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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret 

Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 19.12.2011 

Tid: 10:00 

 

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Knut Inge Store 

Hanne Iversen 

Magnhild I Mathisen 

Jan Hansen 

Jørn Stefan Opdahl 

Jarle W Andreassen 

Elena Medhus 

Marit Kjerstad 

Tor Gunnar Henriksen 

Tone Lise Roska 

Anja K Pedersen Noste 

Oddvar Betten 

 

Leder 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Nestleder 

 

A 

A 

A 

A 

A 

FRP 

FRP 

TVP 

H 

H 

SV 

SV 

 

   

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Berit Ranveig Nilssen 

Ina Kristine Store 

Linn Jeanne Muotka 

 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

 

SFP 

A 

SV 

   

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ingen  Berit Ranveig Nilssen SFP 

Jim Njuolla 

Anja Helena Øfsti Uglem 

Ina Kristine Store 

Linn Jeanne Muotka 

A 

SV 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Stian Lindgård 

Britt-Inger Olsen 

 

Rådmann 

Møtesekretær 
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Saksnr Innhold 

PS 65/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 66/11 Referater 

RS Søknad om godkjenning av ny skjenkestyrer for salgsbevilling Coop Finnmark 

avdeling Varangerbotn 

PS 67/11 Overforbruk 2011 -Teknisk virksomhet 

PS 68/11 Rehablitering av gymsal og garderobe 

PS 69/11 Forslag til endring av sammensetningen i Nesseby Ungdomsråd 

PS 70/11 Rullering av kommuneplan for idrett og fysiske aktiviteter 

PS 71/11 Søknad om tilskudd - Samenes Idrettsforbund - Norge 

PS 72/11 Søknad om tilskudd - Varanger Arctic Kite Enduro 

PS 73/11 Budsjett 2012 - økonomiplan 2012 - 2015 

PS 74/11 Budsjettregulering 1/2011 

 

PS 75/11      Berit Ranveig Nilssen – søknad om permisjon  

 

 

 

Rådmann Stian Lindgård orienterte om folkevalgtopplæringa som vil bli avviklet i januar 2012. 

 

Jim Njuolla og Tone Lise Roska valgt til å underskrive protokollen. 

 

Hanne Iversen ba om permisjon etter behandling av sak 69/11 og fikk innvilget dette. Hun møtte opp igjen til 

behandling av sak 73/11.  

 

Sak 73/11  ble behandlet som siste sak. 
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PS 65/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

 

 

 

PS 66/11 Referater 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Referatsakene tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

RS  Søknad om godkjenning av ny skjenkestyrer for salgsbevilling Coop Finnmark avdeling Varangerbotn 

PS 67/11 Overforbruk 2011 -Teknisk virksomhet 

Administrasjonens innstilling 

Overforbruket i teknisk virksomhet skal søkes redusert ved: 

 

1. en grundig gjennomgang av inntektsmuligheter og refusjoner 

 

2. redusert aktivitet og innkjøpsstopp 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 28.11.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: 

 

Overforbruket i teknisk virksomhet skal søkes redusert ved: 

 

1. En grundig gjennomgang av inntektsmuligheter og refusjoner 

 

2. Redusert aktivitet og innkjøpsstopp 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtaket lyder som følger: 

 

Overforbruket i teknisk virksomhet skal søkes redusert ved: 

 

1. En grundig gjennomgang av inntektsmuligheter og refusjoner 

 

2. Redusert aktivitet og innkjøpsstopp 

 

 

 

 

PS 68/11 Rehablitering av gymsal og garderobe 

Administrasjonens innstilling 

Nesseby formannskap vedtar å fremme søknad om tilskudd til Fylkeskommunen. 

 

Inndekning av kommunens egenandel skjer ved låneopptak. 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 28.11.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: 

 

Nesseby formannskap vedtar å fremme søknad om tilskudd til Fylkeskommunen. 

 

Inndekning av kommunens egenandel skjer ved låneopptak. 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Nesseby formannskap vedtar å fremme søknad om tilskudd til Fylkeskommunen. 

 

Inndekning av kommunens egenandel skjer ved låneopptak. 

