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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 16.04.2012 

Tid: 

 

 

18:00 

 

 

 

 

 

 
 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Oddvar Betten 

Hanne Iversen 

Ina Kristine Store 

Tor Gunnar Henriksen 

Elena Medhus 

Anja K Pedersen Noste 

Siv Annie Mathisen 

Marit Kjerstad 

 

 

Nestleder 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

 

SV 

A 

A 

H 

FRP 

SFP 

SFP 

TVP 

 

   

   

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Knut Inge Store 

Magnhild I Mathisen 

Jan Hansen 

Jørn Stefan Opdahl 

Linn Jeanne Muotka 

Tone Lise Roska 

Jarle Andreassen 

Leder 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

A 

A 

A 

A 

SV 

H 

FRP 

   

   

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Nina Ingeborg Persen 

Linn Jeanett Bergmo Store 

Jim Njuolla 

Nils I Noste 

Kirsti Bergstø 

Mari-Ann Nilssen 

Arild Johnsen 

Jørn Stefan Opdahl 

Jan Hansen 

Knut Inge Store 

Magnhild Mathisen 

Linn Jeanne Muotka 

Tone Lise Roska 

Jarle W Andreassen 

A 

A 

A 

A 

SV 

H 

FRP 
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Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  

Stian Lindgård 

Britt-Inger Olsen 

Rådmann 

Møtesekretær 
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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 serveringsbevilling Trattoria Capri 

PS 18/12 Søknag om skjenkebevilling 

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

PS 20/12 Salg av kommunebrakka i Nyborg 

PS 21/12 Finanisering av spesifiserte driftskostnader innen teknisk drift 

PS 22/12 Endring av tidligere vedtak om klassetur innen Norden 

 

 

 

Tor Gunnar Henriksen og Kirsti Bergstø valgt til å underskrive protokollen. 

 

Hanne Iversen valgt til settevaraordfører, da varaordfører Oddvar Betten leder møtet i ordførerens fravær. 

 

Yngvar Mækelæ fra Forvaltningsrevisjonen orienterte om forvaltningsrevisjonsrapporten. 
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PS 7/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 16.04.2012  

Behandling: 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

 

 

 

 

PS 8/12 Referater 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 16.04.2012  

Behandling: 

 

Mari-Ann Nilssen ba om orientering om ref.sak 5/12, 7/12, 11/12 

 

Rådmann Stian Lindgård orienterte. 

 

 

Vedtak: 

 

Referatsakene tatt tilorientering. 

 

 

 

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 

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. 
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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. 

 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 16.04.2012  

Behandling: 

 

Yngvar Mækelæ fra Forvaltningsrevisjonen orienterte om forvaltningsrevisjonsrapporten. 

 

 

Forslag fra Nesseby Høyre v/Mari-Ann Nilssen: 

 

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

nødvendig 

effekt på samfunns / næringsutviklingen i kommunen. 

 

2. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets innstilling, og ber om at 

administrasjonen utarbeider rutiner for å sikre at midler som gis kreves forholdsmessig 

tilbakebetalt dersom midlene blir brukt til andre formål enn fastsatt i tilsagnet, 

mottakeren av næringsstøtte avvikler sin virksomhet, eller selger støtteobjektet før 5 år er 

gått.  Det vises for øvrig til Retningslinjer for Nærings- og utviklingsfond i Unjárgga 

gielda/Nesseby kommune §11 Forvaltning. 

 

 

Votering: 

 

Nesseby Høyre v/Mari-Ann Nilssens forslag vedtatt med 13 mot 2 stemmer som ble avgitt for 

Kontrollutvalgets innstilling. 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 

 

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

nødvendig 

effekt på samfunns / næringsutviklingen i kommunen. 

 

2. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets innstilling, og ber om at 

administrasjonen utarbeider rutiner for å sikre at midler som gis kreves forholdsmessig 

tilbakebetalt dersom midlene blir brukt til andre formål enn fastsatt i tilsagnet, 

mottakeren av næringsstøtte avvikler sin virksomhet, eller selger støtteobjektet før 5 år er 

gått.  Det vises for øvrig til Retningslinjer for Nærings- og utviklingsfond i Unjárgga 

gielda/Nesseby kommune §11 Forvaltning. 
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PS 10/12 Kontrollutvalgets årsrapport 2011 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 tas til orientering. 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 16.04.2012  

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 tas til orientering. 

