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Unjárgga gielda 
Nesseby kommune  

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 18.03.2010 

Tid: 18:00 
 

 

 

 

 

 

 

Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 78 95 95 00. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 

 

Innkalling er sendt til:   

Navn Funksjon Representerer 

Inger Katrine Juuso Leder TVP 

Berit Ranveig Nilssen Nestleder SFP 

Thore Andreas Sundfær Medlem TVP 

Rolf Mathi Reisænen Medlem TVP 

Inga Pettersen Medlem SFP 

Inger Anita Smuk Medlem H 

Jarle W. Andreassen Medlem FRP 

Torgeir Olsen Medlem FRP 

Anne Grete Njuolla Medlem FRP 

Magnhild Mathisen Medlem A 

Jan Hansen Medlem A 

Knut Store Medlem A 

Anne Jorid Henriksen Medlem A 

Siv Irene Andersen Medlem A 

Håkon Adolf Johnsen Medlem A 

Liv Solfrid Mathisen Varamedlem TVP 

Charles Petterson Varmedlem TVP 

Øystein Nilsen Varamedlem TVP 

Oddvar Njuolla Varamedlem TVP 

Jørn-Ottar Olsen Varamedlem TVP 

Kjell-Harald Erichsen Varamedlem TVP 

Nils Andersen Gaup Varamedlem SFP 

Helmer Kåre Losoa Varamedlem SFP 

Katrine Trane Nilsen Varamedlem SFP 

Jo Dikkanen Varamedlem SFP 

Jan Ivvár Juuso Smuk Varamedlem SFP 

John Arne Neshavn Varamedlem H 

Ivar Johan Winther Varamedlem H 

Ingrid M.J. Mikkelsen Varamedlem H 

Torleif Margit Varamedlem H 

Tor Ivar Soldat Varamedlem FRP 

Stig Erling Johnsen Varamedlem FRP 

Arild Johnsen Varamedlem FRP 

Odd-Inge Sør-Reime Varamedlem FRP 

Steve Gunnar Kristiansen Varamedlem FRP 

Jim Njuolla Varamedlem FRP 

Odd-Arne Dikkanen Varamedlem A 

Jim-Einar Roska Varamedlem A 
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Linn-Jeanett J. Bergmo Varamedlem A 

Jane Astrid Juuso Varamedlem A 

Ina Kristine Store Varamedlem A 

Leif Eberg Hansen Varamedlem A 

Hanne Iversen Varamedlem A 

Hilde Birgitte Store Varamedlem A 

Astrid Siri Varamedlem A 

 

 

 

 

 

 

Varangerbotn, 8. Mars 2010  

 

 

 

 

Inger Katrine Juuso 

ordfører 
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Saksnr Innhold 

PS 10/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 10/2 Referater 

RS 10/1  Kontrollutvalget! 

RS 10/2  Høring - Widerøe's ruter i Nord-Troms og Finnmark fra 1/4-2010 

RS 10/3 Arbeid mot vold i nære relasjoner 

RS 10/4 Sak nr. 10-00416 Brev fra Barneombudet til ordførere i landets kommuner 

RS 10/5 Hovedutskrift fra møte 24.02.2010 

RS 10/6 Rehabilitering/utvidelse av samfunnshuset-Varangerbotn 

PS 10/3 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven 

PS 10/4 Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning 

PS 10/5 Revidering av vedtekter for leie av plass ved Nesseby Sjarkhavn 

PS 10/6 Nesseby kommune ønsker å delta i forvaltningen av verneområdet knyttet til 

forvaltningsplan for varangerhalvøya nasjonalpark 

PS 10/7 Høringsuttalelse til: Ny forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret for 2010 - 

2014 

PS 10/8 Selskapskontroll Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS 

PS 10/9 

PS 10/10 

PS 10/11 

Søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler 2010 

Kløvnes havn   -   Ettersendes 

Stiftelsesdokument Mueumskonsoliering   -   Ettersendes 
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PS 10/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
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PS 10/2 Referater 

RS 10/1 Kontrollutvalget! 

RS 10/2 Høring - Widerøe's ruter i Nord-Troms og Finnmark fra 1/4-2010 

RS 10/3 Arbeid mot vold i nære relasjoner 

RS 10/4 Sak nr. 10-00416 Brev fra Barneombudet til ordførere i landets kommuner 

RS 10/5 Hovedutskrift fra møte 24.02.2010 

RS 10/6 Rehabilitering/utvidelse av samfunnshuset-Varangerbotn 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

21.01.2010 

2009/707-0 / 

231 

  Ronny Olsen 

78960025 

ronny.olsen@nesseby.ko

mmune.no 

 
 

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/10 17.02.2010 

Gielddastivra/Kommunestyret 10/3 18.03.2010 

   

   

   

   

 

Mielddus: Divatregulatiiva-evttohus bargguin matrihkallága vuoĎul. 

Vedlegg: Forslag til gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven. 

 

Bargodivvagat matrihkallága vuođul 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Čuovvovaš divatregulatiiva-evttohus bargguin matrihkallága vuoĎul mearridit álgit doaibmat 

mearrádusa dáhton rájes. 

 

Áššeprotokolla Ovdagoddi/Formannskapet - 17.02.2010  

Meannudeapmi: 

 

Mearrádusevttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat. 

 

 

Mearrádusevttohus gielddastivrii čuodjá ná: 

 

Čuovvovaš divatregulatiiva-evttohus bargguin matrihkallága vuoĎul mearridit álgit doaibmat 

mearrádusa dáhton rájes. 
 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 17.02.2010  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 
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Vedlagt forslag til gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven vedtas å tre i kraft fra 

vedtaks dato. 
 

 

 

 

 

 

 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven 

Administrasjonens innstilling 

Vedlagt forslag til gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven vedtas å tre i kraft fra 

vedtaks dato. 

 
 

 

 

Bakgrunn for sak:  

Med bakgrunn i ny Matrikkellov, fremmer administrasjonen forslag om endringer i gjeldende 
gebyrregulativ.  
 
Matrikkelloven og endringer i gjeldende system   
Lov om eiendomsregistrering, kalt matrikkelloven, denne trådte i kaft 01.01.2010. Kommunen 
ble da lokal matrikkelmyndighet og ansvarlig for føring i matrikkelen. Loven erstatter 
delingsloven, og innfører et nytt system for registrering av eiendommer. Alle kommuner har gått 
over fra å bruke GAB, til å bruke matrikkel. Endringene som loven fører til har også innvirkning 
på gebyrregulativet.  
 
Ved den nye loven innføres det bruk av en ny terminologi. Matrikkelenhet (en eiendom), 
matrikkelen (eiendomsregister), matrikulering, matrikkelføring, matrikkelbrev og 
oppmålingsforretning (kartforretning) jfr. lovens § 3, er eksempel på noen av de nye ordene 
som tas i bruk. Anleggseiendom og jordsameie er også nye begreper som er innført med den 
nye loven, og som skal inn i gebyrregulativet.  
 
Matrikkelloven har et større fokus på tidsfrister, retting av grenser, behandling av klager, og 
innsyn. Teknisk virksomhet får nye tidsfrister å forholde seg til. Sakene skal være utført innen 
en fastsatt tid, hvis ikke kan det bli kuttet i gebyrene. I vinterhalvåret kan ikke oppmålingen 
utføre en del oppgaver på grunn av kulde og snø, og kommunen må derfor vedta hvilke datoer 
som starter og avslutter vinterhalvåret. I denne tiden vil ikke tidsfristene gjelde. Videre skal den 
som fører matrikkelenheter inn i matrikkelen ha hatt et kurs for å ha blitt godkjent 
matrikkelfører. Det er høyere krav til presisjon i registeret nå.   
 
Matrikkellovens § 32 hjemler offentlige gebyrer, og betaling for matrikkelopplysninger. Etter 
denne kan kommunen ta gebyr for arbeider etter matrikkelloven, fastsatt i kommunalt 
gebyrregulativ. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn nødvendige kostnader kommunen 
har med slikt arbeid. Saker som er rekvirert før 01.01.2010 blir behandlet etter delingsloven, og 
tatt gebyr for etter gebyrregulativ av 2009.  
 
 
 
 
 

Vurdering: 
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For 2010 har kommunestyret den 17.12.2009 sak 09/47 vedtatt gebyrer etter delingsloven. 
Disse gebyrsatsene foreslås videreført men nå med hjemmel i matrikkelloven.    
 
Videre foreslås nye gebyrer for registrering av jordsameie, arealoverføring, oppretting av 
anleggseiendom, og matrikulering av privat grenseavtale 
Registrering av jordsameie er nytt for kommunen, og går ut på at personer som har et 
jordsameie kan få registrert dette i matrikkelen. 
Arealoverføring medfører en betydelig/ omfattende saksbehandling som følgelig vil gi seg 
utslag i gebyrets størrelse. I tillegg til de vanlige Matrikkel oppgavene kommer 
hjemmelskontroll, prioritetskontroll, ektefellesamtykke, tinglyst urådighetsbestemmelse, 
fastsettelse av dokumentavgift, konsesjonskontroll. 
En anleggseiendom opprettes fra en annen eiendom, og strekker seg inn under eller over 
denne, for eksempel en tunell. Gebyr for oppretting av denne typen eiendom er ny.  
Private grenseavtaler, avtaler mellom privatpersoner om hvor grensene går mellom deres 
eiendommer, kan nå matrikuleres uten at oppmåling blir gjennomført, og dette kan det også 
kreves gebyr for.   
 
Vintertid 
Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre 
matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og 
matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelse kommer ikke til anvendelse i 
vintertiden, jfr. forskriftens § 18, 3. ledd. Nesseby kommune ønsker å definere vintertiden til å 
vare fra 15. november til 15. april, slik at man slipper avkorting i gebyrer i vinterhalvåret. I 
denne perioden er det i Nesseby generelt sett ikke mulig for oppmålingen å utføre marka 
arbeider. Det kan imidlertid være svingninger fra år til år.  
 
I vedlagt forslag til gebyrer etter matrikkelloven. 

 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, 
forskriftene § 16) fastsettes som følger: 
 

Generelle bestemmelser 

 

Betalingsplikt 

 
Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser 
og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis 
ikke annet er skriftlig avtalt. 
 

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men 
etter en redusert gebyrsats. 

 
Dersom rekvirent av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal 
kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr.  Det 
kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr. 
 

Hvilket regulativ skal brukes 
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Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som 
gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon. 
 

Betalingstidspunkt 

 
Matrikkelforskriften § 16 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven, 5. ledd sier: 

 
Kommunen kan kreve gebyr innbetalt forskuddsvis.  Dersom kommunen 
oversitter fristen for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret 
avkortes etter reglene i §§ 18 og 19.  Avkortningen gjelder ikke gebyr for 
utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd.  Dersom kommunen krever 
forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er 
oversittet 

 
Kommunen kan velge om gebyret skal betales forskuddsvis eller etterskuddsvis.  
Dette må innarbeides og vedtas i gebyrregulativet. 
 

Urimelig gebyr 

 
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til 
grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan 
administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et 
passende gebyr. 
 
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt 
søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert 
gebyr. 
 

Fritak for gebyr 

 
Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte 
retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en 
konkret sak. 
 

“Særlige grunner” kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert.  Eksempel 
på en tiltaksorientert sak er: 

Melding/søknad som gjelder et fredet eller verneverdig kulturminne. 

Eksempel på tiltakshaverorientert forhold er: 

Tiltakshavers betalingsevne eller samfunnsfunksjon f.eks. en humanitær 
organisasjon. 

 

For den siste kategorien bør de samme retningslinjer som kommunen benytter i 
forhold til søknad om ettergiving av skatter og avgifter følges. 
 

Klage 

 
Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages.  Fylkesmannen er klageinstans. 
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Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale 
gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist. 
 
Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ. 
 
Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker. 
 
Jfr:  Matrikkellovens § 46. 

Avbrutt arbeid 

 
Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før 
det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det 
arbeidet kommunen har eller må utføre. 
 

Endring av regulativet eller gebyrsatsene 

 
Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse 
med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år. 
 
Rådmannen gis myndighet til å endre satsene i hen hold til prisindeks for bygg og 
anlegg. 

Gebyr til statlige etater 

 
Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr 
og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving 
av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet. 
 
