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Unjárgga gielda 
Nesseby kommune  

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 14.12.2010 

Tid: 08:30     Merk tidspunkt! 
 

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                               Uavh. 

  Torgeir Olsen     Varamedlem                               FRP 

 

 

 

 

 

 

Varangerbotn, 8. desember 2010  

 

 

 

 

Inger Katrine Juuso 

ordfører 
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Saksnr Innhold 

PS 10/127 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 10/128 Referater 

PS 10/129 Reduserte vannavgifter for beboere tilknyttet Bergeby Vannverk 

PS 10/130 Høring - Sametingets tospråklighetstilskudd 

 

PS 10/131       Høringsuttalelse til Finnmarkseiendommens strategiske plan 2011 -  

        Saken ettersendes
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PS 10/127 Godkjenning av innkalling og saksliste 
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PS 10/128 Referater 

Ingen 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

24.11.2010 

2010/30-0 / 

231 

  Oddleif Nilsen 

40 44 05 22 

oddleif.nilsen@nesseby.k

ommune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/129 14.12.2010 

Gielddastivra/Kommunestyret 10/52 14.12.2010 

   

   

   

   

 

Reduserte vannavgifter for beboere tilknyttet Bergeby Vannverk 

Binnuduvvon čáhcedivvagat dáluide mat váldet čázi Suovvejoga čáhcerusttegis 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Dálut mat gullet Suovvejoga Čáhcerusttegii eai dárbbaš guokte mánnui máksit 

mannodivvaga sivas go 14.07.- 10.09. áigodagas lei vuoššangohččun. 

 

2. Massán divatsisaboaĎut, kr. 20.000, gokčat háldenfoandda badjel 

 

Administrasjonens innstilling 

1. Abonnentene tilknyttet Bergerby Vannverk får 2 måneders fritak for forbruksgebyr som 

følge av kokevarsel i perioden 14.07. – 10.09. 

 

2. Tapte gebyrinntekter, kr. 20.000, dekkes over disposisjonsfond 

 

 

Bakgrunn for saken 

Abonnenter tilknyttet Bergeby Vannverk fikk kokevarsel i perioden 14.07 – 10.09.  p.g.a. 

koliforme bakterier i vannverket. 

 

I brev av 30.08 fra Nesseby Bygdelag er det søkt om 100 % fritak for vannavgifter for denne 

perioden begrunnet med at dette medfører masse merarbeid og ekstra utgifter. 

Vurderinger 

Det er rimelig å gi reduksjon i vannavgiften når vannkvaliteten ikke er i hht. de kvalitetskrav 

som stilles til drikkevann. 
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I 2001 ble det gitt fullt fritak for abonnenter tilknyttet Bergeby vannverk pga. lignende forhold,.  

Abonnenter tilknyttet Varangerbotn vannverk fikk 70 % fritak. 

 

I 2009 fikk abonnentene tilknyttet Sirdagoppe Vannverk fritak for forbruksgebyr og 50 % 

abonnementsgebyr pga. at det kom grålig leirvann ut av kranene.  Dette kunne ikke drikkes eller 

brukes i vaskemaskiner. 

 

Selv om drikkevannet fra Bergeby Vannverk måtte kokes, kunne vannet fremdeles brukes til 

andre formål.  Det er derfor ikke rimelig at abonnentene får fullt fritak som omsøkt.  I 

vurderingen må en en også ta hensyn til tapte inntekter for kommunen.       

 

En vil foreslå at abonnentene tilknyttet Bergeby Vannverk gis fritak for forbruksgebyr i to 

måneder.  Dette betyr at hver abonnent får tilbakeført kr. 206,- 

 

Bergeby Vannverk omfatter ca. 100 abonnenter.  Dette vil føre til tapte inntekter for teknisk 

virksomhet på ca. kr. 20.000.  Teknisk virksomhet har ikke dekning for dette på sitt budsjett og 

det foreslås at kostnadene dekkes over disposisjonsfond.  