 

 

 

PS 69/11 Forslag til endring av sammensetningen i Nesseby Ungdomsråd 

Administrasjonens innstilling 
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Ungdomsrådet skal bestå av 3 medlemmer. Et medlem fra Formannsskapet/Kommunestyret (som kan holde 

ungdommen orientert om det som skjer i politikken) De to andre medlemmene skal være ungdom mellom 16 og 30 

år. Lederen for Ungdomsrådet kan velges blant de 3 medlemmene.  

 

Som medlemmer i Nesseby ungdomsråd velges: 

 

Medlemmer:     Personlige varamedlemmer: 

        

1. ……………………………………….. 1. ………………………………….. 

2. ……………………………………….. 2. ………………………………….. 

3. ……………………………………….. 3. ………………………………….. 

 

Som leder velges: 

 

…………………………………………………. 

 

 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Fellesforslag: 

 

Aldersgrensen settes fra 14 – 30 år. 

 

Medlemmer:    Varamedlemmer: 

 

1. Nils Henrik Lindi  Evelyn Nilsen 

2. Ina Store   Hanne Iversen 

3. Lars Martin Henriksen  Øyvind Erichsen 

4. Ann Ch. Hansen   Tor Ivar Hauge 

5. Det 5. medlem og varamedlem velges av elevrådet 

 

 

Vedtak: 

 

Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Aldersgrensen settes fra 14 – 30 år. 

 

Medlemmer:    Varamedlemmer: 

 

1. Nils Henrik Lindi  Evelyn Nilsen 

2. Ina Store   Hanne Iversen 

3. Lars Martin Henriksen  Øyvind Erichsen 

4. Ann Ch. Hansen   Tor Ivar Hauge 

5. Det 5. medlem og varamedlem velges av elevrådet 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Fellesforslag fra Tverrpolitisk liste og Arbeiderpartiet: 
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Det 5. medlem og varamedlem velges hvert år av elevrådet.  Representantene sitter gjennom gjeldende skoleår.  For 

øvrig velges Ungdomsrådet for hele perioden. 

 

Forslag fra Hanne Iversen: 

 

Medlemmer:    Varamedlemmer: 

 

1. Leder Ina Store    Hanne Iversen 

2. Nils Henrik Linde  Evelyn Nilsen 

3. Lars Martin Henriksen  Øyvind Erichsen 

4. Ann Ch. Hansen   Tor Ivar Hauge 

5. Det 5. medlem og varamedlem velges av elevrådet 

 

Ungdomsrådet velges for hele valgperioden. 

 

Vedtak: 

 

Fellesforslag fra Tverrpolitisk liste og AP samt forslag fra Hanne Iversen enstemmig vedtatt, ellers som 

formannskapets innstilling. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Aldersgrensen settes fra 14 – 30 år. 

 

Det 5. medlem og varamedlem velges hvert år av elevrådet.  Representantene sitter gjennom gjeldende skoleår.  For 

øvrig velges Ungdomsrådet for hele perioden. 

 

Medlemmer:    Varamedlemmer: 

 

1. Leder Ina Store    Hanne Iversen 

2. Nils Henrik Linde  Evelyn Nilsen 

3. Lars Martin Henriksen  Øyvind Erichsen 

4. Ann Ch. Hansen   Tor Ivar Hauge 

5. Det 5. medlem og varamedlem velges av elevrådet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 70/11 Rullering av kommuneplan for idrett og fysiske aktiviteter 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby kommune vedtar den fremlagte kommuneplan for Idrett og Fysiske aktiviteter 2012-2015 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Nesseby kommune vedtar den fremlagte kommuneplan for Idrett og Fysiske aktiviteter 2012-2015 
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Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Forslag fra AP v/Jørn Opdahl: 

 

Kap. 5 omgjøres til Handlingsprogram 2012-2013.  Dette rulleres årlig. 

 

 

Votering: 

 

Jørn Opdahls forslag enstemmig vedtatt, ellers som formannskapets innstilling. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Nesseby kommune vedtar den fremlagte kommuneplan for Idrett og Fysiske aktiviteter 2012-2015 

Kap. 5 omgjøres til Handlingsprogram 2012-2013.  Dette rulleres årlig. 