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante 
opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til 
rekvirenten. 
 

Timepris 

 
Timekostnadene skal dekke både de direkte og de indirekte kostnadene. Satsene 
skal således dekke: brutto lønnskostnader, forbruksmateriell, reisekostnader + 
forholdsvis del av utstyrs- og inventarkostnader, kontorutgifter, renhold, lys, varme 
og husleie, opplærings-, utviklings-, fraværs- og administrasjonskostnader + andel 
av sentraladministrasjonens kostnader som vedkommer aktuell(e) arbeidstaker(e) 
og aktuelt arbeid. 
 
 

1 Oppretting av matrikkelenhet            

Oppretting av grunneiendom og festegrunn  

Videreført fra gebyrregulativ B for teknisk virksomhet. 
  areal fra 0 – 2000 m²     kr    7000 
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areal pr. da fra 2001 – 5000 m²   kr 1500  
 areal pr da fra 5001m2    kr  800  

punktfeste      kr 3500 

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn  

 Nytt gebyr med hjemmel i matrikkelloven 
areal fra 0 – 2000 m²     kr    7000 
areal pr. da fra 2001 – 5000 m²   kr 1500  

 areal pr da fra 5001m2    kr    800  
 

1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon  
 
 Nytt gebyr med hjemmel i matrikkelloven 
  Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon 
  areal fra 0 – 250 m²        kr 2875 

areal fra 251 – 2000 m²    kr 7000 
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.  Kr 3500 
areal over 5000 m2 etter medgått tid. Minstegebyr  kr   10500 

1.4 Oppretting av anleggseiendom  

 

 Nytt gebyr med hjemmel i matrikkelloven 

Gebyr som for oppretting av anleggseiendom. 
  volum fra 0 – 2000 m³    kr 7000 

volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3. kr 1000 
volum 5000 m³ etter medgått tid. Minstegebyr  kr        15000 

1.5 Registrering av jordsameie  

  

Nytt gebyr med hjemmel i matrikkelloven 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie 
faktureres etter medgått tid.         Minstegebyr kr 6000 

 

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   

Videreført fra gebyrregulativ B for teknisk virksomhet. 
 
Gebyr for opprettelse av matrikkelenhet    kr 1500 
Tillegg pr reg.nr som blir berørt   kr 500 
*I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning 
i samsvar med pkt 1.1 til 1.5 ovenfor innen fristen på 3 år.    
     

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  

Nytt gebyr med hjemmel i matrikkelloven 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke 
lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre 
grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.5 

3  Grensejustering 

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie    

Videreført fra gebyrregulativ B for teknisk virksomhet. 
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Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres 
med inntil 5 % av den minste eiendommens areal. En eiendom kan imidlertid 
ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  
For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 

  areal fra 0 – 250 m²     kr 1500 
  areal fra 251 – 500 m²    kr 2500 
  areal fra 501 – 1000 m²    kr 3500 
  areal fra 1001 – 1500 m²    kr 4800 
  areal fra 1501 – 2000 m²    kr 5600 

3.2 Anleggseiendom         

Nytt gebyr med hjemmel i matrikkelloven 
 
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av 
anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ 

  volum fra 0 – 250 m³     kr 1500 
  volum fra 251 – 1000 m³    kr 3000 
 

4  Arealoverføring         

 

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  

Nytt gebyr med hjemmel i matrikkelloven 
 
Arealoverføring erstatter hjemmelsovegang av areal ved skjøte. 
Oppmålingsforretning skal tinglyses. Tinglysningen utløser dokumentavgift som 
kommer i tillegg til gebyret her. Arealoverføring til veg- og jernbaneformål er 
unntatt tinglysning. 
 

  Gebyr for arealoverføring faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr 10000  
 

4.2 Anleggseiendom       

Nytt gebyr med hjemmel i matrikkelloven 
 
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en 
annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun 
overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 
 

  Gebyr for arealoverføring faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr 10000  
 

5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning        

  Videreført fra gebyrregulativ B for teknisk virksomhet. 
 

For inntil 2 punkter     kr 1000 
  For inntil 3 punkter     kr 1600 

For overskytende grensepunkter, pr. punkt  kr  550 
 

6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av 
rettigheter       

  Nytt gebyr med hjemmel i matrikkelloven 
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For inntil 2 punkter     kr 1750 
For overskytende grensepunkter, pr. punkt  kr   875 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 
 

7 Privat grenseavtale  

Nytt gebyr med hjemmel i matrikkelloven 
 
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 2000 
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grense kr 250  
Billigste alternativ for rekvirent velges. 

 
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 

 

8 Utstedelse av matrikkelbrev 

Nytt gebyr med hjemmel i matrikkelloven 
 
Matrikkelbrev inntil 10 sider    kr   175,- 
Matrikkelbrev over 10 sider    kr   350,- 
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige 
kostnadsutviklingen 

 

9 Tjenester som skal betales etter medgått tid 
 
  Videreført fra gebyrregulativ B for teknisk virksomhet. 
 

For arbeider som ikke går inn under gebyrregulativet, kan gebyr regnes 
etter medgått tid. 

 
a. Kontorarbeid     kr 450,- 
b. Feltarbeid     kr 500,- 

 
 
10 Tidsfrister 
 

Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og 
matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter 
fristen med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en 
tredjedel. 
Kommunestyret selv kan i forskrift vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om 
vinteren, som settes til å vare fra 15. November til 15. April. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

01.02.2010 

2009/707-0 / 

231 

  Ronny Olsen 

78960025 

ronny.olsen@nesseby.ko

mmune.no 

 
 

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/11 17.02.2010 

Gielddastivra/Kommunestyret 10/4 18.03.2010 

   

   

   

   

 
 

Mielddus: Láhkaásahus spiehkastagaid birra áigemeriin dakkár áššiin mat gáibidit almmolaš mihtideami. 

Vedlegg: Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning 

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning 

Láhkaásahus spiehkastagaid birra áigemeriin dakkár áššiin mat gáibidit  

Áššeprotokolla Ovdagoddi/Formannskapet - 17.02.2010  

Meannudeapmi: 

 

Mearrádusevttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat. 

 

 

Mearrádusevttohus gielddastivrii čuodjá ná: 

 

Mielddus evttohus ”láhkaásahus spiehkastagaid birra áigemeriin dakkár áššiin mat gáibidit 

almmolaš mihtideami” mearriduvvo. 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 17.02.2010  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

Vedlagt forslag til ”forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning ” 

vedtas herved. 
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almmolaš mihtideami. 

 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Mielddus evttohus ” Láhkaásahus spiehkastagaid birra áigemeriin dakkár áššiin mat gáibidit 

almmolaš mihtideami” mearriduvvo. 

Administrasjonens innstilling 

Vedlagt forslag til ”forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning ” 

vedtas herved. 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Som følge av den nye matrikkelloven, er det innført nye frister for gjennomføring av oppgaver. 

Matrikkelforskriftens § 18 tredje ledd åpner for at kommunen, ved forskrift kan forlenge fristene 

i vinterhalvåret. 

 

Vurderinger 

Vinterforholdene gjør utmarksforretninger vanskelige å gjennomføre. For Nesseby kommune 

anbefaler Statens kartverk at vintertiden settes fra 15. november til 15. april. 

Etter delingsloven har kommunen hatt 3 års frist for ferdigstilling av oppmålingssaker. Etter 

matrikkelloven er denne fristen satt til 16 uker.  

For å unngå at vi taper inntekter i vinterhalvåret, bør kommunen kunne forlenge fristen i den 

tiden av året vi ikke kan utføre utmarksforretninger. 

 

 
Vedlegg: 

 

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever 

Oppmålingsforretning 

 
Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålings-forretning i Nesseby 

kommune. 

Fastsatt av Nesseby kommunestyre (vedtaks dato) med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 

om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd. 

 

§ 1. Formål 

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i 

vinterhalvåret. 

 

§ 2. Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning 

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 

15. november til 15. april. 

I de deler av kommunen hvor nødvendige atkomstveger er vinterstengt etter 15. april løper 

ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging. 
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§ 3. Ikrafttreden 

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

23.02.2010 

2006/65-0 / 

P28 

  Oddleif Nilsen 

78 96 00 22 

oddleif.nilsen@nesseby.k

ommune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/18 17.03.2010 

Gielddastivra/Kommunestyret 10/5 18.03.2010 

   

   

   

   

 

Mielddus: 

Vedlegg:  

 

Revidering av vedtekter for leie av plass ved Nesseby Sjarkhavn 

Reviderejuvvon mearrádus láigohit saji Unjárgga šárkahámmanis 

Hálddahusa mearrádusevttohus: 

1. Guolástanfatnasat mat leat guhkit go 6,0 m, ja mat leat registrerejuvvon Unjárggas, ja 

mat geavahuvvojit fitnodat guolásteamis, guolásteaddjis gii lea registrerejuvvon 

guolástuslohkui A dahje B bláĎĎái, lea vuosttaš vuoigatvuohta láigguhit fanassaji 

govdunbrukkas. 

 

2. Asttoáiggeguolásteaddjit geat ásset Unjárggas, ja geat vuvdet guliid asttoáiggefatnasa  

gullevaš guolleeari sáhttet ohcat saji govdunbruggii. Dát eaktuda ahte eai bahkke 

ámmátguolásteddjiid sajiide. 

 

3. Láigosupmi (gč. 1 ja 3) elrávnnji haga lea otne:  kr. 4.000 jahkái. Láigoheaddji eaktuda 

doalahit rievtti dieĎihit láigohatti rievdadusa golmmain mánuin. 

 

 

4. Jus ležžet rabas sajit, de sáhttet láigguhit fatnasiidda sajiid. Láigosupmi dáin lea kr. 

6.000 jahkái, mii vástida kr.500 mánnui. 

 

 

5. Láigosupmi galgá máksit máksu čakčamánu 1. beaivve dahje go eret cealká saji. 
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6. Bruggačuovggaid elrávdnjegolut eai leat láigosupmi fárus, ja danin galget láigolaččat 

juogadit ovttamaĎe dáid goluid. 

 

7. Sajiid galgá nummirastit ja láigolaččas lea geavahanvuoigatvuohta sajis maid lea 

láiggohan govdunbrukkas. Láigolaččas galgá sáhttit soahpamuša vuoĎul geavahit  

elrávnnji ja ruskacontainera. Ruskacontainer lea láigosupmis fárus. Erenoamáš ruskkaid 

ii galgga čohkket sadjái. 

 

8. Jus čájehuvvo ahte fanassaji maid láigolaš lea ožžon ii heive su fatnasii čiekŋadaga, 

stivrenvejolašvuoĎaid, elrávdnjevejolašvuoĎaid ja muĎui rusttega geavaheami ektui, de 

sáhttá láigolaš molsut saji vai earát maid fidnejit heivvolaš saji. 

 

9.   Láigoheaddjis lea geatnegasvuohta láigolažžii láigohit fanassaji sohppon áigái ja ahte 

sadji lea ortnegis. Jus láigolaš ii leat duhtavaš sajiin de galgá ovddidit váidámuša ovdal 

go 14 beaivvi leat vássán maŋŋá go dohkkehii saji. Son ferte namahuvvon áigemeari 

siskkabealde gáibidit mat galget divvojuvvot. 

 Jos ii váidde 14 beaivvis de lea áddemis ahte lea dohkkehan šiehtadusa. 

 

 

   10. Jos brukka dahje fatnasat eai galgga dárbbašmeahttumit billašuvvat ferte láigolaš 

geavahit fleksibela giddenráhkkanusaid. Giddenráhkkanusat galget leat doarvái 

mihttodallon fanassturrodaga mielde. Goluid dasa galgá láigolaš máksit.  

Buot fanassajiin galget fanaseaiggádat ieža bidjat časkinvaiddoniid/fenderiid siidduide ja  

váldokáijja vuostá. 

 

11. Láigolažžas lea geatnegasvuohta govdunbruggarusttega gieĎahallat čáppat ja dohkálaččat 

ja čuovvut njuolggadusaid maid láigoheaddji bidjá. Rusttega galgá geavahit dán lági 

mielde ahte ii šatta dárbbašmeahttun vahágiin eará geavaheddjiide.   

