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Unjárgga gielda 
Nesseby kommune  

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet 

Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 14.04.2010 

Tid: 09:00 
 

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 

Jarle W. Andreassen Medlem FRP 

Magnhild Mathisen Medlem A 

Knut Store Medlem A 

    Thore Sundfær         Varamedlem               TVP   

    Inger Anita Smuk        Varamedlem               H  

    Inga Pettersen         Varamedlem               SFP 

    Jan Hansen         Varamedlem               AP 

    Siv Irene Andersen        Varamedlem                                          AP 

    Hakon Adolf Johnsen        Varamedlem               AP 

    Ann Jorid Henriksen        Varamedlem               AP 

    Anne-Grete Njuolla        Varamedlem                                          FRP 

    Torgeir Olsen         Varamedlem                                          FRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varangerbotn, 7. April 2010  

 

 

 

Inger Katrine Juuso 

ordfører
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Saksnr Innhold 

PS 10/33 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 10/34 Referater 

RS 10/13 Årsmelding 2009 for landbruk 

PS 10/35 Budsjettregulering 2010 - 1.24 

PS 10/36 Søknad om investeringsstøtte til kjøp av kalkvogn, pallegaffel m/gripeklo, 

storsekkløft og planeringsskjær 

PS 10/37 Søknad om tilskudd til innkjøp av skurtresker, kornkrosser og radslåmaskin 

PS 10/38 Søknad om Investeringsstøtte 

PS 10/39 Vedr. bruk av midler avsatt til sanitærrom for teknisk personale 

PS 10/40 

PS 10/41 

 

 

 

 

Tidsplan: 

 

 

Kl. 0900-0945 

Kl. 1000-1130 

 

Kl. 1130-1200 

Kl. 1200-1530 

Utvidelse av informasjonsbygg på Mortensnes 

Eiendomsskatt på verk og bruk i Nesseby kommune.  Vedtekter, takstnemnd og 

eiendomsskattekontor      -  Ettersendes 

 

 

 

 

 

 

Vanntapperi v/Allan 

Prosjektgruppe oppvekstsenter orienterer og får tilbakemeldinger fra 

styringsgruppa(formannskapet) 

Lunsj 

Saker og diverse orienteringer 
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PS 10/33 Godkjenning av innkalling og saksliste 
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PS 10/34 Referater 

RS 10/13 Årsmelding 2009 for landbruk 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

08.02.2010 

2009/330-0 / 

150 

  Ann-Jorid Henriksen 

78960050 

ann-

jorid.henriksen@nesseby.

kommune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/35 14.04.2010 

Gielddastivra/Kommunestyret   

   

   

   

   

 

Mielddus: 

Ii leat 

Vedlegg: 

Ingen 

Bušeahtareguleren 2010 – 1.24 

Budsjettregulering 2010 - 1.24 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

 

Administrasjonens innstilling 

Forslag til reduksjon av ramma for 1.24: 

Reduksjon av stilling 30% Språkkontoret -  90 000,- 

Reduksjon av stilling 20% kulturkontoret - 60 000,-  

Redusert klubbtilbud til en dag pr. uke - 35 000,- 

Reduksjon drift for øvrig   - 65 000,- 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Nesseby kommunestyre vedtok i sak 09/50 budsjett for 2010 og økonomiplan 2010 -2014. 

Inklusive i dette vedtaket er tiltak nr. 38 – Samarbeid med IFU/IFI om næringsmedarbeider, som 

medførte et kutt på kr. 250 000,- i ramma. 

Dette tiltaket blir ikke gjennomført i 2010. 
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Vurderinger 

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2010 la virksomhet for samfunnsutvikling inn tiltaket om 

kutt på kr. 250 000,- i ramma, under forutsetning av at vi får til et samarbeid med IFU/IFI om 

50% stilling som næringsmedarbeider. 

 

Forslaget lød som følger: 

”IFU/IFI planlegger en omorganisering av virksomheten, som medfører at de ønsker å etablere 

ett kontor i alle kommunene som er medeier. 

Dette medfører at de ønsker å ansette/samarbeide om en person i Nesseby som skal jobbe med 

næringsutvikling. 

 

Hvis dette samarbeidet blir vedtatt og gjennomført, vil vi kunne spare inn en halv 

stillingshjemmel på samfunnsutvikling. Dette tilsier en innsparing på 50% lønnsressurs, og 

utgjør kr. 250 000,-. 

