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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet 

Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 19.05.2011 

Tid: 08:30 
 

 

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

 

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 

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Stian Lindgård Rådmann 

Britt-Inger Olsen Møtesekr. 

  Oddleif Nilsen         Virksomhetsleder  

  Jan Inge Johansen         Ingeniør
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Saksnr Innhold 

PS 11/62 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 11/63 Referater 

RS 11/19 Møteprotokoll fra representantskapsmøte 14. og 15. mars 2011 med selskapsavtale 

for IKA Finnmark IKS 

RS 11/20 Søknad om midler til forprosjekt - Produksjon av hundefôr 

PS 11/64 It-investeringer 2011 

PS 11/65 Søknad om tilskudd til utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplan 

PS 11/66 Søknad om tilskudd i forbindelse med etablering i Nyelv 

PS 11/67 Søknad om støtte til forprosjekt 

PS 11/68 Søknad om tilskudd til kjøp av gravemaskin 

PS 11/69 Prosjekt - Samarbeid om gjenbruk av brakklagte arealer 

PS 11/70 Behandling - Dispensasjon til oppføring av Gapahuk ved Lillefiskevann 

PS 11/71 Midlertidig bygge- og deleforbud utenfor klubbvik 

PS 11/72 Tomter til tørrfisklager på Kløvnes 

PS 11/73 Tors Kiosk AS v/Tor Gunnar Henriksen - Søknad om tilskudd 

 

 

 

 

Formannskapet vedtok å ta opp en ekstrasak, Tors Kiosk AS v/Tor Gunnar Henriksen – Søknad om tilskudd, som 

PS 11/73 

 

 

 

0830 – Formannskapsmøte ( Merk nytt tidspunkt! – Gi melding dersom det ikke passer) 

1000 – IFU ( Veslemøy Dahl) 

1100 – Lunsj 

1300 – 1500 Sametinget ( Rådsmedlem Ellinor Jåma + adm) 

1500 – Evt. Formannskapsmøte fortsetter 
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PS 11/62 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2011  

Behandling: 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

 

 

PS 11/63 Referater 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2011  

Behandling: 

 

Referatene gjennomgått. 

 

 

 

 

RS 11/19 Møteprotokoll fra representantskapsmøte 14. og 15. mars 2011 med selskapsavtale for IKA 

Finnmark IKS 

RS 11/20 Søknad om midler til forprosjekt - Produksjon av hundefôr 

 

 

PS 11/64 It-investeringer 2011 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Lihccut kr: 680 000,- lassin dasa maid leat bidjan 2011 bušehttii investeremiidda ja IT-

vuogádaga doibmii. Dasa váldit loana dahje juogadit goluid maid iešguhtege doaibma máksá. 

 

Administrasjonens innstilling 

Det avsettes kr: 680 000,- utover hva som er budsjettert i 2011 til investering og drift av 

kommunens IT systemer. Dette kan gjøres ved låneopptak eller ved at kostnadene dette fordeles 

mellom virksomhetene.  

 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2011  

Behandling: 

 

Administrasjonen endret innstillingen til: 

 

Det avsettes kr: 680 000,- utover hva som er budsjettert i 2011 til investering og drift av 

kommunens IT systemer. Dette kan gjøres ved låneopptak. 
 

Vedtak: 

 

Den endrede innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Det avsettes kr: 680 000,- utover hva som er budsjettert i 2011 til investering og drift av 

kommunens IT systemer. Dette kan gjøres ved låneopptak. 
 

 

 

 

 

 

PS 11/65 Søknad om tilskudd til utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplan 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Unjárgga ovdagoddi evttoha gielddastivra juolloda Arctic eiendom AS:ii doarjja kr. 

67 500,-, mii lea 50% opplašgoluin kr. 135 000,- ráhkadit reguleren- ja vistelávdanplána.  

2. Ruhta golloduvvo kontos 147056.24435.325.000 – Dábálaš ealáhusfoanda 

3. Doarjaga máksit go leat buktán dohkkehuvvon regulerenplána. 

 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby formannskap innstiller overfor kommunestyret at Arctic eiendom AS innvilges 

et tilskudd på kr. 67 500,-, som utgjør 50% av kostnadsoverslaget på kr. 135 000,- til 

utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplan  

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Tilskuddet utbetales etter mottak av godkjent reguleringsplan 

 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2011  

Behandling: 

 

Administrasjonen la frem nytt pkt. 4 i innstillingen: 

 

4. Skatteattest må foreligge før utbetaling skjer. 

 

 

Vedtak: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Nesseby formannskap innstiller overfor kommunestyret at Arctic eiendom AS innvilges 

et tilskudd på kr. 67 500,-, som utgjør 50% av kostnadsoverslaget på kr. 135 000,- til 

utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplan  

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Tilskuddet utbetales etter mottak av godkjent reguleringsplan 

4. Skatteattest må foreligge før utbetaling skjer. 
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PS 11/66 Søknad om tilskudd i forbindelse med etablering i Nyelv 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Unjárgga ovdagoddi juolluda Anleggsdrift Brønn & Energiboring AS:ii doarjja  

kr. 187 000,-, mii lea 25%  oppalašgoluin kr. 750 000,- háhkamiidda fitnodatásaheami 

Ođđajohkii oktavuođas. 

