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Unjárgga gielda 
Nesseby kommune  

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret 

Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 28.04.2011 

Tid: 18:00 
 

 

 

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 404 40 5 00. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 

 

 

 

 

Innkalling er sendt til:   

Navn Funksjon Representerer 

Inger Katrine Juuso Leder TVP 

Berit Ranveig Nilssen Nestleder SFP 

Thore Andreas Sundfær Medlem TVP 

Rolf Mathi Reisænen Medlem TVP 

Inga Pettersen Medlem SFP 

Inger Anita Smuk Medlem H 

Jarle W. Andreassen Medlem FRP 

Torgeir Olsen Medlem FRP 

Anne Grete Njuolla Medlem Uavh. 

Magnhild Mathisen Medlem A 

Jan Hansen Medlem A 

Knut Store Medlem A 

Anne Jorid Henriksen Medlem A 

Odd-Arne Dikkanen Medlem A 

Jim-Einar Roska Medlem A 

Liv Solfrid Mathisen Varamedlem TVP 

Charles Petterson Varmedlem TVP 

Øystein Nilsen Varamedlem TVP 

Oddvar Njuolla Varamedlem TVP 

Jørn-Ottar Olsen Varamedlem TVP 

Kjell-Harald Erichsen Varamedlem TVP 

Nils Andersen Gaup Varamedlem SFP 

Helmer Kåre Losoa Varamedlem SFP 

Katrine Trane Nilsen Varamedlem SFP 

Jo Dikkanen Varamedlem SFP 

Jan Ivvár Juuso Smuk Varamedlem SFP 

John Arne Neshavn Varamedlem H 

Ivar Johan Winther Varamedlem H 

Ingrid M.J. Mikkelsen Varamedlem H 

Torleif Margit Varamedlem H 

Tor Ivar Soldat Varamedlem FRP 

Stig Erling Johnsen Varamedlem FRP 

Arild Johnsen Varamedlem FRP 

Odd-Inge Sør-Reime Varamedlem FRP 

Steve Gunnar Kristiansen Varamedlem FRP 

Jim Njuolla Varamedlem Uavh. 

Linn-Jeanett J. Bergmo Varamedlem A 

Jane Astrid Juuso Varamedlem A 

Ina Kristine Store Varamedlem A 
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Leif Eberg Hansen Varamedlem A 

Hanne Iversen Varamedlem A 

Hilde Birgitte Store Varamedlem A 

Astrid Siri Varamedlem A 

Per Torbjørn Balk Aune 

Nils I. Noste 

Varamedlem 

Varamedlem 

A 

A 

 

 

 

 

Varangerbotn, 15. april 2011  

 

 

 

 

Brit Ranveig Nilssen 

varaordfører
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Saksnr Innhold 

PS 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 11/16 Referater 

RS 11/1 Informasjonsskriv - Klargjøring av EDB ErgoGroup sin strategi for ERV i kommunal 

sektor 

RS 11/2 Nesseby Eldreråd - Hovedutskrift 4.4.2011 

PS 11/17 Suppleringsvalg til Eldrerådet 

PS 11/18 Årsmelding for Nesseby Eldreråd 2010 

PS 11/19 Samhandling i Øst-Finnmark - Samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Øst-

Finnmark 

PS 11/20 Samhandlingsreformen - Prosjektorganisering, mandat og prosjektmidler 

PS 11/21 Manifest mot mobbing 2011 - Nesseby kommune 

PS 11/22 Reiselivsplan for Nesseby kommune 2011-2015 

PS 11/23 samisk språkplan for Nesseby kommune 2011-2015 

PS 11/24 Reglement for Politiske og Partsammensatte utvalg, delegasjonsreglement og 

godtgjørelser til folkevalgte 
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PS 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
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PS 11/16 Referater 

RS 11/1 Informasjonsskriv - Klargjøring av EDB ErgoGroup sin strategi for ERV i kommunal sektor 

RS 11/2 Nesseby Eldreråd - Hovedutskrift 4.4.2011 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

02.03.2011 

2011/103-0 / 

033 

  Reidulf Olsen 

40 44 05 10 

reidulf.olsen@nesseby.ko

mmune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/40 16.03.2011 

Gielddastivra/Kommunestyret 11/17 28.04.2011 

   

   

   

   

 

Vedlegg:  

 

Suppleringsvalg til Eldrerådet 

Administrasjonens innstilling 

Etter forslag fra Nesseby pensjonistforening, velges Nils Åsgren som nytt varamedlem til 

Nesseby eldreråd for Aina Teigen. 
 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2011  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Etter forslag fra Nesseby pensjonistforening, velges Nils Åsgren som nytt varamedlem til 

Nesseby eldreråd for Aina Teigen. 
 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

Kommunestyret vedtok i møte av 28.2.2011 å frita Håkon Johnsen fra politiske verv i 

kommunen etter at han er fraflyttet kommunen. 

Håkon Johnsen var bl.a. varamedlem til kommunens eldreråd, etter forslag fra Nesseby 

pensjonistforening. 
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Nesseby pensjonistforening har i møtet av 28.1.2011 foreslått Nils Åsgren som nytt varamedlem 

til Aina Teigen etter at det ble klart at Håkon Johnsen fraflyttet kommunen. 

 

Vurderinger 

I og med at Håkon Johnsen var valgt inn som varamedlem til eldrerådet på kvota for 

pensjonistforeningen, tilrås framsatte forslag fra pensjonistforeningen til nytt varamedlem  . 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

04.04.2011 

2011/103-0 / 

033 

  Reidulf Olsen 

40 44 05 10 

reidulf.olsen@nesseby.ko

mmune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/51 13.04.2011 

Gielddastivra/Kommunestyret 11/18 28.04.2011 

   

   

   

   

 

Vedlegg:  

 

Årsmelding for Nesseby Eldreråd 2010 

Unjárgga Boarrásiidráđi  jahkedieđáhus 2010 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Ovddiduvvon jahkedieĎáhus 2010 Unjárgga BoarrásiidráĎis váldo vuhtii. 

Administrasjonens innstilling 

Framlagte årsmelding for Nesseby Eldreråd  2010 tas til etterretning. 

 

 
 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 13.04.2011  

Behandling: 

 

Administrasjonen endret innstillingen i møte til: 

 

Framlagte årsmelding for Nesseby Eldreråd  2010 tas til orientering. 

 

 

Vedtak: 

 

Den endrede innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Framlagte årsmelding for Nesseby Eldreråd  2010 tas til orientering. 
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Bakgrunn for saken 

Nesseby Eldreråd har i møte av 4. April 2011 behandlet rådets årsmelding for 2010. 

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: 

 

Årsmelding for Nesseby kommunes eldreråd 

2010 

 

 

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 2010 

 
Eldrerådet har i 2010 bestått av følgende medlemmer: 

 

Faste medlemmer:    Varamedlemmer: 

Nils Einar Mathisen, leder   Anna Valle 

Kari Jakobsen, nestleder   Esther Olsen 

Elin Länsmann    Nils Teigen 

Arild Johnsen     Esther Stina 

Einar Siiri, til 16.4.2010   Håkon Johnsen, til 7.6.2010(frasa seg gjenvalg). 

Aina Teigen, fra 7.6.2010   varamedlem mangler 

 

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

Funksjonstiden for medlemmene er 4 år. 

 

 

 

Saker til behandling i 2010 

 
Eldrerådet har i 2010 avholdt 3 møter og behandlet 14 saker bl.a.: 

 

1. Innspill til årsbudsjettet 2011. 

2. Innspill til Fylkeseldrerådsmøte i Lakselv 2010. 

3. FNs internasjonale eldredag 1.oktober 2010. 

4. Pasientreiser 

5. Suppleringsvalg til Nesseby Eldreråd 

6. Prioritering av saker i 2011. 

 

 

i tillegg er følgende saker referert: 

 Anmodning om anskaffelse av storskjerm til Nesseby Helsesenter. 

 Tilsynsveileder for sykehjem – videre behandling. 

 Godtgjøring til leder i eldrerådet – viderebehandling. 

 Statens seniorråd – viktige saker akkurat nå. 
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i tilknytning til møtene er det blitt informert om følgende tema: 

 Orientering fra vår deltakelse (Nils Einar Mathisen, Elin Länsmann og Reidulf Olsen) i kurs: Eldrerådets 

rolle og funksjoner på Norsk Senter for Seniorutvikling i Melsomvik. 

 Orientering fra Fylkes Eldrerådsmøte med Sametinget. 

 

 

 

Eldrerådets arbeidsform og aktiviteter 
Eldrerådet forsøkte våren 2010 å få til et spleiselag for kjøp av storskjerm til Nesseby Helsesenter.  Eldrerådet 

kontaktet aktuelle lag og foreninger med forespørsel om bidrag.  Tross god respons fra en del lokale lag og 

foreninger, var ikke responsen stor nok til at dette kunne gjennomføres.  Planen er lagt på is inntil videre. 

 

Nesseby Eldreråd har i året som gikk kommet med innspill til budsjettprosessen uten at det i særlig grad er tatt til 

følge.  Dette beklager Eldrerådet.  Eldrerådet er kjent med at det jobbes med at bl.a. lederne i utvalg som ikke er 

tilkjent egen ledergodtgjørelse skal få dobbelt møtegodtgjørelse.  Dette var også et innspill fra Nesseby Eldreråd. 

 

Nesseby Eldreråd har forsøkt å få Norsk Pensjonistforbunds forslag til Tilsynsveileder for sykehjem vedtatt i 

Nesseby kommune.  Eldrerådet er kjent med at kommunen har sendt forespørsel til kommunene i Finnmark for å få 

vite om noen har innført en slik ordning.  Tilbakemeldingene er at ingen pr. i dag har opprettet eget tilsynsutvalg for 

sykehjem, og at det derfor heller ikke er aktuelt for Nesseby kommune å innføre en slik ordning.  Dette tar 

eldrerådet til underretning.  

 

Nesseby Eldreråd har kommet med følgende innspill til Fylkeseldrerådet: 

Fylkeseldrerådet som er arrangør av den årlige fylkeskonferansen i Lakselv bes ta initiativ til å invitere seg selv til 

et av fylkes rådmannskonferansene og ordfører samlingene for å orientere om eldrerådenes betydning, fullmakter 

og oppgaver samt rammebetingelser. 

Nesseby Eldreråd mener det er viktig at den politiske og administrative ledelse er kjent med eldrerådets oppgaver.  

Nesseby Eldreråd mener fortsatt at eldrerådets arbeid ikke verdsettes godt nok.  

 
Et gjennomgående trekk i året som gikk var problemer med å få samlet nok møtedeltakere til å avvikle møter i 

eldrerådet.     

 

Kurs- og annen aktivitet 
I tiden 01.02 til 5.02.2010 deltok leder Nils Einar Mathisen, medlem Elin Länsmann og sekretær Reidulf Olsen på 

Norsk senter for Seniorutviklings kurs Eldrerådets rolle og funksjoner. 

Følgende temaer ble gjennomgått: 

 Lov om eldreråd i kommuner og fylkeskommuner 

 Lov om eldreråd med oppgaver og funksjoner.  Seniorpolitiske utfordringer. 

 Hvorfor vil ingen høre?  Viktige prinsipper for kommunikasjon. 

 Plan og budsjettarbeid i kommunene. 

 Oppgaver og muligheter framover. 

Et meget nyttig kurs som flere burde få anledning til å delta, ikke minst politisk ledelse. 

 

I tiden 20.09 til 22.09.2010 deltok Aina Teigen i tillegg til leder Nils Einar Mathisen på fylkes eldrerådskonferanse 

i Lakselv. 

Følgende tema ble tatt i denne konferansen: 

 Eldreplan for Finnmark 

 Eldrepolitikk i Samiske områder 

 Samhandlingsreformen – hva ligger i den? 

 Samhandlingsreformen – sett i en samisk synsvinkel 

 Er kommunene i Finnmark klar for denne reformen?  Vil helsetjenesten i kommunene bli bedre? 

