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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet 

Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 14.04.2010 

Tid: 09:00 
 

 

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Jarle W. Andreassen MEDL FRP 

Magnhild Mathisen MEDL A 

Inger Katrine Juuso LEDER TVP 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Knut Store MEDL A 

Berit Ranveig Nilssen NESTL SFP 

   

   

   

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Inger Anita Smuk 

Jan Hansen 

Håkon Adolf Johnsen 

Berit Ranveig Nilssen 

Knut Store frem til kl. 1330 

Jan Hansen fra kl. 1330 

H 

A 

A 

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Oddleif Nilsen 

Britt-Inger Olsen 

Fung. Rådmann 

Møtesekretær 

Odd-Arne Dikkanen 

Matti Dikkanen 

Saksbehandler 

Økonomisjef 
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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 Utvidelse av informasjonsbygg på Mortensnes 

PS 10/41 Rullering av vedtekter for Klubben 

 

 

 

 

 

Kl. 0900-0945 Vanntapperi v/Allan Johansen  

  

Kl. 1000-1130 Prosjektgruppe oppvekstsenter  orienterer og får tilbakemeldinger fra 

styringsgruppa(formannskapet) v/Rønnøug E. Solsvik, Odd Reidar Biti, Lillian Teigstad 

 

Kl. 1130-1200 Lunsj 

 

Kl. 1200-1230 Orientering IFU v/Veslemøy Dahl 

 

Kl. 1245  Informasjon om tilsynsutvalg v/Reidulf Olsen 

  Formannskapet ønsker at det blir lagd sak vedr. tilsynsutvalg for sykehjem og andre institusjoner 

 

Kl. 1245-1530 Saker og diverse orienteringer.  Ny møteplan for mai måned.  Evt. Utsettelse av 

kommunestyremøte 28.4. 

  

 Formannskapet vedtok at kommunestyremøtet 28.4.2010 utgår pga. få saker. 

 Arbeidsmøtet i formannskapet 27.5.2010 utgår 

 Formannskapsmtøet 28.5.2010 utgår 

 Nytt formannskapsmøte 18.5.2010 

 Nytt arbeidsmøte i formannskapet 3.6. og 4.6.2010 

 

  

 

 

 

 

 

Etter at alle sakene var behandlet tok Arbeiderpartiet opp følgende: 

 

 

Forslag til ny tilknyttings scooterløype: 

 

a) Det er behov for ny tilknyttings scooterløype mellom Nyelvløypa og Diergiløypa. Løypas trasee må gå i 

nærheten av E6 mellom Nyelv og Karlebotnsletta. 

b) Det vil også være behov for tilknytningsløype på nordsiden ved E75. 

 

Fylkesmannens disp-praksis har endret seg med avslag av alle disper.  En bør også sjekke om det bør søkes om å 

opprette fast løypetrase med tilknytning. 
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Sendes til Arealplanens disp.gruppe. 

 

 

Utbedring og vedlikehold av eksisterende barmarksløyper: 

 

Tidligere har det vært mulighet å utbedre barmarksløyper under Statskogs eierskap.  Under Fefos eierskap har ikke 

dette latt seg gjøre.  Det er svært viktig å få utbedra og vedlikeholde eksisterende barmarksløyper for at løypene 

ikke utvider seg ved siden av eksisterende løype, ( en velger å kjøre utenfor løypa, som er hullete og lite egnet for å 

komme unna det som ikke er kjørbart). 

 

Kommunen bør søke om midler fra Fefo for å utbedre løyper som er i bruk. 

 

 

 

 

Bestillinger fra formannskapet: 

 

 

Formannskapet bestilte en videre utredning om LOSA-tilbud i Nesseby kommune, bl.a. med bakgrunn i stor andel 

drop-out i videregående skole, oppfølgingstjenesten m.m.  Saken sendes videre til administrasjonen. 

 

 

Sak til 18. Mai 2010: 

Formannskapet diskuterte rydding i kommunen:   Fjerning av skjemmende bygg, bekjempelse av hundekjeks, 

fjerning av gammelt piggtråd m.m. 
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PS 10/33 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 14.04.2010  

Vedtak: 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

 

 

 

 

 

PS 10/34 Referater 

RS 10/13 Årsmelding 2009 for landbruk 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 14.04.2010 

 

Vedtak: 

 

Referatsaken tatt til etterretning. 