 

Dette forutsetter at den planlagte organisasjonsmodellen for IFU/IFI vedtas 

 

Dette forutsetter at den planlagte organisasjonsmodellen for IFU/IFI vedtas.” 

 

 

Etter at dette forslaget ble lagt inn har vi fått tilbakemelding om at Nesseby kommune halverer 

sin bevilgning til IFU/IFI fra 400 000,- til kr. 200 000,-. 

I tillegg til dette har daglig leder på IFU/IFI sagt opp sin stilling, og det er fortsatt uklart om 

hvem som skal overta denne jobben. 

 

Dette har medført at arbeidet med omorganisering av IFU/IFI har stoppet helt opp, og det er 

svært usikkert når dette igjen vil bli gjenopptatt, men vi ser ikke for oss at dette arbeidet vil 

kunne komme i gang igjen dette året. 

 

Med bakgrunn i det ovennevnte synes det svært vanskelig å få på plass samarbeidsavtale med 

IFU/IFI i 2010. 

 

Til kuttforslaget: 

Reduksjon av stilling språkkontoret: 

 En av språkkonsulentene har i 2010 70% stilling på språkkontoret, 10% stilling på biblioteket 

og 20% velferdspermisjon ut året. 

 

Reduksjon av stilling på kulturkonsulent: 

Kulturkonsulenten har en stilling på 80% på kulturkontoret og 20% på biblioteket. 

 

Redusert klubbtilbud til en dag pr. uke: 

Medfører at stillinger kan kuttes til 15% og 23% ut 2010. 

Med bakgrunn i redusert åpningstid kan driftsbudsjettet tas noe inn. 

 

Reduksjon av drift for øvrig: 

Her har vi brukt ostehøvel prinsippet og redusert driftskostnader på 401 Samfunnsutvikling, 140 

språkkontoret og 141 Isak Saba senteret. 

 

Generelt: 

Det kan for øvrig kuttes ytterligere i stillingshjemler, men dette ville i så fall medføre 

oppsigelser. 
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Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Reduksjon av overføringer til lag- og foreninger ved å kutte i midler til kultur og idrett. 

Disse postene utgjør i dag til sammen kr. 150 000,-. 

 



Side 8 av 22 

 

 

Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

05.03.2010 

2009/436-0 / 

223 

  Odd Arne Dikkanen 

78 96 00 42 

odd-

arne.dikkanen@nesseby.k

ommune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/36 14.04.2010 

   

   

   

   

   

 

Søknad om investeringsstøtte til kjøp av kalkvogn, pallegaffel m/gripeklo, storsekkløft og 

planeringsskjær 

Doarjjaohcan oastit kálkenvovnna, pallagáffala oktan dohppengaccain, 

stuorraseahkaloktehat ja eanandássen hoiddu 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Ovdagoddi juolloda Terje Arild Nilssenii doarjja kr. 27.000,- oastit kálkenvovnna, 

pallagáffala oktan dohppengaccain ja eanandássen hoiddu. 

2. Doarjja golloduvvo kontos 1.4732.24.435.325.000 – dábálaš ealáhusfoanda. 

3. Doarjja máksit duoĎaštuvvon goluid vuostá. Goluid, lassearvovearu haga, galgá 

rehketdoalli/dárkkisteaddji duoĎaštit. 

 

Administrasjonens innstilling 

4. Formannskapet innvilger Terje Arild Nilssen ett tilskudd på kr. 27.000,- til kjøp av 

kalkvogn, pallegaffel m/gripeklo, storsekkløft og planeringsskjær 

5. Tilskuddet utgiftsføres 1.4732.24.435.325.000 – ordinært næringsfond. 

6. Utbetaling kan foretas mot dokumenterte kostnader. Kostnader skal dokumenteres av 

regnskapsfører/revisor eks. mva. 
 

 

Bakgrunn for saken 

Terje Arild Nilssen har i brev av 13.05.09 søkt om tilskudd til kjøp av kalkvogn, pallegaffel 

m/gripeklo, storsekkløft og planeringsskjær 

 

Søker skriver følgende i sin søknad: 
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”Jeg driver økologisk saueproduksjon, ca 300vfs og høster 633daa, i tillegg driver jeg nydyrking av 

78daa Etter omleggingen til økologisk, får jeg nå bare ca 50% av avlingen, dette pga. mindre 

gjødsel og sur jord.  