 Blir eldrerådet tatt på alvor i kommunene? 

 Pasient/ledsagere til spesialtjenesten 

 

Fylkes eldrerådskonferanse har vist seg å være et svært informativ og motiverende nettverk for fylkes eldreråd.  Det 

er viktig at medlemmene i kommunens eldreråd får anledning til også å delta på disse konferansene i framtiden.  
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Varangerbotn den 04.01.2011 

 

 

 

 

Nils Einar Mathisen      Reidulf Olsen 

      Leder          Sekretær 

 

 

 

Vurderinger 

I hht til kommunens reglement skal eldrerådets årsmelding behandles særskilt av 

kommunestyret. 

Årsmeldingen tilrås tatt til etterretning. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Helsetjenesten 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

31.03.2011 

2009/190-0 / 

G00 

  Heidi Jernsletten 

40440633 

heidi.jernsletten@nesseby

.kommune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/49 13.04.2011 

Gielddastivra/Kommunestyret 11/19 28.04.2011 

   

   

   

   

 

Vedlegg:  

 

Samhandling i Øst-Finnmark - Samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Øst-Finnmark 

Ovttasdoaibman Nuorta-Finnmárkkus – Ovttasbargoprošeakta Nuorta-Finnmarkku 

gielddaid gaskkas 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Unjárgga gielda háliida mielde oktasaš prošektii ”Ovttasdoaibman Nuorta Finnmárkkus” nu mo boahtá 
ovdan prošeaktabagadusas ja gullevaš ekonomálaš geatnagasvuođat mat dasa gullet.  
 

Administrasjonens innstilling 

Unjárgga gielda/Nesseby kommune ønsker å delta i et felles prosjekt for ”Samhandling i Øst-Finnmark” 
slik det fremgår av prosjektbeskrivelsen og med de økonomiske forpliktelser som ligger i dette.  
 

 
 

Saksprotokoll i  -   

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Unjárgga gielda/Nesseby kommune ønsker å delta i et felles prosjekt for ”Samhandling i Øst-Finnmark” 
slik det fremgår av prosjektbeskrivelsen og med de økonomiske forpliktelser som ligger i dette.  
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Bakgrunn for saken 

Samhandlingsreformen, stortingsmelding nr 47 trer i kraft januar 2012 og har som hovedmål å sikre en 
fremtidig helse- og omsorgstjeneste som gir pasienten koordinerte og likeverdige tjenester, og som 
også svarer til de store samfunnsøkonomiske utfordringer vi står ovenfor.  Kommunene må selv finne 
løsninger med tanke på en helhetlig tenkning der et pasientforløp i størst mulig grad ivaretas innenfor 
beste effektive omsorgsnivå, dvs i kommunen.  Dette betyr at kommunen også må se helse- og 
omsorgssektoren i sammenheng med de andre områdene i samfunnet som den har ansvar og oppgaver 
innenfor.  
Folkehelsearbeidet og forebygging vil få en økt betydning og det vil stilles større krav til kommunen om 
oversikt og evne til handling på de ulike områdene, noe som gir utfordringer både når det gjelder det 
organisatoriske og kompetansemessige. 
 
For kommunene i Øst-Finnmark kan det synes vanskelig å løse alle disse oppgavene på egen hånd. 
Vadsø tok derfor initiativ til et interkommunalt samarbeid med sikte på å finne frem til mulige områder 
å samarbeide på og som gir gode tjenester til kommunenes innbyggere. I forbindelse med dette ble den 
administrative og helsefaglige ledelse i kommunene i Øst-Finnmark invitert til et Dialogmøte i Tana Bru i 
desember 2010. Berlevåg, Båtsfjord, Deatnu/Tana, Sør-Varanger, Unjárga/Nesseby, Vadsø og Vardø 
møtte på dette møtet. 
Det ble opprettet en arbeidsgruppe som skulle se på muligheten for samarbeid mellom kommunene på 
forskjellige områder innen helse- og omsorgstjenestene. Prosjektbeskrivelsen som foreligger til 
behandling er utarbeidet av en gruppe bestående av representanter fra Vadsø, Båtsfjord, Deatnu/Tana 
og Sør-Varanger.  
 
Prosjektets hovedmålsetting er:  ”å avklare mulighetene for samarbeid mellom kommunene i Øst-
Finnmark og mellom kommunene og Helse Finnmark, slik at den enkelte kommune skal kunne stå best 
mulig rustet til å møte utfordringene i samhandlingsreformen. Prosjektet vil gjennom dette arbeidet 
analysere den enkelte kommunes utfordringer og muligheter i forhold til forebyggende og intermediære 
helsetjenester. Prosjektet skal utrede mulighetene for et virtuelt DMS, der det gjennom videre arbeid 
avklares hva det er naturlig å samarbeide om.  
 
Disse utfordringene knytter seg til det ansvar kommunene vil få med henblikk på å oppfylle 
hovedmålene i samhandlingsreformen, slik de er oppsummert av KS i forbindelse med Hovedstyrets 
møte  O3.12.10: 
 

- Minske behovet for helse- omsorgstjenester gjennom økt vekt på folkehelsearbeid 
- Minske behovet for liggedøgn på sykehus gjennom økt kapasitet og kvalitet på kommunale 

helse-  og omsorgstjenester 
- Tydeligere brukerperspektiv og mer vekt på effektiv ressursbruk gjennom bedre flyt mellom 

de ulike nivå i behandlingskjeden.” 
 

 

 

Vurderinger 

Kommunens kostnader til dette fellesprosjektet vil i hovedsak bli de arbeidsmessige ressurser som 
kommunenes ansatte må bidra med i denne prosessen slik det er beskrevet i prosjektbeskrivelsen.   
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Det er imidlertid ønskelig fra kommunens side å jobbe grundigere med samhandlingsreformen og de 
muligheter som finnes i Unjárga/Nesseby og det er derfor opprettet en prosjektgruppe lokalt. 
Prosjektperioden er tenkt å vare til juni 2012 slik at denne avsluttes til samme tid som fellesprosjektet 
”Samhandling Øst-Finnmark” Vårt lokale prosjekt vil sannsynligvis måtte tildeles noe  ressurser. Dette 
legges frem som egen sak …/11.  

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Helsetjenesten 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

31.03.2011 

2009/190-0 / 

G00 

  Heidi Jernsletten 

40440633 

heidi.jernsletten@nesseby

.kommune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/50 13.04.2011 

Gielddastivra/Kommunestyret 11/20 28.04.2011 

   

   

   

   

 

Vedlegg:  

 

Samhandlingsreformen - Prosjektorganisering, mandat og prosjektmidler 

Ovttasdoaibmanreforbma – Prošeaktaorganiseren, fápmudus ja prošeaktaruhta 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

 

Unjárgga gielda mieđiha evttohuvvon báikkálaš prošektii mii galgá bargat ovttasdoaibmanreformmain 
geassemánu 2012 rádjái.  
Prošeaktjoavkkus leat Heidi Jernsletten gii lea prošeaktajođiheaddji, Silvana Roska, Lene Bergmo ja Berit 
Ranveig Nilssen, geat leat prošeaktajoavkun. 
 
Prošeaktajoavkku váldi lea čielggadit ja evttohit organiserema, doaibmabiju ja bálvágotti. Dán galgá 
joavku dahkat kártema vuođul  ja gieldda veahkkeváriid ja dárbbuid mat ceagganit go 
ovttasdoaibmanreforbma fápmui biddjo 1.1.2012.  
 
Unjárgga gielda váldá badjelasas ekonomálaš ja veahkkeváriid geatnagasvuoĎaid nu mo áššemeannudeamis lea 

evttohuvvon, ja várre kr. 140 000 dasa. 

 

 

Administrasjonens innstilling 

 

Nesseby kommune går inn for det foreslåtte lokale prosjektet som skal jobbe med 
samhandlingsreformen frem til og med juni 2012.  
Prosjektgruppa består av Heidi Jernsletten som prosjektleder, Silvana Roska, Lene Bergmo og Berit 
Ranveig Nilssen som prosjektgruppe. 
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Mandatet til prosjektgruppa er å utrede og komme med forslag til organisering, tiltak og bemanning 
utfra  kartlegging og vurdering av kommunens ressurser og behov som vil oppstå når 
samhandlingsreformen trår i kraft 1.1.2012.  
 
Nesseby kommune påtar seg de økonomiske og ressursmessige forpliktelsene som foreslått i saksutredningen og 

det settes av kr 140 000,-. til dette formålet. Inndekning skjer ved bruk fond ”etter kommunestyret bestemmelse” og 

ved bruk av disposisjonsfond. 
 
 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 13.04.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Nesseby kommune går inn for det foreslåtte lokale prosjektet som skal jobbe med 
samhandlingsreformen frem til og med juni 2012.  
Prosjektgruppa består av Heidi Jernsletten som prosjektleder, Silvana Roska, Lene Bergmo og Berit 
Ranveig Nilssen som prosjektgruppe. 
 
Mandatet til prosjektgruppa er å utrede og komme med forslag til organisering, tiltak og bemanning 
utfra  kartlegging og vurdering av kommunens ressurser og behov som vil oppstå når 
samhandlingsreformen trår i kraft 1.1.2012.  
 
Nesseby kommune påtar seg de økonomiske og ressursmessige forpliktelsene som foreslått i saksutredningen og 

det settes av kr 140 000,-. til dette formålet. Inndekning skjer ved bruk fond ”etter kommunestyret bestemmelse” og 

ved bruk av disposisjonsfond. 
 

 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

Denne saken må ses i sammenheng med sak ………./11  
Unjárgga gielda/Nesseby kommune har opprettet en egen prosjektgruppe som skal se på hvilke 
muligheter det ligger i samhandlingsreformen utover det fellesprosjektet ”Samhandling i Øst-Finnmark” 
gjør. Reformen som trår i kraft 1.1.2012 stiller store krav til kommunen som må løse de utfordringer 
den står overfor både på det organisatoriske, personellmessige og økonomiske plan på en måte som er 
til beste for hele kommunen. Arbeidet prosjektgruppa og etter hvert arbeidsgrupper står overfor vil 
forutsette en del utredningsarbeide og kurs- og  møtevirksomhet både innad og utad i kommunen. Det 
er dette som post 6 Budsjett i prosjektbeskrivelsen ”Samhandling i Øst-Finnmark” benevner som 
kommunens egenandel.   
 
Prosjektgruppas sammensetning: Prosjektgruppa består av Heidi Jernsletten, prosjektleder.  Silvana 
Roska, Lene Bergmo og Berit Ranveig Nilssen er prosjektgruppe. I tillegg vil det hentes inn aktører fra 
andre virksomheter og evt. lag/foreninger/brukergrupper ved behov.  
Prosjektgruppas mandat: Prosjektgruppa skal utrede og komme med forslag til organisering, tiltak, 
bemanning utfra kartlegging av kommunens ressurser og behov.  
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Mye av prosjektarbeidet er forutsatt utført innenfor prosjektmedarbeidernes og arbeidsgruppenes 
vanlige virke. Det vil i tillegg være utgifter som ikke er tatt med i sektorenes budsjett og som nå søkes 
dekket fra annet hold.    
 
Budsjett:  
Lønn  prosjektleder inkl.sosiale utgifter (prosjektperioden ca 18 mnd)? kr 35 000,-  
Utredningsarbeide/arbeidsmøter mv      kr 50 000,- 
Reiseutgifter i forbindelse med   kurs, seminar etc for   kr  50 000,- 
prosjektleder og medarbeidere 
Honorar bruker repr.           3 000,- 
Bevertning i forbindelse med møter etc     kr     2 000,- 
Sum utgifter som det søkes tilskudd til     kr          140 000,- 
 

 

 

Vurderinger 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Karlebotn skole 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

17.03.2011 

2005/20-0 / 

B08 

  Berit Ranveig Nilssen 

40 44 05 09 

berit.nilssen@nesseby.ko

mmune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/53 13.04.2011 

Gielddastivra/Kommunestyret 11/21 28.04.2011 

   

   

   

   

 

Vedlegg:  Manifest mot mobbing 2011 – 2014. 

