B/ 605 25.01.2010 

Ved uttalelse bes vår referanse nr. 2009/4079 oppgis. 

Søknaden sendes ut på høring og vi ber om deres uttaleise innen 01.04.2010. 

• 

Høring - Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om tillatelse til å føre opp sperregjerde på stekningen 

Korsmyran til Seidafjellet 

Reinbeitedistrikt 6 og Reinbeitedistrikt 7 søker om tillatelse til å bygge sperregjerde fra Korsmyra 

til Seidafjellet. Gjerdet er siste bit av sperregjerde fra Finskegrensen til 

 

Rolf Gunar Mienna 

Konsuleanta/Konsulent 

 

 

Reinbeitedistrikt 7 

Raggonjarga 
 

Til 

Landbruks- og rnatdepartementet 

Postboks 8007 Dep. 

0030 Oslo 

 

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å FØRE OPP SPERREGJERDE PÅ 

STRKNINGEN: KORSMYRAN — SEIDAFJELLET . 

På vegne av reinbeite distriktene 6 og 7 tillater vi oss å søke om å få satt opp sperregjerde fra 

Korsmyran og til Seidafjellet. 

Dette er siste bit av vårt vintergjerde som ble ferdig stilt og godkjent den 30.09.08. Denne 

strekningen var på vel 32 km, Se vedlegg 1. 

I tillegg har setter en opp et midlertidig gjerde over Korsmyra, som tas ned hver vår og settes 

opp om høsten etter at telen har satt seg . 

Dette har sammenheng med at Korsmyran er foreslått vernet som våtmarks område . 

Dette er vår del av fellesprosjektet, som det ble gjort avtale om mellom våre to distrikter, og 

som skal munne ut i en sammenhengende gjerde mellom våre to distrikter både på sommer 

og vinterbeite. 

I den forbindelse vises det til vedlagte avtale dokument som ble underskrevet av lederne i 

distrikt 6 og 7 i 2008. 

Det som gjenstår er en strekning på ca 10 km. 

Den siste biten vil stort sett følge kommunegrensa mellom Nesseby og Tana . Se vedlagte 

kopi av kart utsnittet, hvor det ferdig stilte gjerdet , samt det midlertidige gjerdet er inntegnet. 

Gjerdet vil bli bygd med tråd (ikke netting) og vil ha en høyde på ca. 160 cm. med 6 tråder, 

Trådene plasseres med 400 mm. avstand mellom tråd 3 og 4 for å gjøre det mulig og "krype 

gjennom". 
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Det etableres åpninger der stier og kjørespor går. Viltporter plasseres i samråd med 

viltnemndene i Nesseby og Tana. 

Selv om dette er et felles prosjekt så vil distrikt 7 på ta seg bygging og vedlikehold , samt 

finansiering av denne . 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

08.03.2010 

2010/81-8 / 

033 

  Reidulf Olsen 

78 96 00 10 

reidulf.olsen@nesseby.ko

mmune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/24 17.03.2010 

Gielddastivra/Kommunestyret   

   

   

   

   

 

Mielddus: 

Vedlegg:  

 

Nesseby Eldreråd - Årsmelding 2009 

Unjárgga Boarrásiidráđđi – Jahkedieđáhus 2009 

 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Unjárgga BoarrásiidráĎi jahkedieĎáhus 2009 váldo vuhtii. 

 

Administrasjonens innstilling 

Nesseby Eldreråds årsmelding for 2009 tas til orientering. 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Nesseby Eldreråd behandlet i møte 24.2.2010 sin årsmelding for 2009 som nå oversendes 

formannskapet og kommunestyret for behandling. 

 

I hht Arbeids- og Inkluderingsdepartementets rundskriv A-32 Rundskriv om kommunale og 

fylkeskommunale eldreråd 4.3. Årsmelding, står følgende: 

 

Eldrerådene skal lage ei årsmelding, som skal leggjas fram for kommunestyret/fylkestinget. 

Kommunestyret/fylkestinget bør behandle årsmeldingen som ei eiga sak. 
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Denne anbefalingen er innarbeidet i kommunens rutiner for viderebehandling av innkomne 

saker fra Nesseby Eldreråd, jmf. punkt 4, hvor det heter: 

 

I hht Departementets anbefaling behandles Eldrerådets årsmelding som egen sak. 

 

 

 

 

 

Nesseby Eldreråds årsmelding for 2009 lyder som følger: 

 

 

Årsmelding for Nesseby kommunes eldreråd 

2009 

 

 

Eldrerådets formål 
 

I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, skal alle kommuner ha et eldreråd valgt av 

kommunestyret.  Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle alle saker som berører eldres 

levevilkår. 