 

 

 

 

PS 71/11 Søknad om tilskudd - Samenes Idrettsforbund - Norge 

Administrasjonens innstilling 

1) Nesseby kommune gir 6000,- i tilskudd til Samenes Idrettsforbund for deltakelse i Arctic 

Winter Games i Canada 2012. 

2) Tilskuddet utbetales fra kontoen ”etter kommunestyrets bestemmelse” 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Fellesforslag: 

 

1. I forbindelse med spesielle arrangement/deltakelse kan det gis tilskudd på inntil kr 4 000,-. 

 

2. Nesseby kommune gir 4 000,- i tilskudd til Samenes Idrettsforbund for deltakelse i Arctic Winter Games i 

Canada 2012. 

 

3. Tilskuddet utbetales fra kontoen ”etter kommunestyrets bestemmelse” 

 

 

Vedtak: 

 

Fellesforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

1. I forbindelse med spesielle arrangement/deltakelse kan det gis tilskudd på inntil kr 4 000,-. 

 

2. Nesseby kommune gir 4 000,- i tilskudd til Samenes Idrettsforbund for deltakelse i Arctic Winter Games i 

Canada 2012. 

 

3. Tilskuddet utbetales fra kontoen ”etter kommunestyrets bestemmelse” 



Side 8 av 14 

 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. I forbindelse med spesielle arrangement/deltakelse kan det gis tilskudd på inntil kr 4 000,-. 

 

2. Nesseby kommune gir 4 000,- i tilskudd til Samenes Idrettsforbund for deltakelse i Arctic Winter Games i 

Canada 2012. 

 

3. Tilskuddet utbetales fra kontoen ”etter kommunestyrets bestemmelse” 

 

 

 

 

 

 

PS 72/11 Søknad om tilskudd - Varanger Arctic Kite Enduro 

Administrasjonens innstilling 

1) Nesseby kommune gir 5000,- i tilskudd til Varanger Kite club for gjennomføring av 

arrangementet VAKE 

2) Tilskuddet utbetales fra kontoen ”etter kommunestyrets bestemmelse” 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Fellesforslag: 

 

1. I forbindelse med spesielle arrangement/deltakelse kan det gis tilskudd på inntil kr 4 000,-. 

 

2. Nesseby kommune gir 4 000,- i tilskudd til Varanger Kite club for gjennomføring av arrangementet VAKE 

 

3. Tilskuddet utbetales fra kontoen ”etter kommunestyrets bestemmelse” 

 

Vedtak: 

 

Fellesforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

1. I forbindelse med spesielle arrangement/deltakelse kan det gis tilskudd på inntil kr 4 000,-. 

 

2. Nesseby kommune gir 4 000,- i tilskudd til Varanger Kite club for gjennomføring av arrangementet VAKE 

 

3. Tilskuddet utbetales fra kontoen ”etter kommunestyrets bestemmelse” 
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Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. I forbindelse med spesielle arrangement/deltakelse kan det gis tilskudd på inntil kr 4 000,-. 

 

2. Nesseby kommune gir 4 000,- i tilskudd til Varanger Kite club for gjennomføring av arrangementet VAKE 

 

3. Tilskuddet utbetales fra kontoen ”etter kommunestyrets bestemmelse” 

 

 

 

 

PS 73/11 Budsjett 2012 - økonomiplan 2012 - 2015 

Formannskapets innstilling 

1. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 23 650 000 til finansiering av 

investeringstiltak i årsbudsjett 2012. 

 

 Kr 7 100 000 til 1. byggetrinn Solsiden 

 Kr 4 550 000 til oppgradering av kommunale bygg 

 Kr 12 000 000 til fiskemottak Kløvnes 

Det forutsettes en langsiktig leiekontrakt over minimum 10 år, som dekker renter og 

avdrag ved bygging av fiskemottaket, før oppstart av bygging. 

Alle låneopptak tas som serielån med like store avdrag vektet til 20 år. 

2. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 2 000 000 i Husbanken til videre utlån.  

3. Ordførerens godtgjørelse settes til kr 595 000 pr år fra og med 01.01.2012 

4. Varaordførerens godtgjørelse settes til kr 59 500 pr år fra og med 01.01.2012 

5. Møtegodtgjørelse fastsettes som følger: 

a) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte 

b) Kommunestyremedlemmer kr700 pr møte 

c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte 

Satsene gjelder fra 01.01.2012. 