 

Láigolaš galgá máksit buot rusttega vahágiid maid son ieš dahje su bargit leat dahkan. 

Sus lea geatnegasvuohta dan seammás addit dieĎu láigoheaddjái buot vahágiid mat 

fertejit divvojuvvot. Eará vahágat ja váillagat galget dieĎuhuvvot dárbbašmeahttun 

maŋŋonemiiguin.  Láigolažžas lea geatnegasvuohta dáhkidit iežas biergasiid/ávdnasiid. 

 

12. Govdunbruggarusttet ja guovlu birra galgá dollojuvvot buhtisin ja čorgasin. Dás ii leat 

lohpi bálkestit/guoĎĎit šloaguid, ruskkaid dahje billašuvvan reaidduid hámmanii. Dáppe 

maid ii leat lohpi oljjuid sálket, čáziid main leat olju dahje eará mat sáhttet nuoskkidit 

meara dahje birrasa dás. Biergasat/reaiddut eai galgga rádjašuvvot bruggarusttegis. 

 

13. Ii leat lohpi viidáset láigohit fanassaji jos Unjárgga gielda ii leat dohkkehan dan. 

 

 

14. Jus it doala láigoeavttuid de sáhttá dát daguhit ahte láigooktavuohta dan seammás 

heaittihuvvo. MuĎui sáhttá láigodili cealkit eret golbma mánu siste čálalaččat. 

  

 

15.  Go láigošiehtadus loahpahuvvo galgá fanassadji oktan biergasiiguin leat seammá 

ortnegis go álggahii láigodili. Dás ii rehkenastejuvvo dábálaš gollan.    

 

 

16. Láiggolaš dohkkeha eretcealkima váiddekeahttá go láigoaigodat lea loahpahuvvon dahje 

jus láigohaddi/ dahje šihtton lassifálaldagat eai leat mákson ovdal máksináigemeari. 
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(gč.bággočaĎahanláhka 1 § 3, nr. 9) 

 

 

Administrasjonens innstilling 

 

1. Fiskefartøyer over 6,0 m lengde, registrert i Nesseby, og som blir brukt til 

 erversmessig fiske av fisker som er registrert i fiskerimanntallet på blad A eller B, har 

 fortrinnsrett til leie av fast fortøyningsplass i flytebrygga.   

 

2.   Fritidsfiskere bosatt i Nesseby kommune, som leverer fisk tilsvarende kvote for 

fritidsbåter, kan søke om plass på flytebrygga.  Dette under forutsetning at de ikke er til 

fortrengsel for yrkesfiskere. 

 

3.  Leiesum (jfr. pkt. 1 og 2) eks. strøm er pr. idag: kr. 4.000 pr. år. 

 Utleier forbeholder seg retten til å justere leiesummen med 3 mnd. varsel. 

   

4. Under forutsetning av at det er ledige plasser, kan plasser tildeles fritidsbåter. 

 Leiesum for disse er kr. 6.000 pr. år, tilsvarende månedsleie kr. 500 pr. mnd. 

 

5. Leiesummen faktureres pr. 1. september eller ved oppsigelse. 

 

6.  Strømutgiftene for belysning av bryggeområdet er er ikke innkalkulert i leiesummen og 

skal dermed fordeles likt mellom hver leietaker. 

 

7. Plassene skal nummereres og leietaker har disposisjonsrett over tildelt 

 fortøyningsplass.  Leietaker skal ha tilgang til strøm etter avtale og 

 søppelcontainer ved anlegget.  Søppelcontainer inngår i leieprisen.  Deponering  av 

spesialavfall skal ikke skje på området.  

 

8. Dersom det viser seg at plasstildelingen ikke er hensiktsmessig i forhold til dybde, 

 manøvreringsforhold, strømuttak og den samlede utnytting av anlegget forøvrig,  kan 

utleier foreta en omfordeling av plassene for å få en mest mulig optimal  løsning for 

alle. 

 

9. Utleier plikter å stille tildelt fortøyningsplass til rådighet for leietaker til avtalt tid 

i ordentlig stand.  Klage over at fortøyningsforholdene ikke er i kontraktsmessig  stand 

 må leietaker i tilfelle framsette innen 14 dager etter overtakelsen.  Han må 

 dessuten innen nevnte frist oppgi hva som kreves rettet.  Ellers regnes forholdet  som 

godtatt. 

 

10. For å unngå unødige skader på brygge eller båt pålegges leietaker å benytte 

 fleksible fortøyningsanordninger. Fortøyningsandordningene må være tilstrekkelig 

dimensjonert, avhengig av båtstørrelse.   Kostnadene for dette pålegges leietaker.    

 Enhver båtplass skal fendres av båteier på sidene og inn mot hovedkaien. 

 

11. Leietaker plikter å behandle flytebryggeanlegget med aktsomhet og rette seg etter 

 de regler som utleier fastsetter til forsvarlig behandling av anlegget.  Bruken av 

 anlegget må foregå på en måte som ikke er til urimelig eller unødig skade eller ulempe 

for andre brukere. 
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Leietaker må erstatte alle skader på anlegget som skyldes han selv eller hans folk.  

 Han plikter straks å melde til utleier enhver skade som må utbedres.  Andre skader og 

mangler må meldes uten unødig forsinkelse.  Leietaker plikter selv å holde eget 

utstyr/materiell forsikret. 

 

12. Flytebryggeanlegget og området omkring skal holdes rent og ryddig.  Det er ikke 

 tillatt å dumpe fiskeavfall, søppel eller defekte redskap inne i havnebassenget.  Det er 

heller ikke tilltatt å lense overbord olje, oljeholdig vann e.l. som forurenser sjøen eller 

miljøet omkring.  Utstyr/redskap skal ikke lagres på bryggeanlegget. 

 

13. Framleie av båtplass er ikke tillatt uten godkjennelse fra Nesseby kommune. 

   

14. Overtredelse av leievilkårene vil kunne medføre at leieforholdet umiddelbart 

 opphører.   Forøvrig kan leieforholdet sies opp med 3 mnd. skriftlig varsel. 

 

15. Når leieforholdet er slutt skal leietaker overlevere fortøyningsplassen med tilbehør til 

utleier i samme stand som ved overtakelsen, bortsett fra den forringelse som skjer av elde 

og alminnelig slitasje. 

 

16. Leietaker godtar utkastelse uten søksmål når leietiden er ute eller når 

 leiesummen/evt. avtalte tilleggsytelser ikke er betalt innen forfallsdato.  

 (jfr. tvangsfullb.l. 1 § 3, nr. 9) 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Dagens vedtekter ble vedtatt -98.  Med økt antall fiskefartøyer og fritidsbåter i Nesseby havn,  

har forutsetningen som da lå til grunn, endret seg.  Nesseby Fiskarlag anmodet, i brev av 

21.04.09, om å si opp leieavtalen med fritidsbåtene for å gi plass for yrkesfiskere ved 

flytebrygga.  Saken ble fremmet for  kommunestyret 05.11.09.   

 

Kommunestyret vedtok følgende:  ”Kommunestyret ber om at vedtektene for Nesseby 

Sjarkhavn evalueres og settes opp som ny sak til kommunestyret”.  Samtidig ga kommunestyret 

klare føringer for hva som burde endres.  Bl.a. skulle yrkesfiskere prioriteres for plass ved 

brygga.  Leiesummen skulle settes til kr. 4.000 for yrkesfiskere og fritidsfiskere som ”leverer 

fisk tilsvarende kvote for fritidsbåter”.  Leiesum for andre fritidsbåter skulle settes til kr. 6.000 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

11.01.2010 

2007/15-0 / 

K12 

  Tom Ivar Haukland 

78960003 

tom.ivar.haukland@nesse

by.kommune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/3 19.01.2010 

Gielddastivra/Kommunestyret 10/6 18.03.2010 

   

   

   

   

 

Mielddus: 

Vedlegg:  

 

Nesseby kommune ønsker å delta i forvaltningen av verneområdet knyttet til 

forvaltningsplan for varangerhalvøya nasjonalpark 

Unjárgga gielda háliida oassálastit Várnjárgga albmotmeahci suodjalanplána Áššeprotokolla 

Ovdagoddi/Formannskapet - 19.01.2010  

Meannudeapmi: 

 

 

Oktasaševttohus: 

 

Unjárgga gielda lea oalle duhtavaš go ráĎĎehus láhčá dili hálddašit álbmotmehciid ja 

luonddusuodjalanguovlluid  báikkálaččat ja Unjárgga gielda  háliida leat mielde áirrasin  

Várnjárgga álbmotmeahcci stivrras.  

 

Várnjárgga álbmotmeahcci lea erenoamáš dehálaš sámi historjái ja ealáhus- ja 

kulturdoaimmaide.  Dat oktan biologalaš máŋggabealátvuoĎa ulbmiliin lea dehálaš oassi 

álbmotmeahcci hálddašeamis ja leat vuoĎĎun diehtobaserejuvvon hálddahus gosa maiddái čáhká 

sámi árbevirolaš álbmotmeahcci ja suodjalanguovlluid máhttu. 

 

Unjárgga gielda muittuha ahte lea hui dehálaš  go ásahit álbmotmeahcci-/suodjalanguovlostivrra  

fokuserejit ahte Várnjárgga álbmotmeahci ja suodjalanguovllut leat sámiid árbevirolaš 

geavahusguovllut ja muĎui ii sáhte buohtastahttit eará suodjalanguovlluin Norggas. 

Álbmotmehciid/suodjalanguovlluid  stivrras galget  lassin dáid evttohuvvon áirasiin maiddái leat 

Sámedikke beales nammaduvvon áirasat ja Várnjárgga boazodoalloguovlu geasseorohaga 

áirasat. Dákkár máŋggabealat stivrras lea vejolašvuohta oažžut buori hálddahusa. 
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StáhtaráĎe breavas ja Birasgáhttendepartemeantta budjeahttaevttohusas namahuvvo dat oĎĎa 

suodjalanguovlluid hálddahusmálle  ja dás čujuhuvvo man dehálaš lea ahte hálddašeaddjis lea 

sihke luonddufágalaš gelbbolašvuohta ja sámi kultuvrra máhttu. Hálddašeaddji  ja 

birrasfága/dahje kulturhistorjjálaš fágaduogášolbmot galgá leat seammá seinniid siskkobealde  

ja  ákkastallan lea ahte  ”fágalaš čoakkálmas lea vuoĎĎun diehtobaserejuvvon hálddahus ja lea 

mielde bajideamen birasgotti gelbbolašvuoĎa”. 

 

Sihke Unjárgga gielda ja Sámediggi leaba mearridan ahte vejolaš álbmomeahcceguovddáža 

ásahuvvo báikkálaš kulturinstitušuvdnii. Dán láhkái sihkarastejuvvo sámiid dološ ja dálá 

luonddugeavaheapmi ja sin gelbbolaš- ja oahpisvuohta dáid guovlluide. Várnjárgga 

álbmotmeahcci ja eará suodjalanguovlluid hálddašeapmái. Dát lea departemeantta 

ovddasvástádus. 

Unjárgga gielda evttoha ásahit hálddašanguovddáža gos lea álbmotmeahcceguovddáš, 

álbmotmeahccehálddašeaddji, luonddubearráigeahčču ja luonddubeagadeapmi lagaš 

ovttasbargguin Várjja Sámi Museain ja Sámediggefágaossodagain VuonnabaĎas. 

 

Unjárgga gielddastivra vállje njukčamánu 18.b. áirasiid hálddašanstivrii. 

 

 

 

 

 

Mearrádus: 

 

Oktasaševttohus buorrindohkkehuvvui ovttajjienalaččat. 

 

Mearrádusevttohus gielddastivrii čuodjá ná: 

 
 

Unjárgga gielda lea oalle duhtavaš go ráĎĎehus láhčá dili hálddašit álbmotmehciid ja 

luonddusuodjalanguovlluid  báikkálaččat ja Unjárgga gielda  háliida leat mielde áirrasin  

Várnjárgga álbmotmeahcci stivrras.  

 

Várnjárgga álbmotmeahcci lea erenoamáš dehálaš sámi historjái ja ealáhus- ja 

kulturdoaimmaide.  Dat oktan biologalaš máŋggabealátvuoĎa ulbmiliin lea dehálaš oassi 

álbmotmeahcci hálddašeamis ja leat vuoĎĎun diehtobaserejuvvon hálddahus gosa maiddái čáhká 

sámi árbevirolaš álbmotmeahcci ja suodjalanguovlluid máhttu. 