Eldrerådet kan også selv ta opp saker til behandling. 

 

 

Eldrerådets medlemmer i 2009 

 
Eldrerådet har i 2009 bestått av følgende medlemmer: 

 

Faste medlemmer:       Varamedlemmer: 

Einar Siiri, leder til 6.5.2009      Håkon Johnsen 

Nils Einar Mathisen, nestleder til 6.5.2009, leder fra 3.12.2009  Anna Valle 

Arild Johnsen        Esther Stina 

Elin Länsmann        Nils Teigen 

Kari Jakobsen, nestleder fra 3.12.2009     Esther Olsen  

 

Av eldrerådets medlemmer er 2 oppnevnt av pensjonistforeningen i kommunen og 3 av politiske parti.  

Funksjonstiden for medlemmene er 4 år. 

 

 

Saker til behandling i 2009 

 
Eldrerådet har i 2009 avholdt 3 møter og behandlet 17 saker, bl.a.: 

 

1. Årsmelding 2008 

2. Budsjettforslag for 2009 

3. Fratredelse fra vervet som leder i Eldrerådet – Valg av ny leder og nestleder 

4. Tilsynsveileder for Sykehjem 

5. Invitasjon til Eldrerådskonferanser 

6. Den kulturelle spaserstokk 2009 

7. Formannskapets innstilling til Økonomiplan for 2010-2013 og årsbudsjett for 2010. 

8. Søknad om bidrag til kjøp av større TV til helsesenteret. 

9. Deltakelse på Norsk senter for seniorutviklings kurs ”Eldrerådets rolle og funksjoner”. 

 

 

i tillegg er følgende saker referert: 
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 Innbydelse til pensjonistkurs i Svanvik. 

 Finnmark Fylkeskommune - Eldrepolitisk plan for Finnmark.  

 Norges Idrettshøgskole – Invitasjon til kurs for alle mellom 60 og 100 år ”Bevare meg vel”. 

 Invitasjon til Eldrerådets konferanse i Hammerfest. 

 Referat fra fellesmøtet med eldrerådene den 9.11.2009 i Tana. 

 Rapport Eldreplan for Finnmark, utarbeidet av Asplan Viak. 

  

 

 

 

i tilknytning til møtene er det blitt informert om følgende tema: 

 Lene J Bergmo om TV-dekningen på Helsesenteret, og hva som blir gjort i forbindelse med utvidelsen av 

helsesenteret, telefonløsninger på rommene. 

 

Eldrerådets arbeidsform og aktiviteter 
 

Året 2009 ble preget av at tidligere leder Einar Siiri frasa seg ledervervet.  I perioden 6. mai til 3. desember 2009 

var eldrerådet uten leder.  I denne perioden lå aktiviteten i eldrerådet nærmest nede, kun et medlem fra Nesseby 

eldreråd deltok på eldrerådskonferansen i Lakselv i denne perioden.  Arbeidet er nå gjenopptatt etter at Nils Einar 

Mathisen sa seg villig til å stille som leder, og ble valgt i møtet av 3. desember, hvor også varamedlemmer var 

innkalte til.  Samtidig ble Kari Jakobsen valgt til ny nestleder.  

 

Selv om Nesseby eldreråd nå har fått til nytt reglement, nedtegnete saksbehandlingsregler og rutiner for 

administrasjonen for saksbehandling av saker som eldrerådet selv fremmer, gjenstår det en god del før eldrerådet 

fullt ut kan si seg fornøyd med tingenes tilstand. 

Hoved årsaken til dette ligger i de økonomiske rammer, som fortsatt er for små. 

Dette medfører bl.a. til at eldrerådsmedlemmer fra kommunen ikke har muligheten til å  holde seg oppdaterte, delta 

på kurs og konferanser,  på lik linje med eldreråds medlemmer fra andre kommuner. 

Det at eldrerådet lå nede i et halvt år  i 2009 ga Nesseby eldreråd muligheten til å melde på to av rådets medlemmer 

til Norsk senter for seniorutviklings kurs ”Eldrerådets rolle og funksjoner”.   Eldreråd i andre kommuner har midler 

til deltakelse innenfor egne rammer tross full aktivitet.  

  

Etter tilbakemelding fra beboerne på Helsesenteret har Nesseby eldreråd tatt initiativ til å skaffe helsesenteret et 

større TV-apparat.  Anmodning om bidrag er sendt Lions, Pensjonistforeningen og Nesseby Helselag. 