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Alt. Vedtak 1: 

1. Abonnentene tilknyttet Bergerby Vannverk får 2 måneders fritak for forbruksgebyr og 

50 % fritak for abonnemenstgebyr som følge av kokevarsel i perioden 14.07. – 10.09. 

 

2. Tapte gebyrinntekter, kr. 53.600, dekkes over disposisjonsfond 

 

Konsekvens: 

”Sirdagoppe-modellen” med 50 % fritak for abonnementsgebyr + fullt fritak for forbruksgebyr: 

Hver abonnent vil få tilbakeført kr. 536,-, utgjør kr. 53.600 i tapte inntekter 

 

At. Vedtak 2: 

1. Abonnentene tilknyttet Bergeby Vannverk får 2 måneders fritak for abonnementsgebyr 

og forbruksgebyr som følge av kokevarsel i perioden 14.07. – 10.09. 

 

2. Tapte gebyrinntekter, kr. 86.500, dekkes over disposisjonsfond 

 

Konsekvens: 

Ved fullt fritak i 2 måneder vil hver abonnent få tilbakeført kr. 865,-.  utgjør kr. 86.500 i tapte 

inntekter. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

02.12.2010 

2010/855-0 / 

003 

  Ann Jorid Henriksen 

virksomhetsleder 

 tlf 40 44 05 50 
 

  

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 10/130 14.12.2010 

Gielddastivra/Kommunestyret 10/55 14.12.2010 

   

   

   

Vedlegg:  

 

Høring - Sametingets tospråklighetstilskudd 

Administrasjonens innstilling 

 

Nesseby kommunestyre har følgende kommentarer til høringsforslaget: 

 

Med bakgrunn i de samiske kommunenes lange erfaring med tospråklighetsarbeid, og med 

hensyn til den vedvarende frustrasjonen tildelingskriteriene har ført til, mener Nesseby 

kommune at tiden er inne for en radikal endring av disse. Sametingets endringsforslag er kun 

kosmetisk, og vil ikke på noen måte føre til den endringen kommunene behøver og forventer for 

å kunne imøtekomme Samelovens og samfunnets krav. 

 

Kommunene i det samiske forvaltningsområdet er staten Norges forlengede arm i forhold til å 

oppfylle de forpliktelser staten har til samene som urfolk.  Samelovens språkregler pålegger 

kommunene å tilrettelegge for muligheten til å bruke samisk språk i alle situasjoner den enkelte 

innbygger måtte behøve i sitt møte den kommunale (offentlige) forvaltning.  Denne 

tilretteleggingen vil være uavhengig av kommunestørrelse.  Hvis basistilskuddet er lite, vil dette 

gi samiske kommuner ulike utgangspunkt og ulike muligheter til å forvalte forpliktelsene.  For å 

oppfylle lovens målsettinger må derfor basistilskuddet økes. 

 

 

Alt. I: 

- Midler til dekning av merutgifter i forbindelse med tospråklig forvaltning i de samiske 

kommunene må øremerkes og tildeles den enkelte kommune over statsbudsjettet.  

Tilskuddet bør økes betraktelig i forhold til dagens tilskudd, og bør utgjøre ca 20% av 

kommunenes årlige driftsutgifter . 

 

Dersom dette ikke er mulig å gjennomføre, vil kommunen gå inn for følgende fordelingsnøkkel: 
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Alt. II:   

 

 Basistilskudd : 50%  (Sametinget har foreslått 25%) 

 Betjeningstilskudd: 25% (Sametinget har foreslått 50%) 

 Utviklingsdel: 25% (Sametinget har foreslått 25%) 

 

Ved å øke basistilskuddet vil kommunene, også de med lavere innbyggertall, få tilnærmet like 

utgangspunkt til å forvalte forpliktelsene som Sameloven pålegger kommunene.  Mindre 

kommuner vil få et høyere tilskudd totalt (Nby ca 4.02 mill.) Vi hevder bestemt at alle 

kommunene har de samme basisoppgavene med hensyn til sine innbyggere, uavhengig av om er 

1500 eller 3000 innbyggere.  Ved å øke basistilskuddet, vil kommunen få en økning som et lite 

stykke på vei dekker de reelle utgiftene kommunen har med tospråklig livsløpsforvaltning. 

