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Unjárgga gielda 
Nesseby kommune  

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 16.04.2012 

Tid: 18:00 

 

 
 

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no.  Varamenn 

møter kun ved spesiell innkalling. 

 

Spørretimen utgår. 

 

 

 

Innkalling er sendt til:   

Navn Funksjon Representerer 

   

   

Knut Inge Store 

Hanne Iversen 

Ina Kristine Store 

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 

Siv Annie Mahisen 

Oddvar Betten 

Linn Jeanne Muotka 

Astrid Siri 

Nina Ingeborg Persen 

Linn Jeanett Bergmo Store 

Jim Njuolla 

Heidi Olsen 

Verner Methi 

Helmer Kåre Losoa 

Per Torbjørn Aune 

Nils I Noste 

Torgeir Olsen 

Ane-Helen Pedersen 

Stig Erling Johnsen 

Esther Karin Stina 

Arild Johnsen 

Charles Petterson 

Kjell-Harald Erichsen 

Kate Johanne Utsi 

Harald Store 

Inger Anita Smuk 

Laila Strandbakke Smuk 

Leder 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Nestleder 

Medlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem  

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem  

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

FRP 

FRP 

TVP 

H 

H 

SFP 

SFP 

SV 

SV 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

FRP 

FRP 

FRP 

FRP 

FRP 

TVP 

TVP 

TVP 

TVP 

H 

H 
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Tor Ivar Hauge 

Mari-Ann Nilssen 

Terje Arild Nilssen 

 Gunn-Britt Retter 

Jan Ivvár Juuso Smuk 

Ingvald Andersen 

Jo Dikkanen 

Rávdná Márjá N. Gaup 

Kirsti Bergstø 

Sissel Røstgård 

Kari Moan 

Eirik Larsen 

Anja Helena Øfsti Uglem 

 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

H 

H 

H 

SFP 

SFP 

SFP 

SFP 

SFP 

SV 

SV 

SV 

SV 

SV 

   

 

 

 

 

Varangerbotn, 10.04. 2012  

 

 

 

Knut Store 

ordfører 
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Saksnr Innhold 

PS 7/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 8/12 Referater 

RS 4/12 Kommunal- og regionaldep - Det økononomiske opplegget for kommuner og 

fylkeskommuner etter Stortingets vedtak 

RS 5/12 Rapport fra kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Nesseby kommune 2011 

RS 6/12 Åpent brev til nyvalgte politikere 

RS 7/12 Satsing på boliger i distriktene 

RS 8/12 Nasjonal forventing til regional og kommunal planlegging 

RS 9/12 Språklig henstilling 

RS 10/12 Kontrollutvalgets årsplan for 2012 

RS 11/12 Orientering Nesseby oppvekstsenter 

RS 12/12 Engasjementsbrev - vilkår for oppdraget 2012 

PS 9/12 Forvaltningsrevisjonsrapport næringsfond 

PS 10/12 Kontrollutvalgets årsrapport 2011 

PS 11/12 Eierskapskontroll Indre Finnmark Utviklingsselskap AS 

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

IKS for perioden 2011 - 2015 

PS 13/12 Leiepriser kommunal flytebrygge 

PS 14/12 Politisk uttalelse - Ny bussrute Kirkenes - Tana bru 

PS 15/12 Årsrapport - Tidlig intervensjon 

PS 16/12 Etableringstilskudd 2011 

PS 17/12 Søknad om skjenkebevilling 

PS 18/12 Søknad om serveringsbevilling Trattoria Capri 

PS 19/12 Atle Larssen - Søknad om fritak for behandlingsgebyr reguleringsplan 

PS 20/12 Salg av kommunebrakka i Nyborg 

PS 21/12 

 

PS 22/12 

Finanisering av spesifiserte driftskostnader innen teknisk drift 

 

Endring i tidligere vedtak om klassetur i Norden  -  Ettersendes 
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PS 7/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 
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PS 8/12 Referater 

RS 4/12 Kommunal- og regionaldep - Det økononomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter 

Stortingets vedtak 

RS 5/12 Rapport fra kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Nesseby kommune 2011 

RS 6/12 Åpent brev til nyvalgte politikere 

RS 7/12 Satsing på boliger i distriktene 

RS 8/12 Nasjonal forventing til regional og kommunal planlegging 

RS 9/12 Språklig henstilling 

RS 10/12 Kontrollutvalgets årsplan for 2012 

RS 11/12 Orientering Nesseby oppvekstsenter 

RS 12/12 Engasjementsbrev - vilkår for oppdraget 2012 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

07.03.2012 

2012/288-0 / 

033 

  Britt Inger Olsen 

40 44 05 04 

britt-

inger.olsen@nesseby.kom

mune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Gielddastivra/Kommunestyret 9/12 16.04.2012 

   

   

   

   

   

 

Vedlegg:  Revisjonsrapport – Næringsfond i perioden 2006-2010  

                 Nesseby kommune Februar 2011 

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport næringsfond 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret  

 

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling og oversender 

forvaltningsrevisjonsrapporten Næringsfond til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune bør vurdere om måten næringsstøtte gis på gir nødvendig 

effekt på samfunns / næringsutviklingen i kommunen. 

Kontrollutvalget vil påpeke at det ikke er registrert saker der Nesseby kommune har benyttet 

seg av adgangen til å kreve tilbake forholdsmessig andel av støtte. 

Det finnes ingen systemer og rutiner for sikring av krav som stilles i tilsagnene. 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

 

 

Vurderinger 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

10.04.2012 

2012/288-0 / 

033 

  Britt Inger Olsen 

40 44 05 04 

britt-

inger.olsen@nesseby.kom

mune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Gielddastivra/Kommunestyret 10/12 16.04.2012 

   

   

   

   

   

Vedlegg:  Kontrollutvalgets årsrapport 2011 med saksoversikt. 

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2011 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 tas til orientering. 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

 

 

Vurderinger 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

10.04.2012 

2012/288-0 / 

033 

  Britt Inger Olsen 

40 44 05 04 

britt-

inger.olsen@nesseby.kom

mune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Gielddastivra/Kommunestyret 11/12 16.04.2012 

   

   

   

   

   

Vedlegg:  Rapport om Eierskapskontroll Indre Finnmark Utviklingsselskap AS 

 

Eierskapskontroll Indre Finnmark Utviklingsselskap AS 

Kontrollutvalget har i sitt møte den 23. februar 2012 under sak 07/12 Eierskapskontroll ved Indre Finnmark 

Utviklingsselskap AS, fattet følgende vedtak: 

 

Kontrollutvalget oversender rapporten om eierskapskontroll i Indre Finnmark Utviklingsselskap AS til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

 
 

 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 
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Vurderinger 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

08.03.2012 

2011/637-0 / 

033 

  Britt Inger Olsen 

40 44 05 04 

britt-

inger.olsen@nesseby.kom

mune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 39/12 16.03.2012 

Gielddastivra/Kommunestyret 12/12 16.04.2012 

   

   

   

   

 

 

Valg av representantskapsmedlem og varamedlem til Finnmark Kommunerevisjon IKS 

for perioden 2011 - 2015 

Administrasjonens innstilling 

 

Som representantskapsmedlem og varamedlem til Finnmark Kommunerevisjon IKS velges: 

 

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

 
 

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:……………………………………. 
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Bakgrunn for saken 

 
 

 

 

Vurderinger 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

07.03.2012 

2012/346-0 /  

  Oddleif Nilsen 

40 44 05 22 

oddleif.nilsen@nesseby.k

ommune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 34/12 16.03.2012 

Gielddastivra/Kommunestyret 13/12 16.04.2012 

   

   

   

   

 

 

Leiepriser kommunal flytebrygge 

Administrasjonens innstilling 

 

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 indeksreguleres årlig. 

 

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. 

 

 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 
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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. 

 

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. 
 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

I forbindelse med behandling av økonomiplan for 2012 – 2015 vedtok kommunestyret å øke 

prisen for leie av plass ved den kommunale flytebrygga på Kløvnes, fra kr. 4.000 pr. år, til kr. 

16.000 pr. år.  Prisen inkluderer fri bruk av strøm. 

 

Nesseby Fiskarlag har protestert på økningen.  Administrasjonen og den politiske ledelse har  

avholdt et møte med representanter for fiskarlaget.  Fiskarlaget mente prisen ikke gjenspeilet 

kostnader til vedlikeholde og administrasjon av brygga samt at de ønsket at det ble montert 

målere for strømforbruket for den enkelte leietaker. 

 

Det var enighet om at en fast pris på alle leietaker var urettferdig da noen hadde et stort forbruk 

av strøm og andre brukte minimalt med strøm.  Etter anmodning fra formannskapet v/ordfører er 

det bestilt nye strømpullerter med målere til hver plass.  Viser til egen sak om dette. 

 

Flytebrygga ble satt på plass i 1997, kostet kr. 900.000 og ble finansiert over kommunens 

næringsfond (kr. 250.000) samt Finnmark Fylkeskommune og Samisk Utviklingsfond.  

Leieprisene på flytebrygge var opprinnelig kr. 2.000 i året og ble økt til kr. 4.000 i 2010.   

 

Kostnadene for drift av brygga har variert fra år til år.  Enkelte år har det vært behov for større 

reparasjoner, andre år har kostnadene i hovedsak vært mindre vedlikehold, elektrisitet og 

administrasjon. 
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Administrasjonen er, av den politiske ledelse, anmodet om å beregne et prisnivå basert på reelle 

kostnader på drift av flytebrygga. 

 

Vurderinger 

El.kostnadene for flytebrygga har variert mellom 35.000 og 75.000, alt etter strømpris og 

temperaturer, men har de siste årene gjennomsnittlig vært på ca kr. 60.000. 

 

Med bakgrunn i at det er bestilt målere til alle plassene på brygga vil en holde el. kostnadene 

utenfor ved beregning av nye leiepriser.  

 

Gjennomsnittlige årlige kostnader for drift av brygga (eksl. el.kostnader) kan beregnes slik: 

 

5 års service/vedlikehold beregnes til kr. 200.000   kr.   40.000 

Ordinært vedlikehold (Utstyr/vaktmesterlønn, elektriker,  

eksterne innkjøp)       kr.   35.000 

Administrasjon/avlesning strøm/fakturering    kr.   20.000 

Renovasjon        kr.   17.000 

Forsikring        kr.     5.000 

Sum         kr. 117.000 

 

I 5-års service inngår leie av båt og dykkertjenester, utskifting av kjetting, sjakler, el.kabler 

m.m.  Renovasjonskostnadene for Kløvnes er fordelt med 50% på mottak og 50 % på 

flytebrygga. 

 

Avskrivning av de siste års investeringer beregnes slik: (avskrivningsår i parantes)  

  

2009 Montering av ekstra strømforsyning  kr.   30.000  (10 år) kr.     3.000 

2010 Økning av el.kapasiteten til brygga kr.   47.000  (10 år) kr.     4.700 

2011 Montering av 4 nye utriggere  kr. 170.000 (20 år) kr.     8.500 

2012 Montering av utriggere/strømpullerter kr. 210.000 (20 år) kr.   10.500 

Sum         kr.   26.700 

 

Årlige driftskostnader pluss avskrivning på de siste års investeringer vil altså utgjøre  

kr. 143.700.  Ved fordeling på 20 leieplasser vil leieprisen bli kr. 7.185 pr. år. 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Dersom en ikke beregner avskrivningskostnader, men kun benytter årlige driftskostnader, kr. 

117.000 og en går ut fra det det gjennomsnittlig vil være 20 plasser utleid, vil prisen følgelig 

være kr. 5.850 pr. plass. 

 

Alternativt vedtak:  

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. 5.850 pr. år.   

Ved korttidsleie settes prisen til kr. 700 pr. påbegynt mnd.  Strøm kommer i tillegg. 