Mielddus: Julggaštus givssideami vuostá 2011 – 2014. 

Manifest mot mobbing 2011 – 2014  i  Nesseby kommune 

Unjárgga gieldda  julggaštus givssideami vuostá 2011 - 2014 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

 

Buot mánáin ja nuorain Unjárggas lea vuoigatvuohta šaddat bajás gos bajásšaddan- ja 

oahppobirrasis ii leat givssideapmi. 

Buot mánáin ja nuorain galgá leat buorre ja fápmostahtti bajásšaddan- ja oahppobiras gos eat 

gierdde álgage givssideami. 

 

 

Unjárgga gielda čállá vuollái julggaštusa givssideami vuostá 2011 – 2014. 

 

Mánáidgárdi, asttuáigeruoktu ja skuvllat leat geatnagahtton čállit vuollái julggaštus givssideami 

vuostá 2011 – 2014. 

 

 

Administrasjonens innstilling 

 

Alle barn og unge i Unjárga/ Nesseby har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. 

Alle barn og unge i Unjárga/ Nesseby skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø 

med nulltoleranse for mobbing. 

 

 

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune underskriver manifest mot mobbing 2011 – 2014. 
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Barnehagen, skolefritidsordninga og skolene er pliktig til å underskrive manifest mot mobbing 

2011 - 2014. 

 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 13.04.2011  

Behandling: 

 

Berit Ranveig Nilssen fratrådte da hun automatisk er innhabil som saksbehandler av saken. 

 

 

Vedtak: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Alle barn og unge i Unjárga/ Nesseby har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. 

Alle barn og unge i Unjárga/ Nesseby skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø 

med nulltoleranse for mobbing. 

 

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune underskriver manifest mot mobbing 2011 – 2014. 

 

Barnehagen, skolefritidsordninga og skolene er pliktig til å underskrive manifest mot mobbing 

2011 - 2014. 
 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

 

Arbeidet mot mobbing skal omfatte alle arenaer hvor barn og unge oppholder seg og det skal 

arbeides for lokal involvering.  

Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer lokalt. Hovedinnsatsen må settes inn der barn og unge 

oppholder seg. Samlet innsats på ulike arenaer, fra ulike aktører og på tvers av nivåer gir 

resultater. Det er viktig at barn og unge selv, og deres foreldre, deltar aktivt i arbeidet. Vi må stå 

samlet for å bekjempe mobbing. 

Økt eksponering for og bruk av internett og mobiltelefon blant barn og unge har gitt nye kanaler 

for mobbing. I dag er derfor mye av mobbingen mer skjult enn tidligere. Det er viktig at voksne 

er observante og følger med slik at denne type mobbing blir tatt tak i. Mobbing skjer på mange 

arenaer, men virkningen er den samme for den som mobbes.  

Målsettingen nasjonalt er å sette fokus på særskilte områder som er sentrale i arbeidet mot 

mobbing. 

Dette er hovedelementene i det nye manifestet mot mobbing.  

Manifestet ble undertegnet av partene torsdag 27. januar 2011 på Møllergata skole. 
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Fra regjeringen kom statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

Følgende organisasjoner har underskrevet manifestet: KS v/Halvdan Skard, 

Utdanningsforbundet v/Mimi Bjerkestrand, Foreldreutvalget for grunnopplæringen v/Loveleen 

Rihel Brenna, Fagforbundet v/Jan Davidsen, Skolenes landsforbund v/Stein Grøtting, Norsk 

skolelederforbund v/Solveig Hvidsten Dahl og Foreldreutvalget for barnehager v/Lena Jensen. 

Opplæringsloven kapittel 9a og prinsipper for opplæring slår fast at alle elever i grunnskoler, 

videregående skoler og skolefritidsordning (SFO) har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø 

som fremmer helse, trivsel og læring. 

Statsminister Jens Stoltenberg har oppfordret alle kommunene til å underskrive manifest mot mobbing 2011 – 

2014. 

 

Vurderinger 

Alle barn og unge i Unjárga/ Nesseby har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. 

Alle barn og unge i Unjárga/ Nesseby skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø 

med nulltoleranse for mobbing. 

 
I Unjárgga gielda/ Nesseby kommune skal vi: 

 Styrke innsatsen mot mobbing gjennom økt bevissthet, kunnskaps- og kompetanseheving og 

konkret handling.  

 Sette fokus på særskilte områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing.  

 Arbeide for samarbeid og lokal forankring av arbeidet mot mobbing.  

 Arbeide for at ledere i skolene, barnehagen og i skolefritidsordninga tar ansvar for å forhindre 

og håndtere mobbing.  

 Forhindre mobbing er kommunens ansvar og det krever handling. Kommunen skal bistå i 

arbeidet mot mobbing, og oppfordrer barnehagen, skolene og skolefritidsordninga til å styrke 

innsatsen. Kommunen forplikter barnehagen, skolefritidsordninga og skolene til å arbeide for et 

godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge. Det viktigste arbeidet 

mot mobbing for barn og unge er det arbeidet som skjer i Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. 

 
Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte 

behov. 

Skolens avsvar er å jobbe for å utvikle elevenes sosiale kompetanse, blant annet ved at elevene 

får øve seg i ulike former for samhandling og problem- og konflikthåndtering. 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune underskriver ikke manifest mot mobbing 2011 - 2014. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

31.03.2011 

2010/646-0 / 

U64 

  Elina Hakala 

40440541 

elina.hakala@nesseby.ko

mmune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/48 13.04.2011 

Gielddastivra/Kommunestyret 11/22 28.04.2011 

   

   

   

   

 

Vedlegg/Mielddus: Reiselivsplan for Nesseby kommune 2011-2015 

            Unjárgga gieldda mátkeealáhusplána 2011-2015 

Reiselivsplan for Nesseby kommune 2011-2015 

Unjárgga gieldda mátkeealáhusplána 2011-2015 

Hálddahusa mearrádusevttohus: 

Gielddastivra mearrida Unjárgga gieldda mátkeealáhusplána 2011-2015 

 

Administrasjonens innstilling 

Kommunestyre vedtar reiselivsplan for Nesseby kommune 2011-2015 

 
 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 13.04.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Kommunestyre vedtar reiselivsplan for Nesseby kommune 2011-2015 
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Bakgrunn for saken 

Reiselivsnæringen har vært marginal næring i Nesseby kommune. I 2009 ønsket kommunen å 

løfte frem muligheter i næringen ved et Interreg 4A Nord finansiert samarbeidsprosjekt med 

kommunene Inari og Utsjoki i Finland. I forbindelse med prosjektarbeidet vistes det at der var 

behov for en oversikt over næringen i kommunen og et verktøy for styring av utviklingen 

videre. 

 

I denne strategi for reiselivsutvikling i Nesseby kommune vurderes fordeler, ulemper, 

muligheter og trusler i forhold til reiselivsutvikling fremover. Strategien er ment som et verktøy 

til politikere og administrasjon for å skape muligheter og å styre utvikling i ønsket retning.  

 

Vurderinger 

Reiselivsplanen er forberedt i tett samarbeid med forskjellige aktører i kommune. Det ble holdt 

orienteringsmøter med næringsutvalg i administrasjonen (14.12.2009, 6.4.2010),  

Reinbeitedistrikt 6 (5.5.2010), Nesseby Jeger- og Fiskerforening (5.5.2010),  Nesseby Fiskarlag 

(10.5.2010) samt flere møter med reiselivsnæringen i kommune.  

 

 

Reiselivsplanen var på høring 23.9.-8.11.2010.. Det kom tre uttalelser angående planen. 

 

Silje Randby Trane kommenterte at til tross flott fugleliv er fuglekikkere en marginal gruppe 

og levner lite igjen. Ho foreslår satsing på pakkeløsninger som kombinerer alt hva kommunen 

har å tilby.  

 

Som kommentar til uttalelse kan vi vise til andre destinasjoner i Europa, som for eksempel på 

Silly Island i England, hvor det er med bevisst satsing på fugleturisme blitt skapt en vesentlig 

inntjening både i overnatting, bespisning og guiding. Tanken med pakkeløsninger er bra, bare at 

det bør være en næringsaktør som tar tak i dette og lager løsninger og er ansvarlige tilbuer etter 

reisepakkeloven. 

 

Ingrid Mikkelsen kommenterte at det hadde vært behov for duodjibutikk i kommunen, at 

kommunen trenger en mer helhetlig satsing, at det bør defineres mer nøyaktig hva betyr at 

kommunen ”tilrettelegger” for næringsutvikling, og at det bør defineres mer nøyaktig hva mener 

man med reiselivsnæring. I tillegg stiller Mikkelsen spørsmål om at i forhold til hva er Nesseby 

et lite miljø og ønsker at reiselivsplanen må finne frem hva er egentlig målet med reiseliv i 

Nesseby. Ho kommer med tiltaksforslag som går på skilting, forskjønning langs veiene, 

forbedring av markedsføring og kursing og kompetansebygging av aktører. 

 

Som kommentar til uttalelse viser jeg til planen og definisjonen av reiselivsnæring som ”salget 

til reisende utgjør en betydelig andel av produksjon”. Poenget med reiselivsplan og tiltak som 

følger planen er å satse helhetlig. Som mål for reiselivsnæring er: 

 Å utvikle reiseliv til en lønnsom binæring i kommunen  

 Å profilere Nesseby som en del av Varanger som Norges beste fugledestinasjon 

 Å øke tilbud på overnatting og tilrettelagte opplevelser 

 Å øke lønnsomhet i virksomhet gjennom kompetanseheving og arbeid med rammevilkår 

Det kreves både politisk vilje og modighet fra næringsutøvere å ta tak i mulighetene og å satse 

etter at planen er vedtatt. 
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Nesseby Herreds Jeger og Fiskerforening kom med ønske om samarbeid med kommunen for 

tilrettelegging for fiske i elvene og evt. innlandsfiskevann. Foreslåtte tiltak var skilting, 

bålplasser, avfallshåndtering, fremkommelighet, brosjyrer og informasjon samt desinfisering av 

utstyr.  

 

Tiltaksforslag kan støttes og tett samarbeid med lag og forening er skrevet inn i reiselivsplanen.  

 

Planen ble forhåndspresentert til formannskapet på studietur til Inari 11.3.2011 med en grundig 

gjennomgang og diskusjon.   

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

Kommunestyre vedtar ikke reiselivsplan for kommunen.  

 

 

 

 

 

 

REISELIVSPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE 2011 - 2015 

 
Nesseby kommune er en stor kommune med tanke på areal (ca. 1 400 km

2
) men en liten kommune med tanke på 

folketallet, som er i underkant av 900 innbyggere. Kommunen er preget av storslått natur med den rike 

Varangerfjorden, åpne fjellandskap og vidda. Hovednæringene i kommunen - fiskeri, reindrift og sauhold - er tett 

tilknyttet til naturresurser.  

 

Reiselivsnæringen har hittil vært marginal i Nesseby kommune. I denne strategi for reiselivsutvikling i Nesseby 

kommune vurderes fordeler, ulemper, muligheter og trusler i forhold til reiselivsutvikling fremover. Strategien 

baserer seg på tall og fakta om nordnorsk reiseliv samt intervjuer og samtaler med forskjellige aktører i 

kommunen. Strategien er ment som et verktøy til politikere og administrasjon for å skape muligheter og å styre 

utvikling i ønsket retning.  

1  Situasjonen i dag 

Reiselivsnæring betyr at ”salget til reisende utgjør en betydelig andel av produksjon” (NHD, 2007). Til tross flott 

potensial har reiselivsnæringen i Nesseby kommune hittil vært marginal. Totalt sysselsetter reiselivsbedrifter og 

opplevelsestilbud noen årsverk i kommune. Disse er hovedsakelig servicejobber og tjenester tilknyttet direkte 

eller indirekte til tilreisende, så som overnatting, bespisning, opplevelser (ink. Várjjat Sámi Musea), shopping og 

suvenirer.  