 

Unjárgga gielda muittuha ahte lea hui dehálaš  go ásahit álbmotmeahcci-/suodjalanguovlostivrra  

fokuserejit ahte Várnjárgga álbmotmeahci ja suodjalanguovllut leat sámiid árbevirolaš 

geavahusguovllut ja muĎui ii sáhte buohtastahttit eará suodjalanguovlluin Norggas. 

Álbmotmehciid/suodjalanguovlluid  stivrras galget  lassin dáid evttohuvvon áirasiin maiddái leat 

Sámedikke beales nammaduvvon áirasat ja Várnjárgga boazodoalloguovlu geasseorohaga 

áirasat. Dákkár máŋggabealat stivrras lea vejolašvuohta oažžut buori hálddahusa. 

 

StáhtaráĎe breavas ja Birasgáhttendepartemeantta budjeahttaevttohusas namahuvvo dat oĎĎa 

suodjalanguovlluid hálddahusmálle  ja dás čujuhuvvo man dehálaš lea ahte hálddašeaddjis lea 

sihke luonddufágalaš gelbbolašvuohta ja sámi kultuvrra máhttu. Hálddašeaddji  ja 

birrasfága/dahje kulturhistorjjálaš fágaduogášolbmot galgá leat seammá seinniid siskkobealde  

ja  ákkastallan lea ahte  ”fágalaš čoakkálmas lea vuoĎĎun diehtobaserejuvvon hálddahus ja lea 

mielde bajideamen birasgotti gelbbolašvuoĎa”. 
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Sihke Unjárgga gielda ja Sámediggi leaba mearridan ahte vejolaš álbmomeahcceguovddáža 

ásahuvvo báikkálaš kulturinstitušuvdnii. Dán láhkái sihkarastejuvvo sámiid dološ ja dálá 

luonddugeavaheapmi ja sin gelbbolaš- ja oahpisvuohta dáid guovlluide. Várnjárgga 

álbmotmeahcci ja eará suodjalanguovlluid hálddašeapmái. Dát lea departemeantta 

ovddasvástádus. 

Unjárgga gielda evttoha ásahit hálddašanguovddáža gos lea álbmotmeahcceguovddáš, 

álbmotmeahccehálddašeaddji, luonddubearráigeahčču ja luonddubeagadeapmi lagaš 

ovttasbargguin Várjja Sámi Museain ja Sámediggefágaossodagain VuonnabaĎas. 

 

Unjárgga gielddastivra vállje njukčamánu 18.b. áirasiid hálddašanstivrii. 

 

 

 

 
 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.01.2010  

Behandling: 

 

 

Fellesforslag: 

 

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune er svært fornøyd med at regjeringen legger opp til lokal 

forvaltning av nasjonalparker og verneområder og Unjárgga gielda/Nesseby kommune ønsker å 

være representert i et nasjonalparkstyre for Varangerhalvøya nasjonalpark.  

 

Varangerhalvøya nasjonalpark er særdeles viktig for samisk historie og for samisk nærings- og 

kulturutøvelse.  Dette må sammen med formålet om å bevare det biologiske mangfoldet være en 

viktig del av målsetningen for forvaltningen av nasjonalparken og ligge til grunn for en 

kunnskapsbasert forvaltning som også rommer den samiske kunnskapen som angår 

nasjonalparken og verneområdene. 

 

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune vil påpeke at det er av ytterste viktighet at det i forbindelse 

med etableringen av et nasjonalpark- / verneområdestyre fokuseres på at det området 

Varangerhalvøya nasjonalpark og andre verneområder omfatter er tradisjonelle samiske 

bruksområder og rimeligvis har et annet utgangspunkt enn verneområder i Norge generelt. 

Styret for nasjonalparken/ verneområdene må i tillegg til de foreslåtte representanter også 

innbefatte  representanter oppnevnt av Sametinget og representanter for reinbeitedistriktet som 

bruker Varangerhalvøya som sommerbeiteområde. Styret vil gjennom en slik representasjon ha 

et godt utgangspunkt for å få til en god forvaltning. 

 

I  Statsrådens brev og i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon beskrives den nye 

forvaltningsmodellen for verneområdene og det påpekes at det er viktig at en forvalter i tillegg 

til naturfaglig kompetanse skal ha kunnskap om samisk kultur der det er relevant. Forvalter skal 

samlokaliseres med personer med naturfaglig og/eller kulturhistorisk fagbakgrunn, og man 

argumenterer for at ”en faglig samlokalisering vil legge grunnlag for en kunnskapsbasert 

forvaltning og bidra til utvikling av viktige kompetansemiljø i lokalsamfunna”. 

 

Både Unjárgga gielda/ Nesseby kommune og Sametinget har vedtatt at et eventuelt 

nasjonalparksenter skal etableres i tilknytning til en samisk kulturinstitusjon i området. På den 

måten vil den samiske bruken i fortid og nåtid og samisk kunnskap tilknyttet området sikres 

plass i forvaltningen av Varangerhalvøya nasjonalpark og andre verneområder. Dette er et 

ansvar som pålegger departementet.  
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Unjárgga gielda/ Nesseby kommune foreslår at det bygges opp et forvaltningsknutepunkt med 

nasjonalparksenter,  nasjonalparkforvalter, naturoppsyn og naturveiledning i nær tilknytning til 

kompetansemiljøet på Varanger Samiske Museum og Sametingets fagavdeling i Varangerbotn.  

 

Unjárgga gielda/Nesseby kommune vil på kommunestyre 18. mars utpeke kommunens 

representanter til forvaltningsstyret  

 

 

Vedtak: 

 

Fellesforslag enstemmig vedtatt. 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 
 

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune er svært fornøyd med at regjeringen legger opp til lokal 

forvaltning av nasjonalparker og verneområder og Unjárgga gielda/Nesseby kommune ønsker å 

være representert i et nasjonalparkstyre for Varangerhalvøya nasjonalpark.  

 

Varangerhalvøya nasjonalpark er særdeles viktig for samisk historie og for samisk nærings- og 

kulturutøvelse.  Dette må sammen med formålet om å bevare det biologiske mangfoldet være en 

viktig del av målsetningen for forvaltningen av nasjonalparken og ligge til grunn for en 

kunnskapsbasert forvaltning som også rommer den samiske kunnskapen som angår 

nasjonalparken og verneområdene. 

 

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune vil påpeke at det er av ytterste viktighet at det i forbindelse 

med etableringen av et nasjonalpark- / verneområdestyre fokuseres på at det området 

Varangerhalvøya nasjonalpark og andre verneområder omfatter er tradisjonelle samiske 

bruksområder og rimeligvis har et annet utgangspunkt enn verneområder i Norge generelt. 

Styret for nasjonalparken/ verneområdene må i tillegg til de foreslåtte representanter også 

innbefatte  representanter oppnevnt av Sametinget og representanter for reinbeitedistriktet som 

bruker Varangerhalvøya som sommerbeiteområde. Styret vil gjennom en slik representasjon ha 

et godt utgangspunkt for å få til en god forvaltning. 

 

I  Statsrådens brev og i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon beskrives den nye 

forvaltningsmodellen for verneområdene og det påpekes at det er viktig at en forvalter i tillegg 

til naturfaglig kompetanse skal ha kunnskap om samisk kultur der det er relevant. Forvalter skal 

samlokaliseres med personer med naturfaglig og/eller kulturhistorisk fagbakgrunn, og man 

argumenterer for at ”en faglig samlokalisering vil legge grunnlag for en kunnskapsbasert 

forvaltning og bidra til utvikling av viktige kompetansemiljø i lokalsamfunna”. 

 

Både Unjárgga gielda/ Nesseby kommune og Sametinget har vedtatt at et eventuelt 

nasjonalparksenter skal etableres i tilknytning til en samisk kulturinstitusjon i området. På den 

måten vil den samiske bruken i fortid og nåtid og samisk kunnskap tilknyttet området sikres 

plass i forvaltningen av Varangerhalvøya nasjonalpark og andre verneområder. Dette er et 

ansvar som pålegger departementet.  

 

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune foreslår at det bygges opp et forvaltningsknutepunkt med 

nasjonalparksenter,  nasjonalparkforvalter, naturoppsyn og naturveiledning i nær tilknytning til 

kompetansemiljøet på Varanger Samiske Museum og Sametingets fagavdeling i Varangerbotn.  
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Unjárgga gielda/Nesseby kommune vil på kommunestyre 18. mars utpeke kommunens 

representanter til forvaltningsstyret  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

suodjalanguovllu hálddašeapmái 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Unjárgga gielda háliida oassálastit Várnjárgga albmotmeahci suodjalanplána suodjalanguovllu hálddašeapmái 

 

SátnejoĎiheaddji albmotmeahci mielláhttun. SátnejoĎiheaddji várrelahttun váljjejuvvo várresátnejoĎiheaddji. 

 

Unjárgga gielda čujuha ahte sámiid beroštumit galget vuhtii váldot Várnjárgga albmotmeahci hálddašeamis. 

 

Administrasjonens innstilling 

Unjárgga/ Nesseby kommune ønsker å delta i forvaltningen av verneområdet knyttet til verneplan for 

Varangerhalvøya nasjonalpark 

 

Ordfører som medlem av nasjonalparkstyre. Som vara medlem for ordfører velges varaordfører 

 

Unjárgga/ Nesseby kommune mener at det må tas hensyn til samiske interesser i forvaltning av Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Bakgrunn 

 

Regjeringen har vedtatt at nasjonalparker og store verneområder skal forvaltes lokalt. 

Gjennom den nye forvaltningsmodellen for verneområdene som er beskrevet i 

Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010, vil kommunene få 

forvaltningsmyndighet gjennom deltagelse i politisk sammensatte nasjonalpark- eller 

verneområdestyrer. En god og aktiv forvaltning av nasjonalparkene og de øvrige 

verneområdene er avgjørende for å sikre verneverdiene.  

 

I valget av forvaltningsmodell for nasjonalparkene og de øvrige verneområdene har 

regjeringen vektlagt at forvaltningen skal være kunnskapsbasert, lokalt forankret og 

bidra til en mest mulig enhetlig forvaltning.  

 

Naturmangfoldloven slår fast at natur skal forvaltes kunnskapsbasert, og at forvaltningen 

skal bygge både på vitenskaplig og erfaringsbasert kunnskap.  

 

 Ny forvaltningsmodell for nasjonalparker og store verneområder 
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Nasjonalpark-/verneområdestyre 

Den nye forvaltningsmodellen innebærer at nasjonalparker, andre store verneområder 

og verneområder i sammenheng skal forvaltes av et interkommunalt, politisk 

sammensatt nasjonalpark-/verneområdestyre, senere omtalt som styre, bestående av en 

representant fra hver av de berørte kommunene i tillegg til en fra berørt(e) 

fylkeskommune(r). I områder med samiske interesser skal også Sametinget oppnevne 

representant(er) til styret. Styret skal sørge for en helhetlig og kontinuerlig forvaltning 

på tvers av administrative grenser og innenfor rammen av naturmangfoldloven og 

verneforskriften for det enkelte verneområdet. 

 

Faglig rådgivende utvalg 

Et tett og konstruktivt samarbeid med de ulike brukerinteressene i verneområdene er 

helt nødvendig for å få til en god forvaltning. Styret skal derfor samarbeide med andre 

berørte parter gjennom et bredt sammensattfaglig rådgivende utvalg bestående av bl.a. 

grunneiere, andre særlig berørte offentlige organer, som for eks, villreinnemnd, 

fiellstyrer, næringsliv, frivillige organisasjoner, bl.a. natur- og miljøvernorganisasjoner, 

og samiske interesser der det er relevant. 

 

Nasjonalpark-/verneområdeforvalter 

Sekretariatet for styret utgjøres av nasjonalparkforvalter/verneområdeforvalter. 

Forvalteren skal ansettes av fylkesmannen. Gjennom sin tilknytning til fylkesmannens 

fagmiljø vil forvalteren bidra til et bredere kunnskapstilfang i forvaltningen av 

verneområdene. Ansettelsen av forvalteren vil skje i nær dialog med styret. 