 

 

Bakgrunn for saken 

Sametinget har sendt sitt nye forslag for tildelingskriterier til høring med frist 01. desember 

2010.  Nesseby kommune har med det formål å få saken behandlet i kommunestyret, fått 

innvilget utvidet høringsfrist til 15. desember 2010. 

 

Sametinget har gjennomført følgende prosess i forbindelse med det nye forslaget: 

 2007/2008 - evaluering gjennomført av Finnut Consult 

 Møte med kommunene 

 Seminar om tospråklighet 

 Forslag sendt til høring høst 2010 

 

Sametinget foreslår:  

  
Det foreslås et basistilskudd på 25% av kommunenes andel av tospråklighetstilskuddet til kommunene innenfor 

forvaltningsområdet for samisk språk.  Denne delen av tilskuddet skal omkoste den generelle merkostnaden 

kommunene har ved betjening på to språk.  Basistilskuddet skal være rammen som legges til grunn for at man skal 

kunne drive med betjening på samisk både skriftlig og muntlig.  Det kreves ikke regnskapsrapporter for denne 

delen. 

Beregningsreglene for betjeningsdelen er basert på variable tilskudd mellom måleenheter som antall elever med 

samisk som førstespråk i grunnskolen, antall elever med samisk som andrespråk i grunnskolen, samt antall 

innmeldte i Sametingets valgmanntall i kommunen.  Dette er kriterier som kan hente reelle tall fra Brønnøysund-

registeret, skoleregistre og Sametingets valgmanntall, og er derfor valgt som kriterier for utregning av 

betjeningspotten.  I denne delen av tilskuddet ligger arbeidet med selve betjeningen av befolkningen på samisk. 

Formelen i betjeningsdelen er lagt opp slik at tildelingen kan variere fra år til år, avhengig av om kommunen har 

økt antall i valgmanntallet eller elever med første og andrespråk.  Betjeningsdelen skal utgjør 50% av den totale 

potten til tospråklighetstilskuddet for kommunene.  Det kreves ikke regnskapsrapporter for denne delen. 

 

Slik beregningsgrunnlaget blir praktisert i dag vektlegges ikke kommuner som tilbyr språktiltak til innbyggerne 

generelt.  Av den grunn foreslår sametingsrådet å innføre en utviklingsdel.   Utviklingsdelen beregnes med 

bakgrunn i antall gjennomførte språkprosjekt/språktiltak året før, og utgjør 25% av den totale tospråklighets-

potten til kommunene.  For utviklingsdelen må kommunene rapportere også med regnskap. 
 

Nesseby kommune mottar kr 2 863 000 i tospråklighetsmidler.  Kommunen overfører 48% av 

midlene til språksenteret til konkret språkarbeid ved Isak Saba senteret. Resten fordeles på andre 

virksomheter. Nesseby har hele tiden hatt og har fortsatt det desidert laveste tilskuddet blant alle 

kommunene innenfor språkforvaltningsområdet. Kommunen har tatt opp med Sametinget at 

fordelinga oppleves urettferdig ved flere anledninger fra 1993 og fram til i dag, uten at det har 

ført til endringer av tildelingskriteriene. 
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Nesseby kommune har pr i dag et eget språksenter; Isak Saba senteret.  Senteret ble opprettet i 

2001.  I løpet av relativt kort til har Nesseby kommune v/Isak Saba senteret gjennomført et stort 

antall vellykkede prosjekter. Senteret har også gjennomført prosjekter som i ettertid er blitt 

etterspurt av andre kommuner og av institusjoner i hele Sápmi.  