Økologiskplanteproduksjon krever høg PH (5,5-6) altså jevnlig tilførsel av kalk, hos meg ca 20-30 

tonn i året. 

Sauemøkka utgjør ca 30% av mitt gjødselbehov, (jeg kan ikke bruke kunstgjødsel),derfor må jeg se 

etter andre gjødseltyper. Kjøttbeinmel og steinmel er godkjent. Dette er avfallsprodukter så prisen 

er også svært gunstig, ca 20% av NPK-gjødsel  

Jeg må bruke en kalkyogn for å spre dette, ca 50 tonn i året. 

 

Pallegaffel med gripeklo og storsekkløft; 

Arbeidet blir mye lettere med disse redskapene, dessuten kan de brukes til mange andre tunge 

arbeidsoppgaver eks. kjøttbein- steinmel kommer i 600-800kg storsekk. 

 

Planeringsskjær; 

Ved nydyrking er et slikt skjær helt nødvendig. Jeg har ca 3km gårdsveg å 

Vedlikeholde, et planeringskjær letter dette arbeidet.” 

 

Vurderinger 

Søker har lagt om til økologisk drift av gården, som er en stor utfordring så langt nord og øst 

som her i Nesseby. 

Han har etter omleggingen erfart en stor nedgang på forproduksjonen, noe som begrenser hans 

muligheter til utvikling av gården. 

 

Han søker derfor om tilskudd for å avhjelpe denne problematikken ved å kunne spre ut kalk, 

kjøttbeinmel og steinmel. 

I tillegg søker han om støtte til kjøp av planeringsskjær til bruk i forbindelse med nydyrking 

samt utbedring av gårdsveg. 

Det omsøkte utstyret anses som nødvendig for å kunne drive økologisk. 

 

Kostnadsoverslag: 

Objekt Pris 

Kalkvogn Unia RCW 132 990 

Pallegaffel m/gripeklo 12 500 

Storsekkløft 4 640 

Planeringsskjær 29 800 

Totalt 179 930 

 

Finansieringsplan: 

Finansiør Beløp 

Sametinget, samisk utviklingsfond – 20% 35 986 

Nesseby kommune – Næringsfond – 15%  26 989 

Egenandel 116 955 

Totalt 179 930 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Søknaden avslås. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

05.02.2009 

2008/390-2 / 

223 

  Odd Arne Dikkanen 

78 96 00 42 

odd-

arne.dikkanen@nesseby.k

ommune.no 

 

 

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/37 14.04.2010 

   

   

   

   

   

 

Søknad om tilskudd til innkjøp av skurtresker, kornkrosser og radslåmaskin 

Hálddáhusa mearrádusevttohus 

7. Ovdagoddi juolloda Øst-Finnmark forsøksring:ii doarjja kr. 30 000,- oastit 

gordneluovvanahttinmášiidna, gordnesirrenmášiidna ja beaŋkkaidgilvenmášiidna. 

8. Doarjja golloduvvo kontos 1.4732.24.435.325.000 – dábálaš ealáhusfoanda. 

9. Doarjja máksit duoĎaštuvvon goluid vuostá. Goluid galgá rehketdoalli/dárkkisteaddji 

duoĎaštit lasseárvovearu haga. 
 

Administrasjonens innstilling 

1. Formannskapet innvilger Øst-Finnmark forsøksring ett tilskudd på kr. 30 000,- til kjøp 

av Skurtresker, kornkrosser og radsåmaskin 

2. Tilskuddet utgiftsføres 1.4732.24.435.325.000 – ordinært næringsfond. 

3. Utbetaling kan foretas mot dokumenterte kostnader. Kostnader skal dokumenteres av 

regnskapsfører/revisor eks. mva. 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Øst-Finnmark forsøksring har i brev av 19.05.08 søkt om tilskudd til kjøp av skurtresker, 

kornkrosser og radsåmaskin. 

Utstyret er tenkt brukt av Nesseby og tana kornkrosserlag, som i praksis består av bøndene Terje 

Arild Nilssen og Per Gunnar Guttorm (Sirma). 