2. Goluid gollodit kontos 147056.24435.325.000 – Dábálaš ealáhusfoanda 

3. Doarjaga máksit duođaštuvvon goluid vuostá. Duođašteapmi galgá leat 

rehketdoalli/dárkkisteaddji dohkkehan. 

4. Jos fitnodat heaittihuvvo dahje biergasat váldojit atnui eará ulbmilii 5 jagi siste, de 

gáibidit máksit doarjaga ruovttuluotta dađistaga. 

 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby formannskap innvilger Anleggsdrift Brønn & Energiboring AS ett tilskudd på 

kr. 187 000,-, som utgjør 25%  av totalt kostnadsoverslag på kr. 750 000,- til 

investeringer i forbindelse med etablering i Nyelv. 

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader. Dokumentasjon skal være godkjent av 

regnskapsfører/revisor 

4. Hvis firmaet legges ned eller støtteobjekter selges eller tas i bruk til annet formål innen 5 

år, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2011  

Behandling: 

 

Saken utsettes. 

 

 

PS 11/67 Søknad om støtte til forprosjekt 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Unjárgga ovdagoddi juolluda Várjjat Johttisámi searvái doarjja kr. 20 000,- čađahit 

buolvadatmolssahus čielggadeami boazodoalus. 

2. Goluid gollodit kontos 147056.24435.325.000 – Dábálaš ealáhusfoanda 

3. Ruđa máksit go leat buktán prošeaktaraportta ja prošeavtta duođaštuvvon rehketdoalu. 

 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby formannskap innvilger Varanger reinsamelag et tilskudd på kr. 20 000,- til 

gjennomføring av utredning vedr. generasjonsskifte i reindriftsnæringen. 

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Beløpet utbetales mot fremlagt prosjektrapport, samt dokumentert regnskap for 

prosjektet 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2011  

Behandling: 
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Administrasjonen la frem nytt pkt. 4 i innstillingen: 

 

4. Skatteattest må foreligge før utbetaling skjer. 

 

 

Vedtak: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Nesseby formannskap innvilger Varanger reinsamelag et tilskudd på kr. 20 000,- til 

gjennomføring av utredning vedr. generasjonsskifte i reindriftsnæringen. 

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Beløpet utbetales mot fremlagt prosjektrapport, samt dokumentert regnskap for 

prosjektet 

4. Skatteattest må foreligge før utbetaling skjer. 

 
 

 

 

 

PS 11/68 Søknad om tilskudd til kjøp av gravemaskin 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Unjárgga ovdagoddi juolluda TK Lindsethii doarjja kr. 50 000,- oastit goaivunmášiidna 

mii lea 15 % oppalašgoluin kr. 328 000,-. 

2. Ruhta golloduvvo kontos 147056.24435.325.000 – Dábálaš ealáhusfoanda 

3. Doarjaga máksit duođaštuvvon goluid vuostá. 

4. Jos heaittiha fitnodaga, vuovdá goaivunmášiidna dahje váldá atnui eará doibmii 5 jagi 

siste maŋŋá go doarjaga lea ožžon, de gáibidit máksit doarjaga ruovttuluotta dađistaga.  

 

 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby formannskap innvilger TK Lindseth et tilskudd på kr. 50 000,- til kjøp av 

gravemaskin, som utgjør 15% av kostnadsoverslaget på kr. 328 000,- 

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader 

4. Dersom bedriften legges ned, støtteobjektet selges eller tas i bruk til annet formål innen 5 

år etter utbetaling av tilskudd, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2011  

Behandling: 

 

Administrasjonen la frem nytt pkt. 5 i innstillingen: 

 

5. Skatteattest må foreligge før utbetaling skjer. 

 

Vedtak: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Nesseby formannskap innvilger TK Lindseth et tilskudd på kr. 50 000,- til kjøp av 

gravemaskin, som utgjør 15% av kostnadsoverslaget på kr. 328 000,- 

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader 

4. Dersom bedriften legges ned, støtteobjektet selges eller tas i bruk til annet formål innen 5 

år etter utbetaling av tilskudd, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. 