Vurderinger: 

Nesseby er antakelig den eneste fjordkommunen der samisk språk og kultur fortsatt er levende 

blant befolkningen, der samisk språk fortsatt er dagligspråk og der man over flere år har hatt 

stadig økende søkning til samisk avd. i barnehagen.  

Kommunen har gjennom årenes løp ført en hard kamp for å bevare, videreføre og utvikle det 

samiske språket.  Kommunen ligger som ”den ytterste post” mot det norske storsamfunnet, 

mellom fylkeshovedstaden Vadsø og industri-kommunen Sør-Varanger.   

 

I St.meld. om samiske språk sies det: 

 Samisk språk skal kunne benyttes på alle samfunnsarenaer og bruken av samisk språk i det 

offentlige rom skal økes. Stortingsmeldingen slår fast at de samepolitiske utfordringene knyttet 

til språk og kultur må løses gjennom en styrking av det offentliges ansvar og rolle overfor 

samiske brukere innenfor de sentrale velferdsoppgavene som helse, omsorg og utdanning. Dette 

forutsetter en aktiv politikk for å innarbeide et samisk-språklig og kulturelt perspektiv i 

offentlige tjenester og tilbud.  

 

Med bakgrunn i dette bør tilskuddet til språkforvaltningskommunene økes betraktelig.  

Nåværende tilskudd dekker på ingen måte de merutgiftene Nesseby kommune har til 

tospråklighet. 

 

Nesseby kommune bør med bakgrunn i innstillinga til Kommunal- og forvaltningskomiteen om 

kommuneproposisjonen 2011, Innst. 345 S (2009-2010), be om at språkmidler til den enkelte 

kommune bevilges direkte over statsbudsjettet.  Innstillinga til kommuneprop. lyder: 

 

”Flertallet mener at systemet for kompensasjon av kommunenes utgifter er for fragmentert og 

ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for kommunenes reelle utgifter overfor samiske brukere.  Dette 

kan medføre at samiske brukere ikke mottar kommunale tjenester tilpasset sin språk- og 

kulturbakgrunn.  Flertallet er opptatt av at det er et likverdig tjenestetilbud overfor den samiske 

befolkningen, der de særlige språklige og kulturelle behov ivaretas. 

 

Flertallet ber på denne bakgrunn departementet i forbindelse med statsbudsjettet for 

2011vurdere hvordan man bedre kan gi kommuner med samisk befolkning bedre 

rammebetingelser for å ivareta sine nasjonale og internasjonale forpliktelser, spesielt med 

hensyn til hvordan språklige og kulturelle behov ivaretas i velferdstilbudet.”   
- Understreking er gjort av saksbehandler. 

 

Tospråklig forvaltning er en ”livsløpsforvaltning” i forhold til kommunens innbyggere; dvs at 

kommunen har ansvar for den enkelte fra vugge til grav.  I Nesseby har vi derfor en bevisst 

strategi med hensyn til behandling av alle, fra vordende mødre (helsesøster og jordmor), 

barnehage, grunnskole og v.g.skole, samt behandling av voksne og eldre både i og utenfor 

institusjon, samt til kirkelige handlinger. Dette er etter kommunens mening basishandlinger.  

Det er urimelig å be kommunene velge hvilke tjenester som skal være tospråklige, fordi samer 

skal ha denne rettigheten uansett hvor i livet de er; barn, voksen eller eldre.  Dagens regelverk 

fører til at kommunene ikke kan yte den samme tjenesten for alle.   

 Dersom Sametingets forslag vedtas, vil kommunen få redusert språktilskudd fra og med 2012.  

Hvilke konsekvenser det vil medføre, er uklart på nåværende tidspunkt, men det er rimelig å 

anta at det vil føre til nedbemanning ved språksenteret. 
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Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

 