Begge har startet med omlegging til økologisk landbruksproduksjon, og godkjenning vil etter 

planen bli gitt i 2009 

 

Per Gunnar, Finnmarks største grovforprodusent, har foreløpig 170 daa under økologisk 

omlegging - dette arealet skal med det første økes til 300 daa .  
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Arild har lagt om hele gården på ca 600 daa - Han driver sauebruk på ca 300 v .f.s. (noe mindre 

siste år pga. stor avlingsnedgang 1. karensår). Sauetallet skal økes til 400 v.f.s. etter utbygging i 

2008/2009. 

 

 

Øst-Finnmark forsøksring er leid inn som prosjektleder, og skal ta seg av det administrative 

samt forsøksarbeide. Prosjekttiden er fra mai 2008 til desember 2010. 

 

De opplyser følgende bakgrunn for søknaden: 

”Kornsituasjonen i verden har endret seg dramatisk den siste tiden. Det ser ut for å bli stor 

knapphet på korn i årene fremover. Som igjen vil føre til sult i mange land. I en slik situasjon er 

det uetisk å bruke kom til dyrefor (kraftfor). 

I de beste områdene i Finnmark ble det dyrket kom "før i tiden". I dag dyrkes det korn til 

krossing i Pasvik og Alta med akseptable avlinger 300-600 kg/daa. Klimaet har de siste årene 

gitt bedre muligheter for korndyrking - d.v.s. antall vekstdøgn har økt. 

Med stor knapphet på korn, vil prisene stige - det er allerede varslet om prisstigning på opp mot 

70 % på kraftfor. 

Økologisk kraftfor vil kanskje bli enda dyrere p.g.a. alt for liten produksjon av økologiske 

frøkorn og mye av de økologiske ingrediensene må importeres. Dette er lite miljøvennlig. Alle 

innsatsmidlene i landbruksproduksjon bør hvis mulig hentes fra gården – altså 

kortreistproduksjon. Økologisk landbruksproduksjon er satsingsområde i regjeringens 

landbruksplan. 15 % innen 2015. l Finnmark er det under 1 %. Derfor vil vi tilby markedet 

økologisk kraftfor - noe som vil lette oppstart for nye øko-bønder.” 

 

Målet med prosjektet: 

 Se på muligheten for krossing av økologisk kom i storskala i Tanadalen. 

 Se på økonomien ved å produsere sitt eget økologiske kraftfor. 

 Se på muligheten for salg av krosset økologisk korn. 

 

Vurderinger 

Nesseby og Tana kornkrosserlag søker om tilskudd til de nevnte investeringene. 

Dette er utstyr som er tenkt brukt i forbindelse med produksjon av kraftor og korn i Tanadalen, 

og er således ikke tenkt bruk her i Nesseby kommune. 

Terje Arild Nilssen driver imidlertid som sauebonde her i Nesseby kommune, og vil ha behov 

for økologisk kraftfôr for utvikling av gården. 

 

Det er store utviklingsmuligheter innenfor kornproduksjon, og det anses som positivt at også 

bønder i Nesseby vil være med på dette. At produksjonen vil foregå i andre kommuner mener 

administrasjonen ikke ekskluderer søker fra å få tilskudd fra næringsfondet i Nesseby kommune. 

Det anses heller som positivt at bønder her i kommunen innleder samarbeid med bønder i andre 

kommuner, som kan være med på å utvikle landbruket i regionen. 

 

Kostnadsoverslag: 

Objekt Pris 

Skurtresker 155 000 

Kornkrosser 165 000 

Radsåmaskin 10 000 

Totalt 330 000 

 

Alle kostnader er dokumentert med konkrete tilbud, så administrasjonen har ingen innvendinger 

til dette. 
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Finansieringsplan: 

Finansiør Beløp 

Sametinget – Samisk utviklingsfond 100 000 

Nesseby kommune – Næringsfond 30 000 

Tana kommune – Primærnæringsfond 30 000 

Egenkapital 170 000 

Totalt 330 000 

 

 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Søknaden avslås 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

18.11.2008 

2008/808-0 / 

223 

  Odd Arne Dikkanen 

78 96 00 42 

postmottak@nesseby.kom

mune.no 

 
 

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 09/3 20.01.2009 

Ovdagoddi/Formannskapet 09/79 02.09.2009 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/38 14.04.2010 

   

   

   

 

Doarjjaohcan investeremiidda 

Áššeprotokolla Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2009  

 

Inger Katrine Juuso válddii fas saji. 