 

6. Det kommunale skatteøre settes lik maksimal skatteøre for 2012. 

7. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats. 

8. Det innføres foreldrebetaling for opphold i barnehage 

Husholdninger med inntekt under 3G: kr 500,- pr mnd inkl mat 

Husholdninger med inntekt over 3G: kr 1 500,- pr mnd inkl mat 

50 % søskenmoderasjon. 

9. Det innføres foreldrebetaling for SFO med kr 950,- pr mnd  

50 % søskenmoderasjon. 

10. Netto ramme for VSM/Tana og Varanger museumsstiftelse settes til kr 847 130,- 

11. Husleie for VSM/Tana og Varanger museumsstiftelse settes til kr 1 110 000.- 

12. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned. 

13. Årsbudsjett for 2012 vedtas med et netto driftsresultat på kr 1 514 640. 
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14. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 382 930. 

15. Nesseby kommunestyre vedtar framlagte forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 hvor 

årsbudsjett 2012 utgjør første år i økonomiplanperioden. 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 28.11.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

16. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 23 650 000 til finansiering av 

investeringstiltak i årsbudsjett 2012. 

 

 Kr 7 100 000 til 1. byggetrinn Solsiden 

 Kr 4 550 000 til oppgradering av kommunale bygg 

 Kr 12 000 000 til fiskemottak Kløvnes 

Det forutsettes en langsiktig leiekontrakt over minimum 10 år, som dekker renter og 

avdrag ved bygging av fiskemottaket, før oppstart av bygging. 

Alle låneopptak tas som serielån med like store avdrag vektet til 20 år. 

17. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 2 000 000 i Husbanken til videre utlån.  

18. Ordførerens godtgjørelse settes til kr 595 000 pr år fra og med 01.01.2012 

19. Varaordførerens godtgjørelse settes til kr 59 500 pr år fra og med 01.01.2012 

20. Møtegodtgjørelse fastsettes som følger: 

d) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte 

e) Kommunestyremedlemmer kr700 pr møte 

f) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte 

Satsene gjelder fra 01.01.2012. 

 

21. Det kommunale skatteøre settes lik maksimal skatteøre for 2012. 

22. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats. 

23. Det innføres foreldrebetaling for opphold i barnehage 

Husholdninger med inntekt under 3G: kr 500,- pr mnd inkl mat 

Husholdninger med inntekt over 3G: kr 1 500,- pr mnd inkl mat 

50 % søskenmoderasjon. 

24. Det innføres foreldrebetaling for SFO med kr 950,- pr mnd  

50 % søskenmoderasjon. 

25. Netto ramme for VSM/Tana og Varanger museumsstiftelse settes til kr 847 130,- 

26. Husleie for VSM/Tana og Varanger museumsstiftelse settes til kr 1 110 000.- 

27. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned. 

28. Årsbudsjett for 2012 vedtas med et netto driftsresultat på kr 1 514 640. 

29. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 382 930. 

30. Nesseby kommunestyre vedtar framlagte forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 hvor 

årsbudsjett 2012 utgjør første år i økonomiplanperioden. 
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Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Fellesforslag fra SV og Arbeiderpartiet: 

 
Pkt. 8.   Det innføres foreldrebetaling for opphold i barnehage ; 

Husholdninger med inntekt under 5 G,  kr 500,- pr mnd inkl mat, 50 % 
søskenmoderasjon 
Husholdninger med inntekt over 5 G,  kr  1 500,-  pr mnd inkl mat,  50 % 
søskenmoderasjon 

Pkt. 9 Det innføres foreldrebetaling for SFO med kr 750. pr mnd , 50 % søskenmoderasjon 
 
Inndekkes:  Netto driftsresultat reduseres tilsvarende, 
 
 

Votering:   

 

Fellesforslag satt opp mot pkt 8 og 9 i innstillingen. 

Fellesforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag fra Tverrpolitisk liste v/Marit Kjerstad: 

 

Forslag om økning av kai-leie flytebrygge Kløvnes kai økes til kr 36 000,- i året. 