5. Skatteattest må foreligge før utbetaling skjer. 

 
 

 

 

 

PS 11/69 Prosjekt - Samarbeid om gjenbruk av brakklagte arealer 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby fomrannskap vedtar å inngå samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark og 

Statens vegvesen i prosjektet ”Ta i bruk brakklagte arealer” 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider prosjektbeskrivelse hvor også budsjett og 

finansieringsplan fremgår 

3. Arbeidsgruppa skal bestå av; 

Fra Nesseby kommune: 

Landbrukskonsulent (Leder for arbeidsgruppa) 

Samfunnsutvikler 

En representant fra Teknisk som oppnevnes av rådmannen 

 

Fra Fylkesmannen i Finnmark: 

En representant fra Fylkesmannen i Finnmark 

 

Statens Vegvesen: 

En representant fra Statens vegvesen 

 

4. Det avsettes kr. 30 000,- til arbeidet med prosjektbeskrivelsen. Dette skal dekke 

kostnader til reise, møter og administrative kostnader 

5. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

6. Prosjektbeskrivelsen ferdigstilles innen utgangen av 2011 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Nesseby fomrannskap vedtar å inngå samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark og 

Statens vegvesen i prosjektet ”Ta i bruk brakklagte arealer” 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider prosjektbeskrivelse hvor også budsjett og 

finansieringsplan fremgår 

3. Arbeidsgruppa skal bestå av; 

a. Fra Nesseby kommune: 
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b. Landbrukskonsulent (Leder for arbeidsgruppa) 

c. Samfunnsutvikler 

d. En representant fra Teknisk som oppnevnes av rådmannen 

 

e. Fra Fylkesmannen i Finnmark: 

f. En representant fra Fylkesmannen i Finnmark 

 

g. Statens Vegvesen: 

h. En representant fra Statens vegvesen 

 

4. Det avsettes kr. 30 000,- til arbeidet med prosjektbeskrivelsen. Dette skal dekke 

kostnader til reise, møter og administrative kostnader 

5. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

6. Prosjektbeskrivelsen ferdigstilles innen utgangen av 2011 
 

 

 

 

PS 11/70 Behandling - Dispensasjon til oppføring av Gapahuk ved Lillefiskevann 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Plána- ja huksenlága § 19-1 vuođul addit sierralobi cegget goavddi nu mo leat ohcan 30.8.2010.   

 

Eavttut: 

Doaibmadoalli lea geatnegahtton čorget goavddi birra ja doalvut eret doabbariid/ruskkaid. 

Dolastansaji ráhkada ja stelle nu ahte dolla ii viidána ja ahte goavddis leat báhtaransajit. 

Jos barggadettiin goavddi huksensajis gávdnojit dološ biergasat/ávdnasat eatnamis galget 

orostahttit huksenbarggu ja dieđihit kultureiseválddiide dan birra. 

  

Administrasjonens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-1 gis dispensasjon til oppføring av gapahuk som 

omsøkt 30.8.2010.   

 

Vilkår: 

Tiltakshaver er pliktig å holde orden rundt gapahuken og at avfall fjernes. Evt. ildsted utføres og 

plasseres slik at brannspredning forhindres og at det er frie rømningsveier ut fra gapahuken. 

Dersom det under arbeid skulle fremkomme gjenstander fra eldre tid må byggearbeid stanses og 

kulturminnemyndighetene varsles. 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-1 gis dispensasjon til oppføring av gapahuk som 

omsøkt 30.8.2010.   

Vilkår: 
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Tiltakshaver er pliktig å holde orden rundt gapahuken og at avfall fjernes. Evt. ildsted utføres og 

plasseres slik at brannspredning forhindres og at det er frie rømningsveier ut fra gapahuken. 

Dersom det under arbeid skulle fremkomme gjenstander fra eldre tid må byggearbeid stanses og 

kulturminnemyndighetene varsles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

PS 11/71 Midlertidig bygge- og deleforbud utenfor klubbvik 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Hálddašanlága § 16 mielde mearrida ovdagoddi sáddet ovddalgihtii várrehusa. Gaskaboddosaš 

huksen- ja juohkingielddus ovddalgihtii várrehus gusto vutnii gaskal Ceavccageađggi ja 

Murggiidgahpperasa. Guovlu ráddjejuvvo mielddus kártta vuođul, man namma lea 

Gaskaboddosaš huksen- ja juohkingielddus Klubbo. Gaskaboddosaš huksen- ja juohkingielddus 

doaibmá dassá go leat mearridan ođđa gielddaplána areálaoasi, dahje njeallje jagi jos ođđa plána 

ii leat mearriduvvon dassážii.    

 

Vuođustus: 

Doaibmabijut guovllus sáhttet hehttet gieldda ođđa gielddaplána areálaoasi plánabarggu ektui.  

 

Administrasjonens innstilling 

Formannskapet vedtar at det skal sendes ut et forhåndsvarsel etter forvaltningslovens § 16. 