 

 

Meannudeapmi: 

 

Hálddahus geassá ášši politihkálaš meannudeamis dassá go leat guorahallan servodat- ja 

ealáhusovdánahttinfoandda saldo. 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2009  

 

Inger Katrine Juuso tiltrådte igjen. 

 

 

Behandling: 

 

Administrasjonen trekker saken fra politisk behandling til det er foretatt en gjennomgang av saldo på samfunns- og 

næringsutviklingsfondet. 

 

 

 

 

 

 

Áššeprotokolla  Ovdagoddi/Formannskapet - 20.01.2009  

Meannudeapmi: 

Hálddahus geassá ášši.. 

Ášši ferte váikkuhusčielggaduvvot, ja oppalašgoluid oĎĎasit árvoštallat. 
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Mearrádus: 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 20.01.2009  

Behandling: 

Saken trekkes av administrasjon. 

Saken må konsekvens utredes, kostnadsoverslag må gjennomgås på nytt. 

 

 

Vedtak: 

 

 

 

 

 

Søknad om Investeringsstøtte 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Unjárgga gieldda ovdagoddi juolloda Sindre Asser Netland Nilssen:ii doarjja kr. 123 580,-

mii lea 15% goluin mat leat kr. 823 310,- oastit dálnunr. 7 atnunr. 16 ”Vidjemo”, oĎĎasit 

bargat/gilvit eatnamiid ja oĎĎa tráktora oastit.  

 

2. Doarjja golloduvvo servodat- ja ealáhusovdánahttinfoanddas. 

 

3. Doarjja máksit duoĎaštuvvon goluid vuostá. 

 

4. Doarjja sáhttit gáibit máksit daĎistaga ruovttoluotta jos vuovdá dahje váldá eará atnui 

biergasiid, dahje jos fárre gielddas eret 5 jagi siste maŋŋá go doarjaga lea ožžon.  

Administrasjonens innstilling 

1. Formannskapet i Unjargga gielda/Nesseby kommune innvilger Sindre Asser Netland 

Nilssen   et tilskudd på kr. 123 580,- som utgjør 15% av kostnadene på kr. 823 310,- til 

kjøp av gnr 7 bnr 16 ”Vidjemo”, nydyrking og kjøp av traktor.  

 

2. Tilskuddet utgiftføres fond for samfunns- og næringsutvikling. 

 

3. Tilskuddet kan utbetales mot dokumenterte kostnader. 

 

4. Tilskudd kan kreves forholdsmessig tilbakebetalt dersom støtteobjektet blir solgt eller 

tatt i bruk til annet formål, eller flytter ut av kommunen innen 5 år etter at støtten er gitt. 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Sindre Asser Netland Nilssen sendte den 10.11.08 søknad om støtte til kjøp av gård, nydyrkning 

av jorder, samt kjøp av traktor. 

 

Søker skal starte med sauedrift og ønsker å kjøpe gården ”Vidjemo” i Vesterelv Gnr. 7 Bnr. 16, 

og skal dyrke denne opp til landbruksjord.  

 

Til dette arbeidet har han også behov for traktor, og har derfor innhentet tilbud på dette. 
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Vurderinger 

Sindre Asser Netland Nilssen er sønn av Arild Nilssen, og er derfor kjent med drift av sauebruk. 

Han skal kjøpe opp gården ”Vidjemo” i Vesterelv, som består i delvis dyrket mark. Han ønsker 

imidlertid å dyrke opp hele jordet, og må derfor foreta en drenering av jordene før nydyrking 

kan skje. 

Arild Nilssen har utarbeidet en grundig dyrkningsbeskrivelse av gården. 

 
Sett i forhold til Vesterelva som er varig verna: 

Etter første høringsrunde ble et utkast til konsekvensanalyse, med kommunens vurderinger sendt til NVE 

15.05.2009 (se vedlegg 2). I svarbrev fra NVE datert 25.06.2009 skriver dem at:  

Vi mener det er svært viktig å beholde eksisterende kantvegetasjon langs Vesterelva, jfr 

vannressursloven § 11. I tillegg er det viktig å påse at det ved eventuell oppføring av gjerder ikke 

sperrer eksisterende ferdselsårer som eventuelt går gjennom området. Kommunen skriver at det 

skal opprettholdes en urørt kantsone på minimum 30 meter langs elva. Ut fra dette er NVE av 

den oppfatning at inngrepet ikke vil forringe vassdragets verneverdi, og at inngrepet derfor kan 

tillates 
 

Etter høringssvar fra NVE ble det gjort en konsekvensanalyse for nydyrking av 80 daa på eiendom gbnr 

7/16 med bakgrunn i innkomne høringer og kommunens egne vurderinger (se vedlegg 1).  