Forvalteren vil være underlagt verneområdestyret i forhold knyttet til forvaltningen av 

verneområdet. Forvalteren skal fortrinnsvis ha sin kontorplassering geografisk i nær 

tilknytning til det/de aktuelle verneområdet/verneområdene. Målet er at forvalteren 

skal inngå i et faglig fellesskap gjennom oppbygging av lokale/regionale 

forvaltningsknutepunkt som der det er hensiktsmessig, blir knyttet til 

nasjonalparksentre eller andre typer naturinformasjonssentre. Forvalteren forutsettes 

her samlokalisert med andre fagpersoner knyttet til verneområdet, som for eksempel 

personell fra Statens naturoppsyn (SNO) og naturveiledere. Fjellstyrene kan også være 

aktuelle partnere i et slikt fellesskap. 

 

Etablering av ny forvaltningsmodell 

Miljøverndepartementet har som mål å etablere den nye modellen for de kommunene 

som ønsker det i løpet av 2010. 

 

Første ledd i etableringen vil være å opprette styrer for nasjonalparker og andre store 

verneområder og verneområder i sammenheng som grenser opp mot hverandre. 

Prioritet vil bli gitt til de områdene som har vært med i forsøksordningen og de senest 

etablerte nasjonalparkene/større verneområdene. For enkelte av nasjonalparkene vil 

det bli vurdert inntil videre å videreføre særskilte forvaltningsordninger som er etablert. 

For alle områder vil eksisterende forvaltningsordninger bli opprettholdt inntil ny modell 

er etablert. 

 

Når styrene er på plass, vil ansettelse av forvaltere skje så raskt som mulig innenfor 

gjeldende budsjettrammer. Lokalisering av forvaltningsknutepunktene vil bli drøftet 

med utgangspunkt i innspill fra bl. a. styrene. Inntil knutepunkter er utpekt, vil 

forvalterne fortrinnsvis bli lokalisert hos fylkesmannen. 
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Sammensetning av styret 

Styret velges av kommunestyrene og skal bestå av en representant fra hver kommune. 

Styret bør primært bestå av ordførere eller andre folkevalgte/kommunestyrerepresentanter 

i kommunen. I tillegg skal fylkestinget/fylkestingene oppnevne 

politisk (e) representant(er) fra berørte fylkeskommune(r). 

 

Andelen av eventuell samisk representasjon i styret skal vurderes ut i fra områdets 

betydning for samisk kultur og næringsutøvelse.  

 

Ved oppnevning av styrene forutsettes det at kravene til kjønnsfordeling, jf 

likestillingsloven § 21, blir lagt til grunn. 

 

Opprettelse av styrene 

Beslutningen om å opprette styrene tas av Miljøverndepartementet. Fylkesmannen og 

Direktoratet for naturforvaltning vil bistå i konstitueringsprosessen av styrene gjennom 

innkalling til møter, tilrettelegging for valg av leder osv. Jeg tar sikte på at styrene kan 

etableres fra mars - april 2010. 

 

Styrets oppgaver 

Styrets oppgave er å være forvaltningsmyndighet for nærmere bestemte verneområder. 

I grove trekk innebærer dette å fatte beslutninger knyttet til vernebestemmelsene, 

gjennomføring av tiltak som tilrettelegging for bruk, informasjons og skjøtselstiltak, 

og i samarbeid med SNO bidra til lokal forankring i gjennomføringen av tiltakene. Der 

det er aktuelt, skal styret utarbeide og rullere forvaltnings-/skjøtselsplaner som skal 

godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning. I forbindelse med delegering av 

forvaltningsmyndighet til styrene vil departementet utarbeide en konkret oversikt over 

ansvar og oppgaver som tillegges styret. 

 

Miljøverndepartementet vil i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og 

fylkesmennene bidra med veiledning og opplæring av styrene. Departementet vil 

senere komme tilbake til opplegget for dette. 

 

Klagebehandling og mulige sanksjoner 

Miljøverndepartementet vil være klageinstans for vedtak fattet av styret. Klagesaken vil 

bli forberedt av Direktoratet for naturforvaltning. Fylkesmannen kan påklage vedtak 

fattet av styret, jf. naturmangfoldloven § 62. 

 

Fordi forvaltningen av verneområder handler om å oppfylle nasjonale og internasjonale 

forpliktelser, skal statlige myndigheter gripe inn dersom forvaltningen ikke er i 

samsvar med naturmangfoldloven og formålet med vernet. Dette kan gjøres ved at 

statlig myndighet instruerer styret, omgjør vedtak som er truffet eller ved at delegert 

myndighet trekkes tilbake, jf forvaltningsloven § 35 og naturmangfoldloven § 67. 

 

Nærmere om ansettelse av forvaltere og etablering av forvaltningsknutepunkt 

Det legges opp til utlysning og ansettelse av nasjonalpark-/verneområdeforvaltere 

innenfor de budsjettrammer som foreligger, så snart styrene er etablert. Det skal 

etableres god dialog mellom fylkesmannen og styrene i tilsettingsprosessen. 

Miljøverndepartementet vil komme tilbake til nærmere konkretisering av denne 

pro sessen. 
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Det forutsettes at forvalterne skal ha god naturfaglig kompetanse. Forvalteren skal bistå 

styret slik at forvaltningen av verneområdene skjer i samsvar med nasjonale og 

internasjonale mål og forpliktelser, naturmangfoldloven, verneforskriftene og statlige 

retningslinjer for forvaltning. Forvalterens kompetanse bør så vidt mulig være tilpasset 

de enkelte verneområdene. 

 

Det forutsetts at forvalteren inngår i et fagmiljø. Det skal derfor bygges opp 

lokale/regionale faglige fellesskap knyttet til nasjonalparksentre eller andre typer 

naturinformasjonssentre hvor forvalteren samlokaliseres med andre fagpersoner 

knyttet til verneområdet. Miljøverndepartementet vil ta den endelige beslutningen om 

hvilke eksisterende sentre som skal utvikles til knutepunkt, og hvor det eventuelt skal 

etableres nye sentre som vil få en knutepunktfunksjon. Departementet vil fatte sin 

beslutning om lokalisering av knutepunktene bl. a. på bakgrunn av innspill fra styrene. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Finansiering av ordningen vil skje gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Det 

forutsettes ikke kommunal finansiering av forvaltningsordningen. Når ordningen er 

etablert, vil bevilgningene til verneområdeforvaltere bli overført til kap. 1510 

Fylkesmennene som øremerkede midler, mens driftsbevilgningene til styrene fortsatt 

vil sortere under Miljøverndepartementet over budsjettet til Direktoratet for 

naturforvaltning. 
 

Vurderinger 

 
Det er viktig med lokal forvaltning av Varangerhalvøya nasjonalpark. Det er særlig viktig å 

ivareta og formidle den samiske bruk av området. 

 

Nesseby kommune arbeider for å få lokalisert et nasjonalparksenter i forbindelse med annen 

aktivitet i og rundt verneområdet på Mortensens 

 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/6 19.01.2010 

Gielddastivra/Kommunestyret 10/7 18.03.2010 

   

   

   

   

Mielddus: Gulaskuddandokumeanta Fylkkamánnis 

       Gustojeaddji njuolggadus. 

Vedlegg:  - Høringsdokument fra Fylkesmannen. 

                   Gjeldende forskrift. 

Høringsuttalelse til: Ny forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret for 2010 – 2014 

Gulaskuddancealkámuš: Ođđa bivdinnjuolggadusat goas lea lohpi bivdit luosa, vallasa ja 

guvžžá áigodagas 2010 – 2014 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Gulaskuddamii ”OĎĎa bivdinnjuolggadusat goas lea lohpi bivdit luosa, vallasa ja guvžžá 

áigodagas  2010 – 2014  Unjárgga gieldda ovdagoddi buktá dákkár cealkámuša. 

 

1. Otná ráfáidahtton bivdinbáikkit/sonat  suodjalahttet doarvái bures luosa ja guvžžá 

goargŋuma Suovve- ja NjiĎggujogas. 

2. Gielda doarju doaibmabijuid maid Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening ovddida, 

ahte juohke guolásteaddji goddá 25 luosa Suovvejogas ja NjiĎggujogas, go dat jo 

iešalddis rádje sakka guollegottu dán guovtti jogas. 

3. Ráfáidahtton bivdinbáikkit eai berre šat viiddiduvvot muĎui go leat sagastan  

lihttoláigolačča NHJFF:in ja guoskevaš eananoamasteddjiiguin 

4. Eaktuduvvo ahte fylkkamánni addá dieĎu eananoamasteaddjiida  gustojeaddji 

njuolggadusaid nuppástuhttima birra – ja erenoamážit báikkiid/sonaid maid leat 

jurddašan ráfáiduhttit. 

Áššeprotokolla Ovdagoddi/Formannskapet - 19.01.2010  

 

Oktasaševttohus: 

 

Gulaskuddamii ”OĎĎa luosa-, valas- ja guvžžá bivdinnjuolggadusat 2010-2014” buktá Unjárgga 

ovdagoddi, Unjargga gieldda ovddas, dán cealkámuša: 
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1. Mii guoská luosa ja guvžžá goargŋumii Suovve- ja NjiĎggujohkii, orrut leamen otná 

suodjalussonat doarvái. 

2. Gielda doarju Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening go ovddida rájáid ahte juohke 

bivdi oažžu goddit 25 luosa bivdináigodagas Suovve- ja NjiĎggujogas, go dát ieš alddes 

ráddje guliid váldimiin joagain. 

3. Eanet ja mealgat stuorát suodjelussonat eai galgga ásahuvvot almmát ságastallama 

NHJFF ja guoskevaš eanaeaiggádiiguin. 

4. Eaktun lea ahte fylkkamánni dieĎiha eanaeaiggádiidda gustojeaddji njuolggadusaid 

nuppástahttima birra – ja erenoamáš evttohuvvon suodjalussonaid birra. 

Unjárgga gielda dáhttu diehtit makkár metodaid geavahit gávnnahit man stuoris lea 

guollemáddodat. 

5. Gielda dáhttu maid fylkkamánni leat dárkil sámegiel báikenamaid geavaheamis.  

 

Jienasteapmi: 

 

Oktasaševttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat. 

 

 
 

Mearrádus čuodjá ná: 

 

Gulaskuddamii ”OĎĎa luosa-, valas- ja guvžžá bivdinnjuolggadusat 2010-2014” buktá Unjárgga 

ovdagoddi, Unjargga gieldda ovddas, dán cealkámuša: 

1. Mii guoská luosa ja guvžžá goargŋumii Suovve- ja NjiĎggujohkii, orrut leamen otná 

suodjalussonat doarvái. 

2. Gielda doarju Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening go ovddida rájáid ahte juohke 

bivdi oažžu goddit 25 luosa bivdináigodagas Suovve- ja NjiĎggujogas, go dát ieš alddes 

ráddje guliid váldimiin joagain. 

3. Eanet ja mealgat stuorát suodjelussonat eai galgga ásahuvvot almmát ságastallama 

NHJFF ja guoskevaš eanaeaiggádiiguin. 

4. Eaktun lea ahte fylkkamánni dieĎiha eanaeaiggádiidda gustojeaddji njuolggadusaid 

nuppástahttima birra – ja erenoamáš evttohuvvon suodjalussonaid birra. 

Unjárgga gielda dáhttu diehtit makkár metodaid geavahit gávnnahit man stuoris lea 

guollemáddodat. 

5. Gielda dáhttu maid fylkkamánni leat dárkil sámegiel báikenamaid geavaheamis.  

 

  
 
 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.01.2010  

 

Fellesforslag: 

 

Til høring ”Ny forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret 2010 – 2014 gir formannskapet 

for Unjargga gielda/Nesseby kommune en slik uttalelse. 
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1. Med hensyn til oppgang av laks og sjøørret virker dagens fredningssoner begrensende 

nok for Bergebyelva og Vesterelva. 

2. Kommunen støtter tiltak som Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening fremmer med  

uttak av 25 laks pr.  fisker per sesong i Bergebyelva og Vesterelva da dette i seg selv 

            er en sterk begrensing i uttak av fisk fra elvene. 