 

Det er en jevn flyt av tilreisende som interesserer seg spesielt for fugleliv og fiske. Sesongen er hovedsakelig mest 

om våren og om sommeren med tett tilknytning til fuglenes vårtrekk og laksefiske i elvene. Begge kundegrupper 
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kan kalles for ”special interest” grupper. De har stor kunnskap om egen hobby og vet ganske nøyaktig hva de er 

ute etter. I tillegg er det en god del bilturister som er på tur til Hamningberg eller Vardø og tilbake igjen.  

 

Nesseby er rimelig lett tilgjengelig. Det er bare 50 km til nærmeste flyplass og hovedstaden liger bare ca. 3,5 

timers tur unna. Offentlig kommunikasjon med buss kan nok være vanskelig. Det er ikke lett å komme seg fra 

Kirkenes flyplass i alle ukedager og bussforbindelse til Finland er tilgjengelig bare om sommeren. Kommunen 

ligger i rekkevidde av gode vegforbindelser til Indre-Finnmark og lengre ut til kysten. Lite tilrettelagt tilbud gjør det 

dessverre lett å kjøre gjennom Nesseby uten å stoppe. Det er stort forbedringspotensial i både den offentlige og 

private servicestrukturen. For eksempel er infoskiltene langs veiene som fører inn i kommune ikke blitt oppdatert 

og mange interessante tilbud i kommunen mangler skilting. 

 

Som et resultat av arbeidet i ”Varanger”-gruppa dannet Nesseby sammen med Vadsø kommune et destinasjons 

selskap, Destinasjon Varanger i 2009. Destinasjons selskap hat som oppgave å ta på seg pålagte 

”gjestfrihetstjenester” som å drive turistinformasjoner på vegne kommuner. I tillegg jobber selskapet med 

markedsføring og utvikling av næring i område.  

 

Reiselivsnæringen i Nesseby sliter med lav utnyttelse av kapasiteten som naturgitte omgivelser har. Naturen er 

også i reiselivssammenheng viktig ”råvare”, men det har vært mangel av videreforedling av råvaren til salgbare 

opplevelsesprodukter. I det siste har flere aktører begynt arbeidet for å utvikle naturbaserte opplevelser til en 

lønnsom binæring til både fiskeri og reindrift. Lite overnattingskapasitet begrenser størrelse av turistgrupper som 

kan tas imot. Per i dag er det også lite muligheter for suvenirshopping (1 duodjibutikk, Museum og sølvsmie), noe 

som kunne være veldig interessant for tilreisende. I løpet av 2010 har kommunen nok fått minst en ny gründer 

med suvenirtilbud men det er rom for flere.  

 

 REISELIVET I NESSEBY HAR I DAG: 

 Jevn men begrenset strøm av turister  

 Muligheter i naturbaserte opplevelser 

 Lav utnyttelse av kapasiteten  

 Vanskelig å rekruttere folk 

 Lite overnattingskapasitet, opplevelsestilbud og suvenirshopping 
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2  Reiseliv i Nord-Norge per i dag 

 

Reiselivsnæring i Norge utgjorde ca 3,2% av brutto-nasjonalprodukt (BNP) i 2008. Reiselivsbetingede omsetningen 

i Nord-Norge i 2009 var ca. 19 milliarder kroner.  I Finnmark sysselsatte reiseliv 3594 årsverk.  I 2008 brukte norske 

og utenlandske reisende 108 milliarder kroner i Norge. Cirka en tredjedel av konsumet ble brukt til 

passasjertransport, en tredjedel til handel, 25 % til overnatting og bespisning og resten til reisebyrå- og 

turoperatøravgifter samt museumstjenester og sportsaktiviteter. De Norske husholdningene bidro med cirka 

halvparten av konsumet, utlendinger med 30 % og forretningsreisende med resten. (SBB 2008) 

 

I Finnmark fylke var samlet omsetning i reiselivsnæringen 3795 mill. kr. Det gir arbeidsplasser innen 

reiselivsnæringen i fylke på gjennomsnittlig 3755 årsverk. I tillegg kommer ringvirkninger som oppstår når 

reiselivsbedriftene kjøper tjenester fra andre næringer. (Statistikk nordnorsk reiseliv 2008)  

 

De fleste utenlandske gjester i hoteller og andre overnattinger med mer en 20 sengeplasser i Nord-Norge, er fra 

Tyskland, Sverige og Storbritannia. Av alle gjestedøgn utgjør andelen utenlandske gjester i Finnmark 36 % og i 

følge NHO Reiseliv Nord-Norge sin analyse er Finnmark mer avhengig av utenlandske ferie- og fritidstrafikken enn 

andre fylker i Nord-Norge. (Statistikk nordnorsk reiseliv 2008) 

 

I Nord-Norge er reiseliv organisert på fylkesnivå under NordNorsk Reiseliv AS (NNR) som dekker de tre nordligste 

fylkene, Nordland, Troms og Finnmark samt Svalbard. NNR har som oppgavemarkedsføring og profilering av Nord-

Norge samt utviklingsprosjekter knytet til dette. Mest parten av aktivitetene kanaliseres gjennom prosjekter og 

tiltak i regi av Innovasjon Norge.  
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3 Mål 

Kommunestyret i Nesseby kommune har valgt reiseliv som et av næringsutviklingsområdene i kommune. I 

målsetting for utviklingsstrategi må det vurderes hva som er realistisk å forvente og hvor lang tidsperiode man må 

regne med at det tar å nå målene. Denne strategien strekker seg over fem år og setter veldig brede overordnete 

mål. Kommunen, som offentlig aktør, kan bare tilrettelegge for utvikling av næring, men det er enkelte bedrifter 

som eventuelt kommer til å skape aktiviteter og kommersielle tilbud.  

  

Det er realistisk å tenke at reiseliv kan utvikles til en lønnsom binæring som kan knytes til reindrift, fiskeri eller 

jordbruk. Reiseliv og turisme garanterer per i dag helårs innkomst for veldig få i Nesseby og mest sannsynlig blir 

det ikke å sysselsette flere på helårs basis i nærmeste framtid heller. Det kan nok hentes inntekter i form av 

videreforedling og salg av lokale matvarer samt salg av opplevelser tilknytet til tradisjonelle næringer og natur 

med rimelige investeringer.  Utvikling av tilbud for tilreisende kan skape sesongarbeidsplasser, forbedre 

servicetilbud for innbyggere og medvirke til positiv utvikling i kommunen. 

 

Nesseby som en del av Varanger har et enormt potensial i fuglelivet sitt. På verdensbasis er det hundretusenvis av 

entusiastiske fuglekikkere, og for dem er Varanger en meget interessant destinasjon. Destinasjon Varanger, Vadsø 

og Nesseby kommunes felles destinasjonsselskap, har valgt fugleturisme som satsingsområdet sitt. For å dra mest 

mulig nytte av det som er unikt og spesielt for området, er det naturlig for Nesseby kommune også å satse på 

fugleturisme.  

 

Lite overnattingskapasitet gjør at det er vanskelig å utvikle tilbud for større grupper i Nesseby. Hvis det ønskes å 

satses på reiseliv på alvor er det nødvendig å planregulere muligheter for bygging av hytte, rorbu, camping eller 

andre overnattingsmuligheter langs veiene. Økt tilbud i tilrettelagt campingmuligheter vil også minske uønsket 

overnatting på parkeringsplasser.  

 

For å øke lønnsomheten i reiselivsvirksomheten er det vesentlig at det gis muligheter for aktører til å satse på sin 

egen kompetanse. Naturen skaper muligheter for opplevelser men det kreves kompetanse for å skape salgbare 

produkter og hente inntekter fra tilreisende.  Det nylig etablerte studiesenteret kan være utmerket mulighet også 

for reiselivs-, økonomi-, og andre passende studier i reiseliv, som for eksempel videreutdanning for 

skippersertifisering for frakt av mennesker.  

 

MÅL FOR REISELIVSUTVIKLING ER: 

 Å utvikle reiseliv til en lønnsom binæring i kommunen  

 Å profilere Nesseby som en del av Varanger som Norges beste fugledestinasjon 

 Å øke tilbud på overnatting og tilrettelagte opplevelser 

 Å øke lønnsomhet i virksomhet gjennom kompetanseheving og arbeid med rammevilkår 
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4 Strategier 

Muligheter til å skape en bærekraftig og lønnsom reiselivsnæring i kommunen baserer seg på de gitte 

naturforholdene. Kommunen ligger innerst i Varangerfjorden, og har en kystlinje på ca 13,4 mil. Fiskerik fjord byr 

på fine fiskeopplevelser med mange arter. Nesseby har to flotte lakseelver, og fjellet med spennende innsjøer er i 

umiddelbar nærhet.  I tillegg er fugleliv i Varanger kanskje mer kjent verden rundt, enn hva innbyggere selv kan 

forestille seg. Fuglekolonier, havørn, praktærfugl og Stellerand er bare noen av det hva Varanger har å tilby. I 

tillegg har vi verdenssensasjoner som silkepetrell, som ble observert utenfor Nesseby kirke i sommer 2009.   

 

Kommunen er også særpreget med levende samisk kultur samt mange interessante kulturminner. Bygdeidentitet 

er sterk og bevissthet om lokalhistorie og fortellinger knyttet til lokalmiljø er en levende kulturskatt. Tilknytning til 

naturresurser i form av høsting for husholdsbruk og som binæring, er også en viktig del av Nessebyværingenes 

levemåte. Dette legger til rette for flott småskalaturisme med opplevelser knyttet til lokal levemåte og unik natur i 

form av storytelling, joik og musikk, salg av lokal mat og håndverk. 

 

Nesseby har også nasjonalt og internasjonalt interessante severdigheter som Mortensnes/Ceaccvageađgi 

kulturminneområde samt Varangerhalvøya nasjonalpark og Varanger nasjonal turistveg. Nasjonalpark er en stor 

trekkraft for naturinteresserte tilreisende og etablering av nasjonalparksenter i Nesseby kunne bidra til økt nytte 

av nasjonalparken for lokalmiljøet. Nasjonal Turistveg-prosjektet bidrar til økt bevissthet blant bilturister om 

tilbud i området samt byr på muligheter for utvikling av tjenester tilknytet til vegen.  

 

Nesseby er nok et veldig lite miljø. En viktig suksessfaktor i utvikling av reiseliv er å kunne samarbeide utover 

kommunegrenser. Nesseby kommune sammen med Vadsø kommune har gått inn samarbeid i reiselivsutvikling i 

form av felles destinasjonsselskap, Destinasjon Varanger. Destinasjon Varanger er en mulighet for langsikting 

utvikling av næringen i område med utbygging av kompetansemiljø, nettverking blant bedrifter og felles 

markedsføring av område. I tillegg kan andre samarbeidsprosjekter over kommune- og landsgrenser vurderes. 

Like viktig som å samarbeide utover kommunegrenser er å kunne ta i bruk lokal kunnskap og entusiasme i form av 

aktive lag- og forening i kommune. I det norske systemet er lag- og forening aller fremste aktører å ta på seg 

oppgaver i tilrettelegging og vedlikehold av friluftsanlegg så som stier, gammer, bålplass etc. Dette må kunne 

støttes kommunalt og aktører må oppfordres søke midler fra Finnmarkseiendommen for eksempel. 

 

UTVIKLING AV REISELIV I NESSEBY BASERER SEG PÅ: 

 De naturgitte rikdommene; fugle- og dyrelivet, fiskerik fjord, fjell og vidde, geologi på Angsnes 

 Historiens og kulturens skatter; Mortensnes, Aldon-fjellet, VSM, samisk levemåte 

 Nasjonalt interessante severdigheter; Nasjonal turistveg, Varanger halvøya nasjonalpark, 

fugleområdene i Nesseby og Varangerbotn 

 Tett samarbeid over kommunale og landsgrensene; Destinasjon Varanger, 

samarbeidsprosjekter med andre kommuner/land 

 Tett samarbeid mellom kommune, frivillige organisasjoner og næringsdrivende i kommune 
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5 Tiltak 

For å nå ovennevnte mål må man ha både tid og resurser. Det har ikke vært noen reiselivsstrategi i kommunen før 

og utvikling av en ny næring tar tid. Nedenfor er det samlet noen forslag for tiltak som bidrar til at målene blir til 

virkelighet.  