 

2. Leieprisene indeksreguleres årlig. 
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3. Strømforbruket dekkes forskuddsvis og avregnes ved årslutt i hht. 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. 

 

6. til budsjett, beregnet til hhv. kr. 80.000 i 2012 og kr. 160.000 i 2013 dekkes ved 

nedjustering av driftsoverskudd og øke rammen til teknisk virksomhet tilsvarende. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

05.03.2012 

2012/303-0 / 

N11 

  Britt Inger Olsen 

40 44 05 04 

britt-

inger.olsen@nesseby.kom

mune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 35/12 16.03.2012 

Gielddastivra/Kommunestyret 14/12 16.04.2012 

   

   

   

   

 

 

Politisk uttalelse - Ny bussrute Kirkenes - Tana bru 

Administrasjonens innstilling 

 

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

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

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

 

Tana kommunestyre har i møte 23.02.2012 i sak 15/2012 fattet slik enstemmig politisk uttalelse i saken, og ønsker 

at Nesseby kommunestyre støtter uttalelsen: 
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”Tana kommune vil be Finnmark fylkeskommune v/ samferdselsjef Per Bjørn Holm Varsi sammen med 

hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel KNS om å bidra til at det opprettes en ny daglig bussrute fra 

Kirkenes sykehus via Kirkenes flyplass til Nesseby og Tana bru. 

 

Ruta må korrespondere med ankomst for SAS og Norwegian og Widerøe sine formiddagsruter slik at reisende kan 

komme seg fra Kirkenes lufthavn til Nesseby Tana etter formiddagsflyene ankomst på dagtid. Ruta kan videre ha 

avgang fra Tana bru - Nesseby til Kirkenes sent om ettermiddagen slik at reisende kan nå SAS sitt kveldsfly hver 

dag, i motsetning til i dag hvor dette bare er mulig fredager og søndager. 

 

Som trafikkmyndighet i fylket er sikkert hovedutvalget kjent med at det er et reelt behov for en slik bussrute midt på 

dagen for å gi et bedre kollektivtilbud til befolkninga i øst regionen. 

 

Tana kommune mener og at det er et stort behov for en slik bussrute fra Kirkenes. Dette fordi mange passasjerer 

fra Kirkenes sykehus vil kunne bli brukere av tilbudet. Det er og kjent at flypassasjerer til Kirkenes lufthavn med 

flylandinger sørfra har savnet en slik rute. Disse passasjerene vil trolig skape mesteparten av passasjergrunnlaget, 

spesielt i turistsesongen. 

 

Tana kommune mener dette også vil gi store ringvirkninger og gi bedre infrastrukturtilbud til befolkninga i 

kommunene i Øst-Finnmark. For eldre og spesielt skoleungdom vil dette bli et nytt transporttilbud og mange 

slipper da å bli kjørt og hentet til og fra sykehuset og flyplassen. Behov for bruk av privat bil til og fra Kirkenes vil 

da avta betraktelig og gi en stor miljømessig gevinst. 

 

Dette gir også et bedre kollektivtilbud for alle mindre bygdesamfunn i nærområdet langs med ruta som bl.a. 

Munkefjord, Neiden, Bugøyfjord, Bugøynes, Gandvik, Reppen, Karlebotn,Varangerbotn, Skiippagurra og Tana bru. 

 

Tana kommune ønsker også at KNS utreder muligheten for å opprette en minibussrute på Side 2 av 2 

søndager, Tana bru, Karasjok, Lakselv, Alta og Kautokeino med retur på fredager herunder kostnader og belegg.” 

 

 

 

Vurderinger 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Hjelpetjenesten 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

05.03.2012 

2012/315-0 / 

233 

  Birgit Länsman 

 

 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 40/12 16.03.2012 

Gielddastivra/Kommunestyret 15/12 16.04.2012 

   

   

   

   

 

 

Årsrapport - Tidlig intervensjon 

Administrasjonens innstilling 

Årsrapporten tas til orientering. 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.03.2012  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Årsrapporten tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 
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TIDLIG INTERVENSJON PÅ RUSOMRÅDET HOS BARN OG UNGE 0-18 ÅR 

UNJÁRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 

OPPSUMMERING FOR ÅR 2011 OG VEIEN VIDERE 

SAMMENDRAG 

I samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark og kompetansesenter rus Nord-Norge 

(KoRus-Nord) startet Nesseby kommune ved hjelpetjenesten 1.2.2011 et prosjekt i 

tidlig intervensjon hos barn og unge på rusområdet. Prosjektgruppen består av 

leder i hjelpetjenesten, pp-rådgiver og prosjektmedarbeider, og har ukentlige 

møter. Prosjektet skal vare i 3 år.  

Tidlig intervensjon betyr å oppdage vansker hos barn og ungdom og tilby rett 

hjelp i en tidlig fase slik at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset 

omfang.  

Fokusgruppen for prosjektet er barn og ungdom mellom 0-18 år som har en atferd 

og/eller lever under forhold som vekker bekymring hos de voksne. Prosjektet har 

også et forebyggende formål; å unngå at problemer oppstår. 

Hovedmålet med prosjektet er at barn og unge i kommunen skal ha et trygt 

oppvekstmiljø der alle blir sett og hørt. For å sikre et godt og trygt oppvekstmiljø 

for alle, er det viktig med gode tilbud og tjenester lokalt knyttet til bl.a. barnehage, 

skole, barnevern, helse og fritidstilbud. God samordning av tjenester rettet mot 

barn og unge og deres familier, er en forutsetning for å sikre et inkluderende 

oppvekstmiljø. Derfor må alle som har et ansvar knyttet til barn og unge jobbe 

målrettet og i fellesskap. Prosjektet skal bidra til at det tverrfaglige samarbeidet i 

kommunen blir mer forpliktende på systemnivå og at det i større grad er faglig og 

metodisk forankret.  

Tidlig intervensjon på rusfeltet omfatter problemer direkte knyttet til rusmisbruk 

hos barn og unge og hos voksne i deres nærmiljø, men også faktorer som ifølge 

forskning kan bidra til økt risiko for rusmisbruk senere i livet. Det kan blant annet 

være barn/unge som blir utsatt for mobbing på skolen, har problemer med 

skoleresultater, har foreldre med alvorlige psykiske eller somatiske sykdommer, 

eller har et konfliktfylt forhold til sine omgivelser. Dette betyr ikke at alle som 

tilhører en av disse gruppene nødvendigvis kommer til å utvikle problemer, men 

risikoen er noe forhøyet sammenlignet med befolkningen generelt. Samtidig er 

det ikke bare ungdommer som tilhører risikogrupper som utvikler problemer. 



Side 20 av 62 

Risikoen for å utvikle problemer avhenger også av balansen mellom risiko- og 

beskyttelsesfaktorer. Barn og unge med mange beskyttelsesfaktorer rundt seg vil 

være bedre rustet til å mestre påkjenninger, og samtidig; jo større den totale 

belastningen på barnet/ungdommen blir, jo større er risikoen for skjevutvikling. 

Beskyttelses- og risikofaktorer kan knyttes til den enkeltes handlinger (atferd), den 

enkeltes iboende egenskaper eller livserfaringer, og til den enkeltes omgivelser. 

Beskyttende faktorer kan for eksempel være at en har voksne en kan snakke med 

og som følger opp, venner (ungdom spesielt), positiv selvfølelse, stabilitet i hjem, 

skole, relasjoner osv. 

Tidlig intervensjon handler om å identifisere barn og ungdom i risiko, og å ha nok 

kunnskap og mot til å gjøre noe med bekymringen. Derfor må de som er i en 

oppdagerposisjon ha kjennskap til signaler og kritiske faser i barns og unges 

utvikling, forstå sin egen rolle i arbeidet med å oppdage og gripe inn, og kjenne til 

rutiner og prosedyrer på eget arbeidssted og i det øvrige tjenesteapparatet. 

 

På våren 2011 har det vært gjennomført kartlegging av behov og allerede 

eksisterende tiltak i form av intervjuer. Data fra intervjuene ble presentert på en 

kommunesamling 6.6. der aktuelle samarbeidspartnere samt 

foreldrerepresentanter og rådmann deltok.  

Prosjektet ble tildelt kr 200 000,- i stimuleringsmidler til arbeidet i 2011 fra KoRus-

Nord. Av disse midlene er det brukt opp ca. kr 113 000, på kompetanseheving 

blant ansatte i de ulike virksomhetene. Tema har bl.a. vært vold i nære relasjoner, 

tilknytningsforstyrrelser og motiverende intervju.  

Det er søkt om overføring av resterende midler, samt nye midler til 2012, til 

sammen kr 300 000,- Mål for kompetanseheving i 2012 er at hver enkel ansatt skal 

bli tryggere i oppdagerrollen, og at en skal ha kjennskap til rutiner og prosedyrer i 

egen arbeidsplass og det øvrige hjelpeapparatet. Felles kompetansehevingsplan 

vil bidra til felles faglig plattform. 

Prosjektmedarbeideren har deltatt i rusforebyggende team, tverrfaglig team, og 

samarbeidsmøter med BUP og PUT. Hun har også vært med på foreldrekvelder og 

personalmøter på Karlebotn skole og i barnehagen. I tillegg har hun sammen med 

helsesøster hatt ”jentekurs”for 8,9 og 10 klasse jenter fra desember ´11 til mars 

´12 etter metoden ”du bestemmer”.  Dette etter ønske fra Karlebotn skole. I 
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tillegg har prosjektmedarbeideren observert det tverrfaglige samarbeidet i en 

enkeltsak.  

Det er ønskelig at samarbeidet mellom de ulike instansene i kommunen blir mer 

forpliktende på systemnivå og at det skal være mer faglig og metodisk forankret. I 

2012 skal det jobbes med å finne frem til innhold i en samarbeidsmodell. I arbeidet 

vil en utveksle erfaringer med andre kommuner, f.eks sør-Varanger kommune som 

har implementert Kvello-modellen. 

For øvrig vil en i 2012 fokusere på å videreføre og videreutvikle samarbeid med 

interne og eksterne samarbeidspartnere, samt finne frem til og prøve ut tiltak 

rettet mot barn og ungdom i forskjellige aldre og livvsituasjoner. Det vil bli avholdt 

fagdager og kommunesamlinger i regi av prosjektet. 

Prosjektmedarbeideren har kontordag på oahppogáldu/oppvekstsenteret hver 

torsdag.  

Det er satt sammen referansegruppe for prosjektet som består av helsesøster, 

representanter fra oahppogáldu / oppvekstsenteret, barnevern, PPT, 

Fylkesmannen i Finnmark, KoRus-Nord og SANKS. Referansegruppen har møter 

ved behov. 

Prosjektet har fokus på at det samiske perspektivet blir ivaretatt. Det er avtalt 

veiledning med Indre Finnmark familievernkontor rundt temaet. 

Prosjektet har en avtale med KoRus-Nord om veiledning og oppfølging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

 

Nesseby kommune ved hjelpetjenesten hadde i perioden 2007-2010 et prosjekt 

for å sikre, styrke og utvikle tjenester for voksne etablerte rusavhengige. Under 

arbeidet i dette prosjektet så man behovet for å ha fokus på tidlig intervensjon og 

rusforebygging overfor barn og unge 0-18 år i kommunen. Dette ut fra 
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kunnskapen om betydningen av effekt av tidlig hjelp heller enn når vansker er 

etablert. På rusområdet vil dette kunne bidra til å redusere antall som utvikler 

rusproblemer og/eller omfanget av problemene. Dessuten er det kjent at tidlig 

hjelp rettet inn mot rusavhengighet også vil ha positiv betydning for både psykisk 

helse, sosial fungering og øvrig livssituasjon. 

Etter søknad til Fylkesmannen i Finnmark ble kommunen innvilget midler til å 

lønne en prosjektmedarbeider i 100 % stilling i inntil 3 år. Prosjektmedarbeider ble 

tilsatt 1.2.2011.  