Forhåndsvarselet gjelder midlertidig bygge- og delingsforbud på fjordstrekningen mellom 

Mortensnes og Klubbnasen. Området begrenses i henhold til vedlagt kart titulert Midlertidig 

bygge- og delingsforbud Klubbvik. Midlertidig bygge- og delingsforbud vil gjelde inntil ny 

arealdel av kommuneplanen er vedtatt, evt. i fire år dersom det ikke vedtas en ny plan innen fire 

år. 

 

Begrunnelse: 

Tiltak i området kan vanskeliggjøre kommunens planarbeid i forbindelse ny arealdel i 

kommuneplanen.  

 

 Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2011  

Behandling: 

 

Administrasjonen endret innstillingen til: 

 

Formannskapet vedtar at det skal sendes ut et forhåndsvarsel etter forvaltningslovens § 16. 

Forhåndsvarselet gjelder midlertidig bygge- og delingsforbud på fjordstrekningen mellom 

Hammernes og Klubbnasen. Området begrenses i henhold til vedlagt kart titulert Midlertidig 

bygge- og delingsforbud Klubbvik. Midlertidig bygge- og delingsforbud vil gjelde inntil ny 

arealdel av kommuneplanen er vedtatt, evt. i fire år dersom det ikke vedtas en ny plan innen fire 

år. 

 

Begrunnelse: 
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Tiltak i området kan vanskeliggjøre kommunens planarbeid i forbindelse ny arealdel i 

kommuneplanen.  

 

Vedtak: 

 

Den endrede innstillingen enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Formannskapet vedtar at det skal sendes ut et forhåndsvarsel etter forvaltningslovens § 16. 

Forhåndsvarselet gjelder midlertidig bygge- og delingsforbud på fjordstrekningen mellom 

Hammernes og Klubbnasen. Området begrenses i henhold til vedlagt kart titulert Midlertidig 

bygge- og delingsforbud Klubbvik. Midlertidig bygge- og delingsforbud vil gjelde inntil ny 

arealdel av kommuneplanen er vedtatt, evt. i fire år dersom det ikke vedtas en ny plan innen fire 

år. 

 

Begrunnelse: 

Tiltak i området kan vanskeliggjøre kommunens planarbeid i forbindelse ny arealdel i 

kommuneplanen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 11/72 Tomter til tørrfisklager på Kløvnes 

Administrasjonens innstilling 

Omsøkt område forbeholdes femtidig aktivitet i forbindelse med havneområde. 

Administrasjonen gis myndighet til å godkjenne alternativ plassering på østsiden av 

adkomstveien til havneområde.   

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2011  

Behandling: 

 

Administrasjonen la frem ny innstilling: 

 

Omsøkt område forbeholdes femtidig aktivitet i forbindelse med havneområde. 

Administrasjonen gis myndighet til å godkjenne alternativ plassering.  
 

Vedtak: 

 

Den endrede innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Omsøkt område forbeholdes femtidig aktivitet i forbindelse med havneområde. 

Administrasjonen gis myndighet til å godkjenne alternativ plassering.  
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PS 11/73 Tors Kiosk AS v/Tor Gunnar Henriksen - Søknad om tilskudd 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby formannskap gir Tor Gunnar Henriksen et tilskudd på inntil kr 22 875 til 

oppkjøp av konkursboet for Ruitu AS.  Beløpet utgjør 15% av netto kjøpesum 

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader 

4. Dersom bedriften legges ned, støtteobjektet selges eller tas i bruk til annet formål innen 5 

år etter utbetaling av tilskudd, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. 

5. Bedriften anmodes om å legge fram leie/kjøpekontrakt for videre drift innen rimelig tid 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2011  

Behandling: 

 

Administrasjonen la frem nytt pkt. 6 i innstillingen: 

 

6. Skatteattest må foreligge før utbetaling skjer. 

 

 

Forslag fra Berit Ranveig Nilssen: 

 

Nytt pkt. 1: 

 

1. Nesseby kommunestyre gir et tilskudd på kr 76 000 til oppkjøp av konkursboet for Ruitu AS.  Beløpet 

utgjør 50% av netto kjøpeseum. 

 

Votering: 

 

Berit Ranveig Nilssens forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme som ble avgitt for innstillingen. 

 

Pkt. 2, 3, 4, 5 og 6 enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

1. Nesseby kommunestyre gir et tilskudd på kr 76 000 til oppkjøp av konkursboet for 

Ruitu AS.  Beløpet utgjør 50% av netto kjøpeseum. 

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader 

4. Dersom bedriften legges ned, støtteobjektet selges eller tas i bruk til annet formål 

innen 5 år etter utbetaling av tilskudd, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. 

5. Bedriften anmodes om å legge fram leie/kjøpekontrakt for videre drift innen rimelig 

tid 

6. Skatteattest må foreligge før utbetaling skjer. 
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Rett utskrift: 

 

Britt-Inger Olsen 

Møtesekr. 

 

 