TILTAK TIDSRAMME BUDSJETT 

Sikre effektiv saksbehandling i kommunen Hele tiden  

Prioritere reiselivsgründere i utdeling av tilskudd Prøveperiode Næringsfond 

Tilrettelegge for nyskapte arbeidsplasser, hvor to eller flere 

aktører samarbeider gjennom medfinansiering 

2011-  

Tilrettelegge og tilpasse friluftsinfrastruktur for behov av 

reiselivsvirksomhet 

  

a)  Tilrettelegge for fuglekikking og turgåing i 

samarbeid med fellesprosj. i Øst-Finnmark 

2010-2014  

b) Oppdatere skilting langs veiene og lage ny skilting til 

severdighetene i kommune 

2011-  

c) Oppgradering av infoskilting og bålplasser på 

Bergeby- og Vesterelver i lag med Nesseby jeger- og 

fiskerforening 

2011-  

d) Bistå lag og forening som jobber med å utvikle 

frilufts tilbud i kommune 

2011-  

Satse på kompetanse blant bedriftene   

a) Etablererskole og veiledningstjenester 2011 – 2015  

b) Nesseby studiesenter; økonomi- og reiselivsstudier; 

skipperkurs for frakt av kunder 

2011 -   

Tilrettelegge for videreforedling og distribusjon av lokal, 

småskala mat og utmarksprodukter i samarbeid med 

aktører 

  

Bidra til tettere samarbeid over kommunegrenser, begge 

kommunalt og i bedriftsnivå 

  

a) Destinasjon Varanger 2009 -   

b) Nye samarbeidsprosjekter overgrensa  2011-  

Sikre etablering av nasjonalparksenter i Mortensnes    
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Isak Saba senteret 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

09.11.2010 

2010/717-0 / 

140 

  Marianne Johnsen 

 

 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/122 25.11.2010 

Gielddastivra/Kommunestyret 10/54 14.12.2010 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/55 13.04.2011 

Gielddastivra/Kommunestyret 11/23 28.04.2011 

Mielddus/Vedlegg:  

Sámi giellaplána 2011 – 2014  

Samisk språkplan 2011-2014  

Unjárgga gieldda sámegiella plána 2011-2014 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Gielddastivra mearrida sámi giellaplána 2011-2014. 

 

Samisk språkplan for Nesseby kommune 2011-2014 

Administrasjonens innstilling 

Kommunestyret vedtar samisk språkplan 2011-2014. 

 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 25.11.2010  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Kommunestyret vedtar samisk språkplan 2011-2014. 

 

 

 

Áššeprotokolla Gielddastivra/Kommunestyret - 14.12.2010  

Meannudeapmi: 

 

Evttohus Inger Katrine Juusos: 
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Ášši maŋiduvvo. 

 

Mannat čaĎa gulaskuddancealkámušaid ja heivehit daid plánii jos vejolaš. 

 

 

Jienasteapmi: 

 

Inger Katrine Juuso evttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat. 

 

 

Mearrádus čuodjá ná: 

 

Ášši maŋiduvvo. 

 

Mannat čaĎa gulaskuddancealkámušaid ja heivehit daid plánii jos vejolaš. 

 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 14.12.2010  

Behandling: 

 

Forslag fra Inger Katrine Juuso: 

 

Saken utsettes. 

 

Høringsuttalelsene gjennomgås og innarbeides om mulig inn i planen. 

 

 

Votering: 

 

Inger Katrine Juusos forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Saken utsettes. 

 

Høringsuttalelsene gjennomgås og innarbeides om mulig inn i planen. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 13.04.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Kommunestyret vedtar samisk språkplan 2011-2014. 

 

 

 

 

 



Side 32 av 51 

 

Bakgrunn for saken 

Det er behov å revurdere kommunens tidligere vedtatte språkplan fra 2000-2004. Den nye planen inkluderer 

tidligere vedtatte språkplaner for barnehage og skoler.  

Det har vært nedsatt et administrativt utvalg, bestående av virksomhetsledere ved Karlebotn skole, barnehage og 

samfunnsutvikling, samt prosjektleder og språkkonsulent ved Isak Saba senteret.  

Planforslaget har vært ute til høring; direkte sendt til lag og foreninger, samt på kommunens hjemmeside. Det kom 

tre høringsuttalelser.  

Sametinget stiller krav om overordnede kommunale språkplaner. 

 

Administrasjonen har lagt inn høringsuttlelser inn i planen, etter anmodning  fra formannskapet i møtet 

09.11.2010. 

Vurderinger   

Det er nødvendig å ha spesielle språktiltak for barn, unge og voksne. Målsettingen for Nesseby kommune er å heve 

kvaliteten på samisk språk blant alle i kommunen. I planen legger vi vekt på at barn og unge skal ha tilbud om 

samisk språklige arenaer også utenfor hjem/barnehage/skole. Det vektlegges også at voksne skal ha tilbud om kurs 

på forskjellige nivåer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 
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Samisk språkplan 

 
 
  

for Nesseby kommune   
 
 

2011-2014 
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Innledning 
 

Samisk språkplan 2011-2014 er først og fremst ment som et styringsverktøy for Nesseby kommune. 

Målet med planen er å styrke samisk språkutvikling, for blant annet å gi kommunens innbyggere 

tjenester på begge språk i alle sammenhenger. 

Denne planen er en rullering av samisk språkplan vedtatt av kommunestyret  21.06.2000. Språkplan for 
barnehagen og skole vedtatt av kommunestyret 14.10.2008 – er også implementert i denne planen. 

  
Planen omhandler samisk språk i dagens situasjon, lover og vedtekter, overordnede målsettinger og 
tiltak for å nå disse målene. 

 
Nesseby kommune tilhører samisk forvaltingsområde og har derfor et særlig ansvar å utvikle og styrke 
det sjøsamiske språk (termer og dialekter), kultur og levesett. 
 
For at Nesseby kommune også i fremtiden skal være et levedyktig sjøsamisk samfunn, kreves det at alle 
virksomheter, skoler og barnehager samt innbyggere er bevisst sitt ansvar og sine muligheter i forhold til 
samisk språk.   
Derfor er det spesielt viktig at alle er med på å skape et positivt miljø for det sjøsamiske språket og 
kulturen. 
 
Språkplanen evalueres annent hvert år. 
 
Planen ble sendt ut på høring til utvalgte lag og foreninger i kommunen. Det kom i alt 3 høringsuttalelser. 
Disse er innarbeidet i planens tiltaksdel. 
 
 
 
 

1 RETTIGHETER OG PLIKTER 

 
Unjargga gielda/ Nesseby kommune hører inn under forvaltningsområdet for Samelovens språkregler. 
Språkplanen tar utgangspunkt i Samelovens språkregler som skal sikre den enkelte retten bl.a. til å  
 

 Bruke samisk i kontakt med offentlig organ 

 Møte samisk språk i offentlige sammenhenger 

 Få opplæring i og på samisk 
 
 Sameloven §1-1 lyder: "Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i 
Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv." 
 
Sameloven §1-5 lyder: "Samisk og norsk er likeverdige språk. De skal  være likestilte etter 
bestemmelsen i kapittel3 ." 
 
Samelovens § 3-8 Rett til opplæring i samisk  
Enhver har rett til opplæring i samisk. Kongen kan gi nærmere regler om gjennomføringen av denne 
bestemmelsen. For opplæring i og på samisk gjelder i og i medhold av lov om grunnskolen og den 
videregaaende opplæringa(opplæringsloven). 
 
Kommunestyret vedtok f.o.m. skoleåret 1992/93 å innføre samisk som obligatorisk underivsningsfag i 
hele grunnskolen 
 



Side 35 av 51 

Samiske barns rettigheter i barnehagen  

De kommunale barnehagene i Unjárgga gielda / Nesseby kommune skal bygge på samisk språk og 

kultur jf. ”Lov om barnehager” § 2 og § 7, og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, 

kommunale vedtak og planer for barnehagen. 
 

“Kunnskapsløftet – samisk” ble innført i 2006 for grunnskolen i Unjárga/Nesseby.  

Kommunen har en barnehage med  norsk-  og samisktalende avdeling.   

 

Samisk-språklige avdelinger i barnehagen skal være reelt samisk-språklige med bare samisktalende 

ansatte. Samisk-språklige avdelinger skal være fysisk atskilt fra avdelinger med norskspråklige 

avdelinger, fordi samisk språk står svakere. 

 
 Mål for barn i barnehagen:  
 

 Alle barn i barnehagen skal lære samisk, utifra individuelle forutsetninger. 
 
I tillegg til dette lager alle virksomheter i kommunen virksomhetsplan med tiltak for å styrke og videreføre 
det sjøsamiske språket.  
 
 
 

2  SPRÅKSITUASJONEN I DAG 

I Unjárgga gielda/Nesseby kommune har flertallet av innbyggerne samisk bakgrunn, og over halvparten 
snakker eller forstår både samisk og norsk.  Fremdeles er samisk det vanligste blant de over 50. 
 
 Til tross for at interessen for det samiske øker i kommunen, er samisk som dagligspråk blant de yngre 
fraværende. Fremdeles er det store hull etter fornorskningen, som mange av dagens foreldre sliter med. 
Resultatet er at mange av dagens voksne forstår samisk, men snakker ikke. 
 Selv om det ikke er gjort noen formell undersøkelse, kan det anslås at ca 60-70% av kommunens 
befolkning er tospråklige, dvs. de forstår og snakker både samisk og norsk. Den største delen av 
tospråklige finnes i aldersgruppa over 40 og under 20 år.   

 
Mot slutten av 1970 -, og spesielt på - 80  tallet tok språkutviklinga ei ny vending.  Samiskundervisning 
på grunnskolenivå ble vedtatt, og man erfarte at det til høyere utdanning ofte «hjalp» å ha samisk 
språkkompetanse.  En generell samisk kultur-blomstring, der samisk musikk, teater, litteratur, billedkunst 
og etterhvert også film ble allemannseie og fikk status, var også med i bevisstgjøringa for å velge samisk 
som hjemmespråk igjen. Samisk duodji ble akseptert som kunsthandverk i Norden, og bærere av denne 
tradisjonen fikk opphøyet status.  Den samiske kulturen og det samiske språket opplever en positiv 
utvikling. 
Primærnæringene, både som eneste næring - og i kombinasjon med andre næringer, har bidratt sterkt til 
det samiske språkets stilling i kommunen vår.  I motsetning til andre sjøsamiske kommuner, har samisk 
språk stadig befestet sin rett og sin stilling; særlig takket være næringer som reindrift, fjordfiske og 
utmarksnæring.  
 
Samisk språk og kultur går hånd i hånd. Når man ønsker å bevare og styrke det samiske språket, er det 
naturlig å gjøre dette gjennom aktiviteter som er bygget på samisk kultur. Derfor er det naturlig at Isak 
Saba senteret (ISS) også har hovedansvaret for å styrke samisk kultur. Det vil derfor være naturlig å 
utrede om ISS blir et samisk- og kultursenter. I dag er Isak Saba senteret kommunens samiske 
språksenter. 
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2.1 Sterke sider  
 

 særegen, sterk sjøsamisk kultur og språk 

 forholdsvis god språkkompetanse blant kommunalt ansatte 

 samiskspråklig barnehage 

 samisk språk og kultur til alle elever i grunnskolen 

 høy andel av personer som forstår, men ikke snakker samisk 

 en positiv holdning til samisk språk i befolkningen 
 
 
 
2.2  Svake sider   
 

 få personer som behersker samisk skriftlig blant befolkningen 

 få som behersker samisk skriftlig i kommunal forvaltning 

 få ansatte med samisk språkkompetanse i barne- og ungdomsarbeid 

 få arenaer der barn og unge kan snakke samisk utenom hjemmet og skolen 

 manglende kartlegging av samiske fortellinger, termer og joik som fortsatt lever i muntlig tradisjon 
 
 

 
3  MÅL FOR SAMISK SPRÅK I UNJÁRGGA GIELDA/ NESSEBY 
    KOMMUNE 
 
 
3.1  Kommunens overordnet mål: 
 

 Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet. 
 