Prosjektet ble tildelt 200 000,- i stimuleringsmidler til arbeidet i 2011 fra 

Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus Nord). I tillegg til at bruk av midlene 

skal skje innen rammen av tidlig intervensjonsarbeid som er definert i veilederen 

”fra bekymring til handling”( Helsedirektoratet, IS-1742) og i tråd med mål i 

opptrappingsplanen for rusfeltet og samhandlingsreformen, er forutsetning for 

denne tildelingen en avtale om langsiktig samarbeid om veiledning og oppfølging 

med KoRus Nord, at det utarbeides en prosjektplan og at denne planen er 

forankret i kommuneledelsen. Leder og nestleder i hjelpetjenesten har vært i 

dialog med seniorrådgiver / phd. Silje Wangberg ved KoRus Nord allerede i 

planleggingsfasen, og samarbeidet har fortsatt etter prosjektstart. Kommunestyret 

vedtok 23.9.2011 etter administrasjonens innstilling å slutte seg til målsettingen 

med og innholdet i prosjektplanen, og forpliktet alle kommunale virksomheter 

som arbeider med aktuelle aldersgrupper barn og ungdom å delta i berørte tiltak 

og aktiviteter i regi av prosjektet. 

Det er en del faktorer som viser seg å øke risikoen for at barn og unge skal utvikle 

et rusproblem, som for eksempel å mobbe eller å bli mobbet, å ha foreldre med 

rus- eller psykiske problemer, eller selv å ha psykiske vansker som 

atferdsproblemer eller angst. Lokalt har forhold i familie, barnehage/ skole, venner, 

nærmiljø, med mer betydning. Det er kjent at gode oppvekst- og læringsmiljø for 

barn og ungdom er av vesentlig betydning for deres videre utvikling og virker 

rusforebyggende.  

Prosjektet har hovedfokus på tidlig intervensjon. Det er vesentlig at det er 

systemer for at voksne i nærmiljøet og i tjenesteapparatet ser og fanger opp om 

forhold for barn/ ungdom er i ferd med å utvikles i en negativ retning. Dette bl.a. 

ved å ha fokus på å kunne fange opp barn og unge med forhøyet risiko for å 

utvikle rusmisbruk.  Det er vesentlig at det er kjent hva som kan gjøres og at det er 

et system for å bistå og sette inn rett hjelp.  
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Det vurderes at arbeid med fokus på tidlig intervensjon er en del sammenfallende 

med forebyggende arbeid/innsats. Utvikling av metode for tidlig å fange opp fare 

for problemutvikling hos barn/ unge, og å sette inn rett tiltak, vil samtidig være 

nært sammenfallende med og ha en forebyggende effekt. Nesseby er en liten 

kommune i forhold til innbyggertall. Det vil derfor ikke være store grupper av 

barn/ unge det vil være fokus mot bl.a. sett som en risikogruppe. Dette gjør at det 

er vurdert som både viktig og mulig å kunne ha fokus på både tidlig intervensjon 

og forebyggende arbeid gjennom dette prosjektet. Gjennom prosjektperioden vil 

det være naturlig å evaluere og justere fokus.  

LOKAL TILPASNING / OVERFØRINGSVERDI 

 

Prosjektet har Nesseby kommune og tilpasning til lokale forhold i Nesseby som 

utgangspunkt i arbeidet. Eksempelvis situasjonen at ungdom må flytte ut av 

kommunen ved overgang til videregående skole, har vært et viktig grunnlag for 

vurderingen av å prioritere et økt fokus på forebyggende arbeid og tidlig 

intervensjon.  

Det vurderes at et prosjekt for å utvikle en mer systematisk og metodisk måte å 

arbeide på med vekt på tidlig identifisering og intervensjon, vil ha klare 

overføringsverdier til andre kommuner, spesielt andre små kommuner. Nesseby 

kommune vil være åpen for å dele og utveksle erfaringer med andre kommuner og 

vil få bistand fra Kompetansesenter for rus – Nord i denne erfaringsutvekslingen.  

FOKUS PÅ TIDLIG INTERVENSJON/ BEHOV FOR VIDEREUTVIKLING AV RUSARBEIDET I 

NESSEBY KOMMUNE: 

 

Det har over tid vært fokus på forebyggende arbeid i kommunen bl.a. inn mot 

barn/ unge og rusproblematikk;  

- Organisering 

o Kommunen har over tid hatt en organisering med hjelpetjeneste hvor 

rusmiddelkonsulent, barnevern og PP-tjenesten inngår. Fram til 

etablering av NAV, var også sosialtjenesten en del av hjelpetjenesten. 

Etter en omorganisering i januar 2010 ble psykiatritjenesten og 

tjenester for funksjonshemmede med tilhørende 

miljøarbeidertjeneste også innlemmet i hjelpetjenesten. 
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 Ved den beskrevne organisering, har kommunen over tid 

prioritert tverrfaglig samarbeid og med det muliggjort et fokus 

på å komme tidlig inn med samordnet bistand.  

- Rusforebyggende team 

o Kommunen har etablert et rusforebyggende team som har jevnlige 

møter. Teamet består av representant fra politiet, helsesøster, rektor 

ved ungdomsskolen, leder for hjelpetjenesten og 

foreldrerepresentant. Prosjektmedarbeideren deltar så lenge 

prosjektet er i gang. 

- Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 

o Det er etablert et fast samarbeid med PUT (Psykiatrisk ungdomsteam) 

og BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk). Samarbeidet 

gjennomføres ved faste møter hvor aktuelle tjenester i kommunen 

deltar. Tema har i stor grad vært hvordan nå ungdom og foresatte i et 

samarbeid for å unngå/ fange opp problemutvikling, bl.a. rusmisbruk.  

- Tverrfaglig team 

o Det er etablert tverrfaglig team bestående av helsesøster, PP-tjeneste 

og barnevern med tilbud om jevnlige møter på skolene og i 

barnehagen for felles drøfting/ bistand. Prosjektmedarbeideren deltar 

så lenge prosjektet er i gang. 

 

Ut fra erfaringer av det ovennevnte samarbeid med fokus på forebyggende arbeid, 

ble det i planleggingsfasen i prosjektet vurdert som ønskelig å kunne prioritere 

utvikling av et mer systematisk og metodisk samarbeid med vekt på tidlig 

identifisering/ tidlig intervensjon i kommunen. Dette som det direkte grunnlag for 

etablering av prosjektet. 

Hovedmål: 

Barn/ unge og deres familier som er bosatt i Nesseby kommune skal ha et trygt 

oppvekstmiljø og de skal bo i en kommune som har et klart fokus på ”tidlig 

intervensjon” for å unngå problemutvikling. 
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Delmål: 

- Ved ferdigstillelse av prosjektet, skal det foreligge en konkret plan for 

hvordan Nesseby kommune skal arbeide med fokus ”tidlig intervensjon” 

inn mot ulike barn/ unge i ulike aldersgrupper og deres foreldre. 

 

- Planen skal forankres i kommunen og i de ulike tjenestene på en måte som 

gjør at arbeidet/ arbeidsmåten over tid kan være forutsibar for dem det 

gjelder. 

 

- Gjennom et systematisk fokus og arbeid over tid skal det kunne erfares 

resultater ved at vansker hos barn/ unge identifiseres og rett bistand blir gitt 

på et tidlig stadium i problemutviklingen. 

 

Veilederen ”Fra bekymring til handling” – en veileder i tidlig intervensjon på 

rusområdet (15-1742) peker på tre elementer som er sentrale for å få til tidlig 

intervensjon i praksis: 

1) Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer og signaler, og kjennskap til 

kritiske faser i barns/ unges utvikling og i voksnes liv 

2) Forståelse av egen rolle i arbeidet med å oppdage, gripe inn og handle på 

grunnlag av en bekymring 

3) Kjennskap til rutiner og prosedyrer på eget arbeidssted og i det øvrige 

hjelpeapparatet 

 

Videre peker veilederen på; 

”I arbeidet med tidlig intervensjon er det et mål å styrke beskyttelsesfaktorene for 

å minske den totale belastningen på den enkelte. Det er også slik at 

risikofaktorene knyttet til barn like godt kan relateres til problemer som generell 

omsorgssvikt og atferdsproblemer og ikke nødvendigvis bare til rusutvikling.” 

 

GJENNOMFØRING 
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Det er etablert et prosjekt med engasjement av en prosjektmedarbeider for i første 

omgang et år med plan om videreføring i inntil 3 år. 

Prosjektmedarbeideren har ansvar for å utarbeide forslag til plan for arbeidsmåter, 

prøve dem ut med utgangspunkt i at det skal ende ut i en modell for hvordan 

Nesseby kommune skal arbeide med fokus på tidlig intervensjon på rusområdet. 

Dette vil kunne gi kommunen en ”felles plattform” for hvordan sikre et best 

mulig oppvekstmiljø for barn og unge og å sikre at det er etablerte systemer som 

kan fange opp og bistå med rett hjelp så tidlig som mulig når vansker oppstår. 

Ved behov for veiledning i utarbeidelse av planer og rutiner, samt 

kompetanseheving er Kompetansesenter for rus-Nord en sentral aktør. 

Arbeidet gjennomføres og forankres i kommunens ledelse og i de aktuelle 

samarbeidsinstansene som vil være berørt.  

Prosjektet rapporterer årlig til kommunestyret, KoRus-Nord og fylkesmannen om 

fremdrift. 

 

Prosjektet er organisert under hjelpetjenesten med leder av hjelpetjenesten som 

nærmeste ansvarlig.  

Ut fra de ovennevnte beskrivelser fra veilederen, vil Nesseby kommune gjennom 

prosjektet utarbeide en plan for hvordan nå og samarbeide med barn/ unge i ulike 

aldere og deres familier med fokus tidlig intervensjon på rusområdet.  

Prosjektet har en referansegruppe med representanter fra barnehagen, begge 

skolene, helsestasjonen, barnevern, PPT, Fylkesmannen i Finnmark, KoRus Nord og 

SANKS. Referansegruppens hovedansvar er å være rådgivende organ for 

prosjektgruppen. Referansegruppen kan gi råd i faglige spørsmål som gjelder 

planlegging, fremdrift, utøvelse og resultatvurdering, og evaluere 

prosjektgruppens arbeidsmåter. Referansegruppen kan også stå for særlig kreative 

og ukonvensjonelle innspill. Prosjektgruppen kan bruke referansegruppen til å 

drøfte løsninger og prosesser, og møter kan være arena for gjensidig utveksling av 

informasjon. Det tenkes at deltakelse i referansegruppen bidrar til å sikre de ulike 

aktørenes eierskap til prosjektet, og at deres fokus og behov blir ivaretatt. 

 

INNHOLD I PLAN FOR TIDLIG INTERVENSJON: 

 

Det tenkes at det bør utarbeides plan for;  
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- Hvordan nå foreldre, barn/ unge selv, kommunalt ansatte og andre aktuelle 

med drøftinger/ informasjon på de ulike alderstrinn 

o Metode og aktuelle tema 

- Hvordan avdekke og følge opp barn og ungdom med forhøyet risiko for 

utvikling av rusproblemer / barn og ungdom som lever med foreldre med 

rusproblemer og/ eller psykisk lidelse som får konsekvenser for deres 

hverdag/ daglige omsorg 

o Kartleggingsrutiner 

o Rutiner for oppfølging ved de enkelte arenaer 

o Tilpassede tiltak 

- Hvordan oppnå et hensiktsmessig tverrfaglig samarbeid mellom de ulike 

instansene som arbeider inn mot barn, unge og deres foreldre 

o Samarbeidsformer, modeller og rutiner 

o Metoder 

o Hva skal kunne tilbys av tiltak 

 

- Av mer forebyggende karakter kan det være aktuelt å vurdere; 

o Foreldregrupper som ressurs 

o Nettverk som ressurs 

o Barn/ unge som ressurs 

o Hvordan oppnå et hensiktsmessig samarbeid med frivillige 

organisasjoner  

AKTIVITETER ÅR 2011 

 

Prosjektgruppen, som per dags dato består av PP - rådgiver og konstituert leder 

for hjelpetjenesten (som også er barnevernsansvarlig) har ukentlige møter og 

drøfter fremdrift, utfordringer og planer.  