 

Vurderinger 

Årsmeldingen tas til orientering. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

02.03.2010 

2009/302-0 / 

A30 

  Jørgen Betten 

78960043 

jorgen.betten@nesseby.ko

mmune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/25 17.03.2010 

Gielddastivra/Kommunestyret 10/9 18.03.2010 

   

   

   

   

 

Mielddus: 
1) Almmuhit  guoĎahuvvon Meroštuvvon ruhta 2010 

2) Ohcamuš guoĎahuvvon Meroštuvvon ruĎa 2010 17 gielddain 

Vedlegg:  

1) Utlysning av Tilbakeholdt skjønnsmidler 2010 

2) Søknad om Tilbakeholdte skjønnsmidler 2010 fra 17 kommuner 

 

Søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler 2010 

Ohcat guođahuvvon meroštuvvon ruđa 2010 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Gielddastivra mieĎiha oktasaš ohcamii guoĎahuvvon meroštuvvon ruĎa 2010 čaĎahit  KOM I FOKUS Finnmark 

prošeavtta. 

Administrasjonens innstilling 

Kommunestyret stiller seg bak en felles søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler for 2010 til gjennomføring av 

prosjektet KOM I FOKUS Finnmark. 

 
 

 

 

Innledning: 

Nesseby kommune søkte om deltakelse i KOM I FOKUS  Finnmark - et kulturskoleutviklingsprosjekt i 2009.   

Viser til vedtak i formannskapet 19.05.2009 ang. finansiering og påmelding i KOM I FOKUS: 

 

1. Nesseby kommune går inn i et 3-årig samarbeid med Tana kommune om prosjektet KOM I FOKUS. 

2. Deltakelse i prosjektet finansieres over tre år og fordeles slik: for 2009 – 10.000,- kroner, for 2010 – 

20.000,- kroner og for 2011 – 20.000,- kroner. 

3. Beløpene belastes konto 1.40.011 ”etter formannskapets bestemmelse”. 

 

 

Prosjektet hadde oppstart høsten 2009 og involverer ca 100 deltakere. 
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Prosjektet går over 3 år i perioden 2009-2012 og involverer 17 kulturskoler/ kommuner i Finnmark. 

(Hasvik og Kvalsund er ikke deltakere i dette prosjektet). 

 

Vi deltar med Nesseby kulturskole og har Tana kulturskole og UNTAK som samarbeidspart i prosjektet. 

Bakgrunnen er ønsket om å utvikle kulturskolen i kommunen til et ressurssenter for barnehage, skoleverk og 

fritidskulturlivet. Dette er nedfelt i nasjonale styringsdokumenter som bl.a. regjeringens strategiplan Skapende 

Læring – Strategi for kunst og kultur i opplæringen 2007 – 2010, Juni 2007. 

Det vil gjennom en samordning av de kommunale ressursene på denne måten være et naturlig sluttprodukt at barn 

og unge vil få et kvalitativt bedre tilbud innen de estetiske fagene. 

For å kunne være i stand til å gjennomføre en slik omstilling er det i prosjektet integrert et eget lederprogram 

skreddersydd for kulturskolens ledere. Lederprogrammet har både et individperspektiv og et systemperspektiv. 

Dette er utarbeidet i samarbeid med og finansiert gjennom KS sitt OU-fond. Kulturskolens ledelse er 

nøkkelpersoner i et arbeid av denne art.  

Bakgrunn for prosjektet: 

Prosjektet legitimeres gjennom nasjonale styringsdokumenter som St.meld. 30 ”Kultur for læring” (2003-2004), 

St.meld. 38 ”Den kulturelle skolesekken” (2002-2003) og St.meld. 39 ”Ei blot til lyst (2002-2003), samt 

regjeringens strategiplan for operasjonalisering av målene i disse stortingsmeldingene; ”Skapende Læring – Strategi 

for kunst og kultur i opplæringen 2007-2010, juni 2007. 

 

KOM I FOKUS – Finnmark er et bredt anlagt prosjekt hvor Finnmark fylkes kulturavdeling/ Den kulturelle 

skolesekken, Fylkesmannen i Finnmark v/oppvekst- og utdanningsavdelingen, Barentssekretariatet/ 

Nordvestrusslandssamarbeid, Sametinget, Samisk høgskole, Høgskolen i Finnmark, KS og andre sentrale 

kompetansemiljø bidrar både med midler og med personer inn i referansegruppa for prosjektet. 

 

 

Søknad om Tilbakeholdte skjønnsmidler 2010 – Fylkesmannen i Finnmark: 

Det er nå utlyst 3,6 mill kr fra Fylkesmannen i Finnmark med søknadsfrist 31.1.2010.  

(Se vedlegg 1)  

 

Midlene kan gå til : 

Kommunale omstillings- og fornyelsesprosjekter etter søknad fra en eller flere kommuner i fellesskap. 