3. Flere og betydelig større fredningssoner må ikke opprettes uten forutgående  

drøftinger med forpakter NHJFF og berørte grunneiere 

4. Det forusettes at fylkesmannen gjør  grunneiere kjent med pågående  

endringer av gjeldende forskrift – og spesielt om foreslåtte fredningssoner. 

Unjárgga gielda/Nesseby kommune ber om å bli orientert om målemetodene for 

bestandsfastsetting. 

5. Kommunen ber også om at fylkesmannen er mer presis i bruk av samiske stedsnavn.  

 

Votering: 

 

Fellesforslag enstemmig  vedtatt. 

 

 
 

Vedtaket lyder som følger 

 

Til høring ”Ny forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret 2010 – 2014 gir formannskapet 

for Unjargga gielda/Nesseby kommune en slik uttalelse. 
 

1. Med hensyn til oppgang av laks og sjøørret virker dagens fredningssoner begrensende 

nok for Bergebyelva og Vesterelva. 

2. Kommunen støtter tiltak som Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening fremmer med  

uttak av 25 laks pr.  fisker per sesong i Bergebyelva og Vesterelva da dette i seg selv 

            er en sterk begrensing i uttak av fisk fra elvene. 

3. Flere og betydelig større fredningssoner må ikke opprettes uten forutgående  

drøftinger med forpakter NHJFF og berørte grunneiere 

4. Det forusettes at fylkesmannen gjør  grunneiere kjent med pågående  

endringer av gjeldende forskrift – og spesielt om foreslåtte fredningssoner. 

Unjárgga gielda/Nesseby kommune ber om å bli orientert om målemetodene for 

bestandsfastsetting. 

5. Kommunen ber også om at fylkesmannen er mer presis i bruk av samiske stedsnavn.  
 

 
 

 

 

 

Administrasjonens innstilling 

Til høring ”Ny forskrift for fiske etter laks, sjørøye og sjøørret 2010 – 2014 gir formannskapet 

for Unjargga gielda/Nesseby kommune en slik uttalelse. 

 

1. Med hensyn til oppgang av laks og sjøørret virker dagens fredningssoner begrensende 

nok for Bergebyelva og Vesterelva. 

2. Kommunen støtter tiltak som Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening fremmer med  

uttak av 25 laks pr. sesong i Bergebyelva og Vesterelva da dette i seg selv 

            er en sterk begrensing i uttak av fisk fra elvene. 
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3. Flere og betydelig større fredningssoner må ikke opprettes uten forutgående  

drøftinger med forpakter NHJFF og berørte grunneiere 

4. Det forusettes at fylkesmannen gjør  grunneiere kjent med pågående  

endringer av gjeldende forskrift – og spesielt om foreslåtte fredningssoner. 

 

 
 

 

Bakgrunn for saken 

Direktoratet for naturforvaltning har gitt fylkesmannen i oppdrag å revidere gjeldende forskrift 

etter anadrom laksefiske i for perioden 2008 – 2012  

Revidert forskrift blir da å gjelde i femårsperiode 2010 – 2014. 

Vurderinger 

I høringsdokument følger fylkesmannens forslag til endringer av forskrift og i kommunen er det 

Bergebyelva og Vesterelva som berøres. Endringer i forskrift går i hovedsak på utvidelse av 

fredningssoner og fylkesmannen skriver at det foreslås å opprette flere og betydelig større 

fredningssoner. 

 

I nå gjeldende ”Forskrift 2009 -04- 25 nr. 436 om fiske i vassdrag med anadrome laksefisk i 

Finnmark” fremgår fredningssoner slik: 

 

Bergebyelva: For hele sesongen: Området mellom ”Lillefossen” og ”Storfossen” 

Vesterelva: For hele sesongen: Sonen ovenfor ”Sukkertoppen” (til Vestelvvann) 

                    Etter 20 juli: Området mellom laksetrappene. 

 

I nå høringsdokument fra Fylkesmannen er fredingssoner foreslått slik: 

 Bergebyelva: Som i gjeldende forskrift – men det  

                                   foreslås å opprette flere og betydelig større fredningssoner. 

Vesterelva:   Hele sesongen: Sonen ovenfor ”Sukkertoppen” Området mellom  

               laksetrappene. Området mellom sjøen og brua over elva ved 

                       campingplassen fredes hele sesongen - men det  

                                   foreslås å opprette flere og betydelig større fredningssoner. 

 

Merknader/forutsetniger til stedsnavn: 

For Bergebyelva antar en at Lillefossen er identisk med ”Uhcageavnis” og Storefossen er 

identisk med ” Stuorrageavnnis”  

For Vesterelva antar en at ”Sukkertoppen” er identisk med ”Jorbaoaivi”. 

 

Formål og fredningssoner 

Formålet med å utvide fredningssoner er av bestandsmessige hensyn og gjøres som tiltak mot beskatning utover 

elvas produktivitet. Dett betyr at det også ligger en vurdering av ”føre var” prinsipp i forslaget. 

Når det i høringsdokument et tatt med forslag om å opprette flere og betydelig større 

fredningssoner så ber fylkesmannen spesielt om tilbakemelding på forslag til fredningssoner 

fordi fredningssoner vurderes som viktig virkemiddel i forskrift. 

Fra kommunal ståsted mener en at eventuelle forslag til ytterligere fredningssoner er en sak som 

må drøftes nærmere mellom fylkesmannen og forpakter Nesseby herreds Jeger og fiskeforening 

(NHJFF) samt berørte grunneier. 
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For Vesterelva legges det fra fylkesmannen opp til å frede nesten hele elva fra sjøen til 

Vesterlvvann. 

Det som etter fylkesmannens forslag står utenfor fredningssone vil være området ”Jorbaoaivi – 

til øverste laksetrapp – en strekning på ca 3-4 km. 

Det er åpenbart at en fredning utover dagens vil gi økonomisk tap for forpakter NHJFF med 

hensyn til kortsalg. 

Største del av elva fra brua ved tidlige campingplass til sjøen berøres som private 

grunneiendommer. Dette betyr at grunneiere mister den fiskerett som følger av ” Lov om 

laksefiske og innlandsfiske m.v 1992-05-15 nr.47. 

Bergebyelva berøres først når ytterligere fredningssoner skal fastsettes. 

  

Høringsuttaleslse fra NHJFF: 

For Bergebyelva har NHJFF i sin høringsuttalelse for foreslått tiltak som fangsbegrensning på 

inntil 25 laks pr. sesong. Ingen endring på nå gjeldende fisketid og sonebegrensning. 

For Vesterlva har NHJFF uttalt at det ikke er ønskelig å frede nesten hele elva – og forslår en 

fangsbegrensning på 25 laks pr. sesong. Det er frykt for at fredning av den omfang som foreslått 

vil medføre stort fiskepress på det åpne området. 

Berørte elver Bergebyelva og Vesterelva har stor lokal verdi med hensyn til friluftsliv og rekreasjon i form av fiske. 

Dette gjenspeiles med at det er mange utflyttede nessebyværinger som i ferie og fritid vender hjem for å fiske i 

barndomselva. Med to lakseførende elver i nærmiljøet er det mange  barn og unge som har lært fiske og friluftsliv 

ved elva. 

Dersom det er slik at manglende innrapportering av fangst fra elva gir grunnlag til ytterligere fredningssoner, er det 

grunn til å stille spørsmål om det her kan gjøres en jobb av i form av bedre informasjon og oppfølging, i stedet for  

ytterlige fredning. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannen 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

08.03.2010 

2009/229-0 / 

033 

  Britt-Inger Olsen 

78 96 00 05 

stian.lindgard@nesseby.k

ommune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Gielddastivra/Kommunestyret 10/8 18.03.2010 

   

   

   

   

   

 

Vedlegg: Ingen 

 

Selskapskontroll Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret lyder som følger: 

 

Kontrollutvalget er av den oppfatning at de forhold som er påpekt i kommunerevisjonens rapport har sammenheng 

med en komplisert selskapsstruktur, uklare rapporteringslinjer og mangelfull bevissthet i forbindelse med utøvelse 

av verv innen selskapets organer. 

 

Kontrollutvalget ber derfor kommunestyret påse at ØFAS ANS 

 

 foretar en gjennomgang av sine rutiner for rapportering til kommunestyret 

 utarbeider årlige budsjetter i henhold til selskapsavtalen § 6 nr. 6 

 utarbeider økonomiplan i henhold til selskapsavtalen § 6 nr. 6 

 

 

Videre ber kontrollutvalget kommunestyret vedta et reglement for utøvelse av kommunens eierskap, herunder 

foreta en gjennomgang av sin eierskapsstrategi for kommunens bedrifter/foretak/virksomheter, særlig med henblikk 

på: 

 

 å drøfte formålet med kommunalt eierskap generelt og hvert enkelt selskap spesielt 

 å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes informasjonsplikt overfor kommunestyret 

 å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes rutiner i forbindelse med budsjettering og regnskapsføring  

 å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes rutiner i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplaner  

 å vedta program for opplæring av kommunens valgte representanter i bedrifter/foretak/virksomheter med 

henblikk på å legge til rette for profesjonell utøvelse av eierskap 

 
 

 

 
 

 



Side 35 av 44 

 

Bakgrunn for saken 

 

 

Vurderinger 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

02.03.2010 

2009/302-0 / 

A30 

  Jørgen Betten 

78960043 

jorgen.betten@nesseby.ko

mmune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/25 17.03.2010 

Gielddastivra/Kommunestyret 10/9 18.03.2010 

   

   

   

   

 

Mielddus: 
1) Almmuhit  guoĎahuvvon Meroštuvvon ruhta 2010 

2) Ohcamuš guoĎahuvvon Meroštuvvon ruĎa 2010 17 gielddain 

Vedlegg:  

1) Utlysning av Tilbakeholdt skjønnsmidler 2010 

2) Søknad om Tilbakeholdte skjønnsmidler 2010 fra 17 kommuner 

 

Søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler 2010 

Ohcat guođahuvvon meroštuvvon ruđa 2010 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Gielddastivra mieĎiha oktasaš ohcamii guoĎahuvvon meroštuvvon ruĎa 2010 čaĎahit  KOM I FOKUS Finnmark 

prošeavtta. 

Administrasjonens innstilling 

Kommunestyret stiller seg bak en felles søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler for 2010 til gjennomføring av 

prosjektet KOM I FOKUS Finnmark. 

 
 

 

 

Innledning: 

Nesseby kommune søkte om deltakelse i KOM I FOKUS  Finnmark - et kulturskoleutviklingsprosjekt i 2009.   

Viser til vedtak i formannskapet 19.05.2009 ang. finansiering og påmelding i KOM I FOKUS: 

 

1. Nesseby kommune går inn i et 3-årig samarbeid med Tana kommune om prosjektet KOM I FOKUS. 

2. Deltakelse i prosjektet finansieres over tre år og fordeles slik: for 2009 – 10.000,- kroner, for 2010 – 

20.000,- kroner og for 2011 – 20.000,- kroner. 

3. Beløpene belastes konto 1.40.011 ”etter formannskapets bestemmelse”. 

 

 

Prosjektet hadde oppstart høsten 2009 og involverer ca 100 deltakere. 
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Prosjektet går over 3 år i perioden 2009-2012 og involverer 17 kulturskoler/ kommuner i Finnmark. 

(Hasvik og Kvalsund er ikke deltakere i dette prosjektet). 

 

Vi deltar med Nesseby kulturskole og har Tana kulturskole og UNTAK som samarbeidspart i prosjektet. 

Bakgrunnen er ønsket om å utvikle kulturskolen i kommunen til et ressurssenter for barnehage, skoleverk og 

fritidskulturlivet. Dette er nedfelt i nasjonale styringsdokumenter som bl.a. regjeringens strategiplan Skapende 

Læring – Strategi for kunst og kultur i opplæringen 2007 – 2010, Juni 2007. 

Det vil gjennom en samordning av de kommunale ressursene på denne måten være et naturlig sluttprodukt at barn 

og unge vil få et kvalitativt bedre tilbud innen de estetiske fagene. 

For å kunne være i stand til å gjennomføre en slik omstilling er det i prosjektet integrert et eget lederprogram 

skreddersydd for kulturskolens ledere. Lederprogrammet har både et individperspektiv og et systemperspektiv. 