Stimuleringsmidlene som ble tildelt prosjektet er blitt brukt til kompetanseheving 

blant de ansatte i de ulike virksomhetene; forskjellige kurs og konferanser, bl.a. 

tilknytningspsykologi, vold i nære relasjoner og motiverende intervju. 

Prosjektmedarbeideren deltar i de forskjellige samarbeidsteamene.  
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Prosjektmedarbeideren har vært med på foreldrekvelder i barnehagen og i 

Karlebotn skole, for å fortelle om prosjektet og bidratt i diskusjoner rundt 

forskjellige tema. På Karlebotn har temaer vært dataspill og internettbruk, og 

drøfting rundt det å sette grenser; da spesielt om når ungdom vil være hjemme/på 

hytta alene.  I samarbeid med helsesøsteren har prosjektmedarbeideren vært på 

Karlebotn skole og snakket om rus, signaler på rusmisbruk i familien og 

omsorgssvikt, og hvordan gå frem når man er bekymret.  

Prosjektmedarbeideren har sammen med helsesøsteren hatt ”jentekurs” for 8 - 

10 klasse jenter i desember ´11 etter metoden ”du bestemmer”. Jentene er delt i 

to grupper, hver gruppe skal gjennom 4 gruppemøter med fastsatte temaer, etter 

hvert gruppemøte har jentene strukturerte individuelle samtaler med helsesøster 

eller prosjektmedarbeider. Hensikten med metoden er at deltakere skal få bedre 

forståelse for puberteten med medfølgende endringer og økt sosial kompetanse. 

Kurset fortsetter i januar 2012. Samme kurset er også planlagt for gutter med 

oppstart i januar/februar 2012.  

I tillegg har prosjektmedarbeideren observert det tverrfaglige samarbeidet i en 

enkeltsak. 

KARTLEGGING 

For å kartlegge hvilke tiltak allerede finnes i kommunen, og for å avdekke behov 

ble det gjennomført intervjuer av samarbeidspartnere i april-mai 2011. Data fra 

intervjuene ble presentert og drøftet på en fagdag 6.6.2011. På fagdagen deltok 

representanter av de gruppene som deltok på intervjuet, samt rådmann i 

kommunen og FAU- representant i barnehagen.  

Det ble gjennomført til sammen 11 intervjuer, noen gruppevis og noen individuelt 

(avhengig av virksomheten): 

- Representant for politiet 

- Barnevern  

- Legetjenesten 

- PP- tjenesten 

- pedagogiske ledere i barnehagen 

- Foreldrearbeidsutvalg ved Karlebotn skole 

- Avdeling for samfunnsutvikling, herunder ungdomsklubb og kulturskole 

- Representanter for lærere ved Karlebotn skole 
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- Helsesøster og jordmor  

- Leder for oppvekstsenteret 

I tillegg til disse ble det sendt forespørsel om intervju til Nesseby skole og NAV 

Unjárga / Nesseby. Pleie- og omsorgstjenesten ble også forespurt, men siden de 

opplever problemstillingen som lite relevant i forhold til klientellet, ønsket de ikke 

pga hektisk hverdag å prioritere å delta på dette. 

På intervjuene ble det spurt om tidlig intervensjon er et tema i de forskjellige 

virksomhetene, hvilke rutiner og tiltak finnes og hvor godt de ansatte kjenner til 

disse, hva informantene selv mener trengs i forhold til tidlig intervensjonsarbeid i 

kommunen; både på system – og individnivå, og hva slags bekymringer de selv har 

hatt det siste året. 

Det virker som de fleste virksomhetene er opptatt av og driver med tidlig 

intervensjon, men det finnes ingen overordnet plan i forhold til dette, og 

samarbeidsgraden mellom de forskjellige etatene varierer. Mangel på tid og 

personavhengighet virker som viktige barrierer for et godt tidlig 

intervensjonsarbeid.  

Hva slags bekymringer? 

Informantene fortalte om bekymringer de hadde hatt det siste året; 

- Ungdomskoleelever som dro på hytteturer med snøskutere i helgene. De 

fikk besøk av voksne i løpet av helgen men størsteparten av tiden var de 

uten voksentilsyn. 

- Barn av foreldre med kjente rusproblemer eller psykiske lidelser. 

- Barn som har bekymringsfull atferd; skolevegring, begått hærverk, 

utaggerende atferd eller innadvendt atferd. 

- Barn og unge som gjentatte ganger er ute sent på kveldene. 

- Rusing blant ungdom. 

- Barn / unge i familier med høyt konfliktnivå. 

- Barn med skilte foreldre.  

- Sterkt overvektige barn. 
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Tiltak 

Allerede eksisterende tiltak som ble nevnt: 

- PALS 

- PMTO 

- PPT som observatør i skole og barnehage 

- Foreldreveiledning fra PPT 

- Lærerveiledning fra PPT 

- Tilrettelegging på skolen 

- Skolehelsetjenesten, lavterskeltilgang på helsesøster 

- Rus og psykisk helse som tema på svangerskapskontroll hos helsesøster og 

jordmor 

- Samspill og kartlegging av nettverk på senere konsultasjoner 

- Hjemmebesøk etter fødsel 

- Tverrfaglig team 

- Rusforebyggende team 

- Anonym tverrfaglig drøfting 

- Samarbeid med spesialisthelsetjeneste 

- Manifest mot mobbing, skolen har rutiner for oppfølging av mobbing 

- Legene lager tverrfaglige oppfølgingsplaner 

- Politiet har bekymringssamtale med mindreårige som har begått lovbrudd 

- Barnevernets tiltak, støttende og endrende. For eksempel støttekontakt, 

avlastning, foreldreveiledning 

- Drøftinger intern i virksomhetene 

Det virker som de ansatte i kommunen har noe manglende oversikt over allerede 

eksisterende rutiner og tiltak. Derfor er det uklart i hvilken grad rutinene brukes i 

hver enkelt virksomhet. På fagdagen var mange overrasket over hvor mye det 

allerede finnes i kommunen av rutiner og tiltak. Til dels har de ansatte begrensede 

kunnskaper om hvilke arbeidsmåter og – oppgaver de andre har. Kjennskap til 

hverandres roller og lovverk bidrar til økt forståelse og bedre samarbeid, og 

dermed bedre tilbud til barn og unge og familier. 
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Når det gjelder konkrete bekymringer, er det noen uklarheter rundt hva som skal 

meldes, hvordan og til hvem. Det etterspørres også tilbakemeldinger i forhold til 

saksbehandlingen hos barnevernet. 

Det etterspørres rutiner for oppfølging av barn i overganger fra barnehage til 

skole, fra ungdomskole til videregående eller til ”intet”. Det oppleves noen 

mangler ved å oppdage barn som henger etter i skolefagene, og det ønskes 

evaluering av kartleggingen av barn som gjennomføres på skolen. I tillegg 

etterspørres det en handlingsplan når det viser seg at barn ikke har lært det som 

kreves i læringsplanene. 

Tverrfaglig samarbeid 

Selv om de fleste opplever et godt tverrfaglig samarbeid, oppleves samarbeidet å 

være noe person- og prioriteringsavhengig; særlig virksomhetsleder spiller en 

viktig rolle i hvorvidt samarbeidet fungerer eller ikke. Det ønskes at samarbeidet 

skal være mer forpliktende på systemnivå og at det skal være mer faglig og 

metodisk forankret. Det ønskes bedre struktur i kommunikasjon mellom 

instansene, og klarere ansvarsfordeling når flere instanser er involvert i en sak. 

Det ønskes mulighet for veiledning blant de ansatte, for eksempel i tverrfaglig 

team.  Bedre informasjonsflyt, både internt i virksomhetene og eksternt med andre 

virksomheter, dette bidrar til trygghet og forutsigbarhet i den travle hverdagen.  

Samarbeidet i de tverrfaglige teamene oppleves som viktig og nødvendig, men 

det ønskes at innhold og arbeidsmåter i gruppene evalueres med jevne 

mellomrom for best mulig utbytte. Det ønskes også at kommunens intern 

samarbeidsteam bestående av barnevern, PPT og helsesøster kan brukes som et 

jevnlig tverrfaglig konsultasjonsteam.  

Forventninger til prosjektet 

Informantene ble spurt om hvilke forventninger de har til prosjektet. Det var 

naturligvis forventinger om at prosjektet skal bidra til at man ikke mister fokus på 

tidlig intervensjon, blant annet ved at prosjektet er godt forankret i 

kommuneledelsen. At hver enkelt ansatt får styrket sine ferdigheter til å se barn i 

faresonen, at man får opparbeidet gode rutiner i kommunen til å oppdage og 

følge opp de som trenger bistand.  

Mange ønsket at prosjektet skal bidra til at samarbeidet både innad i kommunen 

og eksterne samarbeidspartnere skal bli mer formalisert, og at man i forbindelse 
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med dette blir bedre kjent med andre som jobber med barn og unge, og få bedre 

kjennskap til deres arbeid.  

Kompetanseheving var også nevnt av mange. Temaer; 

- Hvordan ta den vanskelige samtalen med foreldre når man har en 

bekymring 

- Når skal man være bekymret? Hva er innenfor normalvariasjon? 

- Vold i nære relasjoner 

- Signaler på rusmisbruk i familien eller hos barn/unge selv 

- Tidlig samspill og tilknytning 

- Atferdsproblemer 

Ikke bare ny kunnskap men det å få frisket opp i det man allerede vet.  I og med at i 

en liten kommune er fagmiljøet ikke så stort og i de forskjellige virksomhetene 

jobber noen mye alene, savnes det system for felles faglig veiledning.  

At man får flere fritidstilbud var også nevnt, gjerne noe som foreldre kan være med 

på. Det ønskes tilbud både til samisk- og norskspråklige barn og unge.  

Det er forventing om at prosjektmedarbeideren har direkte kontakt med ungdom 

og foreldre, og at prosjektmedarbeideren aktivt oppsøker de som jobber med 

barn og unge.  

Noen ønsket også å få belyst lokal russtatistikk, hvor mye og hvilken type 

rusmidler er det i Nesseby og kommunene rundt.  

VEIEN VIDERE 

 

Det forventes at prosjektet bidrar til at samarbeidet mellom instansene blir bedre, 

at det er mindre person- eller prioriteringsavhengig. For at samarbeidet skal bli 

bedre forutsetter at partene kjenner hverandre og hverandres arbeidsmåter, og at 

man kan ha felles forståelse om hva som er god tidlig intervensjonsarbeid. 

På nyåret tas det nye oppvekstsenteret i kommunen i bruk, da blir begge skolene 

og barnehagen lokalisert under samme tak. Ved samlokalisering ser en muligheter 

for et bedre samarbeid mellom virksomhetene, bedre kommunikasjon og 

kjennskap til hverandre, og bedre samordnet innsats for tidlig intervensjon. I 

januar skal oppvekst og kommunens intern tverrfaglig team møtes for å sette 

rammer rundt samarbeidet. En tenker at en forutsetning for et godt samarbeid er 

faste møtepunkter og kontaktpersoner. På det nye senteret vil helsesøster, PPT og 
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prosjektmedarbeider i tidlig intervensjon få et felles kontor, med faste kontordager 

hver. 