 

KOM I FOKUS er et prosjekt som faller inn under dette punktet i utlysningen av midlene og Hammerfest 

kommune har stilt seg til rådighet som vertskapskommune i forbindelse med denne søknaden på vegne av de andre 

kommunene i prosjektet. 

 

Det kreves at det vedlegges Kommunestyrevedtak fra søkerkommunene. 

For at søknaden skal behandles krever fylkesmannen et positivt kommunestyrevedtak fra hver kommune som stiller 

seg bak denne. 

 

Det søkes om kr 680 000,- for 2010 som en samlet sum for de 17 deltakerkommunene. 

 ( Se vedlegg 2) 
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Vedlegg 1: 

 
FYLKESMANNEN I FINNMARK 
Kommunal- og samordningsstaben 
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI 
Gieldda- ja oktiiheivehandoaimmahat 
Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: 
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no http://www.fylkesmannen.no/Finnmark 
9815 VADSØ 

Kommunene i Finnmark 
Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 
Sak 2010/4302 15.12.2010 
Ark 

Saksbehandler/direkte telefon: Espen Larsen - 78950306 

Angående fordeling av Fylkesmannens tilbakeholdte skjønnsmidler 
2010 
Fylkesmannen har holdt tilbake 3,6 mill. kr. av skjønnsmidlene for 2010 til fordeling gjennom 
året. Midlene skal gå til følgende to formål: 
1. Kommunale omstillings- og fornyelsesprosjekter etter søknad fra en eller flere 
kommuner i felleskap. 
2. Å avhjelpe kommuner som er kommet i en vanskelig situasjon som følge av 
uforutsigbare hendelser, samt muligheter for å bøte på skjevheter som ikke ble fanget 
opp gjennom den ordinære skjønnstildelingen. 
For omstillings- og fornyelsesprosjekter er søknadsfristen 31. mars. For søknader knyttet til 
punkt 2 er det ingen søknadsfrist og slike søknader behandles fortløpende. 

Omstillings- og fornyelsesprosjekter 
Regjeringen ønsker en sterk og slagkraftig offentlig sektor som tilbyr gode tjenester til 
befolkningen. For å nå denne målsetningen er det viktig at kommunene i sin planlegging og 
sitt daglige arbeid fokuserer på kvalitetsutvikling og effektivitetsfremmende tiltak. 
Fylkesmannen er gitt anledning til å finansiere omstilling og fornyelse i kommunene ved å 
holde tilbake deler av de ordinære skjønnsmidlene og tildele til kommunale prosjekter. I 
retningslinjene for skjønnstildelingen fremheves at det lokale fornyingsarbeidet bør ha et 
spesielt fokus på kvalitetsutvikling av tjenestene og effektiv ressursbruk. Midlene kan ikke 
brukes til ren næringsutvikling. 
Fylkesmannen vil publisere søknader og prosjektdokumenter på nett for de prosjektene som 
får støtte for å øke erfaringsoverføringen til andre kommuner. 

Krav til søknadene 
Fylkesmannen velger å ha mest mulig åpne retningslinjer for å gi kommunene anledning til å 
fokusere på sine egne omstillingsutfordringer. Innbyggerperspektivet skal imidlertid ligge til 
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grunn for alt fornyelsesarbeid som Fylkesmannen støtter. I planlegging og gjennomføring av 
prosjekter er det også viktig å i stor grad trekke med de ansatte og deres organisasjoner. 
Prosjektene må ha god forankring i kommunen både i kommunestyret og i 
kommuneorganisasjonen. De folkevalgte skal involveres fullt ut i de prosjekter det søkes om 
midler til og det er et krav om politisk forankring. I den forbindelse krever vi vedlagt vedtak fra 
kommunestyret for at søknadene skal behandles. Vedtaket må vise at kommunestyret 
prioriterer prosjektet og at kommunen selv bidrar til finansieringen direkte eller indirekte. En 
kommune kan sende flere søknader, men søknadene skal være vurdert og prioritert av 
rådmannen. 
Det skal rapporteres fra produktene ved avsluttet prosjekt og rapporteringen legges på nett 
av Fylkesmannen. Dersom prosjektet går over flere år er det også krav til 
underveisrapportering ved hvert årsskifte. Fylkesmannen forventer at kommunene aktivt 
sprer informasjon om prosjektet til sine innbyggere og legger til rette for erfaringsdeling med 
andre kommuner. 