 
 

 

 

 

PS 11/12 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: 

 

 
 

 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 16.04.2012  

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 
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PS 12/12 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:……………………………………. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 16.04.2012  

Behandling: 

 

Forslag fra Samefolkets parti v/Anja Noste: 

 

Bjørg Guttorm foreslås som representantskapsmedlem til Finnmark kommunerevisjon IKS for perioden 2011-2015 

 

 

Forslag fra Nesseby AP v/Hanne Iversen: 

 

Jørn Opdahl forslås som varamedlem. 

 

 

Votering: 

 

Samefolkets parti v/Anja Nostes forslag og Nesseby AP v/Hanne Iversens forslag enstemmig vedtatt. 

 



Side 8 av 20 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 

 

Som representantskapsmedlem og varamedlem til Finnmark Kommunerevisjon IKS velges: 

 

Medlem:  Bjørg Guttorm  Varamedlem:  Jørn Opdahl. 

 

 

 

 

PS 13/12 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: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

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

Kløvnes: 
 

7. 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. 

 

8. Leieprisene reguleres årlig. 

 

9. Strømforbruket dekkes forskuddsvis og avregnes etter årsslutt i hht. avlest forbruk 



Side 9 av 20 

 

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

 

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

årlig leiepris på kr. 9.000 inkl. strøm 

 

12. 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 Gielddastivra/Kommunestyret - 16.04.2012  

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 

 

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

Kløvnes: 
 

13. 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. 

 

14. Leieprisene reguleres årlig. 

 

15. Strømforbruket dekkes forskuddsvis og avregnes etter årsslutt i hht. avlest forbruk 

 

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

 

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

årlig leiepris på kr. 9.000 inkl. strøm 

 

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

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

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

 

 

PS 14/12 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: 
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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. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 16.04.2012  

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 

 

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

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

 

 

 

 

 

PS 15/12 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. 

 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 16.04.2012  

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 
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Årsrapporten tas til orientering. 

 

 

 

 

PS 16/12 Etableringstilskudd 2011 

Administrasjonens innstilling 

 

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

 

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

 

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 …………. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 16.04.2012  

Behandling: 

 

Oddvar Betten ba kommunestyret vurdere hans habilitet da hans sønn er søker om etableringstilskudd. 

 

Kommunestyret erklærte Oddvar Betten inhabil og han fratrådte. 

 

 

Votering: 

 

Formannskapets innstilling vedtatt med 11 mot 3 stemmer. 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 

 

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

 

Beløptet belastes ”Etter kommunestyrets bestemmelse”  konto …………. 
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PS 17/12 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. 

 

 

 

 

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: 

 

6. Trattoria Capri v/Deniz Bardakci innvilges serveringsbevilling 

 

7. Som styrer for serveringsbevilling godkjennes Deniz Bardakci 

 

8. 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. 

 

9. Det stilles vilkår til bevillingen, jfr. serveringsloven 
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c. Etablererprøven skal være avviklet og bestått før bevillingen trer i kraft. 

d. 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.    

  

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

bevillingen inndras, jfr. serveringslovens § 19. 
 

 

 

 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 16.04.2012  

Behandling: 

 

Tor Gunnar Henriksen ba kommunestyret vurdere hans habilitet i sak 17 og 18 da han står som eier av bygget hvor 

serveringsstedet skal starte. 

 

Kommunestyret erklærte Tor Gunnar Henriksen innhabil og han fratrådte under behandling av sak 17 og 18.. 

 

 

Votering: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 

 

11. Trattoria Capri v/Deniz Bardakci innvilges serveringsbevilling 

 

12. Som styrer for serveringsbevilling godkjennes Deniz Bardakci 

 

13. 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. 

 

14. Det stilles vilkår til bevillingen, jfr. serveringsloven 

 

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

f. 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.    

  

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

bevillingen inndras, jfr. serveringslovens § 19. 
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PS 18/12 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



Side 15 av 20 

 

 

Vedtak: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret  lyder som følger: 

 

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

brennevin frem til 30.06.2016. 

 

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

stedfortreder. 

 

10. 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. 

 

11. Ute servering innvilges i henhold til tegninger 

 

12. Det stilles vilkår til bevillingen, jfr. alkoholloven 

 

d. Skjenking av alkohol kan ikke utøves av mindreårige 

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

f. 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. 