Dette er utarbeidet i samarbeid med og finansiert gjennom KS sitt OU-fond. Kulturskolens ledelse er 

nøkkelpersoner i et arbeid av denne art.  

Bakgrunn for prosjektet: 

Prosjektet legitimeres gjennom nasjonale styringsdokumenter som St.meld. 30 ”Kultur for læring” (2003-2004), 

St.meld. 38 ”Den kulturelle skolesekken” (2002-2003) og St.meld. 39 ”Ei blot til lyst (2002-2003), samt 

regjeringens strategiplan for operasjonalisering av målene i disse stortingsmeldingene; ”Skapende Læring – Strategi 

for kunst og kultur i opplæringen 2007-2010, juni 2007. 

 

KOM I FOKUS – Finnmark er et bredt anlagt prosjekt hvor Finnmark fylkes kulturavdeling/ Den kulturelle 

skolesekken, Fylkesmannen i Finnmark v/oppvekst- og utdanningsavdelingen, Barentssekretariatet/ 

Nordvestrusslandssamarbeid, Sametinget, Samisk høgskole, Høgskolen i Finnmark, KS og andre sentrale 

kompetansemiljø bidrar både med midler og med personer inn i referansegruppa for prosjektet. 

 

 

Søknad om Tilbakeholdte skjønnsmidler 2010 – Fylkesmannen i Finnmark: 

Det er nå utlyst 3,6 mill kr fra Fylkesmannen i Finnmark med søknadsfrist 31.1.2010.  

(Se vedlegg 1)  

 

Midlene kan gå til : 

Kommunale omstillings- og fornyelsesprosjekter etter søknad fra en eller flere kommuner i fellesskap. 

 

KOM I FOKUS er et prosjekt som faller inn under dette punktet i utlysningen av midlene og Hammerfest 

kommune har stilt seg til rådighet som vertskapskommune i forbindelse med denne søknaden på vegne av de andre 

kommunene i prosjektet. 

 

Det kreves at det vedlegges Kommunestyrevedtak fra søkerkommunene. 

For at søknaden skal behandles krever fylkesmannen et positivt kommunestyrevedtak fra hver kommune som stiller 

seg bak denne. 

 

Det søkes om kr 680 000,- for 2010 som en samlet sum for de 17 deltakerkommunene. 

 ( Se vedlegg 2) 
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Vedlegg 1: 

 
FYLKESMANNEN I FINNMARK 
Kommunal- og samordningsstaben 
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI 
Gieldda- ja oktiiheivehandoaimmahat 
Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: 
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no http://www.fylkesmannen.no/Finnmark 
9815 VADSØ 

Kommunene i Finnmark 
Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 
Sak 2010/4302 15.12.2010 
Ark 

Saksbehandler/direkte telefon: Espen Larsen - 78950306 

Angående fordeling av Fylkesmannens tilbakeholdte skjønnsmidler 
2010 
Fylkesmannen har holdt tilbake 3,6 mill. kr. av skjønnsmidlene for 2010 til fordeling gjennom 
året. Midlene skal gå til følgende to formål: 
1. Kommunale omstillings- og fornyelsesprosjekter etter søknad fra en eller flere 
kommuner i felleskap. 
2. Å avhjelpe kommuner som er kommet i en vanskelig situasjon som følge av 
uforutsigbare hendelser, samt muligheter for å bøte på skjevheter som ikke ble fanget 
opp gjennom den ordinære skjønnstildelingen. 
For omstillings- og fornyelsesprosjekter er søknadsfristen 31. mars. For søknader knyttet til 
punkt 2 er det ingen søknadsfrist og slike søknader behandles fortløpende. 

Omstillings- og fornyelsesprosjekter 
Regjeringen ønsker en sterk og slagkraftig offentlig sektor som tilbyr gode tjenester til 
befolkningen. For å nå denne målsetningen er det viktig at kommunene i sin planlegging og 
sitt daglige arbeid fokuserer på kvalitetsutvikling og effektivitetsfremmende tiltak. 
Fylkesmannen er gitt anledning til å finansiere omstilling og fornyelse i kommunene ved å 
holde tilbake deler av de ordinære skjønnsmidlene og tildele til kommunale prosjekter. I 
retningslinjene for skjønnstildelingen fremheves at det lokale fornyingsarbeidet bør ha et 
spesielt fokus på kvalitetsutvikling av tjenestene og effektiv ressursbruk. Midlene kan ikke 
brukes til ren næringsutvikling. 
Fylkesmannen vil publisere søknader og prosjektdokumenter på nett for de prosjektene som 
får støtte for å øke erfaringsoverføringen til andre kommuner. 

Krav til søknadene 
Fylkesmannen velger å ha mest mulig åpne retningslinjer for å gi kommunene anledning til å 
fokusere på sine egne omstillingsutfordringer. Innbyggerperspektivet skal imidlertid ligge til 
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grunn for alt fornyelsesarbeid som Fylkesmannen støtter. I planlegging og gjennomføring av 
prosjekter er det også viktig å i stor grad trekke med de ansatte og deres organisasjoner. 
Prosjektene må ha god forankring i kommunen både i kommunestyret og i 
kommuneorganisasjonen. De folkevalgte skal involveres fullt ut i de prosjekter det søkes om 
midler til og det er et krav om politisk forankring. I den forbindelse krever vi vedlagt vedtak fra 
kommunestyret for at søknadene skal behandles. Vedtaket må vise at kommunestyret 
prioriterer prosjektet og at kommunen selv bidrar til finansieringen direkte eller indirekte. En 
kommune kan sende flere søknader, men søknadene skal være vurdert og prioritert av 
rådmannen. 
Det skal rapporteres fra produktene ved avsluttet prosjekt og rapporteringen legges på nett 
av Fylkesmannen. Dersom prosjektet går over flere år er det også krav til 
underveisrapportering ved hvert årsskifte. Fylkesmannen forventer at kommunene aktivt 
sprer informasjon om prosjektet til sine innbyggere og legger til rette for erfaringsdeling med 
andre kommuner. 

Andre avgrensninger for prosjekter som kan gis støtte 
Ordinære driftsoppgaver vil ikke bli støttet. Prosjekter der fokus er innkjøp av utstyr vil heller 
ikke bli prioritert. En tommelfingerregel for å vurdere om et prosjekt kvalifiserer for støtte er 
om det medfører en varig kvalitetsforbedring eller effektivisering. Med varig så menes at 



Side 39 av 44 

effektene av prosjektet vises etter at prosjektperioden er over. Prosjekter som innebærer drift 
av spesielle tiltak for en begrenset periode og som ikke medfører varig kvalitetsforbedring 
eller effektivisering kvalifiserer altså ikke for støtte selv om tiltakene i seg selv er positive 
mens de pågår. 
Det stilles ikke krav om at tilsvarende prosjekter ikke er gjennomført i andre kommuner. Vi er 
mer opptatt av at prosjektet er tilpasset behovet i den kommunen som søker. Vi vil også ta 
hensyn til om prosjektene har overføringsverdi til andre kommuner. 
Fylkesmannen vil minne kommunene om at det er mulig å få støtte til prosjekter innenfor alle 
deler av kommunens virksomhet og oppfordrer kommunene til å tenke bredt når det gjelder 
mulige fornyelses-/omstillingsprosjekter. Hovedfokuset for Fylkesmannen er å stimulere til 
gode prosjekter som gir en varig forbedring eller effektivisering til glede for kommunenes 
innbyggere/tjenestemottagere. 
Kommunene oppfordres til å kontakte Fylkesmannen hvis de har ideer om prosjekter som 
kan være aktuell for tilbakeholdte skjønnsmidler. Fylkesmannen kan da vurdere om 
prosjektet er egnet eventuelt gi råd i forhold til utformingen av prosjektet. 

Oppsummering av krav til søknad 
Politisk forankring 

Kommunal medfinansiering 

Informasjonsspredning 

Evaluering og rapportering 

Ikke næringsutvikling 

Ikke ordinære driftsoppgaver 

Varig forbedring/effektivisering 

Praktisk info 
Det er kun kommuner som kan søke om støtte. Dersom flere kommuner vil gjennomføre et 
prosjekt i fellesskap må en kommune påta seg vertskommunefunksjon og stå som søker. 
Prosjektene kan godt koordineres av andre, for eksempel et regionråd, men én kommune må 
alltid stå som søker. 
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I 2010 vil det være én søknadsrunde i motsetning til de foregående år hvor det har vært to. 
Søknaden skal leveres på elektronisk søknadsskjema og lenke til søknadsskjemaet vil 
legges ut på Fylkesmannens nettsider når skjemaet er åpent for registrering. 
Fylkesmannen presiserer at søknaden som leveres på elektronisk skjema skal være mest 
mulig uttømmende, men kommunene har anledning til å vedlegge elektroniske 
prosjektdokumenter. 
Kommunene oppfordres ellers til å søke inspirasjon og lærdom av prosjekter gjennomført i 
andre kommuner i Finnmark eller ellers i landet. 

Oppsummering: 
Hvem kan søke? 
Enkeltkommuner eller flere kommuner i fellesskap. 

Når kan det søkes? 
Søknadsskjemaet åpnes etter nyttår og søknadsfist er 31. mars. 

Hvordan søke? 
Søknaden skal leveres på elektronisk søknadsskjema. Lenke til skjema legges ut på 
Fylkesmannens nettsider når søknadsskjemaet er åpnet. 

Søknadsfrist: 
31. mars 

Krav til søknaden: 
Søknaden skal være så utfyllende som mulig 
Vedtak fra kommunestyret skal vedlegges søknaden 
Elektroniske prosjektdokumenter kan legges ved søknaden. 

Spørsmål og veiledning? 
Fylkesmannen ønsker gjerne at dere tar kontakt om dere har spørsmål, gjerne også for å 
diskutere prosjektideer eller utkast som dere jobber med. Kontaktperson er rådgiver 
Espen Larsen på tlf 78 95 03 06 

Kommuner som er kommet i en uforutsett vanskelig situasjon 
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Det er ikke utarbeidet nærmere retningslinjer når det gjelder søknader fra kommuner som er 
kommet i en vanskelig situasjon som følge av uforutsigbare hendelser eller forhold, eller 
kommuner som påpeker skjevheter som ikke ble fanget opp gjennom den ordinære 
skjønnstildelingen. Denne type søknader vil bli vurdert ut fra kommunens helhetlige 
økonomiske situasjon og særlige utfordringer og de behandles fortløpende. Slike søknader 
må også være vurdert og prioritert av rådmannen. Ved spørsmål ta kontakt med rådgiver 
Espen Larsen tlf 78950306. 
Med hilsen 
Tor Stafsnes 
Assisterende fylkesmann Espen Larsen 
Rådgiver 
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Vedlegg 2: 

 

Søknad tilbakeholdte skjønnsmidler 2010 

Fylkesmannen i Finnmark 
Vedlegg: 
1) Aktivitetsplan KOM I FOKUS – Finnmark 2009-2012 

2) Gehørbasert Ledelse med Prosjektplan - mal 

3) Kommunestyrevedtak fra søkerkommunene (17 stk) 

Innledning 
Hammerfest kommune som vertskapskommune fyller ut denne delen som gjelder 

kontaktinformasjon. 

Søknaden gjelder 
 
Navn på tiltaket: 

KOM I FOKUS – Finnmark. (Kreativt Oppvekstmiljø i fokus i Finnmark). 

 

Hovedmål med prosjektet: 

Et kulturskoleutviklingsprosjekt som skal gjøre kulturskolene i stand til å omstille seg og sin virksomhet til et 

ressurssenter for hele kommunen. Dette betyr at det i en treårs-periode vil knyttes relasjoner til barnehager, 

grunnskoler, videregående skoler og organisasjoner innen fritidskulturlivet. Målet er at kulturskolen skal framstå 

som et ressurssenter i kommunen som en normalordning etter prosjektperioden. 

 

Det vil gjennom en samordning av de kommunale ressursene på denne måten være et naturlig sluttprodukt at barn 

og unge vil få et kvalitativt bedre tilbud innen de estetiske fagene. 

For å kunne være i stand til å gjennomføre en slik omstilling er det i prosjektet integrert et eget lederprogram 

skreddersydd for kulturskolens ledere. Lederprogrammet har både et individperspektiv og et systemperspektiv. 