Andre avgrensninger for prosjekter som kan gis støtte 
Ordinære driftsoppgaver vil ikke bli støttet. Prosjekter der fokus er innkjøp av utstyr vil heller 
ikke bli prioritert. En tommelfingerregel for å vurdere om et prosjekt kvalifiserer for støtte er 
om det medfører en varig kvalitetsforbedring eller effektivisering. Med varig så menes at 
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effektene av prosjektet vises etter at prosjektperioden er over. Prosjekter som innebærer drift 
av spesielle tiltak for en begrenset periode og som ikke medfører varig kvalitetsforbedring 
eller effektivisering kvalifiserer altså ikke for støtte selv om tiltakene i seg selv er positive 
mens de pågår. 
Det stilles ikke krav om at tilsvarende prosjekter ikke er gjennomført i andre kommuner. Vi er 
mer opptatt av at prosjektet er tilpasset behovet i den kommunen som søker. Vi vil også ta 
hensyn til om prosjektene har overføringsverdi til andre kommuner. 
Fylkesmannen vil minne kommunene om at det er mulig å få støtte til prosjekter innenfor alle 
deler av kommunens virksomhet og oppfordrer kommunene til å tenke bredt når det gjelder 
mulige fornyelses-/omstillingsprosjekter. Hovedfokuset for Fylkesmannen er å stimulere til 
gode prosjekter som gir en varig forbedring eller effektivisering til glede for kommunenes 
innbyggere/tjenestemottagere. 
Kommunene oppfordres til å kontakte Fylkesmannen hvis de har ideer om prosjekter som 
kan være aktuell for tilbakeholdte skjønnsmidler. Fylkesmannen kan da vurdere om 
prosjektet er egnet eventuelt gi råd i forhold til utformingen av prosjektet. 

Oppsummering av krav til søknad 
Politisk forankring 

Kommunal medfinansiering 

Informasjonsspredning 

Evaluering og rapportering 

Ikke næringsutvikling 

Ikke ordinære driftsoppgaver 

Varig forbedring/effektivisering 

Praktisk info 
Det er kun kommuner som kan søke om støtte. Dersom flere kommuner vil gjennomføre et 
prosjekt i fellesskap må en kommune påta seg vertskommunefunksjon og stå som søker. 
Prosjektene kan godt koordineres av andre, for eksempel et regionråd, men én kommune må 
alltid stå som søker. 
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I 2010 vil det være én søknadsrunde i motsetning til de foregående år hvor det har vært to. 
Søknaden skal leveres på elektronisk søknadsskjema og lenke til søknadsskjemaet vil 
legges ut på Fylkesmannens nettsider når skjemaet er åpent for registrering. 
Fylkesmannen presiserer at søknaden som leveres på elektronisk skjema skal være mest 
mulig uttømmende, men kommunene har anledning til å vedlegge elektroniske 
prosjektdokumenter. 
Kommunene oppfordres ellers til å søke inspirasjon og lærdom av prosjekter gjennomført i 
andre kommuner i Finnmark eller ellers i landet. 

Oppsummering: 
Hvem kan søke? 
Enkeltkommuner eller flere kommuner i fellesskap. 

Når kan det søkes? 
Søknadsskjemaet åpnes etter nyttår og søknadsfist er 31. mars. 

Hvordan søke? 
Søknaden skal leveres på elektronisk søknadsskjema. Lenke til skjema legges ut på 
Fylkesmannens nettsider når søknadsskjemaet er åpnet. 

Søknadsfrist: 
31. mars 

Krav til søknaden: 
Søknaden skal være så utfyllende som mulig 
Vedtak fra kommunestyret skal vedlegges søknaden 
Elektroniske prosjektdokumenter kan legges ved søknaden. 

Spørsmål og veiledning? 
Fylkesmannen ønsker gjerne at dere tar kontakt om dere har spørsmål, gjerne også for å 
diskutere prosjektideer eller utkast som dere jobber med. Kontaktperson er rådgiver 
Espen Larsen på tlf 78 95 03 06 

Kommuner som er kommet i en uforutsett vanskelig situasjon 
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Det er ikke utarbeidet nærmere retningslinjer når det gjelder søknader fra kommuner som er 
kommet i en vanskelig situasjon som følge av uforutsigbare hendelser eller forhold, eller 
kommuner som påpeker skjevheter som ikke ble fanget opp gjennom den ordinære 
skjønnstildelingen. Denne type søknader vil bli vurdert ut fra kommunens helhetlige 
økonomiske situasjon og særlige utfordringer og de behandles fortløpende. Slike søknader 
må også være vurdert og prioritert av rådmannen. Ved spørsmål ta kontakt med rådgiver 
Espen Larsen tlf 78950306. 
Med hilsen 
Tor Stafsnes 
Assisterende fylkesmann Espen Larsen 
Rådgiver 
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Vedlegg 2: 

 

Søknad tilbakeholdte skjønnsmidler 2010 

Fylkesmannen i Finnmark 
Vedlegg: 
1) Aktivitetsplan KOM I FOKUS – Finnmark 2009-2012 

2) Gehørbasert Ledelse med Prosjektplan - mal 

3) Kommunestyrevedtak fra søkerkommunene (17 stk) 

Innledning 
Hammerfest kommune som vertskapskommune fyller ut denne delen som gjelder 

kontaktinformasjon. 