 

Ut fra uttalelser i høringsrunden og konsekvensanalysen så fattet kommunen følgende vedtak: 
 

Nesseby kommune godkjenner plan for nydyrking med forbehold om at: 

Arbeidet stanses hvis det under markarbeid framkommer gjenstander eller andre levninger som 

viser eldre aktivitet i området. Melding om dette sendes Sametinget, Finnmark Fylkeskommune 

og Nesseby kommune.  

Det levnes et vegetasjonsbelte langs Vesterelva på minimum 30 m. 

At masser fra grøfting og profilering planeres ut.  

Gjerder som oppføres får ikke sperre eksisterende ferdselsårer som eventuelt går gjennom 

området. 

Gjerder skal vedlikeholdes slik at de ikke kommer til skade for mennesker eller dyr.  

 

Det er positivt at unge mennesker ønsker å bosette seg i kommunen, og at det sikres videre drift 

av tidligere etablerte gårder. Søkeren vurderes som meget seriøs og det anbefales derfor at 

søknaden støttes. 

 

Når det gjelder hvilken støtte som kan innvilges må en henvise til regelverket for samfunns- og 

næringsutvikling.  

§ 5a sier som følger: Tilskudd kan ytes til investeringer innen jordbruk, reindrift, fiske og 

kombinasjonsdrift, med inntil 15% av kostnadene, oppad begrenset til kr 150.000. 

 

§ 5e sier som følger: Etableringsstipend inntil kr 200.000 kan gis til ungdom og andre som 

ønsker å etablere ny næringsvirksomhet. Stipendet kan dekke husleie, fadderordninger, egen 

lønn og andre ekstraordinære kostnader i forbindelse med oppstart. 

 

En vil foreslå at søknaden blir behandlet etter § 5a. Det vil si at det kan innvilges et tilskudd på 

inntil 15% av kostnadene, oppad begrenset til kr. 150.000,-. 

 

Kostnadsoverslag: 

Kostnad Beløp 

Kjøp av ”Vidjemo” Gnr. 7 Bnr. 16 75 000 

Tinglysning og dokumentavgifter 2 775 
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Nydyrkning og profilering av jorder 530 535 

Traktor Valmet 900 i hht. Tilbud 215 000 

Totale kostnader 823 310 

 

Til kostnadsoverslaget: 

Kostnadene er dokumentert i konkret avtale om kjøp av gården, dyrkningsbeskrivelse av jorder 

samt tilbud fra Eik Landbruksservice i Tana. 

Administrasjonen har derfor ikke merknader til kostnadsoverslaget. 

 

Finansieringsplan: 

Finanisør Beløp 

Lån fra Arild Nilssen 349 888 

Tilskudd fra Nesseby kommune 205 800 

Eget arbeid 100 530 

Egenkapital/Lån fra andre 167 092 

 

Til finansieringsplanen: 

Søker har lagt opp til støtte i forhold til finansiering slik: 

Kjøp av gård – 50% tilskudd 

Nydyrking – 40% 

Traktor – 20% 

 

Retningslinjene for samfunns- og næringsutviklingsfondet §6a tilsier imidlertid at det ikke kan 

innvilges mer enn 15% eller maks kr. 150 000,- i tilskudd til investeringer i landbruket. 

Hvis en imidlertid behandler søknaden etter retningslinjenes §6e, som omhandler 

etableringsstipend, så kan det innvilges inntil kr. 200 000,- i støtte. 

 

Administrasjonen vil derimot minne om at det begynner å bli lite penger på samfunns- og 

næringsutviklingsfondet, så en vil ikke anbefale at denne paragrafen benyttes. 

 

Tilskudd fra Nesseby kommune fordeler seg da slik: 

Støtteobjekt Beløp 

Kjøp av gård – 15% 11 700 

Nydyrking – 15% 79 580 

Traktor – 15% 32 300 

Totalt  123 580 

 

 

Ny finansieringsplan blir derfor slik: 

Finansiør Beløp 

Lån fra Arild Nilssen 349 888 

Tilskudd fra Nesseby kommune 123 580 

Egenkapital/Lån fra andre 249 312 

Eget arbeid 100 530 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Alt. 1  

1. Formannskapet i Unjargga gielda/Nesseby kommune behandler søknaden etter 

retningslinjenes§5e, og innvilger Sindre Asser Netland Nilssen et etableringsstipend på kr. 

