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Unjárgga gielda 
Nesseby kommune  

Møteinnkalling 

 
Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet      Ekstraordinært møte! 
Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 
Dato: 15.09.2010 
Tid: 16:30 

 
 
 
 
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 

Jan Hansen   Varamedlem    A 
Siv Irene Anderesen  Varamedlem    A 
Håkon Adolf Johnsen  Varamedlem    A 
Ann Jorid Henriksen  Varamedlem    A 
Inger Anita Smuk  Varamedlem    H 
Inga Pettersen   Varamedlem    SFP 
Anne Grethe Njuolla  Varamedlem    Uavh. 
Torgeir Olsen   Varamedlem    FRP 
Thore Sundfær   Varamedlem    TVP  
 
 
 
 
 

Varangerbotn, 9. september 2010  
 
 
 

Inger Katrine Juuso(sign.) 
ordfører 
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Saksnr Innhold 

PS 10/85 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 10/86 Referater 

PS 10/87 Fullfinansiering av rehabilitering og utvidelse av kai i Kløvnes havn 
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Unjárgga gielda/ 
Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 
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Čuj./Referanse 

07.09.2010 
2009/173-0 / 
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  Odd Arne Dikkanen 
78 96 00 42 
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Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 
Ovdagoddi/Formannskapet 10/87 15.09.2010 
Gielddastivra/Kommunestyret 10/39 15.09.2010 
   
   
   
   

 

Fullfinansiering av rehabilitering og utvidelse av kai i Kløvnes havn 

Administrasjonens innstilling 

Nesseby kommunestyre vedtar finansiering av inntil 50% av kostnadene, maksimalt kr. 
2 000 000,- for rehabilitering og utvidelse av kai slik: 

1) Samfunns- og næringsutviklingsfondet belastes med kr. 1 000 000,- 
2) Det tas opp lån på resterende 1 000 000,-. 
3) Økonomibelastningen på kr. 100 000,- tas med i budsjettarbeidet fra og med 2011. 

 
 

Bakgrunn for saken 

Nesseby kommunestyre har i møte den 18.03.10, sak 10/10 vedtatt opprusting av Kløvnes havn, 
med en total ramme for utbedring/utbygging av kai på kr. 3 500 000,-.  

Vurderinger 

Med bakgrunn i dette vedtaket har vi i brev av 25.03.10 søkt om kr. 1 750 000,- i tilskudd fra 
Kystverket til rehabilitering og utvidelse av kai i Kløvnes havn. 
Søknaden er registrert inn hos Kystverket den 30.03.10. Dette betyr at vi er med i 
søknadsrunden for 2011. 
 
Etter telefonsamtale med avdelingsleder Arve Andersen hos Kystverket den 30.08.10, ble det 
avklart at vi ikke vil få støtte til rehabilitering av eksisterende kai. Kostnadene for dette er 
beregnet til kr. 500 000,-.  
Dette må vi dekke selv, noe som medfører at vår andel av de totale kostnadene da beløper seg til 
kr. 2 000 000,- 
 
Vi har to muligheter for å dekke inn dette beløpet, låneopptak på hele beløpet eller en 
kombinasjon av bruk av fond og låneopptak. 
 
Låneopptak av hele beløpet: 
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Ved å oppta lån på kr. 2 000 000,- vil dette medføre en økonomibelastning på ca. kr. 200 000,- 
pr år inkl. renter og gebyrer. 
 
Bruk av fond samt låneopptak: 
Ved å finansiere deler av kostnadene ved bruk av samfunns- og næringsutviklingsfondet, vil 
man kunne oppnå gunstigere effekt med hensyn til økonomibelastningen. 
Vi har vurdert om vi kan benytte ordinært næringsfond til dette formålet, men vi er usikre på om 
dette lar seg gjøre da vi sannsynligvis vil få andre statlige midler (fra Kystverket). Med 
bakgrunn i dette må vi avklare om vi kan benytte dette fondet til å delfinansiere Nesseby 
kommunes egenandel i prosjektet. 
 
Samfunns- og næringsutviklingsfondet vil vi uten problemer kunne benytte til dette tiltaket, da 
det er Nesseby kommunes egne penger som avsettes til dette fondet. 
 
Avhengig av avsetningen til Samfunns- og næringsutviklingsfondet kan man derfor vurdere en 
finansieringsløsning hvor fondet belastes med 1 000 000,-, og resten finansieres ved låneopptak. 
Dette vil medføre en økonomibelastning på kr. 100 000,- pr. år. 
 
Hvis man velger å benytte denne finansieringsformen, så vil dette få følger for det resterende 
utviklingsarbeidet i kommunen, i og med at vi da vil få sterkt redusert handlingsrom med 
hensyn til tilskudd til etableringer og investeringer. 
 
Til tross for disse begrensningene vil administrasjonen foreslå at denne finansieringsformen 
benyttes, da tiltaket er avgjørende for at vi skal kunne fortsette den positive utviklingen som vi i 
dag har innen fiskerinæringen.  
I tillegg til at dette har positiv effekt for fiskeriene, vil det også være av stor betydning for 
utviklingen av reiselivsnæringen i kommunen at vi får gjennomført tiltaket. 
Ved å gjennomføre utvidelse av kaia, vil vi kunne håndtere både fiskere som skal levere fangst 
og turister over samme kai i og med at vi da får så stor kai at det kan ligge to båter inntil 
samtidig. 
 
 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Alt. 1. (forutsetter godkjenning fra Finnmark fylkeskommune) 
Nesseby kommunestyre vedtar finansiering av inntil 50% av kostnadene, maksimalt kr. 
2 000 000,- for rehabilitering og utvidelse av kai slik: 

1) Ordinært næringsfond belastes med kr. 1 000 000,- 
2) Det tas opp lån på resterende 1 000 000,-. 
3) Økonomibelastningen på kr. 100 000,- tas med i budsjettarbeidet fra og med 2011. 

 
Alt. 2. 

1) Nesseby kommunestyre vedtar å ikke ta opp lån til dette formålet. 
2) Rehabilitering og utvidelse av kai utsettes. 
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