Søknaden gjelder 
 
Navn på tiltaket: 

KOM I FOKUS – Finnmark. (Kreativt Oppvekstmiljø i fokus i Finnmark). 

 

Hovedmål med prosjektet: 

Et kulturskoleutviklingsprosjekt som skal gjøre kulturskolene i stand til å omstille seg og sin virksomhet til et 

ressurssenter for hele kommunen. Dette betyr at det i en treårs-periode vil knyttes relasjoner til barnehager, 

grunnskoler, videregående skoler og organisasjoner innen fritidskulturlivet. Målet er at kulturskolen skal framstå 

som et ressurssenter i kommunen som en normalordning etter prosjektperioden. 

 

Det vil gjennom en samordning av de kommunale ressursene på denne måten være et naturlig sluttprodukt at barn 

og unge vil få et kvalitativt bedre tilbud innen de estetiske fagene. 

For å kunne være i stand til å gjennomføre en slik omstilling er det i prosjektet integrert et eget lederprogram 

skreddersydd for kulturskolens ledere. Lederprogrammet har både et individperspektiv og et systemperspektiv. 

Dette er utarbeidet i samarbeid med og finansiert gjennom KS sitt OU-fond. Kulturskolens ledelse er 

nøkkelpersoner i et arbeid av denne art.  

Bakgrunn for prosjektet: 

Prosjektet har vært gjennomført / er under gjennomføring i 15 fylker i Norge i regi av Norsk kulturskoleråd og 

legitimeres gjennom nasjonale styringsdokumenter som St.meld. 30 ”Kultur for læring” (2003-2004), St.meld. 38 

”Den kulturelle skolesekken” (2002-2003) og St.meld. 39 ”Ei blot til lyst (2002-2003), samt regjeringens 

strategiplan for operasjonalisering av målene i disse stortingsmeldingene; ”Skapende Læring – Strategi for kunst og 

kultur i opplæringen 2007-2010, juni 2007. 

 

KOM I FOKUS – Finnmark er et bredt anlagt prosjekt hvor Finnmark fylkes kulturavdeling/ Den kulturelles 

skolesekkken, Fylkesmannen i Finnmark v/oppvekst- og utdanningsavdelingen, Barentssekretariatet/ 

Nordvestrusslandssamarbeid, Sametinget, Samisk høgskole, Høgskolen i Finnmark, KS og andre sentrale 

kompetansemiljø bidrar både med midler og med personer inn i referansegruppa for prosjektet. 

 

Prosjektet i Finnmark vil kunne dra nytte av erfaringer fra tidligere avholdte prosjekter bl.a. i Buskerud, Telemark,  

Vestfold, Oppland og Hedmark. Disse prosjektene er evaluert av Høgskolen i Hedmark. 

 

Hvem retter prosjektet seg mot: 

Prosjektet retter seg i første rekke mot kulturskolen som en kommunal enhet som skal utvikles/ omstilles til noe 

mye mer enn det man tradisjonelt forbinder med en kulturskole jfr. Beskrivelse under Hovedmål for prosjektet 1. 

avsnitt. 

 

Det er essensielt at de lederne og lærerne som arbeider i kulturskolene i Finnmark får en kompetanseheving slik at 

kulturskolen kan framstå som et lokalt ressurssenter. En institusjon i seg selv kan ikke omstilles uten at menneskene 

som dette omfatter får de nødvendige verktøy for å kunne gjennomføre denne omstillingen. 

 

For å kunne bli et ressurssenter i egen kommune er det umulig å ikke trekke med seg de samarbeidsparter som 

kulturskolen skal samarbeide med. Dette er barnehager, skoleverket og fritidskulturlivet. I dette prosjektet deltar 17 

av 19 kommuner og disse 17 kulturskolene har med seg 3 barnehager, 3 institusjoner fra fritidskulturlivet og 14 

grunnskoler hvorav 4 er 1 – 10 skoler. Ledere og lærere fra disse samarbeidspartene er med på lik linje som 

kulturskolens ansatte inn i prosjektet, men hovedfokuset ligger på kulturskolen. 
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Hva går prosjektet ut på: 

Prosjektet går ut på å ruste opp kulturskolen som institusjon til møte de nye krav og utfordringer som stilles til 

skoleslaget i nasjonale styringsdokumenter. Det legges opp til en praktisk tilnærmingsmåte for å oppnå dette 

resultatet. Ulike kulturer mellom ulike skoleslag og organisasjoner skal ”ristes” sammen og det settes flere fokus 

parallelt: 

 

1)  Knytte varige samarbeidskonstellasjoner med barnehager, skoleverket og fritidskulturlivet ut over den treårige 

prosjektperioden. 

