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PS 47/16 Kommunereformen: Status, prosess og framtid for Nesseby 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 09.06.2016  

Behandling: 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Ungdomsrådets vedtak lyder som følger: 

 

- Nesseby kommune forblir egen kommune etter kommunereformen. 

- Nesseby har en god økonomi, et godt lokaldemokrati med høy deltakelse fra 

innbyggerne, gode tjenestetilbud til innbyggerne, en positiv befolknings- og 

samfunnsutvikling med vekst i næringslivet og har derfor utviklingsmuligheter i et langt 

perspektiv. 

- Nesseby vil fortsatt bygge på sin samiske kultur og språk i videreutviklingen av 

kommunen. 
 

 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.06.2016  

Behandling: 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Eldrerådets vedtak lyder som følger: 

 

- Nesseby kommune forblir egen kommune etter kommunereformen. 

- Nesseby har en god økonomi, et godt lokaldemokrati med høy deltakelse fra innbyggerne, gode 

tjenestetilbud til innbyggerne, en positiv befolknings- og samfunnsutvikling med vekst i næringslivet og 

har derfor utviklingsmuligheter i et langt perspektiv. 

- Nesseby vil fortsatt bygge på sin samiske kultur og språk i videreutviklingen av kommunen. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 13.06.2016  

Behandling: 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: 

 

- Nesseby kommune forblir egen kommune etter kommunereformen. 

- Nesseby har en god økonomi, et godt lokaldemokrati med høy deltakelse fra innbyggerne, gode 

tjenestetilbud til innbyggerne, en positiv befolknings- og samfunnsutvikling med vekst i næringslivet og 

har derfor utviklingsmuligheter i et langt perspektiv. 

- Nesseby vil fortsatt bygge på sin samiske kultur og språk i videreutviklingen av kommunen. 
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Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 22.06.2016  

Behandling: 

 

Vedtak: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 

 

- Nesseby kommune forblir egen kommune etter kommunereformen. 

- Nesseby har en god økonomi, et godt lokaldemokrati med høy deltakelse fra innbyggerne, gode 

tjenestetilbud til innbyggerne, en positiv befolknings- og samfunnsutvikling med vekst i næringslivet og 

har derfor utviklingsmuligheter i et langt perspektiv. 

- Nesseby vil fortsatt bygge på sin samiske kultur og språk i videreutviklingen av kommunen. 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

- Nesseby kommune forblir egen kommune etter kommunereformen. 

- Nesseby har en god økonomi, et godt lokaldemokrati med høy deltakelse fra 

innbyggerne, gode tjenestetilbud til innbyggerne, en positiv befolknings- og 

samfunnsutvikling med vekst i næringslivet og har derfor utviklingsmuligheter i et langt 

perspektiv. 

- Nesseby vil fortsatt bygge på sin samiske kultur og språk i videreutviklingen av 

kommunen. 

 

 

Alternativt: 

 

- Nesseby slår seg sammen med Sør-Varanger kommune og tar opp forhandlinger om 

intensjonsavtale før 1.7.2016. 

- Nesseby slår seg sammen med Tana kommune og tar opp forhandlinger om 

intensjonsavtale før 1.7.2016. 

 

 

Varangerbotn 3.juni 2016 

 

 

 

Marit Helene Pedersen 

rådmann 

 

 

      Tom Ivar Haukland 

      virksomhetsleder stab 

 