 
 
3.2  Hovedmål:  
 

 Styrke og videreutvikle samisk språk, kultur og identitet i Nesseby kommune. 

 Alle ansatte i barnehage, grunnskole og kulturskole skal bli tospråklige; samisk – norsk. 

 Samisk skal også i framtiden være et levende språk som skal brukes i alle sammenhenger 

 Samisk og norsk skal være likestilte språk i alle sammenhenger i den kommunale 
forvaltninga. 

 
 
3.3  Delmål:  
 

 Kommunen har ansvar for å kvalitetssikre  
samisk opplæring ved å tilrettelegge for at de ansatte får opplæring i samisk språk. 

 Heve kvaliteten på samisk språk blant alle barn og voksne. 
 
 
 
3.4  Målgrupper: 
 

 Kommunens innbyggere 

 Kommunens ansatte 

 Barn og unge 
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4  Sametingets tospråklighetsmidler 
 
Kommunestyret har fattet vedtak for å lette forvaltninga av kommunens egen bruk av de øremerkede 
språkmidlene. Det er bl.a. vedtatt for hvilke stillinger det skal stilles krav om samisk muntlig/skriftlig 
kunnskap. 

 
Formålet med tospråklighetsmidlene er å bevare, styrke, fremme og utvikle bruken av samisk språk i 
offentlig sammenheng. 
 
Alle offentlige organ som omfattes av språkreglene, plikter å sørge for at reglene blir fulgt. Hvert organ 
har dermed et ansvar for å ha kompetent samiskspråklig  personell. Sametinget bevilger årlig midler til 
kommunene slik at de på best mulig måte kan gjennomføre samelovens språkregler. Sametinget har 
vedtatt retningslinjer for bruk av tospråklighetsmidler. 
 
 

5 UTFORDRINGER 

 

Fornorskningen har preget samfunnet i Nesseby. En stor andel av barna som vokste opp fra midten av 
60-tallet og fram til i dag har ikke samisk som naturlig kommunikasjonsspråk. Generasjonen som vokste 
opp på 60- 70- og 80 tallet har i dag selv barn. Flere av disse småbarnsforeldre som  har mistet språket 
sitt har en sterk ønsker om at deres barn skal kunne lære samisk. Dette er en gledelig og nødvendig 
utvikling for at det samiske språket skal ha en fremtid i kommunen.   

 

Truslene for samisk som et levende språk er til tross for offentlige forordninger med egen språklov osv. 
er likevel store. Spesielt for barn og ungdom er samisk språk lite til stede i daglige aktiviteter utenom 
skolen,  barnehagen og i hjemmet.    
 
For Unjárga/Nesseby er det i tillegg til de generelle truslene, slik som fraflytting, arbeidsledigheten osv. 
også andre faktorer som for mange oppfattes som trusler for samisk språkutvikling. 
 
Med bakgrunn i denne situasjonen er det for kommunen en utfordring - i alle sektorer og i alle saker - å la 
Kommuneplanens overordnede mål  med satsing på samisk språk og kultur ligge til grunn for all 
kommunal satsing, investering, utbygging og i alle tilbud om fritidsaktiviteter! 
 
 

 
6 Tiltak for planperioden 

 
 

 

Strategier Tiltak Tids- 
punkt 

Målgruppe Ansvar 

Motivere 
voksne til å 
bruke samisk 
språk i alle 
sammenhenger 
 – i den 
kommunale 
forvaltning og 
samfunnet 
ellers 

Språkkurs på 
forskjellige nivå for 
alle voksne som 
ønsker det. 
 
Høyne 
språkkompetansen 
blant ansatte i 
kommunen. 

 
Kompetanse- 

2011- 
2014 

Kommunens 
ansatte og 
innbyggere 

Isak Saba 
senteret 
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hevende utdanning 
i samisk i 
samarbeid med 
Samisk høgskole 
 

Skape positive 
holdninger til det 
samiske 

Arrangere kurs i 
tospråklig forståelse 

2011- 
2014 

Kommunalt ansatte 
Andre 

Isak Saba 
senteret 
 

Motivere 
foreldre til å 
velge samisk 
som 1.språk for 
sine barn, og 
informere om 
tospråklig 
oppvekst 

Rutiner for å 
informere blivende 
foreldre 
 
Rutiner for foreldre 
med små barn 
 
Rutiner for áhkku ja 
áddjá. Máttaráhkku 
ja –máttaráddjá. 
 

2011- 
2014 

Blivende foreldre 
 
 
 

Foreldre og 
foresatte   

Jordmor 
 
 
 
 
Helsesøster 
Barnehagen 

Tospråklig 
kundemottak og 
sentralbord 

Kundemottaket i  de 
ulike virksomhetene 
skal være 
tospråklige, slik at 
alle gis mulighet til 
å bruke samisk i 
møte med 
kommunen 

2011 
– 
2014 

Kommunens 
innbyggere 
 
Øvrige kunder  

Service avdeling 
 
Alle 
virksomheter 

Synliggjøre 
samisk språk 

Gi tilskudd til private 
næringsdrivende, lag 
og foreninger som vil 
skilte på samisk 
 
Utgi samisk årskalender 
 
Vuonnamárkanat 
-et sjøsamisk marked 

2011- 
2014 

Innbyggere 
 
Private nærings- 
drivende 
 
Offentlige 
institusjoner 
 

 
Isak Saba senteret 
Virksomhetsledere 
 
 

Språk og 
kulturbasert 
formidling 

Skape flere arenaer 
for samisk språk for 
barn og unge 

2011- 
2014 

Kommunalt 
ansatte 
Kommunens 
innbyggere 
Barn og unge 

 

Isak Saba 
Senter 
Barnehage 
Skoler 

Bruk av lokale 
”eksperter” i 
språkstyrkings- 
arbeidet 

Samle inn, 
bearbeide og 
formidle termer, 
historier og joik fra 
kommunen 

2011- 
2014 

Befolkningen Isak Saba senteret 

Flere samisk- 
språklige 
pedagoger i 
barnehage og 
skole 

Rekrutterings- 
Tilskudd 
 
 

2011- 
2014 

Samisktalende 
pedagoger 

Kommunestyret 

Knytte enda tettere 
bånd mellom 
språk, identitet og 

Utrede om ISS skal bli 
et samisk språk- og 
kultursenter 

2011- 
2014 

Befolkningen 
Kommunestyret 
Sametinget 

Isak Saba senteret 
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kultur 

Skape flere samisk 
språklige arenaer. 

Samarbeide med 
primærnæringer 

2011-
2014 

Barn og unge Grunnskole og 
barnehage 

Styrke bruken av 
samisk blant barn 
og unge 

Samarbeide med 
skolene 

2011-
2014 

Barn og unge Isak Saba senteret, 
barnehage og 
skoler 

Synliggjøre det 
samiske språk 

Utgi årskalender på 
samisk, utgi samiske 
bøker,prosjekter,  
oversette og 
detranskribere. 

2011-
2014 

Befolkningen Isak Saba senteret 

Kultur-og 
identitetsfremmend
e arrangement 
 

Arrangere samisk-og 
kulturbaserte 
tilstelninger. 

2011-
2014 

Befolkningen Isak Saba senteret, 
skoler og 
barnehage,lag og 
foreninger. 

Bevistgjøre 
samisktalende som 
viktige 
språkbærere 

Lesekurs 2011-
2014 

Befolkningen Isak Saba senteret, 
barnehage og 
skoler 
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Unjárgga gieldda 
 

Sámi giellaplána 

 
 

2011-2014 
 



Side 41 av 51 

 

 
ÁLGOSÁTNI 
 
Sámi giellaplána 2011-2014 lea vuosttažettiin oaivvilduvvon leat Unjárgga gieldda stivrendokumeanta. 
Plána ulbmil lea nannet giellaovdáneame, earet eará vai buot doaimmain sáhttit fállat gieldda ássiide 
bálvalusaid guktui gillii. 

 

Dát plána lea sámi giellaplána oĎasmáhtton veršuvdna mii mearriduvvui gielddastivrras 21.06.2000. 

Mánáidgárddi ja skuvllaid giellaplána mii mearreduvvui gielddastivrras 14.10.2008 – lea maid mielde dán 

plánas. 

 
Plána lea čállon otná sámegiela dili birra. Dás gávdná maid lágaid, mearrádusaid, bajimus mihttomeriid 
ja iešguĎege doaimmaid mo olahit dáid mihttuid. 
 

 
Unjárgga gielda gullá sámi hálddašanguvlui, ja danin leage erenoamáš ovddasvástádus ovddidit ja 
nannet mearrasámi tearpmaid ja suopmana, kultuvrra ja eallinvuogi. 
 
 
Jus Unjárga maiddái boahtte áiggis galgá leat ealli mearrasámi servodat, gáibiduvvo ahte buot gieldda 
doaimmat, skuvllat ja mánáidgárddit oktan gieldda ássiin leat diĎolaččat iežaset ovddasvástádussii 
nannen dihte sámi giela. 
Nu leage dehálaš ahte buohkat leat mielde ovdánahttimin mearrasámiid giela ja kultuvrra birrasa. 
 
Árvvoštallat plána juohke nuppi jagi. 
 
Plána sáddejuvvui gulaskuddamii eanáš gieldda lihtuide ja servviide. Oktiibuot bohte 3 fástádusa. Dáid 
leat bidjan plána doaibmaoassái. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 VUOIGATVUOĐAT – GEATNEGASVUOĐAT 
 
Unjárgga gielda gullá Sámelága giellanjuolggadusaid hálddašanguvlui. Giellaplána vuoĎĎun lea 
Sámelága giellanjuolggadusat mat sihkkarastet juohkehažžii ea.ea. dákkár  vuoigatvuoĎa  
 

 Sámegillii gulahallat almmolaš orgánaiguin 

 Gullat sámegiela almmolaš oktavuoĎain 

 Oažžut sámegiela oahpahusa sámegillii  
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 Sámeláhka §1-1 čuodjá ná: "Lága ulbmil lea lágidit diliid nu ahte sámi álbmot Norggas sáhttá 
sihkkarastit ja ovddidit iežaset giela, kultuvrra ja servodateallima." 
 
Sámeláhka  §1-5 čuodjá ná: "Sámegiella ja dárogiella leat ovttaárvosaš gielat. Dat galget leat 
dássálagaid 3. kapihttala mearrádusaid mielde." 
 
Sámelága § 3-8 Vuoigatvuohta oažžut sámegieloahpahusa   
Juohkehaččas lea vuoigatvuohta oažžut sámegieloahpahusa. Gonagas sáhttá addit dárkileabbo 
njuolggadusaid dán mearrádusa čađaheami birra. Vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla sámegiela ja 
sámegillii oahpaheami várás gustojit vuođđoskuvlalága ja joatkkaoahpahuslága 
njuolggadusat(oahpahusláhka). 
 
Gielddastivra mearridii ahte Skuvlajagi 1992/93 rájes galgá sámegiella leat  geatnegas oahppofága olles 
vuoĎĎoskuvllas.  
 
 
 
Sámemánáid vuoigatvuođat mánáidgárddis 

Unjárgga gieldda gielddalaš mánáidgárddiin galgá leat vuoĎĎun sámegiella ja kultuvra gč. 

”Mánáidgárdelága” § 2 ja § 7, ja gustojeaddji láhkaásahusaid ja njuolggadusaid, gieldda mearrádusaid ja 

mánáidgárdde plánaid. 