Dette er utarbeidet i samarbeid med og finansiert gjennom KS sitt OU-fond. Kulturskolens ledelse er 

nøkkelpersoner i et arbeid av denne art.  

Bakgrunn for prosjektet: 

Prosjektet har vært gjennomført / er under gjennomføring i 15 fylker i Norge i regi av Norsk kulturskoleråd og 

legitimeres gjennom nasjonale styringsdokumenter som St.meld. 30 ”Kultur for læring” (2003-2004), St.meld. 38 

”Den kulturelle skolesekken” (2002-2003) og St.meld. 39 ”Ei blot til lyst (2002-2003), samt regjeringens 

strategiplan for operasjonalisering av målene i disse stortingsmeldingene; ”Skapende Læring – Strategi for kunst og 

kultur i opplæringen 2007-2010, juni 2007. 

 

KOM I FOKUS – Finnmark er et bredt anlagt prosjekt hvor Finnmark fylkes kulturavdeling/ Den kulturelles 

skolesekkken, Fylkesmannen i Finnmark v/oppvekst- og utdanningsavdelingen, Barentssekretariatet/ 

Nordvestrusslandssamarbeid, Sametinget, Samisk høgskole, Høgskolen i Finnmark, KS og andre sentrale 

kompetansemiljø bidrar både med midler og med personer inn i referansegruppa for prosjektet. 

 

Prosjektet i Finnmark vil kunne dra nytte av erfaringer fra tidligere avholdte prosjekter bl.a. i Buskerud, Telemark,  

Vestfold, Oppland og Hedmark. Disse prosjektene er evaluert av Høgskolen i Hedmark. 

 

Hvem retter prosjektet seg mot: 

Prosjektet retter seg i første rekke mot kulturskolen som en kommunal enhet som skal utvikles/ omstilles til noe 

mye mer enn det man tradisjonelt forbinder med en kulturskole jfr. Beskrivelse under Hovedmål for prosjektet 1. 

avsnitt. 

 

Det er essensielt at de lederne og lærerne som arbeider i kulturskolene i Finnmark får en kompetanseheving slik at 

kulturskolen kan framstå som et lokalt ressurssenter. En institusjon i seg selv kan ikke omstilles uten at menneskene 

som dette omfatter får de nødvendige verktøy for å kunne gjennomføre denne omstillingen. 

 

For å kunne bli et ressurssenter i egen kommune er det umulig å ikke trekke med seg de samarbeidsparter som 

kulturskolen skal samarbeide med. Dette er barnehager, skoleverket og fritidskulturlivet. I dette prosjektet deltar 17 

av 19 kommuner og disse 17 kulturskolene har med seg 3 barnehager, 3 institusjoner fra fritidskulturlivet og 14 

grunnskoler hvorav 4 er 1 – 10 skoler. Ledere og lærere fra disse samarbeidspartene er med på lik linje som 

kulturskolens ansatte inn i prosjektet, men hovedfokuset ligger på kulturskolen. 
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Hva går prosjektet ut på: 

Prosjektet går ut på å ruste opp kulturskolen som institusjon til møte de nye krav og utfordringer som stilles til 

skoleslaget i nasjonale styringsdokumenter. Det legges opp til en praktisk tilnærmingsmåte for å oppnå dette 

resultatet. Ulike kulturer mellom ulike skoleslag og organisasjoner skal ”ristes” sammen og det settes flere fokus 

parallelt: 

 

1)  Knytte varige samarbeidskonstellasjoner med barnehager, skoleverket og fritidskulturlivet ut over den treårige 

prosjektperioden. 

 

2)  Utvikling av produksjonskompetanse for felles kulturfaglige og kunstneriske produksjoner på tvers av skoleslag 

og institusjoner for barn og unge i egen kommune. 

De seks nettverkssamlingene inneholder ulike ”hovedtema” med tanke på utvikling av produksjonskompetanse . Se 

vedlagt aktivitetsplan. 

De tre fagdagene i Kautokeino, Hammerfest og Kirkenes vil inneholde 5-7 ulike faglige fordypningskurs med 

overføringsverdi til kulturskolen og samarbeidsparter. 

 

3) Kulturskolelederne skoleres innen administrasjon og styring, ledelse og relasjon samt endring og 

utviklingsarbeid. 60 timer undervisning i prosjektperioden samt hjemmeoppgaver mellom samlingen innen 

dilemmatrening, refleksjonsnotater over egen ledelsespraksis samt reflekterende prosesser. I tillegg skal 

kulturskolen med sin samarbeidspart arbeide fram framtidsbilder 2015 med utgangspunkt i KS sin bok ”Framtidens 

kommuner – med ansvar for egen utvikling. En veileder i å utforske framtiden”. 

 

Hvilke gevinster gir prosjektet: 

 Fra musikkskole – kulturskole til også å være et lokalt ressurssenter i den enkelte kommune 

 Felles kommunal ressursutnyttelse – økonomi og personlige/ pedagogiske ressurser Samhandling på tvers 

av institusjoner og organisasjoner 

 Økt kunnskap for kulturskolelederne innen individ- og systemperspektivet 

 Økt volum på kunst og kultur for barn og unge i den enkelte kommune 

 Økt kvalitet og volum innen kunst- og kulturproduksjoner for barn og unge i den enkelte kommune 

 Økt egenaktivitet for barn og unge innen kunst og kultur 

 Spredning til de to kommunene som ikke er med i prosjektet (Kvalsund og Hasvik kommuner) 

 

Hvordan og når skal resultat og erfaringer overføres fra prosjekt- til driftsfase: 

Overføring fra prosjekt til drift er innarbeidet i arbeidet med Prosjektplan som kulturskolelederne skal arbeide med 

gjennom hele prosjektperioden. Dette arbeidet ivaretas av Håvard Moe fra KS-Konsulent og har oppstart i 

forbindelse med ledersamling for kulturskolelederne 16. – 17. Februar 2010. 

Organisering 
Hvordan er prosjektet forankret administrativt og politisk? 
 

Kommunal administrativ forankring av prosjektet: 

Alle de 17 kommunene har søkt om å få bli med i dette prosjektet. Det er en søknad som er underskrevet av rektor 

ved kulturskolen og rådmann/ (skolesjef) i den enkelte kommune. 

I tillegg har leder ved den enkelte samarbeidspart skrevet under søknaden. 

 

Kommunal politisk forankring av prosjektet: 

Hvorvidt prosjektet er politisk behandlet i den enkelte kommune har vi ikke spesifikke opplysninger om, men vi 

antar at administrasjonen er delegert myndighet fra rådmann i denne type saker. 

 

Nasjonal politisk forankring gjennom nasjonale føringer og styringsdokumenter: 

Skapende Læring – Strategi for kunst og kultur i opplæringen 2007-2010 (Juni 2007) 

Læreplanverket for kunnskapsløftet 2006  

St.meld. 30  ”Kultur for læring 

St.meld. 30  ”Kultur for læring” (2003-2004) 

St.meld. 38  ”Den kulturelle skolesekken” (2002-2003)   

St.meld. 39  ”Ei blot til lyst (2002-2003) 

Rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver (2006) 

St.meld. 48  ”Kulturpolitikk fram mot 2014” 

St.meld. 8    ”Den kulturelle skolesekk for framtida” (2007-2008) 

Kulturløftet II – pkt 2 
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Prosjektansvarlig: 

Norsk kulturskoleråd 

 

Prosjektleder: 

Ingrid Almås – prosjektleder 

Øystein Skårset – regional prosjektleder 

 

Hvem er styringsgruppen sammensatt av: 

Finnmark Fylkeskommune – Marianne Pedersen, kultur- og idrettsjef 

KS Finnmark – Aina Borch, rådmann i Måsøy kommune/ medlem av rådmannsutvalget i Finnmark 

Norsk kulturskoleråd  - Oddvin Vatlestad direktør  

Samisk høgskole  v/ Rektor Steinar Pedersen er forespurt. Tilbakemelding ventes. 

                                       

Eventuell prosjekt-/ referansegruppe: 

Prosjektgruppe: 

Øystein Skårset – kulturskolekonsulent i Finnmark 

Ingrid Almås – prosjektleder 

Merete Wilhelmsen - rådgiver 

Erlend Dehlin – forsker SINTEF/ faglig ansvarlig lederprogram 

 

Referansegruppa: 

Fylkesmannen i Finnmark – Utdanningsdirektør Kirsti Saxi 

Finnmark fylkeskommune / Musikk i Finnmark – DKS- koordinator Kristin Sundelin. Forespurt, venter tilb.meld. 

Høgskolen i Finnmark - Dekan Harald Lien. Forespurt, venter på tilbakemelding. 

Samisk høgskole – Rektor Steinar Pedersen. Forespurt, venter på tilbakemelding. 

KS Finnmark – Aina Borch er forespurt. Venter tilbakemelding. 

Norges musikkhøgskole – Inger Anne Westby 

Norsk kulturskoleråd Finnmark – Styreleder Tom Wulff 

Norsk kulturskoleråd Finnmark/ kulturskolerektor Bjørn Roald Mikkelsen 

Norsk kulturskoleråd Finnmark – Kulturskolekonsulent Øystein Skårset 

Norsk kulturskoleråds sentralstyre – styremedlem Trygg Jakola     

Norsk kulturskoleråd – Rådgiver Merete Wilhelmsen 

 

Framdriftsplan 
Startdato for prosjektet: 
07.10.2009 
 

Andre milepæler/ aktiviteter underveis i prosjektet: 
Se vedlagte aktivitetsplan for prosjektet KOM I Fokus – Finnmark 2009-2012 
Se vedlagte plan for lederprogrammet Gehørbasert Ledelse med Prosjektplan og Innhold Finnmark 2009-2012 
 

Ca. sluttdato for prosjektet: 

30.06.2012 

 

Økonomi 
 

Hvordan er tiltaket tenkt finansiert: 

 

Årlig budsjett 

Finansieringskilder Beløp Forklaring 

Norsk kulturskoleråd 700 000 Utviklingsmidler over statsbudsjettet 

kap 225 post 71 

Egenandel kommunene 340 000 17 kommuner á kr 20 000 

KS lederprogram 190 000 Søknad innvilget for 2009 og 2010 

desember 2008 

Fylkesmannen i Finnmark 150 000 Nordområdesamarbeid 

Søknad innvilget desember 2009 

Finnmark Fylkeskommune 35 000 DKS-midler søknad innvilget  i 2009 
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Sametinget 35 000  

Fylkesmannen i Finnmark 680 000 Omsøkt beløp denne søknad 

Tilbakeholdte skjønnsmidler 2010.  

SUM INNTEKTER 2 130 000  

 

Utgifter   

Nettverkssamlinger og fagdager 1 555 000 100 deltakere fra 17 kommuner 8 

dager per år 

Ledersamlinger/ KS lederprogram 250 000 20 deltakere fra 17 kommuner 4 dager 

per år 

Styrings-/referanse og 

plangruppemøter 

85 000  

Tilskudd til kommunenes 

kulturproduksjoner 

115 000 17 kommuner  

Prosjektledelse 125 000 Regional prosjektleder 20% stilling 

   

SUM UTGIFTER 2 130 000  

 
 

Er det søkt om finansiering hos andre/ gjennom andre ordninger: 

Det er søkt om midler gjennom Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen jfr Tiltak 7 

Nordområdestrategi, men denne søknaden ble ikke innvilget på grunn av at Norsk 

kulturskoleråd kun står som medansvarlig for tiltak 1, 19 og 20 i strategiplanen. 

 

 

 

 

 

Plan for formidling til andre 

 
I egen kommune/ foretak: 

Viser til arbeidet med Prosjektplan punkt 8 Overføring. 

 

Utenfor egen kommune/ foretak/ område: 

Kvalsund og Hasvik kommuner vil bli fulgt opp i forhold til spredning av sine nabokommuner i 

forbindelse med halvårlige møter i hele prosjektperioden. 

 

Hvordan og når skal prosjektet evalueres: 

Løpende evaluering gjennom deltakerne og etter endt prosjekt.  

Vi skal i dialog med Høgskolen i Finnmark ved professor Sidsel Germeten for å se på 

muligheter for å ta et slikt oppdrag. 

Styringsgruppa vil, ut over dette, gi retning til evalueri 

 

 

 

 

 