 

2)  Utvikling av produksjonskompetanse for felles kulturfaglige og kunstneriske produksjoner på tvers av skoleslag 

og institusjoner for barn og unge i egen kommune. 

De seks nettverkssamlingene inneholder ulike ”hovedtema” med tanke på utvikling av produksjonskompetanse . Se 

vedlagt aktivitetsplan. 

De tre fagdagene i Kautokeino, Hammerfest og Kirkenes vil inneholde 5-7 ulike faglige fordypningskurs med 

overføringsverdi til kulturskolen og samarbeidsparter. 

 

3) Kulturskolelederne skoleres innen administrasjon og styring, ledelse og relasjon samt endring og 

utviklingsarbeid. 60 timer undervisning i prosjektperioden samt hjemmeoppgaver mellom samlingen innen 

dilemmatrening, refleksjonsnotater over egen ledelsespraksis samt reflekterende prosesser. I tillegg skal 

kulturskolen med sin samarbeidspart arbeide fram framtidsbilder 2015 med utgangspunkt i KS sin bok ”Framtidens 

kommuner – med ansvar for egen utvikling. En veileder i å utforske framtiden”. 

 

Hvilke gevinster gir prosjektet: 

 Fra musikkskole – kulturskole til også å være et lokalt ressurssenter i den enkelte kommune 

 Felles kommunal ressursutnyttelse – økonomi og personlige/ pedagogiske ressurser Samhandling på tvers 

av institusjoner og organisasjoner 

 Økt kunnskap for kulturskolelederne innen individ- og systemperspektivet 

 Økt volum på kunst og kultur for barn og unge i den enkelte kommune 

 Økt kvalitet og volum innen kunst- og kulturproduksjoner for barn og unge i den enkelte kommune 

 Økt egenaktivitet for barn og unge innen kunst og kultur 

 Spredning til de to kommunene som ikke er med i prosjektet (Kvalsund og Hasvik kommuner) 

 

Hvordan og når skal resultat og erfaringer overføres fra prosjekt- til driftsfase: 

Overføring fra prosjekt til drift er innarbeidet i arbeidet med Prosjektplan som kulturskolelederne skal arbeide med 

gjennom hele prosjektperioden. Dette arbeidet ivaretas av Håvard Moe fra KS-Konsulent og har oppstart i 

forbindelse med ledersamling for kulturskolelederne 16. – 17. Februar 2010. 

Organisering 
Hvordan er prosjektet forankret administrativt og politisk? 
 

Kommunal administrativ forankring av prosjektet: 

Alle de 17 kommunene har søkt om å få bli med i dette prosjektet. Det er en søknad som er underskrevet av rektor 

ved kulturskolen og rådmann/ (skolesjef) i den enkelte kommune. 

I tillegg har leder ved den enkelte samarbeidspart skrevet under søknaden. 

 

Kommunal politisk forankring av prosjektet: 

Hvorvidt prosjektet er politisk behandlet i den enkelte kommune har vi ikke spesifikke opplysninger om, men vi 

antar at administrasjonen er delegert myndighet fra rådmann i denne type saker. 

 

Nasjonal politisk forankring gjennom nasjonale føringer og styringsdokumenter: 

Skapende Læring – Strategi for kunst og kultur i opplæringen 2007-2010 (Juni 2007) 

Læreplanverket for kunnskapsløftet 2006  

St.meld. 30  ”Kultur for læring 

St.meld. 30  ”Kultur for læring” (2003-2004) 

St.meld. 38  ”Den kulturelle skolesekken” (2002-2003)   

St.meld. 39  ”Ei blot til lyst (2002-2003) 

Rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver (2006) 

St.meld. 48  ”Kulturpolitikk fram mot 2014” 

St.meld. 8    ”Den kulturelle skolesekk for framtida” (2007-2008) 

Kulturløftet II – pkt 2 
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Prosjektansvarlig: 

Norsk kulturskoleråd 

 

Prosjektleder: 

Ingrid Almås – prosjektleder 

Øystein Skårset – regional prosjektleder 

 

Hvem er styringsgruppen sammensatt av: 

Finnmark Fylkeskommune – Marianne Pedersen, kultur- og idrettsjef 

KS Finnmark – Aina Borch, rådmann i Måsøy kommune/ medlem av rådmannsutvalget i Finnmark 

Norsk kulturskoleråd  - Oddvin Vatlestad direktør  

Samisk høgskole  v/ Rektor Steinar Pedersen er forespurt. Tilbakemelding ventes. 