For å få optimal utbytte av deltakelse på kurs kan de etatene som jobber med barn 

og unge ha en felles plan i forhold til kompetanseheving. Dette bidrar til felles 

faglig plattform. Det er usikkert i hvor stor grad informasjon blir formidlet videre 

når de ansatte har vært på kurs, derfor kunne kompetansehevingsplanen ha et 

punkt som går ut på videreformidling av nye kunnskaper. Nesseby kommune har 

dyktige fagfolk med mye erfaring, alle virksomheter vil være tjent med mulighet 

for utveksling av kompetanse. 

Tverrfaglig team oppleves som en fin arena for å drøfte og lufte ulike temaer for de 

som benytter seg av muligheten. Det jobbes med å få etablert jevnlige møter på 

begge skolene og i barnehagen. Mulighet for å bruke tverrfaglig team som jevnlig 

tverrfaglig konsultasjonsarena for fagfolkene vurderes.  

 De fleste som jobber med barn og ungdom lever i en travel arbeidshverdag. For at 

flest mulig kan delta i tidlig intervensjonsarbeid, må det legges til rette for det. Det 

skal i samarbeid med virksomhetsledere i oppvekst og leder for oppvekstsenteret 

lages en plan for hvordan sikre deltakelse for flest mulig uten at det forstyrrer den 

daglige driften. Utfordringen ligger i at det er vanskelig å få tak i vikarer for de 

faste ansatte. 

I samarbeid med andre virksomheter lages det plan for hvordan de ansatte som til 

daglig jobber med barn og unge skal kunne utvikle seg i arbeidet med å 

identifisere barn og unge i faresonen, få bedre forståelse av egen rolle i tidlig 

intervensjonsarbeid, og få bedre innsikt i rutiner og prosedyrer i kommunen. 

For å utveksle erfaringer jobber prosjektgruppen i Nesseby med å få til et 

samarbeid med Sør-Varanger kommune som har implementert Kvello - modellen.  

Nesseby er en flerkulturell kommune. I tillegg til det norske og samiske har 

kommunen mange innbyggere med bl.a. russisk, thailandsk og filippinsk 

kulturbakgrunn. Selv om ikke noen av spørsmålene i intervjuguiden direkte 

berørte dette, kom spesielt det samiske perspektivet opp i mange intervjuer. Føler 

samiske barn og ungdom at deres språk og kultur er likeverdig med 

majoritetsspråket og – kulturen? I media er det til tider en del negativ fokus på 

samer, da spesielt reindriftssamer, hvordan påvirker dette barn og ungdom? 

Samiske familier er tradisjonelt sett veldig tett. Problemer har gjerne vært håndtert 

internt i familien, å søke hjelp fra det offentlige har ikke vært vanlig. 

Storfamilietradisjonen kan være både fordel og ulempe. Støtte fra familien er 
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viktig, men ulempen kan være at barn/unge ikke får den hjelpen de trenger tidlig 

nok. 

Prosjektet har fått tilbud om veiledning fra indre Finnmark familievernkontor til å 

sikre at det samiske perspektivet blir ivaretatt i prosjektet. Det er vanskelig å si hva 

det samiske er i en familie eller i barneoppdragelse, i tillegg er ikke elementer fra 

samisk kultur begrenset i familier som identifiserer seg som samer, men finnes 

også i andre familier i samiske områder. Samisk familiestruktur har også endret seg 

i takt med resten av samfunnet. Storfamilien finnes ikke mer, men forventingene til 

den er der. I tillegg til familievernkontoret har SANKS kompetanse på samisk 

familieliv.  

Det planlegges ny kommunesamling til februar med fokus på tema tidlig 

intervensjon. 

En viktig utfordring i prosjektet blir å skape engasjement hos fagfolkene, slik at å 

delta i arbeidet ikke blir en belastning, samtidig som deltakelse skal være mer 

forpliktende og nedfelt i rutiner. I tillegg til fagdager, vil en samarbeidsmodell 

hjelpe og skape struktur og kontinuitet i samarbeid mellom instanser. 

Kommunen har en god del rutiner og tiltak på plass, men det er behov for en 

gjennomgang av rutinene, og at de samles på en plass slik at de er lett tilgjengelig 

og at de enkelt kan redigeres regelmessig.  

 

AKTUELLE TILTAK SOM BØR AVKLARES INN MOT ULIKE ALDERSTRINN KAN VÆRE: 

 

Svangerskap 

- Utvikle tilbudet om oppfølging av den enkelte under svangerskapet. 

Jordmor aktivt med i prosjektet. 

o Ha fokus på å fange opp vansker og å kunne sette inn rett hjelp så 

tidlig som mulig 

 Dette bl.a. gjennom å: 

 Sikre rutiner for å spørre om/ kartlegge rundt tema som 

rus, psykisk helse, vold 

 Kjenne til og å ha nødvendige tiltak å sette inn 

 Sikre nødvendig samarbeid 
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Barn 0-1 år 

- Nært samarbeid med helsesøster og andre; 

o Systematisk kartlegging med rutiner for oppfølging i henhold til 

alvorlighetsgrad av avdekkede problemer 

- Tilbud om individuell veiledning tilpasset det enkelte barn og forelder der 

foreldre selv har psykiske problemer, rusproblemer eller andre vansker av 

betydning for omsorgen for barn;  

o Fokus utvikling av kontakt og gjensidig samspill 

o Fokus identifisering av beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer 

 Oppdragerstil/ hva er god omsorg 

 Rusmisbruk og/ eller andre alvorlige vansker hos foreldre 

 Hvem kan bistå 

o Rett hjelp til rett tid 

 

Av mer forebyggende karakter kan det være aktuelt å vurdere; 

- Tilbud om generell forelderveiledning til alle foreldre 

- Etablere foreldregrupper på helsestasjonen 

o Vurdere muligheter for samarbeid med nabokommuner og/ eller 

frivillige organisasjoner 

 

Barn 1-6 år og barn 6-13 år 

- Vurdere mulighet for å innføre en modell for bedre tverrfaglig samhandling i 

barnehage og på barnetrinnet på skolen.  

o Etablere et fast samarbeid mellom barnehage/ skole og helsesøster, 

PPT og barnevern for observasjoner, tidlig identifisering og tidlig 

intervensjon der barn er i ferd med å utvikle vansker 

o Forpliktende samarbeid  

o Forpliktende i forhold til å tilby bistand/ tiltak i rett tid 

o Innhente erfaringer og bistand fra andre 

o Felles opplæring/ kompetanseutvikling 
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- Videreføre tilbud om PMTO veiledning og PMTO rådgiving i kommunen 

- Avklare behov for eventuelle andre metoder for bistand med endringsarbeid 

inn mot foreldre/ styrke forelderkompetanse – evt kombinert med å  

- Avklare behov for tiltak/ tilbud/ trening direkte overfor barn 

- Tilbud om foreldreveiledning/-kurs til foreldre som har barn med 

atferdsvansker 

- Arbeid med utvikling av rutiner i barnehage og skole for tidlig å identifisere 

og følge opp barn som sliter med trivsel og/ eller læring 

 

Av mer forebyggende karakter kan det være aktuelt å vurdere; 

- Lage plan for hvordan nå den enkelte familie/ kommunalt ansatte med 

informasjon/ drøftinger om viktige områder for barns utvikling 

o I barnehage 

o I skole 

o I den enkelte familie  

 Med fokus på  

 Beskyttelsesfaktorer  

 God omsorg og oppfølging 

 Risikofaktorer 

 Fange opp signaler trivsel/ mistilpassning hos barn og 

foreldre 

 Hvem kan bistå med hva 

 

- Gjennomgang og plan for bruk av utarbeidede program i barnehage/ skole 

retta inn mot barn og mot foreldre med fokus på aktuelle tema 

o Psykisk helse, rus, overgrep, mobbing, eller andre aktuelle tema 

 

Ungdom 13-16 år  
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- Lage plan for hvordan nå foreldre, barn/ unge selv, kommunalt ansatte og 

andre aktuelle med informasjon/ drøftinger om viktige områder for 

ungdommens fungering og utvikling 

o I skole 

o I den enkelte familie  

 Med fokus på  

 Beskyttelsesfaktorer  

 God omsorg og oppfølging 

 Risikofaktorer 

 Fange opp signaler trivsel/ mistilpassning hos barn og 

foreldre 

 Nå ungdom i risiko 

 

- Av mer forebyggende karakter kan det være aktuelt å vurdere; 

o Faste foreldremøter ved skolene  

o Andre arenaer 

 med avklarte tema og/ eller samtidig ha fokus på samme tema 

overfor ungdomsgruppa i skolene 

 Omsorg/ oppfølging, grenser, psykisk helse, rus, 

overgrep, mobbing, data, økt ansvarliggjøring, på vei 

mot videregående skole og hybel, signaler på trivsel, 

signaler på mistilpassning/ utvikling av vansker, bl.a. 

rusmisbruk, osv. 

 

 

- Ungdomsklubben 

o Hvordan kunne samarbeide med ungdomsklubben 

o Nå ungdom – hva er viktig for dem? 

o Barn/ unge som ressurs 

o Barn ungdom i risiko 

o Tilbud/ aktiviteter/ aktuelle tema 
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Ungdom 16-19 år 

- Hvordan nå foreldre, ungdom, kommunalt ansatte og andre aktuelle med 

informasjon/ drøftinger inn mot oppfølging av borteboende ungdom i 

videregående skole 

- System for samarbeid med oppfølgingstjenesten for å fange opp ungdom 

med vansker så tidlig som mulig 

o Rett bistand, oppfølging/ gi ansvar, signaler på trivsel/ mistilpasning, 

signaler på rusatferd/ begynnende rusmisbruk, osv.  

- Utvikle samarbeid med videregående skoler og oppfølgingstjenesten i 

forhold til å fange opp tidlig om ungdom faller ut av skoletilbudet og ha 

rutiner for oppfølging 

o Som botrening, skoletrening, tilpasset skoleplass, alle fortrinnsvis med 

individuell oppfølging. 

 

 

PROSJEKT TIDLIG INTERVENSJON PÅ RUSOMRÅDET HOS BARN OG UNGE I 

NESSEBY KOMMUNE Aktivitetsplan 2011 

 

tidspunkt Milepæl Ansvarlig 
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1.2.2011 Ansettelse av 

prosjektmedarbeider 

Hjelpetjenesten v/ Silvana Roska 

Januar og 

mars 

Kompetansehevingstiltak A, 

prosjektforum Finnmark, kurs 

i prosjektmetode – 2 

samlinger, Alta 

Birgit Länsman, Silvana Roska 

Mars 2011 Kompetansehevingstiltak B, 

fra bekymring til handling- 

kurs om vold i nære relasjoner 

, Vadsø 

Silvana Roska, Astrid Johansen og Birgit 

Länsman 

Mars 2011 Kompetansehevingstiltak C, 

cannabiskurs, Vadsø 

Birgit Länsman 

Mars 2011 Kompetansehevingstiltak D, 

konferanse sammen for 

ungdom i Nord-Norge, 

Tromsø 

Birgit Länsman 

April 2011 Kompetansehevingstiltak E, 

kurs i motiverende intervju, 

Kirkenes 

Birgit Länsman 

April/ mai 

2011 

Kartlegging av ressurser og 

kompetansebehov, intervjuer 

Birgit Länsman 

Juni 2011 ”Kick-off” dag Representanter fra alle kommunale instanser 

som jobber med barn og unge, FAU-ledere og 

rådmann. 

Juni 2011 Samarbeidsavtale mellom 

KoRus-Nord og Nesseby 

kommune signert 

Rådmann Stian Lindgård og virksomhetsleder 

i KoRus-Nord Marit Andreassen 

Juni 2011 Prosjektet ble innvilget 

stimuleringsmidler fra KoRus-

Nord 

 

September 

2011 

Kommunestyret vedtok å 

slutte seg til målsettingen og 

innholdet i prosjektplanen og 

forpliktet alle aktuelle 

kommunale virksomheter til å 

delta i berørte tiltak og 

aktiviteter i regi av prosjektet 

 

September 

2011 

Kompetansehevingstiltak F, 

gjør noe med det- konferanse 

Astrid Johansen barnevern, Lillian Teigstad 

PPT, Heidi Thrane Johansen Karlebotn skole, 

Kirsten B. Hætta barnehage, Berit R. Nilssen 

leder for oppvekstsenter, Birgit Länsman 

prosjektmedarb. 