 

2006 čaĎahuvvui Unjárgga vuoĎĎoskuvllas “MáhtolašvuoĎalokten-sámegiella”. 

 

Unjárgga gieldda mánáidgárddis lea sihke dáro- ja sámegielossodat 

 

Mánáidgárdde Sámegielossodagat galget duoĎas leat sámegielagat, gos dušše leat  sámegielhálli 

bargit. Sámegielossodagat ja dárogielossodagat galget leat  sirrejuvvon, go sámegiella lea oalle rašis 

dilis. 

 

Ulbmil mánáidgárdde mánáide:  
 

 Buot mánáidgárdde mánát galget oahppat sámegiela, juohke mánná iežas 
návccaid vuoĎul. 

 
Dasa lassin galget buot gieldda doaimmat rahkadit doaibmaplána mii lea mielde nannemin ja 
ovddideamen Várjjat suopmana. 
 

 

2 GIELADILÁLAŠVUOHTA OTNE 

Eanáš oassi Unjárgga gieldda ássiin lea sámi duogáš. Badjel bealli sis hállet dahje áddejit sihke 

sámegiela ja dárogiela. Muhto liikká gullo sámegiella eanemus vuorrasat gearddi gaskkas, sii geat leat 

badjel 50 jagi.  

Váikko vel sámegiella beroštupmi lassána, de ii leat šat sámegiella beaivválašgiellan nuoraid gaskkas. 
Otne leat ain ollu vánhemat geat rahčet dáruiduhttima váikkuhusaid geažil. Dáruiduhttima váikkuhusaid 
boaĎus lea maid ahte stuorra oassi ollesolbmuin áddejit, muhto eai hála sámegiela. Váikko vel ii leat 
dáhkkon formálalaš iskkadeapmi, de árvvoštallat ahte gaskal 60-70 % gieldda álbmogis leat 
guovttegielagat. Dat mearkkaša ahte sii áddejit ja hállet sihke sámegiela ja dárogiela. Stuorámus oassi 
guovttegielagiin gávdnat sin gaskkas geat leat badjel 40 jagi ja vuollil 20 jagi. 
 

 
Loahpageahčen 1970 logu, ja erenoamážit 1980 álggus nuppástuvai sámegiela dilli.  VuoĎĎoskuvlii 
mearriduvvui sámegieloahpahus, ja olusat fuomášedje ahte alit ohppui lei sámegielgelbbolašvuohta 
veahkkin beassat allaskuvllaide.  Oppalaš sámi kultur- morráneapmi, gos sámi musihkka, teáhter, 
girjjálašvuohta, govvadáidda ja maiddái filbma šattai dábálažžan. Fálaldagat ledje buohkaide fidnemis ja 
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bajidii sámegiela árvvu. Dat dagahii olbmuid válljet sámegiela fas ruovttugiellan. Davvi riikkat 
dohkkehedje sámi duoji dáiddaduodjin, ja sii guhte hálddašedje dán árbevieru ožžo eanet fuomášumi. 
Sihke sámi kultuvrra ja sámegiella vásihii positiivvalaš ovdáneami. 
VuoĎĎoealáhusat, dego áidna – ja maid searválagaid eará ealáhusaiguin leat váikkuhan nanosmahttit 
sámegiela dili min gielddas.  Eará mearrasámiid gielddaid ektui, lea sámegiella nanosmuvvan ja nannen 
iežas dili; ja erenoamážit oažžut giitit  ealáhusaid nugo boazodoalu, guolásteami ja meahcástallama dan 
ovddas. 
 
Sámegiella ja kultuvra leaba hui lávgalagaid. Jus háliida áimmahuššat ja nannet sámegiela, de lea 
lunddolaš dan dahkat doaimmaid bokte mat leat čatnon sámi kultuvrii. Danin leage lunddolaš ahte Isak 
Saba Guovddážis lea váldo ovddasfástádus nannet sámi kultuvrra. Nu áigut ge čielggadit galgá go ISG 
doaibmat sámi- ja kulturguovddážin. Otne lea Isak Saba guovddaš Unjárgga gieldda sámi 
giellaguovddáš  
 
 
2.1 Nana bealit  
 

 erenoamáš, nana mearrasámi kultuvra ja giella 

 gielddabargiid sámegiellagelbbolašvuohta lea oalle buorre  

 sámegielat mánáidgárdi 

 sámegiella ja kultuvra buot vuoĎĎoskuvlla ohppiide  

 alla oassi álbmogis áddejit sámegiela, muhto eai hála 

 olbmuid gaskkas lea positiiva oaidnu sámegiela ektui  
 
2.2  Fuones bealit   
 

 uhcán olbmot geat máhttet čállit sámegiela 

 uhcán gieldda hálddahusbargiin máhttet čállit sámegiela 

 uhcán bargit  mánáid- ja nuoraid bálvalusas geain lea sámegiel gelbbolašvuohta  

 earret ruovttuin ja skuvllain gávdnojit uhcán arenat gos mánát ja nuorat besset sámástit  

 váilevaš kárten sámegiel tearpmain, máidnasiin ja luĎiin mat ain leat gávdnamis  njálmmálaš muitalan 
árbevieruin 

 
 

3  SÁMEGIELA ULBMIL UNJÁRGGA GIELDDAS 

 
3.1  Gieldda bajit ulbmil: 
 

 Unjárgga gieldda ulbmil lea nannet sámegiela ja mearrasámi kultuvrra ja identitehta. 
 
 
 
3.2  Váldoulbmil:  
 

 Nannet ja ovddidit sámegiela, kultuvrra ja identitehta/gullevašvuoĎa Unjárgga gielddas. 

 Buot mánáidgárdde- vuoĎĎoskuvlla- ja kulturskuvlla bargit galget hálddašit guktuid gielaid; 
sámegiela ja dárogiela. 

 Sámegiella galgá maid seailut boahtteáiggis ja gullot juohke sajis 

 Sámegiella ja dárogiella galgaba leat dásseárvosaččat juohke dásis  gieldda 
hálddašeamis. 

 
 

 
3.3  Oasseulbmil:  
 

 Gieldda ovddasfástádus lea dáhkidit sámegieloahpahusa kvalitehta ja láhčit dili nu ahte 
gieldda bargit besset oahppat sámegiela. 

 Sámegiella galgá buorránit ollesolbmuid ja mánáid gaskkas. 
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3.4  Ulbmiljoavkkut: 
 

 Gieldda ássit 

 Gieldda bargit 

 Mánát ja nuorat 
 
 
 
 
 

 
 
 
4  Sámedikki guovttegielalašvuođaruhta 
 
 
Álkidan dihte giellaruĎaid hálddašeami, de lea gielddastivra mearridan mo Unjárgga gielda galgá 
geavahit guovttegielalašvuoĎa ruĎaid.  
Earret eará lea mearriduvvon makkár virggit gáibidit sámegiela, sihke njálmmálaš ja čálalaš máhtu. 
 
Ulbmil guovttegielalašvuoĎaruĎaiguin lea gáhttet, nannet, ovddidit  ja ovdánahttit sámegiela 
almmolaččat. 
 
Buot almmolaš orgánat geasa giellanjuolggadusat gusket, leat geatnegahtton čuovvut njuolggadusaid. 
Juohke orgána ovddasvástida ahte sis leat bargit geain lea sámegiel gelbbolašvuohta. Sámediggi 
juolluda jahkásaččat ruĎaid gielddaide vai sii buoremus lági mielde čaĎahit sámelága 
giellanjuolggadusaid. Sámediggi lea mearridan njuolggadusaid mo geavahit guovttegielalašvuoĎaruĎaid. 
 

 

5. Hástalusat  

 

Dáruiduhttin lea báidnán Unjárgga servodaga. Stuorra oassi mánáin geat bajás- šadde gaskamuddu 60-
logu rájes gitta otná rádjái sis ii leat sámegiella lunddolaš hállangiellan. Mánát geat šadde bajás  60- 70- 
ja 80 loguin leat odne ieža vánhemat. Máŋggas sis leat massán sámegiela ja dál sii háliidit ahte sin 
mánát beasašedje oahppat giela. Dát illudahttá ja lea dárbbašlaš vai sámegiella lea ealli giella maiddái 
boahtteáiggis.   
 

Vaikko leat almmolaš mearrádusat dahkkon seailluhit giela, nugo sierra giellaláhka jna., de lea 
sámegiella ain rašis dilis. Sámegiella ii gullo mánáid ja nuoraid gaskkas  beaivválaš doaimmain earret 
skuvllas, mánáidgárddis ja ruovttus.     
 
Lassin dábálaš uhkádusaide Unjárggas, nugo eretfárremat, bargguhisvuohta jna., leat maid eará bealit 
mat áitet sámegiela ovdáneami. 
 
Gieldda hástalus dán dilálašvuoĎas lea – buot doaimmain ja buot áššiin – diktit Gielddaplána alit ulbmiliid 
leat vuoĎĎun sámegiela ja –kultuvra áŋgiruššamis. Dasa gusket buot gieldda áŋgiruššamat, 
investeremat, huksemat ja buot asttuáigedoaimmaid fálaldagat! 
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6 Plánaáigodaga doaibmabijut 

 

 

Strategiijat Doaibmabijut Áigo-

dat 

 

Ulbmiljoavku 

 

Ovddas-fástádus 

Movttidahttit 

olbmuid hállat 

sámegiela juohke 

sajis, ja juohke 

dilálašvuoĎas, 
 – gieldda 

hálddahusas ja 

muĎui servodagas. 

Giellakurssat buohkaide 

geat háliidit, ja 

iešguhtege dásis. 
 

Nannet gielddabargiid 

giella-gelbbolašvuoĎa. 

 
Nannet sámegiel-

gelbbolašvuoĎa 

ovttasbargguin Sámi 

Allaskuvllain- 

2011- 
2014 

Gieldda bargit ja 

ássit. 
Isak Saba 

guovddáš. 

Nannet 

positiivvalaš 

guottuid 

sámevuhtii. 

Lágidit kurssaid- 

guovttegielalaš 

áddejumis. 

2011- 
2014 

Gieldda bargit.  
Eará olbmot. 

Isak Saba 

guovddáš. 

 

Movttidahttit 

vánhemiid válljet 

sámegiela  

1.giellan 

mánáidasaset, ja 

juohkit dieĎuid 

guovttegielalaš 

bajásšaddama 

birra. 

Vuogit mo rávvet 

boahttevaš vánhemiid.  
 

Bargovuogit 

smávvamáná 

vánhemiidda. 

 

Rávvagat áhkuide ja 

áddjáide. 

Máttaráhkkuide ja –

máttaráddjáide. 

 

2011- 
2014 

Vánhemat geat 

vurdet máná.  
 

 

 

Vánhemat ja 

ovddasteaddjit.   

Čalbmeeatni/ 
Jorddamovra. 

 

 

 

 

DearvvašvuoĎadivš

šár. 

 

Mánáidgárdi. 

Guovttegielat 

vuostáiváldin ja 

telefon- 
Guovddáš. 

Juohke doaimmas 

galgá leat 

guovttegielalaš  

vuostáiváldin, nu ahte 

juohkehaš sáhttá hállat 

sámegiela  oktavuoĎas 

gielddain. 

2011 – 
2014 

Gieldda ássit.  
 

Eará kundarat.  

Bálvalusossodat. 
 

Buot gieldda  

doaimmat. 

Čalmmustahttit 

sámegiela. 
Addit ruhtadoarjaga 

priváhta 

ealáhusdolliide, 

joavkkuide ja servviide 

geat háliidit cegget 

sámegielgalbbaid. 
 

Almmuhit sámegiel  

kalendara. 

 

Vuonnamárkanat- 

Mearrasámiid márkan. 

2011- 
2014 

Gieldda ássit. 
 

 

Priváhta 

ealáhusdoallit. 

 

Almmolaš ásahusat. 

 

 
Isak Saba 

guovddáš. 

doaibma- 

joĎiheaddjit. 
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Giela ja kultur-

baserejuvvon 

gaskkusteapmi. 

