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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet  -  Ekstraordinært møte 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 28.02.2011 

Tid: 16:00 
 

 

   

   

   

 

Faste medlemmer som  møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Jarle W. Andreassen MEDL FRP 

Magnhild Mathisen MEDL A 

Inger Katrine Juuso LEDER TVP 

Knut Store MEDL A 

Berit Ranveig Nilssen NESTL SFP 

 

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

   

 

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Stian Lindgård Rådmann 

Britt-Inger Olsen Møtesekretær 
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Saksnr Innhold 

PS 11/26 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 11/27 Referater 

PS 11/28 Behandling av søknad om bygging av flytebrygge i Grasbakken 

PS 11/29 Vedr. Søknad om tilskudd pensjonistforeningen 

PS 11/30 I gangsetting av omstillings- og fornyingsprosess 

PS 11/31 Utvidelse av leiearealer ved VSM 

PS 11/32 Omdannelse av ØFAS ans til ØFAS As 

PS 11/33 Vedr. dekning av boutgifter for sykepleiestudenter i Kirkenes 

 

 

Formannskapet vedtok å ta opp som ekstrasak 11/33: 

 

Vedr. dekning av boutgifter for sykepleiestudenter i Kirkenes.
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PS 11/26 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 28.02.2011  

 

Vedtak: 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

 

 

PS 11/27 Referater 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 28.02.2011  

Ingen referater. 

 

 

 

PS 11/28 Behandling av søknad om bygging av flytebrygge i Grasbakken 

Hálddahusa mearrádusevttohus  

Plána- ja huksenlága § 19-2 vuođul addá ovdagoddi sierralobi hukset govdokáijja dálunr. 4, 

atnunr. 7, Rissebáktái nu mo leat ohcan. Ovdagoddi spiehkasta gielddaplána LNF sona C 

areálaoasi mearradusain, ja maid spiehkasta plána- ja huksenlobi §1-8 Doaibmagielddus 

mearra- ja čázádagaid gáttiin dás.  

 

Mii eaktudit isket lea go eanavuođđu nuoskkiduvvon. Jos mearrabotni lea nuoskkiduvvon de 

galget ohcat luoitinlobi Finnmárkku Fylkkamánnis.   

 

Administrasjonens innstilling  

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gir formannskapet dispensasjon til oppføring av 

flytebrygge på gnr. 4, bnr 7 i Grasbakken som omsøkt. Det gis dispensasjon fra bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdels bestemmelser for LNF sone C. Det gis videre dispensasjon fra plan- 

og bygningslovens § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 

 

Det stilles som vilkår for dispensasjonen at det gjøres undersøkelser for å se om det er forurenset 

grunn i området. Dersom sjøbunn er forurenset må utslippstillatelse sendes Fylkesmannen i 

Finnmark.   

  

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 28.02.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gir formannskapet dispensasjon til oppføring av 

flytebrygge på gnr. 4, bnr 7 i Grasbakken som omsøkt. Det gis dispensasjon fra bestemmelsene i 
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kommuneplanens arealdels bestemmelser for LNF sone C. Det gis videre dispensasjon fra plan- 

og bygningslovens § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 

 

Det stilles som vilkår for dispensasjonen at det gjøres undersøkelser for å se om det er forurenset 

grunn i området. Dersom sjøbunn er forurenset må utslippstillatelse sendes Fylkesmannen i 

Finnmark.   
 

 

 

 

 

PS 11/29 Vedr. Søknad om tilskudd pensjonistforeningen 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 28.02.2011  

Behandling: 

 

Saken utsettes. 

 

 

Innstilling til kommunestyret lyder som følger: 

 

Saken utsettes. 

 

 

 

 

 

 

PS 11/30 I gangsetting av omstillings- og fornyingsprosess 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby kommunestyre slutter seg til forslaget om å gjennomføre en prosess rettet mot 

omstilling og fornying av kommunal virksomhet. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å anta tilbud fra ekstern hjelp og til å sende søknad om 

midler til prosessen. 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 28.02.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: 

 

1. Nesseby kommunestyre slutter seg til forslaget om å gjennomføre en prosess rettet 

mot omstilling og fornying av kommunal virksomhet. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å anta tilbud fra ekstern hjelp og til å sende søknad om 

midler til prosessen. 
 

 

 

 



Side 5 av 6 

PS 11/31 Utvidelse av leiearealer ved VSM 

Administrasjonens innstilling 

 

Kommunestyret vedtar å disponere deler av rest kr. 1.1 mill. ”prosjekt 666 tilbygg/ombygging 

kontordel”  til utvidelse av leiearealer på VSM.  Rådmannen gis fullmakt til å innhente og anta 

anbud på tegning/prosjektering m.m. 