September 

2011 

Kompetansehevingstiltak G, 

kurs om 

tilknytningsforstyrrelser 

Astrid Johansen barnevern, Birgit Länsman 

prosjektmedarb, Grethe Bjørnstu Storleer 

sosialkonsulent, Kirsten B. Hætta leder for 

barnehage, Heidi Thrane Johansen rektor 

Karlebotn skole, Gladys Berntsen fra Nesseby 

skole 

 

Oktober 2011 Kompetansehevingstiltak H, 

”te ka slags nytte”- konferanse 

Anniina Tolppanen-Olsen psykiatrisk 

sykepleier, Birgit Länsman prosjektmedarb. 
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Bruk av stimuleringsmidler fra KoRus-Nord år 2011 

 

Innvilget kr 200 000,- 

 

 

Tidspunkt 

Formål Sted Deltakere  Beregnet 

kostnad 

Faktisk 

kostnad, 

ca. 

Januar og 

mars 

Kompetansehevingstiltak 

A, prosjektforum 

Finnmark, kurs i 

prosjektmetode – 2 

samlinger 

Alta Birgit 

Länsman, 

Silvana 

Roska 

20 000,- 15 000,- 

Mars 

2011 

Kompetansehevingstiltak 

B, fra bekymring til 

handling- kurs om vold i 

nære relasjoner  

Vadsø Silvana 

Roska, 

Astrid 

Johansen 

og Birgit 

Länsman 

5000,- 3600,- 

Mars 

2011 

Kompetansehevingstiltak 

C, cannabiskurs 

Vadsø Birgit 

Länsman 

500,- 400,- 

Mars 

2011 

Kompetansehevingstiltak 

D, konferanse sammen 

for ungdom i Nord-

Norge 

Tromsø Birgit 

Länsman 

5000,- 5100,- 

April 

2011 

Kompetansehevingstiltak 

E, kurs i motiverende 

intervju 

Kirkenes Birgit 

Länsman 

2000,- 1700,- 

Juni 2011 ”Kick-off” dag Varanger 

samiske 

museum, 

Varangerbotn 

 20 000,- 5000,- 

September 

2011 

Kompetansehevingstiltak 

F, gjør noe med det- 

konferanse 

Bodø Astrid 

Johansen, 

Lillian 

Teigstad,  

Birgit 

Länsman, 

Heidi T. 

Johansen, 

Kirsten B. 

Hætta, 

Berit R. 

Nilssen 

 

50 000,- 58 500,- 

September 

2011 

Kompetansehevingstiltak 

G, kurs om 

tilknytningsforstyrrelser 

Vadsø Astrid 

Johansen, 

Birgit 

Länsman, 

Grethe 

50 000,- 11 600,- 
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Bjørnstu 

Storleer, 

Kirsten 

B.Hætta, 

Heidi 

Thrane 

Johansen, 

Gladys 

Berntsen 

 

Oktober 

2011 

Kompetansehevingstiltak 

H, ”te ka slags nytte”- 

konferanse 

Narvik  Anniina 

Tolppanen-

Olsen, 

Birgit 

Länsman 

25 000,- 18 400,- 

Til 

sammen 

   177500,- 119 300,- 

 
 

Prosjekt ”tidlig intervensjon på rusområdet hos barn og unge” 

Unjárgga gielda / Nesseby kommune 

Finansieringsplan 2012 

 

Lønnsutgifter, sosiale utgifter og 

feriepenger, 

prosjektmedarbeider i 100 % 

stilling 

Kr 550 000,- STYRK-midler  

Fylkesmannen i Finnmark 

Reiser(fly/bil, opphold, 

kursavgifter, vikarutgifter), 

arrangementsutgifter(lokaler, 

forelesere, lunsj, vikarutgifter 

osv) 

Kr 300 000,-; 

Overførte midler kr 

87 206,- 

Nye midler 212 794,- 

Stimuleringsmidler  

KoRus-Nord 

Administrative utgifter til faglig 

veiledning, koordinering, 

samarbeid og ledelse 

Kr 70 000,- Nesseby kommune 

Kontorutgifter, kjøring, 

forsikringer med mer 

Kr 40 000,- Nesseby kommune 

Til sammen  Kr 960 000,-  

 
 

 

Foreløpig aktivitetsplan 2012 – Prosjekt ”Tidlig intervensjon på rusområdet”.  

 

 

Aktivitet Dato Deltakere 

Kommunesamling nr 2 Våren  Representanter fra alle 

instanser som jobber med 

barn og unge 
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Påbegynne systematisk samarbeid med 

Oppvekstsenter/Oahppogáldu, bl.a. via 

prosjekt ”oppvekstsenter-hjem 

samarbeid” 

Oppstart i januar Prosjektmedarbeider og 

leder for oppvekstsenteret 

Fagdag med RVTS, tema selvskading 

og selvmord 

8 mai Tverrfaglig team, jordmor, 

sosialkonsulent, psyk. Spl, 

lærere, 

legetjenesten,NAV? 

Videreføre samarbeidet med KORUS- 

Nord inn mot kompetanseheving og  

veiledning 

Kontinuerlig Prosjektmedarbeider og 

prosjektgruppe 

Vurdere opplæringsprogrammet i 

kartleggingsverktøy og 

samtalemetodikk i møte med gravide 

og småbarnsforeldre 

Oppstart i Vadsø på 

høsten? 

Jordmor, helsesøster, 

legetjenesten, PPT, 

barnevern, barnehagestyrer 

Kommunesamling nr 3? høsten  

Andre kompetansehevingstiltak med 

tema tidlig intervensjon 

 

kontinuerlig Aktuelle faggrupper; 

barnevern, PPT, 

helsesøster, ansatte i 

oppvekstsektoren, jordmor, 

legetjenesten 

Samarbeidsavtale med BUP/ PUT  Prosjektmedarbeider/ 

Leder for hjelpetjenesten 

Samarbeid med Indre Finnmark 

familievernkontor og Isak Saba senteret 

med formål å sikre fokus på samisk 

perspektiv i prosjektet 

Oppstart i februar Prosjektmedarbeider/ andre 

aktuelle 

Finne frem til og prøve ut tiltak rettet 

mot barn i førskolealder; f.eks 

tverrfaglig observasjon i barnehage og 

småbarnskontroller  

 

Kontinuerlig Prosjektmedarbeider/  

Tverrfaglig team/ i 

samarbeid med andre 

aktuelle 

Finne frem til og prøve ut tiltak rettet 

mot barn/ ungdom i skolealder; for 

eksempel tverrfaglig observasjon i 

skolen, samarbeid rundt tema sosial 

kompetanse, samarbeid med 

foreldregrupper, fokus på fritidstilbud, 

med mer.  

Kontinuerlig Prosjektmedarbeider/ 

Tverrfaglig team/ i 

samarbeid med andre 

aktuelle 

Finne frem til og prøve ut tiltak rettet 

mot ungdom som skal på videregående 

skole og hybelliv; for eksempel 

samtalegrupper med 10-klassinger med 

fokus på sosial kompetanse, 

foreldremøter med deres foreldre, 

Møteplass for tenåringsforeldre?  

Kontinuerlig Prosjektmedarbeider/ 

Tverrfaglig team/ i 

samarbeid med andre 

aktuelle 

Avklare og prøve ut mulige andre tiltak Kontinuerlig Prosjektmedarbeider/ 

Prosjektgruppen i 

samarbeid med andre 

aktuelle 
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Finne frem til innhold i en 

samarbeidsmodell 

Innen utgangen av 

2012 

Prosjektgruppen i 

samarbeid med andre 

aktuelle 

 

Plan for bruk av stimuleringsmidler år 2012 

Prosjekt tidlig intervensjon på rusområdet hos barn og unge 

Unjárgga gielda / Nesseby kommune 

 

 

Tidspunkt Formål  Sted Deltakere Beregnet 

kostnad 

22-23 mars Barnevoldkonferansen 

2012 

Tromsø 3 teamledere fra 

skolen, 1 fra 

barnevern, 

prosjektmedarbeider 

 

60 000,- 

April  Fagdag i tidlig 

intervensjon 

Varangerbotn samarbeidspartnere 30 000,- 

8 mai Fagdag med RVTS om 

selvskading og 

selvmord blant unge 

Varangerbotn Ansatte på 

oppvekstsenteret, 

kriseteam i Nesseby 

og tana, leger, 

barnevern, 

helsesøster, ansatte 

på 

ungdomsklubben, 

ansatte i 

miljøtjenesten,  

40 000,- 

10-11 mai Nord-

Norgekonferansen for 

barnehagesektoren 

”barn i vanskelige 

livssituasjoner” 

Tromsø Pedagogiske ledere 

i barnehagen, leder 

for oppvekstsenter, 

prosjektmedarbeider 

67 000,- 

høsten Opplæringsprogrammet 

i kartleggingsverktøy 

og samtalemetodikk i 

møte med gravide og 

småbarnsforeldre 

Vadsø Leger, helsesøster, 

jordmor, PPT, 

barnevern, ansatte i 

barnehagen, 

famvernkontor m.fl. 

 

 

 

20 000,- 

høsten Opplæring i ”den 

nødvendige samtalen” 

 

Varangerbotn Aktuelle interne 

samarbeidspartnere 

45 000,- 

Eventuelle andre 

kompetansehevingstiltak 

   38 000,- 

Til sammen     300 000,- 
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Vurderinger 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Ingen. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

06.03.2012 

2011/258-0 / 

223 

  Britt Inger Olsen 

40 44 05 04 

britt-

inger.olsen@nesseby.kom

mune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 38/12 16.03.2012 

Gielddastivra/Kommunestyret 16/12 16.04.2012 

   

   

   

   

 

 

Etableringstilskudd 2011 

Administrasjonens innstilling 

 

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

 

Beløptet belastes ”Etter kommunestyrets bestemmelse”  konto 147000.40002. 

 
 

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 147000.40002. 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

 

Nesseby kommunestyre vedtok i sak 05/25 Retningslinjer for gratis boligtomter og etableringstilskudd.  En ordning 

som gjennom 6 år har vært veldig godt mottatt blant nyetablerere i kommunen. 
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For 2011 kom det inn 3 søknader etter at midlene for året var brukt opp.  Tidligere år når dette har skjedd, har en 

kunnet vente med å behandle søknadene til det neste budsjettåret.  Da kommunestyret avviklet ordningen  fra 2012, 

lar dette seg ikke gjøre for disse 3 søknadene.   

 

Vi ser at dette slår veldig uheldig ut for de siste 3 søknadene og ber Nesseby kommunestyre bevilge midler så vi får 

innvilget disse.  Søknadene er kr 60 000,- til boligbygging, kr 20 000,- til huskjøp og kr 10 000,- til huskjøp – til 

sammen en sum på kr 90 000,-. 