Rahkadit eanet 

sámegielarenaid/ 
báikkiid mánáide ja 

nuoraide. 

2011- 
2014 

Gieldda bargit. 
Gieldda ássit. 

Mánát ja nuorat. 

 

Isak Saba 

guovddáš, 
Mánáidgárdi, 

Skuvllat. 

Geavahit báikkálaš  

”čehpiid”  

giellanannen-

barggus. 

Čohkket, heivehit ja 

gaskkustit gieldda  

tearpmaid, máidnasiid 

ja luĎiid. 

2011- 
2014 

Álbmot. Isak Saba 

guovddáš. 

Eanet sámegielat 

pedagogat 

mánáidgárddis ja 

skuvllas. 

Bestendoarjja. 
 

 

2011- 
2014 

Sámegielhálli  

pedagogat. 
Gielddastivra. 

Nannet oktasaš 

barggu gaskal 
giela, identitehta ja  

kultuvrra. 

Čielggadit galgá go  

ISG doaibmat giella- ja 

kulturguovddážin. 

2011- 
2014 

Álbmot- 
Gielddastivra. 

Sámediggi. 

Isak Saba 

guovddáš. 

Rahkadit eanet  
Sámegielat 

arenaid. 

 

Ovttas bargat  
Ealáhusaiguin. 

2011-

2014 
Mánát ja nuorat. VuoĎĎoskuvla 

Ja  

Mánáidgárdi. 

Nannet sámegiela 

geavaheame 

mánáid ja nuoraid 

gaska. 
 

 

Bargat ovttas skuvllain. 
 

 

2011-

2014 
Mánát ja nuorat. 
 

 

Isak Saba 

guovddáš, 

mánáidgárdi ja 

skuvllat. 

Čalmmustahttit 

sámegiela. 
 

 

Álmmuhit sámegielat 

jahkekaleandara, 

álmmuhit sámegielat 

girjjiid, prošeavttat, 

jorgaleapmi ja 

detranskriberen. 

 

2011-

2014 
Álbmot. 
 

 

Isak Saba 

guovddáš. 
 

 

Kultuvrra- ja 

gullevašvuoĎa 

ovdánahtti 

doaimmat.  
 

 

Lágidit doaimmaid gos 

sámegiella- ja kultuvra 

leaba guovddážis. 
 

 

2011-

2014 
Álbmot. 
 

 

Isak Saba 

guovddáš, skuvllat, 

searvvit ja lihtut. 

 

Dahkat 

sámegielahálliid 

diĎolažžan dehálaš 

giellaguoddin. 
 

 

Lohkankursa. 
 

 

 

2011-

2014 
Álbmot. 

 

Isak Saba 

guovddáš, 

mánáidgárdi ja 

skuvllat. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

08.03.2011 

2008/338-0 / 

080 

  Reidulf Olsen 

40 44 05 10 

reidulf.olsen@nesseby.ko

mmune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/52 13.04.2011 

Gielddastivra/Kommunestyret 11/24 28.04.2011 

   

   

   

   

 

Vedlegg:  Utkast til Reglement for Politiske og Partsammensatte utvalg, delegasjonsreglement og 

godtgjørelser til folkevalgte. 

 

Reglement for Politiske og Partsammensatte utvalg, delegasjonsreglement og godtgjørelser 

til folkevalgte 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby kommunestyre vedtar framlagte forslag til Reglement for Politiske og 

Partsammensatte utvalg, delegasjonsreglement og godtgjørelser til folkevalgte 

utarbeidet 2011. 

2. Samtidig trekker kommunestyret tilbake sitt tidligere vedtak i sak 111/99 av 18.10.99. 
 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 13.04.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

3. Nesseby kommunestyre vedtar framlagte forslag til Reglement for Politiske og 

Partsammensatte utvalg, delegasjonsreglement og godtgjørelser til folkevalgte 

utarbeidet 2011. 

4. Samtidig trekker kommunestyret tilbake sitt tidligere vedtak i sak 111/99 av 18.10.99. 
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Bakgrunn for saken 

 

Nesseby kommune har ikke hatt et samlet og revidert reglement for politiske og 

partssammensatte utvalg, delegasjonsreglement og godtgjørelser til folkevalgte siden tilsvarende 

dokument ble vedtatt 18.10.99. 

Den politiske struktur ble endret den 1.1.2004 hvor sektorutvalgene ble nedlagte.  Samtidig ble 

det iverksatt ny administrativ organisering. 

Tilpasninger er delvis gjort ved enkelt vedtak. 

Delegasjonsreglementet er ikke endret i hht til bortfall av to sektorutvalg. 

Godtgjørelse til politikerne er foretatt i budsjettmøter i desember. 

Det er behov for revidering av dokumentet fra 1999 ikke minst i forhold til politisk og 

administrativ strukturendringer foretatt etter 2004, og få samlet dette i et dokument. 

 

Kommunestyret er etter kommunelovens § 6 det øverste kommunale organ og treffer vedtak på 

vegne av kommunen så langt annet ikke følger av lov eller delegasjonsvedtak. 

 

I hht kommunelovens § 8 slås det fast at kommunestyret selv velger formannskap, og at 

formannskapet skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.  For øvrig 

fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet.  Formannskapet kan 

tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor annet ikke følger av lov. 

 

I hht kommunelovens § 9 punkt 5 kan kommunestyret gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

I hht kommunelovens § 10 kan kommunestyret opprette faste utvalg for kommunale formål eller 

kommunal virksomhet.  Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet.  

Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.  

Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og komiteer. 

 

I hht kommunelovens § 23 kan kommunalt folkevalgt organ gi administrasjonssjefen 

(rådmannen) myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet. 

 

I hht kommunelovens  § 24 kan kommunestyret tildele formannskapet, utvalg, styre eller 

administrasjonssjefen myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i 

personalsaker. 

 

Den 18.mars 2010 vedtok Nesseby kommunestyre framlagte forslag til prosessplan/prosjektplan  

for utarbeiding av overnevnte plandokument. 

 

Prosjektet ble organisert som følger: 

 Oppdragsgiver/eier:   Kommunestyret 

 Styringsgruppe/styringsnivå:  Formannskapet/Rådmannen 

 Prosjektleder/Prosjektansvarlig:   Reidulf Olsen 

 Prosjektgruppe for øvrig:  Tom I Haukland 

Oddleif  Nilsen 

Silvana Roska 

Matti Dikkanen 
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Oppdateringen skulle ta utgangspunkt i eksisterende reglement, gjeldende lovverk og 

avtaleverk, og omfattet følgende: 

 

 Politisk organisering  

 Folkevalgtes rettigheter og plikter 

 Reglement for kommunestyret 

 Retningslinjer for delegasjon 

 Reglement for formannskapet 

 Reglement for klientutvalget 

 Reglement for administrasjonsutvalget 

 Reglement for arbeidsmiljøutvalget 

 Reglement for kommunens eldreråd 

 Reglement for kommunens ungdomsråd 

 Reglement for funksjonshemmedesråd 

 Reglement for klagenemnda 

 Reglement for kontrollutvalget 

 Reglement for viltnemnda 

 Reglement for dispensasjonsutvalget  

 Delegasjonsreglementet 

 

 Prosjektgruppa startet sitt arbeid med å gjennomgå eksisterende reglement, tilsvarende 

reglement fra andre kommuner, og kom fram til at videre arbeid krevde avklaring fra 

formannskapet hvorvidt: 

 Delegasjonsreglementet i denne omgang skulle omfatte delegering til politiske utvalg og 

til rådmannen.  Videre delegering fra rådmannen besørger rådmannen selv for. 

 All delegering skal hjemles med lovhenvisning. 

 Prosjektgruppas forslag til godtgjørelse til ordfører, varaordfører og ledergodtgjørelse til 

politiske og partsammensatte utvalg skulle følges. 

 Det var ønskelig fra politisk hold å skille klarere mellom interpellasjon og spørring i 

kommunestyret. 

 Teksten til utsendinger(deputasjon) skulle endres. 

 

Formannskapet ga bekreftende tilbakemelding på alle punktene i møtet av juni 2010.  Om 

utsendinger(deputasjon) ville formannskapet at fristen for å melde fra sette til 3 dager. 

 

Etter denne avklaringen startet prosjektgruppa sitt arbeid med å ferdigstille et høringsutkast. 

I hele prosessen har prosjektgruppa hatt et nært samarbeid med rådmannen. 

 

Høringsutkastet ble framlagt for formannskapet den 2.11.2010, der formannskapet utvidet 

høringsfristen til 31.1.2011. 

I møtet fikk Tverrpolitisk liste, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Samefolkets liste alle 3 

eks. av høringsutkastet og 3 eksemplar av det gamle dokumentet utlevert. 

Høyre v/Inger Anita Smuk fikk oversendt tilsvarende eksemplarer den 4.11.2010.  I tillegg fikk 

partiene/listene tilsendt eksemplarene elektronisk. 

Fagforeningene: Fagforbundet, Delta, FO, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet fikk 

tilsendt de sidene som omhandler administrasjonsutvalget og AMU den 4.11.2010. 

Virksomhetslederne fikk tilsendt hele utkastet den 2.11.2010. 

Alle er gitt en høringsfrist til 31.1.2011. 

For å lette høringsarbeidet ble også høringsutkastet lagt ut på kommunens hjemmeside. 
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Ved høringsfristens utløp var det innkommet 4 tilbakemeldinger.  Disse ble gjennomgått av 

prosjektgruppa 17.2.2011 hvor også rådmannen deltok. 

 

Følgende endringer ble gjort etter høringsfristens utløp: 

 Endret topptekst til 2011 

 Side 14-21: Endret reiseregulativet i samsvar med kommunal avtaleverk.  Statens 

særbestemmelser (§§ 13- 17) som ikke gjelder for kommunene er tatt bort. 

 Side 22:   Punkt 2.1: presiseres at dokumentert tapt arbeidsinntekt for 

lønnsmottakere dekkes i sin helhet, maks kr. 1.500,- pr. dag. 

 Side 32: Spørre time:  ”spørretimen” til ordføreren….  Tillegg:  Spørsmål til den 

kommunale administrasjon tas ikke opp i spørretimen, men må gå tjenesteveien. 

 Side 33: Utsendinger(deputasjoner):  …skal melde fra om dette til ordføreren 

senest 3 dager før møtet. 

 Side 34:   Føring av møtebok-møtets slutt, tillegg:  Utskrift av møteboka legges ut 

på kommunens hjemmeside. 

 Side 36:   Administrasjonsutvalget:  Strøket ”er kommunens hovedutvalg i personal- 

og lønnssaker” . 

 Side 37:   Arbeidsmiljøutvalget: 4 arbeidsgiver representanter utpekt av rådmannen. 

 Side 49: Følgende tillegg: Lov om havner og farvann lov av 17.april 2009 nr. 19 

Lov om vassdrag og grunnvann(vannressursloven) av 

24.november nr. 82 

 Side 50: Følgende tillegg: Lov om forvaltning av naturens 

mangfold(naturmangfoldloven) av 19.juni 2009 nr. 100 

 Side 51: Endret resyme av plan og bygningsloven i hht. uttalelser fra teknisk  etat, 

da loven ble endret 27.6.2008. 

 Side 53:   Fjernet særskilt delegering til økonomisjefen da dette er tatt ut av 

kommuneloven. 

 Side 60: Tatt med at utskrift av møtebok legges ut på kommunens hjemmeside. 

 Side 79: Barnas representant utgår som følge av endret plan og bygningslov der 

kravet til egen representant for barn i plan saker er fjernet. 
 

 

Vurderinger 

Kommunen mangler i dag reglement som er i samsvar med gjeldende organisering.  Det er 

derfor viktig å få oppdatert reglementene.  Framlagte forslag vil i langt større grad tilkjennegi 

det mandat de enkelte politiske og partsammensatte utvalg samt rådmannen har.  Dette vil bidra 

til å fjerne den usikkerheten som man i dag opplever med reglement som er foreldet.   

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 