 

Når kostnadene for utbyggingen er klarlagt legges dette frem til politisk behandling. 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 28.02.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: 

 

Kommunestyret vedtar å disponere deler av rest kr. 1.1 mill. ”prosjekt 666 tilbygg/ombygging 

kontordel”  til utvidelse av leiearealer på VSM.  Rådmannen gis fullmakt til å innhente og anta 

anbud på tegning/prosjektering m.m. 

 

Når kostnadene for utbyggingen er klarlagt legges dette frem til politisk behandling. 
 

 

PS 11/32 Omdannelse av ØFAS ans til ØFAS As 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret er prinsipielt enig i at Øst- Finnmark Avfallseslskap ANS omdannes til Øst- Finnmark 

Avfallseslskap AS iht. vedlagte vedtekter og aksjonæravtale, under forutsetning av enighet mellom 

ØFAS og Nesseby kommune om en løsning for fast gjenvinningsstasjon lokalisert i Nesseby kommune.  

 

Ordfører får fullmakt til å forhandle om opprettelse av ØFA AS og oppløsning om av ØFAS ANS. 

Fullmaktene omfatter anledning til å akseptere mindre endringer i Aksjonæravtale og/eller Vedtekter. 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 28.02.2011  

Behandling: 

 

Jarle Andreassen ba formannskapet vurdere hans habilitet da han sitter i Øfas-styret.   

Formannskapet erklærte Jarle Andreassen innhabil og han fratrådte under behandling av denne saken. 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: 

 

 Kommunestyret er prinsipielt enig i at Øst- Finnmark Avfallseslskap ANS omdannes til Øst- Finnmark 

Avfallseslskap AS iht. vedlagte vedtekter og aksjonæravtale, under forutsetning av enighet mellom 

ØFAS og Nesseby kommune om en løsning for fast gjenvinningsstasjon lokalisert i Nesseby kommune.  

 

Ordfører får fullmakt til å forhandle om opprettelse av ØFA AS og oppløsning om av ØFAS ANS. 

Fullmaktene omfatter anledning til å akseptere mindre endringer i Aksjonæravtale og/eller Vedtekter. 
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PS 11/33 Vedr. dekning av boutgifter for sykepleiestudenter i Kirkenes 

Administrasjonens innstilling 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 28.02.2011  

Behandling: 

 

Fellesforslag: 

 

Unjárgga gielda/Nesseby kommune kan ikke finne seg i at Høgskolen i Alta forskjellsbehandler studenter ut i fra 

bosted. 

 

Studenter ved avdeling for Helsefag som studerer sykepleie får ikke dekket boutgifter på praksissted dersom disse 

ikke bor på studiestedet.  Denne ordningen gjelder studenter som bor i andre kommuner enn der studiestedet er 

opprettet, og som av ulike grunner har valgt å pendle til studiestedet. 

 

Nesseby kommune reagerer på en slik forskjellsbehandling, da dette ikke gir like vilkår for alle i Finnmark til å ta 

utdanning.  Ordningen favoriserer de som er bosatt på studiesteder, og spesielt for studenter fra andre kommuner vil 

dette føre til en økonomisk merbelastning.  Dette  er også en desentralisert utdanning som i utgangspunktet skulle 

gitt alle studenter like forutsetninger for utdanning. 

 

Nesseby kommunestyre ber Høgskolen i Finnmark endre regelverket slik dette er likt for alle studenter. 

 

Vedtak: 

 

Fellesforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: 

 

Unjárgga gielda/Nesseby kommune kan ikke finne seg i at Høgskolen i Alta forskjellsbehandler studenter ut i fra 

bosted. 

 

Studenter ved avdeling for Helsefag som studerer sykepleie får ikke dekket boutgifter på praksissted dersom disse 

ikke bor på studiestedet.  Denne ordningen gjelder studenter som bor i andre kommuner enn der studiestedet er 

opprettet, og som av ulike grunner har valgt å pendle til studiestedet. 

 

Nesseby kommune reagerer på en slik forskjellsbehandling, da dette ikke gir like vilkår for alle i Finnmark til å ta 

utdanning.  Ordningen favoriserer de som er bosatt på studiesteder, og spesielt for studenter fra andre kommuner vil 

dette føre til en økonomisk merbelastning.  Dette  er også en desentralisert utdanning som i utgangspunktet skulle 

gitt alle studenter like forutsetninger for utdanning. 

 

Nesseby kommunestyre ber Høgskolen i Finnmark endre regelverket slik dette er likt for alle studenter. 

 

 

 

Rett utskrift:  

Britt-Inger Olsen 

Møtesekr. 

 