 

Reglementet sier at det ved huskjøp gis kr 10 000,- pr husstandsmedlem , oppad begrenset til kr 40 000,-.  Ved 

husbygging gis det kr. 60 000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over alt som er utbetalt i etableringstilskudd den tiden ordningen har vart: 

 

 

 

 Huskjøp Nyinnflyttere Boligbygging Nyinnflyttere 

År 2005   40 000,- ja   

   20 000,- nei   

   40 000,- ja   

Til sammen 100 000    

     

År 2006   20 000,- ja   

   20 000,- ja   

   10 000,- nei   

   20 000,- ja   

   20 000,- nei   

   10 000,- nei   

   10 000,- ja   

Til sammen 110 000,-    

     

År 2007   20 000,- ja   

   20 000,- nei   

   20 000,- nei   

   30 000,- nei   

   30 000,- nei   

   40 000,- ja   

Til sammen 160 000,-    
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 Huskjøp Nyinnflyttere Boligbygging Nyinnflyttere 

År 2008   10 000,- nei   

       60 000,- nei 

   10 000,- nei   

   40 000,- ja   

   30 000,- ja   

   20 000,- nei   

       60 000,- ja 

   10 000,- nei   

   10 000,- nei   

   30 000,- ja   

       60 000,- ja 

   40 000,- nei   

Til sammen 200 000,-  180 000,-  

     

År 2009   30 000,- nei   

   20 000,- ja   

     60 000,- nei 

     60 000,- nei 

   40 000,- nei   

Til sammen   90 000,-  120 000,-  

     

År 2010   10 000,- ja   

   20 000,- nei   

   20 000,- ja   

   20 000,- ja   

   30 000,- ja   

Til sammen 100 000,-    

     

År 2011   40 000,- ja   

   10 000,- nei   

   20 000,- nei   

   10 000,- ja   

   10 000,- nei   

   10 000,- ja   

       60 000,- nei 

   10 000,- ja   

       60 000,- nei 

   30 000,-    

Til sammen 140 000,-  120 000,-  

 

 

 

Vurderinger 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Søknadene avslåes. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Hjelpetjenesten 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

06.03.2012 

2012/25-0 / 

U63 

  Liv-Randi Aune 

40440536 

liv.randi.aune@nesseby.k

ommune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 42/12 16.03.2012 

Gielddastivra/Kommunestyret 17/12 16.04.2012 

   

   

   

   

1. Søknad om skjenkebevilling – Trattoria Capri v/Deniz Bardakci 

 

2. Tegning over ute servering (ettersendes på mail) 

 

 Øvrige dokumenter finnes i saksmappa/ ettersendes 

 

 

Søknad om skjenkebevilling 

Administrasjonens innstilling 

 

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. 
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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 

 
 

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. 

 

 

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 
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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: 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken  

 

Trattoria Capri er et nyopprettet firma. Trattoria Capri v/Deniz Bardakci har leid lokaler av 

Jegerstua As v/Tor Gunnar Henriksen, Varangerbotn, og skal drive spisested med utgangspunkt 

i italiensk pizza- gourmet restaurant og lokal mat samt drive catering virksomhet for store og 

små selskaper. Det vil samtidig bli en delikatesseavdeling. 

 

Firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene og organisasjonsnummer er opprettet. 

 

Deniz Bardakci har avlagt kunnskapsprøven om alkoholloven, skjenkebevilling, og bestått 

denne. Fatma Bardakci har ikke avlagt kunnskapsprøven, men vil avlegge denne når de flytter 

hit. 

 

Bevilling for brennevin kan bare gis dersom det er gitt bevilling før øl og vin. Bevilling for vin 

kan bare gis dersom det er gitt bevilling for øl. 

 

Det er innhentet opplysninger fra politi, skatt- og avgiftslovgivningen og de har intet å bemerke. 

Fra Politiet foreligger ennå ikke uttalelser. Denne vil bli vedlagt saken dersom den mottas før 

det fattes vedtak i saken. 
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For at skjenkebevilling skal kunne gis, må styrer og stedfortreder ha utvist uklanderlig vandel i 

forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med 

alkoholovens formål. (alkoholovens § 1.7). 

Styrer og stedfortreder må også dokumentere kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i 

medhold av den. 

 

Bevillingsperioden kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt 

kommunestyre tiltrer. 

 

 

 

 

 

Det er lagt frem tegninger over uteplass på ca 52 m2. Det vil være plass til 8 bord med plass til 

32 personer. 

 

Det søkes om skjenketider inne fra  mandag til torsdag fra kl 1100 – 2300 

Det søkes om skjenketider ute fra     mandag til torsdag fra kl 1100 – 2200 

 ” ”        inne fra    fredag til lørdag fra     kl 1100 – 0100 

 ” ”                 ute fra fredag til lørdag fra          kl 1100 – 2200 

 ” ”                 inne søndag/helligda fra              kl 1100 – 2300 

 ” ”                 ute   søndag/helligdag fra            kl 1100 – 2200 

 

Ønsket skjenketid for øl, vin og brennevin, samme tidsrom.  

 

 

Vurderinger: 

 

Da det ikke ligger noen negative uttalelser fra noen parter, anbefales det at kommunestyret 

innvilger skjenkebevilling.   

    

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

ingen 

 

 

 

Vedlegg: 1 

 

Det norske samfunn blir stadig mer internasjonalt, og dette påvirker også våre spisevaner 
og innflytelse i kjøkkenet. Dette gjelder spesielt middelhavskjøkkenet med pizza, pasta, 
italienske oster, viner og spekemat som opptar større og større andel av butikkhyllene men 
også blant vinkjennere og mennesker som søker gourmet mat. 
 
Vår plan er å starte en genuint italiensk restaurant der vi lager mat for hele samfunnet. Der 
alle skal kunne finne noe å spise til enhver anledning, i ulike prisklasser, og som kan bli et 
italiensk pusterom i Varangerbotn. 
 
Vi ønsker å trekke til oss mennesker i alle aldre. Firmaer, foreninger, forbikjørende, 
arbeidende i området, turister og lokalsamfunnet. Vi vil også drive catering virksomhet for 
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store og små selskaper. Levere til bryllup, bursdager osv, og ha en delikatesse avdeling 
hvor man kan bli inspirert til å lage lignende mat hjemme. 
 
Vi vil skape en italiensk trattoria langs veien, med god mat, hyggelige priser og en 
fantastisk service. Det hele skal være en opplevelse både i smak og atmosfære. 
 
Vi vil jobbe for lokalsamfunnet, både ved å sysselsette lokalbefolkningen, men også 
sponse ulike aktiviteter som kan styrke tilknytningen til Trattoria Capri. Vi skal bruke lokale 
leverandører for å bidra til et lokalt økonomisk løft. 
 
For å gjøre alt det mulig å virkeliggjøre våre drømmer og møte oppgangs- og 
nedgangstider vil vi markedsføre oss på en gjennomtenkt og riktig måte. Vi vil være 
maskinelt utstyrt for å minimalisere kostnadene, og samtidig opparbeide en fast inntekt ved 
å tilby god mat, service og riktig åpningstider. 
 
Min fru har i øyeblikket ingen norsk personnummer men det kommer vi å søke på så fort vi 
flytter til Norge.Hun ska hjelpe meg i første omgang ved etableringen og på det settet 
kommer hun til å være stedsforetreder. Men når alt faller på plass kommer hun å jobbe 
innom vården. 
 
Melding om arbeidsforhold ril Aa-registret kommer å gjøres så fort, vi får en bekreftelse om 
vår søknader er i orden og vi har flyttet til Norge samtidlig holder vi på å legge en annonse 
for å finne ut hva som finnes av lokal arbeidskraft. 
 
Vandelsattest, vil bli sendt til dere i fra Svenske politiet i kommende dager. En 
dokumentasjon på søknad om det følger med både om meg og min fru. 
 
Jeg har bestått etablererprøven i Bærum kommune og har fått det bekreftet. En form av 
diplom ska bli ettersendt til meg, fikk jeg beskjed om når jeg bestod prøven 30-2-2012. 
 
 
 
 
 
 
Eposten inneholder vår søknadsskjema for servering og skjenkebevilling. Det er sendt per post 
også. 
 
 
Vennlig hilsenf Kind regards 
Deniz Bardakci 
Coffeespecialist 
Nespresso Norway 

 

 

 



Side 53 av 62 

 

 

Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Hjelpetjenesten 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

05.03.2012 

2012/25-0 / 

U63 

  Liv-Randi Aune 

40440536 

liv.randi.aune@nesseby.k

ommune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 41/12 16.03.2012 

Gielddastivra/Kommunestyret 18/12 16.04.2012 

   

   

   

   

 

Vedlegg: Søknad i saksmappen 

Søknad om serveringsbevilling Trattoria Capri 

Administrasjonens innstilling 

Forsalg til vedtak: 

 

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. 
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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. 

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

serveringsbevillingen trer i kraft. 

 

5. 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.    

 

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

bevillingen inndras, jfr. serveringslovens § 19. 
 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

Trattoria Capri er et nyopprettet enkeltforetak. 

Trattoria Capri v/Deniz Bardakci har leid lokaler av Jegerstua AS, tidligere Ruitu AS, 

Varangerbotn og skal drive et spisested der de vil starte en italiensk pizza- gourmet restaurant og 

satse på lokal mat samt drive catering virksomhet for store og små selskaper. Samtidig vil det bli 

en delikatesseavdeling.  

 

Firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene og organisasjonsnummer er opprettet.  

 

Deniz Bardakci har avlagt etablererprøven for serveringsvirksomhet og bestått denne. 
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Det søkes også om skjenkebevilling i forbindelse med serveringsbevilling. 

 

Dersom det skal serveres mat i samme lokaler som det skal skjenkes alkoholholdig drikke, 

må serveringsbevilling først være godkjent før skjenkebevilling kan gis. 

 

Det er innhentet opplysninger fra Politi, skatt-, avgifts- og regnskapslovgivningen og de har 

intet å bemerke. Fra Politiet foreligger ikke uttalelser. Denne vil bli vedlagt saken dersom den 

mottas før det fattes vedtak.  

 

I dag stilles det en rekke krav til den som skal drive serveringsvirksomhet og lokalene det 

serveres fra, krav til utforming og ventilasjon. Spesielle krav der næringsmidler oppbevares og 

tilberedes. 

 

I henhold til serveringslovens § 4 stilles det krav om at serveringsstedet skal ha en daglig leder 

som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet og være myndig. 

 

Det søkes om åpningstider fra kl 1000 – 0100. 

 

Kommunestyret har i sak 23/03 vedtatt egne forskrifter om åpningstider som kan følges.  
 

Vedtaket lyder som følger: 

 

1. Unjárgga Gjelda/Nesseby kommune har 26. juni 2003 i medhold av Serveringsloven av 13. 

juni 1997 nr. 55 og Alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 vedtatt følgende åpnings- og 

skjenketider ved serveringssteder i Unjárgga/Nesseby:  
 

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 

 

 

Det legges frem egen sak om skjenkebevilling. 

 

Vurderinger 

 

Da det ikke ligger noen negative uttalelser fra noen parter, anbefales det at kommunestyret 

innvilger serveringsbevilling. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Ingen 
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Vedlegg 
 
 
 
Det norske samfunn blir stadig mer internasjonalt, og dette påvirker også våre spisevaner 
og innflytelse i kjøkkenet. Dette gjelder spesielt middelhavskjøkkenet med pizza, pasta, 
italienske oster, viner og spekemat som opptar større og større andel av butikkhyllene men 
også blant vinkjennere og mennesker 
som søker gourmet mat. 
 
Vår plan er å starte en genuint italiensk restaurant der vi lager mat for hele samfunnet. Der 
alle skal kunne finne noe å spise til enhver anledning, i ulike prisklasser, og som kan bli et 
italiensk pusterom i Varangerbotn. 
 
Vi ønsker å trekke til oss mennesker i alle aldre. Firmaer, foreninger, forbikjørende, 
arbeidende i området,turister og lokalsamfunnet. Vi vil også drive catering virksomhet for 
store og små selskaper. Levere til bryllup, bursdager osv, og ha en delikatesse avdeling 
hvor man kan bli inspirert til å lage lignende mat hjemme. 
 
Vi vil skape en italiensk trattoria langs veien, med god mat, hyggelige priser og en 
fantastisk service. Det hele skal være en opplevelse både i smak og atmosfære. 
 