                                       

Eventuell prosjekt-/ referansegruppe: 

Prosjektgruppe: 

Øystein Skårset – kulturskolekonsulent i Finnmark 

Ingrid Almås – prosjektleder 

Merete Wilhelmsen - rådgiver 

Erlend Dehlin – forsker SINTEF/ faglig ansvarlig lederprogram 

 

Referansegruppa: 

Fylkesmannen i Finnmark – Utdanningsdirektør Kirsti Saxi 

Finnmark fylkeskommune / Musikk i Finnmark – DKS- koordinator Kristin Sundelin. Forespurt, venter tilb.meld. 

Høgskolen i Finnmark - Dekan Harald Lien. Forespurt, venter på tilbakemelding. 

Samisk høgskole – Rektor Steinar Pedersen. Forespurt, venter på tilbakemelding. 

KS Finnmark – Aina Borch er forespurt. Venter tilbakemelding. 

Norges musikkhøgskole – Inger Anne Westby 

Norsk kulturskoleråd Finnmark – Styreleder Tom Wulff 

Norsk kulturskoleråd Finnmark/ kulturskolerektor Bjørn Roald Mikkelsen 

Norsk kulturskoleråd Finnmark – Kulturskolekonsulent Øystein Skårset 

Norsk kulturskoleråds sentralstyre – styremedlem Trygg Jakola     

Norsk kulturskoleråd – Rådgiver Merete Wilhelmsen 

 

Framdriftsplan 
Startdato for prosjektet: 
07.10.2009 
 

Andre milepæler/ aktiviteter underveis i prosjektet: 
Se vedlagte aktivitetsplan for prosjektet KOM I Fokus – Finnmark 2009-2012 
Se vedlagte plan for lederprogrammet Gehørbasert Ledelse med Prosjektplan og Innhold Finnmark 2009-2012 
 

Ca. sluttdato for prosjektet: 

30.06.2012 

 

Økonomi 
 

Hvordan er tiltaket tenkt finansiert: 

 

Årlig budsjett 

Finansieringskilder Beløp Forklaring 

Norsk kulturskoleråd 700 000 Utviklingsmidler over statsbudsjettet 

kap 225 post 71 

Egenandel kommunene 340 000 17 kommuner á kr 20 000 

KS lederprogram 190 000 Søknad innvilget for 2009 og 2010 

desember 2008 

Fylkesmannen i Finnmark 150 000 Nordområdesamarbeid 

Søknad innvilget desember 2009 

Finnmark Fylkeskommune 35 000 DKS-midler søknad innvilget  i 2009 
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Sametinget 35 000  

Fylkesmannen i Finnmark 680 000 Omsøkt beløp denne søknad 

Tilbakeholdte skjønnsmidler 2010.  

SUM INNTEKTER 2 130 000  

 

Utgifter   

Nettverkssamlinger og fagdager 1 555 000 100 deltakere fra 17 kommuner 8 

dager per år 

Ledersamlinger/ KS lederprogram 250 000 20 deltakere fra 17 kommuner 4 dager 

per år 

Styrings-/referanse og 

plangruppemøter 

85 000  

Tilskudd til kommunenes 

kulturproduksjoner 

115 000 17 kommuner  

Prosjektledelse 125 000 Regional prosjektleder 20% stilling 

   

SUM UTGIFTER 2 130 000  

 
 

Er det søkt om finansiering hos andre/ gjennom andre ordninger: 

Det er søkt om midler gjennom Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen jfr Tiltak 7 

Nordområdestrategi, men denne søknaden ble ikke innvilget på grunn av at Norsk 

kulturskoleråd kun står som medansvarlig for tiltak 1, 19 og 20 i strategiplanen. 

 

 

 

 

 

Plan for formidling til andre 

 
I egen kommune/ foretak: 

Viser til arbeidet med Prosjektplan punkt 8 Overføring. 

 

Utenfor egen kommune/ foretak/ område: 

Kvalsund og Hasvik kommuner vil bli fulgt opp i forhold til spredning av sine nabokommuner i 

forbindelse med halvårlige møter i hele prosjektperioden. 

 

Hvordan og når skal prosjektet evalueres: 

Løpende evaluering gjennom deltakerne og etter endt prosjekt.  

Vi skal i dialog med Høgskolen i Finnmark ved professor Sidsel Germeten for å se på 

muligheter for å ta et slikt oppdrag. 

Styringsgruppa vil, ut over dette, gi retning til evalueri 

 

 

 

 

 