 

Votering: 

 

Forslaget falt med 1 mot 13 stemmer. 

 

 

Forslag fra Tverrpolitisk liste v/Marit Kjerstad:  

 

Forslag om at Nesseby kommune fortsatt kjøper landbruksoppgaver fra Tana. 

Inndekning fra kai-leie Kløvnes. 

 

Votering: 

 

Forslaget falt med 1 mot 13 stemmer. 

 

 

Fellesforslag: 

 

Pkt. 3.  Ordførergodtgjørelsen settes til 77% av hver tid gjeldende Stortingsrepresentanters lønn. 

 

Pkt. 4.  Varaordførergodtgjørelsen settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. 

 

Votering: 

 

Fellesforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Pkt. 15 enstemmig vedtatt med de vedtatte endringsforslag, resten som innstillingen. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

31. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 23 650 000 til finansiering av investeringstiltak i 

årsbudsjett 2012. 

 

 Kr 7 100 000 til 1. byggetrinn Solsiden 

 Kr 4 550 000 til oppgradering av kommunale bygg 

 Kr 12 000 000 til fiskemottak Kløvnes 
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Det forutsettes en langsiktig leiekontrakt over minimum 10 år, som dekker renter og avdrag ved bygging 

av fiskemottaket, før oppstart av bygging. 

Alle låneopptak tas som serielån med like store avdrag vektet til 20 år. 

32. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 2 000 000 i Husbanken til videre utlån.  

33. Ordførergodtgjørelsen settes til 77% av hver tid gjeldende Stortingsrepresentanters lønn. 

34. Varaordførergodtgjørelsen settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. 

35. Møtegodtgjørelse fastsettes som følger: 

g) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte 

h) Kommunestyremedlemmer kr700 pr møte 

i) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte 

Satsene gjelder fra 01.01.2012. 

36. Det kommunale skatteøre settes lik maksimal skatteøre for 2012. 

37. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats. 

38. Det innføres foreldrebetaling for opphold i barnehage 

Husholdninger med inntekt under 5G, kr 500,- pr mnd inkl mat, 50% søskenmoderasjon 

Husholdninger med inntekt over 5G,  kr 1 500,- pr mnd inkl mat, 

50 % søskenmoderasjon. 

39. Det innføres foreldrebetaling for SFO med kr 750,- pr mnd,  

50 % søskenmoderasjon. 

Inndekkes:  Netto driftsresultat reduseres tilsvarende. 

40. Netto ramme for VSM/Tana og Varanger museumsstiftelse settes til kr 847 130,- 

41. Husleie for VSM/Tana og Varanger museumsstiftelse settes til kr 1 110 000.- 

42. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned. 

43. Årsbudsjett for 2012 vedtas med et netto driftsresultat på kr 1 514 640. 

44. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 382 930. 

45. Nesseby kommunestyre vedtar framlagte forslag til økonomiplan for 2012 – 201, med de vedtatte 

endringsforslag,  hvor årsbudsjett 2012 utgjør første år i økonomiplanperioden 

 

 

 

PS 74/11 Budsjettregulering 1/2011 

Administrasjonens innstilling 

Følgende endringer og nye tiltak gjennomføres for 2011 og reguleres inn i årsbudsjettet: 

1. Tidligere års underskudd (underdekning) fra investeringsregnskapet, til sammen 

kr 317.088,95, i dekkes inn i år. Det som ikke er finansiert i tiltakene under, finansieres 

ved bruk av disposisjonsfond. 

 Kommunestyret ber administrasjonen se til at det ikke iverksettes 

investeringstiltak som ikke er ført opp i årsbudsjettet eller som mangler 

finansiering. 

2. Gressmattene i de 2 ballbingene kan selges til fylkeskommunen. Inntektene fra 

finansierer tilbakeføring av ballbingenes mellomfinansiering fra næringsfond med 

kr 82.000. Resten, kr 118.000, brukes til å dekke tidligere års underskudd i 

investeringsregnskapet. 