 

 

 

PS 10/35 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,- 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 14.04.2010  

Behandling: 

 

Administrasjonen la frem ny innstilling: 

 

Forslag til reduksjon av ramma for 1.24: 

Reduksjon av stilling 30% Språkkontoret -   90 000,- 

Reduksjon av stilling 20% kulturkontoret -  60 000,-  

Reduksjon drift for øvrig   - 100.000,- 

 

 

Forslag fra Jarle Andreassen: 

 

Saken utsettes. 

 

Dersom reduksjon medfører endring i stillingsstørrelser etc., samt reduksjon i klubbtilbudet må dette tas opp med 

de berørte parter og kommunens organisasjoner før ny sak fremlegges. 
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Votering: 

 

Jarle Andreassens for slag enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Saken utsettes. 

 

Dersom reduksjon medfører endring i stillingsstørrelser etc., samt reduksjon i klubbtilbudet må dette tas opp med 

de berørte parter og kommunens organisasjoner før ny sak fremlegges. 

 

 

 

 

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

storsekkløft og planeringsskjær 

Administrasjonens innstilling 

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

kalkvogn, pallegaffel m/gripeklo, storsekkløft og planeringsskjær 

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. 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 14.04.2010  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

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. 

 

 

 

 

PS 10/37 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 duođaštuvvon goluid vuostá. Goluid galgá rehketdoalli/dárkkisteaddji 

duođaštit lasseárvovearu haga. 
 

Administrasjonens innstilling 

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

av Skurtresker, kornkrosser og radsåmaskin 
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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. 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 14.04.2010  

Behandling: 

 

Forslag fra Magnhild Mathisen: 

 

Med bakgrunn i Tana kommunes avslag, så vil formannskapet vedta å avslå søknaden. 

 

Votering: 

 

Magnhild Mathisens forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Med bakgrunn i Tana kommunes avslag, så vil formannskapet vedta å avslå søknaden. 

 

 

 

 

PS 10/38 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”, ođđasit 

bargat/gilvit eatnamiid ja ođđa tráktora oastit.  

 

2. Doarjja golloduvvo servodat- ja ealáhusovdánahttinfoanddas. 

 

3. Doarjja máksit duođaštuvvon goluid vuostá. 

 

4. Doarjja sáhttit gáibit máksit dađistaga 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. 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 14.04.2010  

Behandling: 

 

Forslag fra Jarle Andreassen: 

 

Saken utsettes inntil nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter foreligger. 
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Votering: 

 

Jarle Andreassens forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Saken utsettes inntil nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter foreligger. 

 

 

 

 

 

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 ođđasit árvoštallat. 

 

 

Mearrádus: 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 20.01.2009  

Behandling: 

Saken trekkes av administrasjon. 

Saken må konsekvens utredes, kostnadsoverslag må gjennomgås på nytt. 

 

 

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

Hálddahusa mearrádusevttohus 

 

Ovdagoddi mieđiha dasa ahte ruđat mat ledje biddjon ođasmahttit ráđđevisttekeallára biddjojit 

oastit bráhkkáid maid teknálaš bargit sáhttet geavahit buhtisvuođalatnjan/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. 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 14.04.2010  

Behandling: 

 

Forslag fra Jarle Andreassen: 

 

Formannskapet ber om at følgende problemstilling taes opp med arbeidstilsynet før saken realitetsbehandles. 

 

Nesseby kommune søker arbedstilsynet om at kommunen får en utsettelse på etablering av sanitærrom for teknisk 

personale inntil etterbruk av bestående skolebygg er avklart. 

 

Votering: 

 

Innstillingen vedtatt med 4 mot 1 stemme som ble avgitt for Jarle Andreassens forslag. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

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. 

 

 

 

 

PS 10/40 Utvidelse av informasjonsbygg på Mortensnes 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

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

diehtojuohkinvistti Ceavccageađggis.  

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 Ceavccageađge/Mortsnensnes.  
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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. 
 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 14.04.2010  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

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

skisse for utvidelse av infobygget i Ceavccageađge/Mortsnensnes.  

6. Beløpet utgiftsføres fond for samfunns- og næringsutvikling. 

7. 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. 

8. Varanger Samiske Museum får i oppgave å administrere tiltaket. 
 

 

 

 

 

PS 10/41 Rullering av vedtekter for Klubben 

Ovdagoddi dohkkeha gieldda nuoraidkluppa njuolggadusaid 

Administrasjonens innstilling 

Formannskapet godkjenner vedtektene for kommunens ungdomsklubb. 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 14.04.2010  

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

Formannskapet godkjenner vedtektene for kommunens ungdomsklubb. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 17.02.2010  

Behandling: 

 

Saken ble utsatt og trukket fra sakskartet. 
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Møtet hevet. 

Signaturer 

 