Vi vil jobbe for lokalsamfunnet, både ved å sysselsette lokalbefolkningen, men også 
sponse ulike aktiviteter som kan styrke tilknytningen til Trattoria Capri. Vi skal bruke lokale 
leverandører for å bidra til et lokalt økonomisk løft. 
 
For å gjøre alt det mulig å virkeliggjøre våre drømmer og møte oppgangs- og 
nedgangstider vil vi markedsføre oss på en gjennomtenkt og riktig måte. Vi vil være 
maskinelt utstyrt for å minimalisere kostnadene, og samtidig opparbeide en fast inntekt ved 
å tilby god mat, service og riktig åpningstider. 
 
Min fru har i øyeblikket ingen norsk personnummer men det kommer vi å søke på så fort vi 
flytter til Norge. Hun ska hjelpe meg i første omgang ved etableringen og på det settet 
kommer hun til å være stedsforetreder. Men når alt faller på plass kommer hun å jobbe 
innom vården. 
 
Melding om arbeidsforhold ril Aa-registret kommer å gjøres så fort, vi får en bekreftelse om 
vår søknad er i orden og vi har flyttet til Norge samtidig holder vi på å legge en annonse for 
å finne ut hva som finnes av lokal arbeidskraft. 
Vandelsattest, vil bli sendt til dere i fra Svenske politiet i kommende dager. En 
dokumentasjon på søknad om det følger med både om meg og min fru. 
 
Jeg har bestått etablererprøven i Bærum kommune og har fått det bekreftet. En form av 
diplom skal bli ettersendt til meg, fikk jeg beskjed om når jeg bestod prøven 30-2-2012. 
Vi har levert inn søknaden der Eposten inneholder vår søknadsskjema for servering og 
skjenkebevilling. Det er sendt per post også. 
 
 
Vennlig hilsenf Kind regards 
Deniz Bardakci 
Coffeespecialist 
Nespresso Norway 
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Atle Larssen - Søknad om fritak for behandlingsgebyr reguleringsplan 

Administrasjonens innstilling 

 

I forbindelse med behandling av privat reguleringsplan, vedtar Kommunestyret å gi Varjjat Ferie 

og Fritid fritak for arealgebyret.  Øvrige gebyrer skal betales. 

 

Bakgrunn for saken 

 

I 2009 vedtok kommunstyret gebyrsatser for behandling av saker etter plan- og bygningsloven.  

Bl.a. ble følgende satser vedtatt når det gjelder private reguleringsplaner: 

C.2.1 Privat forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan, eller endring av gjeldende bebyggelses- eller 

reguleringsplan  

Forhåndsvurdering         kr 1900,- 

Behandlingsgebyr         kr 9400,- 

Behandlingsgebyr for mindre vesentlige endringer    kr 1900,- 

I tillegg belastes arealgebyr for område som omfattes av planen:   kr 19 pr. m
2
 

 

Várjjat Ferie og Fritid v/Atle Larsen har fremmet et forslag til privat reguleringsplan for 

campingplass i Meskelv.  Området som søkes regulert er på ca. 26 mål.  For foreliggende 

reguleringsplan vil kun arealgebyret utgjøre nærmere kr. 500.000 

    

Várjjat Ferie og Fritid søker fritak for gebyr og begrunner det med følgende: 

 

”Várjjat Ferie og Fritid sendte i 1995 inn en søknad om reguleringsplan for det samme 

området.  Denne var oppe til behandling i kommunen.  Uvisst av hvilken grunn ble saken ikke 
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helt ferdig behandlet.  Det ble senere purret, men det ble ikke gitt noen begrunnelse for at 

planen ikke ble gitt endelig behandling.  Det ble betalt behandlingsgebyr og kostnader for 

annonsering. 

I 2007 ble ny reguleringsplan sendt inn.  Denne ble liggende i 2 år uten behandling.  Etter 

purring ble det gitt kommentarer til planen.  Planen ble da utformet og ligger nå i ferdig 

utformet utgave. 

 

Det har vært en del usikkerhet vedr. kommunale gebyrer.  Jeg vil be om at de kommunale 

gebyrer i dette tilfelle avskrives – både på grunn av den lange saksbehandlingstid, men også på 

grunn av at saken egentlig skulle ha vært ferdig behandlet i 1995”  

Vurderinger 

Da gebyrene for behandling av saker etter plan- og bygningsloven var oppe til politisk 

behandling, ble det bl.a. benyttet et forslag fra KS (kommunenes sentralforbund) som grunnlag 

for gebyrregulativet.  Dette regulativet er utvilsomt beregnet for mer urbane strøk av landet og 

for profesjonelle utbyggere.  Et arealgebyr på kr. 19 pr. m2 er dermed ikke realistisk etter våre 

forhold.  Til sammenligning kan nevnes at Tana kommune har en pris på kr. 0,50 pr. m2. for 

reguleringsplaner.  Det vil fremmes en ny sak om endring av gebyrene. 

 

Når det gjelder søknaden fra Varjjat Ferie og Fritid om fritak for behandlingsgebyr, må en 

vurdere flere forhold.   

- Reguleringsplanen fra -95 var ute til høring, men ble aldri politisk vedtatt, uvisst av 

hvilken grunn.  Saken er såpass gammel at en heller ikke har oversikt over hva som ble 

betalt inn av gebyrer, men det er sannsynlig at det ble innbetalt et behandlingsgebyr. 

-  Regulerings-søknaden av 2007 var ufullstendig og kunne ikke behandles slik den forelå. 

- I 2011 engasjerte Varjjat Ferie og Fritid et konsulentfirma til å utarbeide 

reguleringsplanen og  fikk dermed utarbeidet et forslag som kunne tas til behandling.  

Dette var etter at det nye gebyrregulativet var vedtatt. 

 

I denne saken kan flere løsninger være riktig, og det må foretas en skjønnsmessig vurdering.  

Ut fra ovennstående momenter er det utvilsomt riktig at gebyret må reduseres betydelig.  En vil  

foreslå at Varjjat Ferie og Fritid betaler full behandlingsgebyr, men får fritak for  

arealgebyret.  

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Salg av kommunebrakka i Nyborg 

Administrasjonens innstilling 

Kommunestyret vedtar å overdra gnr. 11, bnr. 63 vederlagsfritt til Torgeir Johnsen under 

følgende forutsetninger: 

 

1. Omkostninger i forbindelse med overdragelse dekkes av erverver. 

2. Gammelt bygg på eiendommen rives og avfall deponeres på godkjent deponi.  

Kostnadene dekkes av erverver. 

3. Det settes opp en utleiebolig bestående av 3 leiligheter 

4. Dersom bygging av utleiebolig ikke er igangsatt innen ett år etter vedtak, skal 

eiendommen tilbakeføres kommunen vederlagsfritt 

  

 

Bakgrunn for saken 

 

Nesseby kommune eier en eiendom i Nyborg på ca. 1 da.  Eiendommen er bebygd med en 

brakke fra etterkrigstiden i serdeles dårlig stand.  Brakka benyttes i dag som lager for Varanger 

Samiske Museum og teknisk virksomhet. 

 

I brev av 26.03. d.å., har Torgeir Johnsen tilbydd seg å overta eiendommen med henblikk på 

oppsett av utleiebolig med 3 leiligheter, igangsetting sommeren 2012.   

 

Arealet der eiendommen ligger er i kommunens arealplan avsatt til spredt boligbygging. 
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Vurderinger 

 

Som nevnt ovenfor er eiendommen bebygd med en brakke som som har en negativ verdi som 

følge av fremtidige rivnings- og deponeringskostnader som kommunen må påta seg.   

 

Det er også fremkommet klager fra naboer til eiendommen som ønsker brakka fjernet da den 

bidrar til en ”forslumming” av området. 

 

Torgeir Johnsen, som ønsker å erverve eiendommen, er en veletablert og seriøs entreprenør.  

 

I utgangspunktet skal avhending av kommunale eiendommer legges ut for åpent salg.  I dette 

tilfellet ber en kommunestyret vurdere et direkte salg.  KS etikkutvalg sier at. ”Dersom en 

kommunal eiendom som et unntak gis bort eller inngår i et makebytte må det etter offentlig 

diskusjon foreligge et politisk vedtak om dette som legges til grunn”.  Kommunestyret kan altså 

vedta et en overdragelse uten at eiendommen har vært utlyst for åpent salg. 

 

Fra rådmannens side er det ønskelig å selge eiendommen da en vil bli kvitt en fremtidig kostnad 

samtidig som overdragelsen vil ha samfunnsnytting betydning. Pr. i dag har vi boligmangel, noe 

som begrenser tilflyttingen til kommunen.  Bygging av private utleieboliger har vært et politisk 

ønske og eiendomsoverdragelsen vil bidra til dette. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Finansiering av spesifiserte driftskostnader innen teknisk drift 

Administrasjonens innstilling 

1. Kommunestyret vedtar å øke den økonomiske rammen til teknisk virksomhet for 2012 

med kr. 300.000.   

 

2. Midlene øremerkes FDV, kommunale bygg, boliger og veger. 

 

3. Den økte rammen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

 

Bakgrunn for saken 

Under behandling av økonomiplan og budsjett for 2012 vedtok kommunestyret å kutte  

kostnader til vedlikehold eller opprusting av kommunale boliger, bygg, avløp og veger.  Dette 

betyr at det er tilnærmet null midler til å kjøpe tjenester eller materiell til slike formål uten at det 

blir et overforbruk i teknisk virksomhet. 

 

Siden dette ble vedtatt er det kun foretatt nødreparasjoner.  Eksempler: 

Helsesenteret: 

Reparasjon av heis på helsesenteret:  kr. 21.500 

Reparasjon av kjølemaskineri  kr.   9.475 

Innkjøp/montering av vaskemaskin  kr.   4.579 

Veger: 

Innleie av gravemaskin   kr.   6.700 

Snørydding utenfor avlastningsbolig  kr.   1.300 

 

I tillegg kommer fremtidige reparasjoner/utbedringer som må gjøres.  Bl.a. må det skiftes en 

lekk varmtvannstank på en utleiebolig.  Dette beregnes til kr. 10.000 inkl. montering.   
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Vi har også et pålegg om å utbedre det elektriske anlegget på utleiebolig Skoleveien 1.  Fristen 

for dette er gått ut og det vil si at dersom det skulle brenne vil forsikringsutbetaling i beste fall 

bli sterkt redusert.  Mangellista er omfattende og en beregner en kostnad på mellom kr. 60.000 

og 80.000 (det er innhentet tilbud på arbeidet, ikke innkommet i skrivende stund).  

 

Det er også kommet klager på at enkelte boliger ikke er tilkoblet fiber slik det skal være.   

 

Mht. de kommunale vegene, vet vi av erfaring at det vil være behov for å leie inn maskiner til 

grøfting i forbindelse med snesmeltingen til våren.  Dersom vi ikke har midler til dette vil 

enkelte vegstykker ”renne bort”, noe som vil føre til større kostnader i ettertid.  

 

For å kutte driftskostnadene, har teknisk virksomhet de siste årene kjøpt inn maling til leietakere 

som har ønsket å pusse opp boligen, mot at de selv har utført arbeidet.  Dette har vi ikke midler 

til nå. 

Vurderinger 

Uten vedlikeholdsmidler er det ikke mulig å gjøre skadeforebyggende arbeid og reparasjoner på 

kommunale bygg, boliger og veger, hvilket fører til forfall og verditap.  

   

For å kunne gjøre et minimum av vedlikehold må teknisk virksomhet ha noe midler å gå på.  En 

vil dermed be om at rammen til teknisk virksomhet økes med kr. 300.000 i første omgang for å 

dekke overforbruk så langt, og kunne foreta skadeforebyggende arbeid og høyst nødvendig 

vedlikehold i den nærmeste tiden. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 