3. Vedlagt forslag til innregulering av investeringsprosjekter med finansiering fra VSM 

vedtas. 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Følgende endringer og nye tiltak gjennomføres for 2011 og reguleres inn i årsbudsjettet: 
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4. Tidligere års underskudd (underdekning) fra investeringsregnskapet, til sammen 

kr 317.088,95, i dekkes inn i år. Det som ikke er finansiert i tiltakene under, finansieres 

ved bruk av disposisjonsfond. 

 Kommunestyret ber administrasjonen se til at det ikke iverksettes 

investeringstiltak som ikke er ført opp i årsbudsjettet eller som mangler 

finansiering. 

5. Gressmattene i de 2 ballbingene kan selges til fylkeskommunen. Inntektene fra 

finansierer tilbakeføring av ballbingenes mellomfinansiering fra næringsfond med 

kr 82.000. Resten, kr 118.000, brukes til å dekke tidligere års underskudd i 

investeringsregnskapet. 

6. Vedlagt forslag til innregulering av investeringsprosjekter med finansiering fra VSM 

vedtas. 
 

 

 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Følgende endringer og nye tiltak gjennomføres for 2011 og reguleres inn i årsbudsjettet: 

7. Tidligere års underskudd (underdekning) fra investeringsregnskapet, til sammen 

kr 317.088,95, i dekkes inn i år. Det som ikke er finansiert i tiltakene under, finansieres 

ved bruk av disposisjonsfond. 

 Kommunestyret ber administrasjonen se til at det ikke iverksettes 

investeringstiltak som ikke er ført opp i årsbudsjettet eller som mangler 

finansiering. 

8. Gressmattene i de 2 ballbingene kan selges til fylkeskommunen. Inntektene fra 

finansierer tilbakeføring av ballbingenes mellomfinansiering fra næringsfond med 

kr 82.000. Resten, kr 118.000, brukes til å dekke tidligere års underskudd i 

investeringsregnskapet. 

9. Vedlagt forslag til innregulering av investeringsprosjekter med finansiering fra VSM 

vedtas. 
 

 

 

 

 

PS 75/11 Søknad om fritak fra vervet som kommunestyrerepresentant 

Administrasjonens innstilling: 

 

1. Berit Ranveig Nilssen innvilges fritak fra vervet som kommunestyrerepresentant for Sáme Álbmot 

Bellodat/Samefolkets parti så lenge hun innehar stillinga som virksomhetsleder for oppvekstsenteret. 

 

2. 1. varamedlem Siv Annie Mathisen rykker opp som fast medlem til kommunestyret, og som 2. 

varamedlem i formannskapet, i Berit Ranveig Nilssens sted.  

3. Det foretas nytt valgoppgjør som innebærer at Ravdna M N Gaup rykker opp som 5. varamedlem for Sáme 

Álbmot Bellodat/Samefolkets parti til kommunestyret. 
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Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

1. Berit Ranveig Nilssen innvilges fritak fra vervet som kommunestyrerepresentant for Sáme Álbmot 

Bellodat/Samefolkets parti så lenge hun innehar stillinga som virksomhetsleder for oppvekstsenteret. 

2. 1. varamedlem Siv Annie Mathisen rykker opp som fast medlem til kommunestyret, og som 2. 

varamedlem i formannskapet, i Berit Ranveig Nilssens sted.  

3. Det foretas nytt valgoppgjør som innebærer at Ravdna M N Gaup rykker opp som 5. varamedlem for Sáme 

Álbmot Bellodat/Samefolkets parti til kommunestyret. 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 19.12.2011  

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Berit Ranveig Nilssen innvilges fritak fra vervet som kommunestyrerepresentant for Sáme Álbmot 

Bellodat/Samefolkets parti så lenge hun innehar stillinga som virksomhetsleder for oppvekstsenteret. 

2. 1. varamedlem Siv Annie Mathisen rykker opp som fast medlem til kommunestyret, og som 2. 

varamedlem i formannskapet, i Berit Ranveig Nilssens sted.  

3. Det foretas nytt valgoppgjør som innebærer at Ravdna M N Gaup rykker opp som 5. varamedlem for Sáme 

Álbmot Bellodat/Samefolkets parti til kommunestyret. 

 

 

 

 

 

 

Møtet hevet. 

 

Rett utskrift: 

 

Britt-Inger Olsen 

 

 