 

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

inndras, jfr. alkoholloven § 1-8 

 

 

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

 
 Åpningstider:  

Mandag - søndag kl. 06.00 - 03.00 

 

Skjenketider:  

Skjenking av øl og vin:  

Mandag – lørdag:  kl. 0900 – 0300 

Søndag:  kl. 1300 – 0300 

 

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

Mandag til søndag kl. 13.00 - 03.00 

 
 

 

 

Vedtak: 
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Behandling: 
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Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 

 

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

brennevin frem til 30.06.2016. 

 

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

stedfortreder. 

 

17. 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. 

 

18. Ute servering innvilges i henhold til tegninger 

 

19. Det stilles vilkår til bevillingen, jfr. alkoholloven 

 

g. Skjenking av alkohol kan ikke utøves av mindreårige 

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

i. 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. 

 

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

inndras, jfr. alkoholloven § 1-8 

 

 

21. 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 

 
 

 

 

 

 

PS 19/12 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. 
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Behandling: 

 

Forslag fra Tor Gunnar Henriksen: 

 

Med bakgrunn i at saken ikke har blitt ferdigbehandlet i løpet av de 17 årene som har gått siden Atle Larssen søkte 

første gang, foreslår Nesseby Høyre at det gis fritak fra alle behandlingsgebyr som gjelder for reguleringsplan. 

 

Votering: 

 

Tor Gunnar Henriksens forslag falt med 2 mot 3 stemmer som ble avgitt for administrasjonens innstilling. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

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

og Fritid fritak for arealgebyret.  Øvrige gebyrer skal betales. 
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Tor Gunnar Henriksen tiltrådte igjen. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Tor Gunnar Henriksen: 

 

Med bakgrunn i at saken ikke har blitt ferdigbehandlet i løpet av de 17 årene som har gått siden Atle Larssen søkte 

første gang, foreslår Nesseby Høyre at det gis fritak fra alle behandlingsgebyr som gjelder for reguleringsplan. 

 

 

Votering: 

 

Formannskapets innstilling vedtatt med 10 mot 5 stemmer som ble avgitt for Tor Gunnar Henriksens forslag. 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 

 

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

og Fritid fritak for arealgebyret.  Øvrige gebyrer skal betales. 
 

 

 

 

 

 

 

PS 20/12 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. 
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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 

  

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.04.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

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

følgende forutsetninger: 

 

5. Omkostninger i forbindelse med overdragelse dekkes av erverver. 

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

Kostnadene dekkes av erverver. 

7. Det settes opp en utleiebolig bestående av 3 leiligheter 

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

eiendommen tilbakeføres kommunen vederlagsfritt 
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Behandling: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 

 

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

følgende forutsetninger: 

 

9. Omkostninger i forbindelse med overdragelse dekkes av erverver. 

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

Kostnadene dekkes av erverver. 

11. Det settes opp en utleiebolig bestående av 3 leiligheter 

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

eiendommen tilbakeføres kommunen vederlagsfritt 
 

 

 

 

PS 21/12 Finanisering 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.   
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2. Midlene øremerkes FDV, kommunale bygg, boliger og veger. 

 

3. Den økte rammen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.04.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

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

med kr. 300.000.   

 

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

 

6. Den økte rammen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
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Behandling: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 

 

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

med kr. 300.000.   

 

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

 

9. Den økte rammen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 
 

 

 

 

 

 

PS 22/12 Endring av tidligere vedtak om klassetur innen Norden 

Administrasjonens innstilling 

Forbud mot klasseturer utenfor Norden i skoletiden oppheves. 

 

Det utarbeides reglement for klasseturer i skoletiden i samarbeid med Foreldrerådets 

Arbeidsutvalg (FAU) 
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Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.04.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Forbud mot klasseturer utenfor Norden i skoletiden oppheves. 

 

Det utarbeides reglement for klasseturer i skoletiden i samarbeid med Foreldrerådets 

Arbeidsutvalg (FAU) 
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Behandling: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 

 

Forbud mot klasseturer utenfor Norden i skoletiden oppheves. 

 

Det utarbeides reglement for klasseturer i skoletiden i samarbeid med Foreldrerådets 

Arbeidsutvalg (FAU) 
 

 

 

 

 