200 000,-, til kjøp av gnr 7 bnr 16 ”Vidjemo”, nydyrking og kjøp av traktor. 
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2. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet. 

 

3. Tilskuddet kan utbetales mot dokumenterte kostnader. 

 

4. Tilskudd kan kreves forholdsmessig tilbakebetalt dersom støtteobjektet blir solgt eller tatt i 

bruk til annet formål, eller flytter ut av kommunen innen 5 år etter at støtten er gitt. 

 

Alt. 2 

Søknaden avslås 

 

 

 



Side 19 av 22 

 

 

Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

06.04.2010 

2009/78-0 / 

233 

  Oddleif Nilsen 

78 96 00 22 

oddleif.nilsen@nesseby.k

ommune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/39 14.04.2010 

   

Vedlegg:  

Vedr. bruk av midler avsatt til sanitærrom for teknisk personale 

Ruhtageavaheapmi teknálaš bargiid buhtisvuođalatnjii  

Hálddahusa mearrádusevttohus 

 

Ovdagoddi mieĎiha dasa ahte ruĎat mat ledje biddjon oĎasmahttit ráĎĎevisttekeallára biddjojit 

oastit bráhkkáid maid teknálaš bargit sáhttet geavahit buhtisvuoĎalatnjan/barggidlatnjan.  

 

Administrasjonens innstilling 

 

Formannskapet aksepterer at midler som er avsatt til ombygging av rådhuskjeller omdisponeres 

til kjøp av brakkemoduler som kan benyttes som sanitær- og personalrom for teknisk personale. 

 

 

Bakgrunn for saken  

 

Arbeidstilsynet har gjennom flere år truet med tvangsmulkter dersom utearbeiderne ved teknisk 

virksomhet ikke fikk tilfredsstillende sanitæranlegg.  Det ble i den forbindelse utarbeidet et 

kostnadsoverslag for ombygging av kjelleren på rådhuset til sanitærrom.  Kostnadsoverslaget 

var på kr. 660.000 eks. mva.  Med bakgrunn i dette vedtok formannskapet den 20.10.09 

følgende: 

 

1. Ombygging av kjeller på rådhuset til sanitærrom for teknisk personale gjennomføres 

innenfor en ramme på kr. 660.000 eksl. mva. 

 

Tiltaket finansieres slik: 

Bruk av inntekt for salg av hangaren  kr. 450.000 

Regjeringens tiltakspakke   kr. 210.000 
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Prosjektet ble sendt ut på anbud til lokale byggefirmaer.  Det kom inn to tilbud der laveste var 

på ca. kr. 1,2 mill. og prosjektet kunne ikke gjennomføres med den finansiering som forelå. 

 

I brev av 22.01.10 har Arbeidstilsynet gitt oss en siste frist til 31.12.10 til å oppfylle kravet om 

tilfredsstillende personal/sanitærrom.   

 

Virksomhetsleder har, i samarbeid med øvrig teknisk personale, arbeidet for å finne en løsning 

som kan gjennomføres innenfor en ramme på kr. 630.000. (ca. kr. 30.000 er brukt på 

konsulenthonorar).   Karlebotn og Nesseby Skole har vært vurdert, men inntil ny oppvekstsenter 

er på plass er dette lite aktuelt.  En ombygging vil også kunne bli dyrere enn de midlene som er 

avsatt. 

 

Den løsning vi har kommet frem til, og som kan gjennomføres i løpet av sommeren, er kjøp av 

brakkemoduler som kan benyttes som sanitær og personalrom.  Det er innhentet tilbud på kjøp 

av spesialbygde anleggsbrakker fra 3 leverandører.  Prisene varierer mellom kr. 360.000 og kr. 

400.000 eks. mva. 

 

Modulene vil tilfredsstille arbeidstilsynets krav og vil kunne settes opp i tilknytning til 

bibliotekbussgarasjen. 

Vurderinger 

Totalkostnadene for denne løsningen anslås som følger: 

 

Kjøp av moduler    kr. 360.000 

Frakt fra Vadsø/Kirkenes   kr.   25.000 

Leie av kran      kr.   30.000 

Grunnarbeider/oppsett av grunnmur  kr.   85.000 

Tilkobling el/vann    kr.   45.000 

Innredning     kr.   35.000 

Uforutsette kostnader    kr.   50.000 

Sum      kr. 630.000  (eks. mva) 

 

Driftskostnadene anslås til ca. 20.000 årlig. 

 

Denne løsningen ble valgt da dette er noe som kan gjennomføres innen fristen Arbeidstilsynet 

har satt.  En har ellers vurdert følgende: 

- tiltaket kan gjennomføres med de midlene som er avsatt 

- modulene kan lett selges dersom behovene skulle endre seg. (evt. bygging av ny 

bibliotekbussgarasje) 

 

En vil forslå at formannskapet aksepterer en omdisponering av de avsatte midler.  

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Varanger samiske museum 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

26.02.2010 

2010/179-0 /  

  Kjersti Schanche 

 

 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/40 14.04.2010 

   

   

   

   

   

 

Vedlegg:  

 

Utvidelse av informasjonsbygg på Mortensnes 

Stuoridit diehtojuohkinvistti Ceavccageađggis 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Unjargga gieldda ovdagoddi juolloda kr. 25.000 ráhkadahttit sárggustusa viiddidit 

diehtojuohkinvistti CeavccageaĎggis.  

2. Ruhta golloduvvo servodat- ja ealáhusovdánahttinfoanddas. 

3. Viiddideami sárggustusas galgá maid mielde evttohus mo álbmotmeahceguovddáža ásahit 

seammá sadjái. Viiddideapmi galgá sullii 150 kvadratmehtera sturrosaš. Dás galget; okta  stuorra 

diehtojuhkin/čájáhus latnja , uhcimus golbma kontuvrra ja gaskaboddosaš bargiide/gussiide 

bargobeavddit/-sajit, okta čoahkkinlatnja, viiddidit kievkkana ja okta 

divohtalatnja/biergasiidrádju. Sárggustusa mielde galgá álkidahtton golloluoitu. 

4. Várjjat Sámi Musea galgá hálddašit barggu. 
 

Administrasjonens innstilling 

1. Formannskapet i Unjargga gielda/Nesseby kommune bevilger kr. 25.000 til utarbeidelse av 

skisse for utvidelse av infobygget i CeavccageaĎge/Mortsnensnes.  

2. Beløpet utgiftsføres fond for samfunns- og næringsutvikling. 

3. Skissen skal innholde forslag til en utvidelse av bygget for å få etablert et nasjonalparksenter 

samme sted. Utvidelsen skal være på ca. 150 kvadratmeter, med et større rom til 

informasjon/utstilling, minst tre kontorer samt arbeidsplasser til midletidige ansatte/besøkende, 

et møterom, utvidet kjøkken og et verksted/materiallager. Med skissen skal det foreligge et 

forenklet kostnadsoverslag. 

4. Varanger Samiske Museum får i oppgave å administrere tiltaket. 
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Bakgrunn for saken 

Nesseby kommune ønsker at et nasjonalparksenter etableres i kommunen, i tilknytning til det 

eksisterende infobygget i CeavccageaĎge/Mortsnensnes. Bygget er i dag på ca. 130 kvadratmeter, og 

inneholder et større rom for info/utstilling/kafe, et mini-tekjøkken, samt toalett og et lite lagerrom. Det 

finnes ingen kontorer eller plass for skrivebordsarbeid. Hvis det skal etableres et nasjonalparksenter på 

stedet må det bygges ut med kontorer og større publikumsareal.  

 

Vurdering 

Et konkret forslag til utvidelse av bygget vil være et skritt videre i planene for et nasjonalparksenter. 

Skissen vil videre gjøre det tydelig at et etablering av et senter her ikke vil kreve de helt store ressursene 

med tanke på investeringer. Når det gjelder antall faste arbeidsplasser må det i tillegg til fast ansatt på 

nasjonalparksenteret tas høyde for at både en nasjonalparkforvalter og en forvalter for 

kulturminneområdet skal ha kontorsted her. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Unjargga gielda/Nesseby kommune bevilger ikke kr. 25.000 til utarbeidelse av skisse for utvidelse av 

infobygget i CeavccageaĎge/Mortsnensnes.  

 

 

 

 

 

 

 


