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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 16.03.2012 

Tid: 08:30 

 

 
 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Knut Store 

Oddvar Betten 

Hanne Iversen 

Leder 

Nestleder 

Medlem 

A 

SV 

A 

Jarle Andreassen 

Tor Gunnar Henriksen 

Medlem 

Medlem 

FRP 

H 

 

   

   

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Stian Lindgård  Rådmann 

Britt-Inger Olsen Møtesekretær 
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Saksnr Innhold 

PS 29/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 30/12 Referater 

RS 16/12 Prisjustering for leie av maskiner og utstyr 

RS 17/12 Kommunal- og regionaldep - Det økononomiske opplegget for kommuner og 

fylkeskommuner etter Stortingets vedtak 

RS 18/12 Samarbeidsavtale 

PS 31/12 Behandling av søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig på gnr. 8, bnr. 33. 

PS 32/12 Opprusting av kommunal flytebrygge 

PS 33/12 Nesseby fiskarlag - Søknad om delfinansiering av kran på kaia i Nesseby 

PS 34/12 Leiepriser kommunal flytebrygge 

PS 35/12 Politisk uttalelse - Ny bussrute Kirkenes - Tana bru 

PS 36/12 Søknad om støtte til Aldonrennet 

PS 37/12 Sponsing av startkontingent for Bente Levorsen til Finnmarksløpet 2012 

PS 38/12 Etableringstilskudd 2011 

PS 39/12 Valg av representantskapsmedlem og varamedlem til Finnmark Kommunerevisjon 

IKS for perioden 2011 - 2015 

PS 40/12 Årsrapport - Tidlig intervensjon 

PS 41/12 Søknad om serveringsbevilling Trattoria Capri 

PS 42/12 Søknag om skjenkebevilling 

PS 43/12 Høring - Struktur for læring - utredning om videregående oppplæring i Finnmark 

 

 

 

 

Dagsorden formannskap 16. mars 

 

08.30 – 10.30 Behandling av saker 

10.30-10.45 Informasjon om økonomi mv i kirka v/ Bernhard og Odd Arne  

10.45-11.00 Status stillingsbank v/Tom 

Status sammenslåing av stab og økonomiavdelinga v/Tom og Matti 

11.00-11.15 Bruk av sosiale media/medier – trenger vi retningslinjer og i tilfelle for hvem? v/Stian 

11.15-11.30 Status og muligheter mht. mobildekning v/ Sten 

11.30-12.00 Lunsj 

12.00-  Bibliotek og servicekontor i Ishavssentrert? v/Ann Jorid 

  Status sammenslåing av teknisk og samfunnsutvikling v/Ann Jorid og Oddleif 

Bolig til hjelpetjenesten. Ombygging, nybygg eller bruk av eksisterende bygningsmasse v/Oddleif 

og Anja 

Restanser, prosjekter og oppgaver i forhold til bemanning framover v/Oddleif 

Status forbruk i forhold til budsjett teknisk v/Oddleif 

Oppvekstsenter – varsel om mulig merforbruk til styringsgruppa. Tiltak for å redusere/ unngå 

merforbruk v/Oddleif, jarl og Jon Erland 
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PS 29/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

 

 

Vedtak: 

 

 

 

PS 30/12 Referater 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Referatsakene tatt til orientering. 

 

 

 

 

RS 16/12 Prisjustering for leie av maskiner og utstyr 

RS 17/12 Kommunal- og regionaldep - Det økononomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter 

Stortingets vedtak 

RS 18/12 Samarbeidsavtale 

 

PS 31/12 Behandling av søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig på gnr. 8, bnr. 

33. 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 19-1 avslås søknad om rammetillatelse til 

oppføring av bolig på Gnr. 8, Bnr 33. Rådmannen mener at er svært viktig at Nesseby kommune 

legger til rette for boligbygging. Administrasjonen starter derfor prosessen med å få endret 

planstatus fra hytteområde til område for spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Søknad vil bli tatt 

opp til ny behandling etter en evt. planendring.  
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PS 32/12 Opprusting av kommunal flytebrygge 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket  lyder som følger: 

 

Formannskapet vedtar å oppgradere flytebrygga i Kløvnes havn innenfor en ramme på kr. 

256.000.   

 

Kostnadene, inntil kr. 256.000, finansieres ved bruk av ordinært næringsfond 
 

 

 

 

PS 33/12 Nesseby fiskarlag - Søknad om delfinansiering av kran på kaia i Nesseby 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Det innvilges kr. 180 075,- til kjøp av kran til Kløvnes kai. 

2. Beløpet finansieres over konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Nesseby kommune fremmer et refusjonskrav til Nesseby fiskarlag pålydende tilsvarende 

beløp som de har fått i ekstern finansiering. 
 

 

 

 

PS 34/12 Leiepriser kommunal flytebrygge 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Kommunestyret vedtar følgende priser for leie av plass ved den kommunale flytebrygga på 

Kløvnes: 
 

1. Pris for leie av plass ved flytebrygga settes til kr. 7.185 pr. år.  Betaling av strøm 

kommer i tillegg. 

Ved korttidsleie settes prisen til kr. 800 pr. påbegynt mnd. 

 

2. Leieprisene reguleres årlig. 
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3. Strømforbruket dekkes forskuddsvis og avregnes etter årsslutt i hht. avlest forbruk 

 

4. Rådmannen gis fullmakt til å revidere leiekontraktene i hht. Kommunestyrets vedtak.  

 

5. Fram til nye strømpullerter er på plass og måleravlesning av strøm igangsatt, betales en 

årlig leiepris på kr. 9.000 inkl. strøm 

 

6. Tapte inntekter i forhold til budsjett, beregnet til hhv. kr. 20.000 i 2012 ved reduksjon i 

netto driftsresultat og tilsvarende økning av rammen til teknisk virksomhet.  Tapte 

inntekter for  2013, kr. 140.000 legges inn i konsekvensjustert budsjett. 
 

 

 

 

PS 35/12 Politisk uttalelse - Ny bussrute Kirkenes - Tana bru 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Nesseby kommunestyre støtter Tana kommunestyrets uttalelse vedr. ny bussrute Kirkenes – Tana bru, og 

oversender uttalelsen til Finnmark fylkeskommune v/kultur-, næring og samferdsel. 

 

 

 

 

PS 36/12 Søknad om støtte til Aldonrennet 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1.  Nesseby kommunestyre bevilger kr 5 000,- til Aldonrennet 2012. 

 

2. Beløpet belastes ”Etter formannskapets bestemmelse” konto 147.000.40011 
 

 

 

PS 37/12 Sponsing av startkontingent for Bente Levorsen til Finnmarksløpet 2012 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket  lyder som følger: 
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1. Nesseby kommunestyre sponser Bente Levorsens deltakelse i Finnmarksløpet 2012 med 

kr 4 500,- som skal dekke startkontingent i 500 km klassen. 

 

2. Beløpet belastes ”Etter formannskapets bestemmelse” konto 147.000.40011 
 

 

 

 

PS 38/12 Etableringstilskudd 2011 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Nesseby kommunestyre innvilger kr 90 000,- som skal benyttes til etableringstilskudd 2011. 

 

Beløptet belastes ”Etter kommunestyrets bestemmelse”  konto …………. 

 

 

 

 

PS 39/12 Valg av representantskapsmedlem og varamedlem til Finnmark 

Kommunerevisjon IKS for perioden 2011 - 2015 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Som representantskapsmedlem og varamedlem til Finnmark Kommunerevisjon IKS velges: 

 

Medlem:………………………………. Varamedlem:……………………………………. 

 

 

 

 

PS 40/12 Årsrapport - Tidlig intervensjon 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 
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Årsrapporten tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

PS 41/12 Søknad om serveringsbevilling Trattoria Capri 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Tor Gunnar Henriksen ba formannskapet vurdere hans habilitet da han er medeier i bygget som leies ut til søker, og 

fratrådte. 

 

Formannskapet erklærte Tor Gunnar Henriksen innhabil etter Forvaltningslovens §6 2. ledd. 

 

 

Vedtak: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Trattoria Capri v/Deniz Bardakci innvilges serveringsbevilling 

 

2. Som styrer for serveringsbevilling godkjennes Deniz Bardakci 

 

3. Serveringsbevillingen gis med forbehold om dokumentert vandelsattest fra Politiet. 

Dokumentasjon i nevnte forhold skal være innhentet og godkjent av kommunen før 

serveringsbevillingen trer i kraft. 

 

4. Det stilles vilkår til bevillingen, jfr. serveringsloven 

 

a. Etablererprøven skal være avviklet og bestått før bevillingen trer i kraft. 

b. Bevillingen skal utøves på en slik måte at de bestemmelser som er gitt i 

serveringsloven til enhver tid skal være oppfylt. For øvrig må bevillingen 

utøves på en forsvarlig måte.    

  

5. Dersom kravene til vandel brytes eller det skjer brudd på serveringsloven, kan 

bevillingen inndras, jfr. serveringslovens § 19. 
 

 

 

 

PS 42/12 Søknag om skjenkebevilling 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Tor Gunnar Henriksen ba formannskapet vurdere hans habilitet da han er medeier i bygget som leies ut til søker, og 

fratrådte. 
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Formannskapet erklærte Tor Gunnar Henriksen innhabil etter Forvaltningslovens §6 2. ledd. 

 

 

Vedtak: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret  lyder som følger: 

 

1. Trattoria Capri v/Deniz Bardakci innvilges skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og 

brennevin frem til 30.06.2016. 

 

2. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Deniz Bardakci med Fatma Bardakci som 

stedfortreder. 

 

3. Skjenkebevillingen gis med forbehold om godkjent krav i henhold til vandel fra politi.   

Dokumentasjon i nevnte forhold skal være innhentet og godkjent av kommunen før 

serveringsbevillingen trer i kraft. 

 

4. Ute servering innvilges i henhold til tegninger 

 

5. Det stilles vilkår til bevillingen, jfr. alkoholloven 

 

a. Skjenking av alkohol kan ikke utøves av mindreårige 

b. Kunnskapsprøven skal være avviklet og bestått før bevilling trer i kraft. 

c. Bevillingen skal utøves på en slik måte at de bestemmelser som er gitt i 

alkoholloven til en hver tid skal være oppfylt. For øvrig må bevillingen 

utøves på en forsvarlig måte. 

 

6. Dersom krav til vandel brytes eller det skjer brudd på alkoholloven, kan bevillingen 

inndras, jfr. alkoholloven § 1-8 

 

 

7. Skjenketider i henhold til kommunestyrets vedtak nr 23/03 er som følger: 

 
 Åpningstider:  

Mandag - søndag kl. 06.00 - 03.00 

 

Skjenketider:  

Skjenking av øl og vin:  

Mandag – lørdag:  kl. 0900 – 0300 

Søndag:  kl. 1300 – 0300 

 

Skjenking av brennevin med de begrensninger som gjelder i Alkohollovens § 4-4, sjette ledd: 

Mandag til søndag kl. 13.00 - 03.00 

 
 

 

 

Vedtak: 
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PS 43/12 Høring - Struktur for læring - utredning om videregående oppplæring i 

Finnmark 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Unjárgga/ Nesseby formannskap vedtar vedlagte høringsuttalelse. 
 

 

 

 

Møtet hevet. 

 

Rett utskrift: 

Britt-Inger Olsen(sign.) 


