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Unjárgga gielda 
Nesseby kommune  

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 16.02.2012 

Tid: 08:30 

 
 

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf 40 44 05 00 eller e-post sentralbordnby@nesseby.kommune.no. 

Varamenn  møter kun ved spesiell innkalling. 

 

 

Innkalling er sendt til:   

Navn Funksjon Representerer 

   

   

Knut Store 

Oddvar Betten 

Hanne Iversen 

Tor Gunnar Henriksen 

Jarle Andreassen 

Magnhild Mathisen 

Jan Hansen 

Linn Jeanne Muotka 

Ina Kristine Store 

Marit Kjærstad 

Tone Lise Roska 

Anja Noste  

Siv Annie Mathisen 

Elena Medhus 

Leder 

Nestleder 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

 

 

 

 

 

 

Varangerbotn, 9. Februar 2012 

 

 

 

Knut Store 

ordfører 

 

 

 

A 

SV 

A 

H 

FRP 

A 

A 

SV 

A 

TVP 

H 

SFP 

SFP 

FRP 
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Saksnr Innhold 

PS 21/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 22/12 Referater 

RS 12/12 Satsing på boliger i distriktene 

RS 13/12 Tillatelse til deling av gnr 2 bnr 21 

RS 14/12 Tillatelse til deling av Gnr 11 Bnr 37 

PS 23/12 Utomhuspplan for Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter 

PS 24/12 Trafikkregulerende tiltak: Skilting av busstopp/parkering i Varangerbotn. 

PS 25/12 Retningslinjer for kontraktløse bygg 

PS 26/12 Alternative drikkevannskilder for Nesseby vannverk 

PS 27/12 Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Nesseby kommune om bruken av 

tospråklighetsmidler i perioden 2012-2014 

PS 28/12 John Arne Neshavn - Søknad om tilskudd til etablering av utleieleiligheter 
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PS 21/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 
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PS 22/12 Referater 

RS 12/12 Satsing på boliger i distriktene 

RS 13/12 Tillatelse til deling av gnr 2 bnr 21 

RS 14/12 Tillatelse til deling av Gnr 11 Bnr 37 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Nesseby Oppvekstsenter 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

25.01.2012 

2011/704-0 / 

L65 

  Berit Ranveig Nilssen 

40 44 05 09 

berit.nilssen@nesseby.ko

mmune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 23/12 16.02.2012 

   

   

   

   

   

 

Utomhusplan for Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter 

Administrasjonens innstilling 

 

Formannskapet godkjenner utomhusplan for oppvekstsenteret som fremlagt. 

 

I anbudsdokumentet må følgende være med: 

 

- Opparbeiding av parkeringsplass. 

- Forstøttingsmur i skråning mot fotballbane.  

- Lekestativer o.l forutsettes bestilt og montert av kommunen utenom anbud fra 

entreprenører. 

- Arealutnyttelse for enkelt områder nummerert fra 1 til 32 som i vedlegg 2. 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Første utkast til utomhusplan har vært til anbud. Det viste seg at planen blir for dyr å 

gjennomføre i forhold til budsjettet.  

Budsjettet til uteområdet er på kr. 2 500 000 

Ett anbud kom inn på kr. 7 782 245 (eks mva) 

 

Det er utarbeidet en ny revidert plan som ikke er så omfattende som første utkast. 

Ny revidert plan for uteområdet legges til godkjenning av formannskapet. 

 

Vurderinger 

I forbindelse med ferdigstilling av bygget er terrenget i nærheten av bygget delvis planert og 

gruset høsten 2012 til de terrenghøyder som var foreslått i første planutkast.  
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Terrenghøyder fra første planutkast kan i sin helhet benyttes i ny planutkast.  

 

Administrasjonen har arrangert høringsmøte 15.11.2011 der tema var ”oppvekstsenterets 

uteområde”. 

 

Ny planutkast er utarbeidet etter en bred høringsrunde med berørte parter. Følgende har kommet 

med forslag til ny planutkast:  

- Elevrådet ved Karlebotn skole 

- FAU  

- Utegruppe valgt blant ansatte i barnehage/ skole 

- Nesseby IF og Lena Kristiansen 

- Foreldrerepresentant Jørgen Betten 

- Diverse Lag og foreninger på høringsmøtet 15.11.2011 

- Fra administrasjonen 

 

Det er ikke mulig å ta inn alle ønskene fra høringspartene. I planutkastet er områdene 

nummerert hvor det framgår hva områdene skal brukes til. (Se vedlegg 2) 

 

Etter at planen er godkjent av formannskapet blir den sendt til samme landskapsarkitekt som 

utarbeidet første planutkast. Landskapsarkitekten lager detaljtegning og utarbeider nye 

anbudsdokument for å gjennomføre tiltaket.  

Det tas sikte på å lage kostnadsestimat av tiltaket, for å få anbuds summen til det som er 

budsjettert i prosjektet.  

 

I planen er det avsatt et område til blant annet grillhytte. Dette for å avse dette arealet til 

grillhytta. Finansiering og bygging av grillhytta vil lag og foreninger forestå i samarbeid med 

administrasjonen. 

 

 
Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1: 
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UNJ     UNJÁRGGA GIELDA/ NESSEBY KOMMUNE 

     Skuvlaossodat/Skoleavdelingen 

      

     9840 VUONNABAHTA/ VARANGERBOTN 

 

 

Sammendrag innspill til Utomhus plan  30.11.2011 
 

Utarbeidet av: Berit R. Nilssen og Jarl Even Roska 

 
Fra Skriftlige innspill 

 

Detaljer 

Elev-

rådet 

22.11. 

2011 

-Hinderløype bak oppvekst senteret  

- Lys på fotball banen 

- Lys rundt skolen  

- Lavvo foran og bak skolen 

- Bord og benker 

- Skur foran og bak 

- Disser og sklier foran barnehagen 

- Båt til barnehagen 

- Trenings rom med vekter og apparater ved gymsalen 

- Leke brannbil ovenfor Saba senteret 

Alle forslag 

tegnet inn på 

kart. 

FAU 
16.11. 

2011 

  

Fartsdumper på vei til fotballbane og til 

barnehagen bygges. 

 

Sikkerheten må ivaretas. 

 

Ute-

gruppe 

ansatte 

Disser, 4 stk på to plasser av området, på 

nordsiden og sørsiden av barnehagebygg. 

Sandkasser 2 stk, sørvest for basebygg, og på 

østsiden av barnehagedel 

Sklie som graves ned i akebakken sør for 

administrasjon 

Balansestokker nordvest uteareal 

Fiskebåt sørsiden av barnehagedel. 

Gyngebru nordvest for Isak Saba senter 

Lekeapparat nordsiden av administrasjon  

Karusell med stenger sørvest siden baser ved 

sandkassen. 

Plante hekk nordside av vei til teknisk rom.  

Lavvoplass nå nordøstsiden av fotballbanen gjøres 

om til storgamme. Plass til 50 stk 

Beholde asfalt sør for baser. Males på paradis etc 

Planteområde nord for admin.del med forskjellige 

trær som ikke fins i Nesseby, Osp, older, gran, 

furu osv… 

 

Følgende bilder 

vedlagt: 

- Huskestativ for 
store og små i 
flere varianter 

- Rutsjebane i 
metall, flere 
alternativer 

- Ballansestokker 
- Gyngebro 
- Mini rutsjebane 

for små barn 
 

Nesseby 

IF 
Ikke nødvendig med gjerder på nordsiden av skolen 

Skispor fra skolen til lysløypa, lyspunkter ekstra slik at lysløypa kan 
starte fra skolen 

Skilekområde/akebakke. Lyspunkter i høyden av 

bakken med lys 

Lassokastestativer - brukes i forbindelse med skiløypa, skikarusell og 
eventuelle konkurranser.  

Vedlagt tegninger 

av følgende: 

- Amfi 
- Små 

lekeapparater 
- ”Sandkasse” 

-skilekeområdet/ 

akebakke 
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Grillstue (ev. gapahuk). Grillstue i forbindelse med fotballbanen og 
akebakken i høyden (god utsikt og god avtrekk til bålrøyk) på 
nordsiden av tomta.  

Fast bålplass. Bålplass med benker eks. utenfor grillstua. 

Ballvegg med basketkurv. 

Blink på en vegg - Ballblink for snøballer/små baller. 

Redskapsbod i forbindelse med akebakke (til akemadrasser, 
uteleker med mer) 

Sandlekområde. Barneskolebarn 

Terrengsklie. Sklie i terrenget.  

Bevist snøbrøyting. Hvor skal snøen brøytes? Bevist 

brøyting av snøhauger/Snøfonner som kan brukes til 

lek om vinteren. Forslag til snøhauger er alle 

nummerert som nummer 10  

Lekeaparater/husker plasseres på sørsiden 

Lyspunkter til kunstgressbanen - noen av lysene kan vendes mot 
uteområdet på nordsiden. 

Innspill til sørvestsiden av skolen:  

Asfalt for sykling og trafikkopplæring. Sykkelområde på dagens 
asfalt (midlertidig parkering i vinter). Her kan man benytte 
sparkesykler, trehjulssykler og lignende. I tilknytning til dette 
området bør det bygges skatepark.  

Skatepark.  

Benker og blomsterkasser på sørsiden (spesielt ved 
hovedinngangen) 

Planter og busker på sørsiden av bygget (solrikt). 

Innspill til sørøstsiden av barnehagen/skolen: 

Akebakke for barnehagebarn.  

Lek på flate områder for de minste. Småbarn er mye oppe ved 
inngangene til barnehagen - vippehusker og små lekeapparater 
med fallmatter/støtdempende materiale.   

Adkomst barnehage/Trehjulsykkelområde. Inngangspartiet -
/adkomsten til barnehagen bør kunne brukes til trehjulsykler for de 
minste barna. (lage lekebensinstasjon og små 
veiskilt,gangfelt,veioppmerking) 
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Sandkasse (tenk plassering – skal være lett å fylle på ny sand) 

Skur med plass til uteleker/akemadrasser. 

Lekeapparater, husker, plass til trebåt, kai/bru? 

Fast bålplass med benker/sittegruppe. Åpen plass til lavvu. 

Amfi 

Vold/haug som bremser fart når de kommer ned fra akebakken.  

Trær (de står der i dag). Vurdere å plante hurtigvoksende trær langs 
barnehagegjerdet? 

Drivhus – hvor er det gunstige forhold for drivhus? Planter og 
blomster på de mest solrike stedene (Sørsiden), blomsterkasser?  

Redskapsskur. Nytt redskapsskur ved Sabasenteret, gjerne med 
plass til ved, materialer og barnehagens leker.  

Redskapsbod til byggelekeplass 

 

Lena 

Kristian

sen 

Farstdumpere ved VBK-garasjen og Isak Saba 

senteret. Skilting av busstopp. Skilting av 

skolen. Parkeringsplass nedenfor fotballbanen. 

Tursti til Rovvebekken etter lysløypa 

 

Ikke gjerde på nordsiden 

 

Gjerde på sørsiden  

 

Grillstue i forbindelse med fotballbanen og 

akebakken i høyden (god utsikt og god avtrekk til 

bålrøyk) på nordsiden  

 

Skilekeanlegg og akebakke  på nordsiden 

 

Stor sandhaug/ sandkasse med store steiner rundt 

(steinene kan brukes til balanseløype-hoppe fra 

stein til stein) 

 

Lassokastestativer 

Terrengsklie 

Huske på nordsiden og sørsiden 

Ballblink for snøballer/ baller 

Ballek; basketkurv, ballvegg, smashball nord 

Bålplass og enkle benker nord og sør 

Vedlagt tegninger 

av følgende: 

- Amfi 
- Små 

lekeapparater 
- ”Sandkasse” 
- Skilekeområdet/ 

akebakke 
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Redskapsboder på nordsiden og sørsiden 

Sykkelområde på dagens asfalt 

Skatepark nord- eller sørsiden 

Benker og blomsterkasser på sørsiden 

Sørøst for barnehagen:Vippehusker og små lekeapparater med 
fallmatter 
 
Asfaltere inngangspartiet barnehage 

Sandkasser En for de små oppe ved det flate partiet og en større 
lengre nede.    

Akebakke for barnehagebarn østsiden av ved inngangspartiet til 
barnehagen. 

Vold/haug som bremser fart når de kommer ned fra akebakken. 
Kanskje denne sandhaugen kan brukes til sandlek  

Amfi 

Lekeapparater, husker, plass til trebåt, lekehus/naust med kai/bru 
i tilknytning til båten 

Fast bålplass med enkle benker rundt. Åpen plass til lavvu.  

Trær nedenfor barnehagen Vurdere å plante hurtigvoksende trær 
flere steder.  

Drivhus – Planter og blomster på de mest solrike stedene (Sørsiden), 
blomsterkasser  

Planter og busker på sørsiden av bygget  

Redskapsbod til byggelekeplass? (dvs. utstyr til snekring og saging 
utendørsprosjekter 

 
Anette 

Smuk 

Buljo 

Klatrevegg for små og store barn, dette foreslås 

også til "inneområdet" 

Skibro 

Klatreapparat m.m fra Danske Lekeplads, jfr 

vedlagte bilder. Vedlagt følger bilder fra en 

barnehage i Hammerfest som har brukt kunstgress 

slik jeg tidligere foreslo, veldig praktisk for de 

minste og i tillegg er det ikke gjørmete. Et lite 

område bør i det minste ha slikt gress. 

Følgende bilder 

vedlagt: 

Bilde 080: 

Kunstgress 

Bilde 082: 

Politibil og 

ambulanse 

Bilde 083: 

Babyhuske 

Bilde 086: 

Humpedisse 

Bilde 113: 

Lekeapparat og 
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Huskestativ og sandkasse 

Amfien som er foreslått bør settes på baksiden der 

som samlingsplass 

 

Balansestolpene som har satt i bakken er billig og 

kan lages selv. 

 

Dyrefigurer som barna kan leke og klatre på, ikke 

er de bare moro å leke med men også har de en 

læringseffekt og gir et inntrykk av at man er ute i 

skogen. Elgen på bildet har "klatreknagger" slik at 

barna kan selv klatre opp. 

 

Lekeapparatene bør tilpasses uteområdet, at de går 

i ett med naturen, de bryter ikke med landskapet og 

ødelegger ikke det visuelle inntrykket slik de 

"skrikende" apparatene vil gjøre, i 

tillegg gjenspeiler det friluftsentusiastene vi er 

lavvu 

Bilde 114: Hare 

Bilde 115: Stor 

huske for flere 

barn i lavvu 

Bilde 117: Samme 

lekeapparat som 

bilde 113, sett 

fra baksiden, der 

har den sklie også 

Bilde 118: Klatre-

elg 

Bilde 123: 

Lekeapparat 

 

Jørgen 

Betten 

 Tegnet Amfi på 

kart sør for 

barnehagen. 

 

Stort klatrestativ 

sørvest for 

barnehagebygget. 

 

Sandkasse sør for 

administrasjonsbyg

get. 

 

Aking vest for 

barnehagebygget. 

 

Vei til 

hovedinngang og 

teknisk rom fra 

”fotballbaneveien”

. 

Diverse 

lag og 

forening

er på 

hørings-

møtet 

15.11.20

11 

Fartsdump ved Isak Saba senteret. Veien opp til 

oppvekstsenteret forbi Isak Saba senteret. 

Foreldrene som bringer/ henter barn kjører veldig 

fort. Det bør settes opp fartsdumper for å få 

lavere fart. Bør komme inn i Trafikk 

sikkerhetsplanen. 

Fartsdump ved VBK garasjen. De som skal til 

fotballbanen kjører fort. 

 

Er det nødvendig med gjerdet på nordsiden av 

oppvekstsenteret? Diskusjon om gjerdet på 

nordsiden. Det er mulig å ha ski lek aktiviteter på 

nordsiden, og adkomst til lysløypa. Området er 

flott for akebakker. 

 

Idrettslaget planlegger å bygge opp turløype etter 

lysløype traseen. 

 

Grillstue ved fotballbanen. Grillstua kan brukes 

til pølsesalg når det er fotballkamper. 

 

Det bør være uhindret adkomst mellom garderobe og 

fotballbanen.  

 

Ingen tegninger 
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Nesseby Idrettslag ønsker å være med å opparbeide 

ute området til oppvekstsenteret. Idrettslaget kan 

være med å søke midler til ulike tiltak. 

 

Ballbinge ved oppvekstsenteret. 

 

 

Fra 

admini-

strasjon

en 

Stor klatrejungel på sørsiden 400 m2 

 

Multihus med åpen bål som samlingspunkt 

 

Ballspill med grusdekke på nordsiden  

 

Bålplasser 

 

Naturklatrejungel på nordsiden 

 

Sandkasse med tilgang til vann 

Bilde av 

klatrejungel 

 

Bilde av multihus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2: 
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Plankart uteområde for Unjárgga oahppogáldu   20.12.2011 

 

Utarbeidet av Jarl Even og Berit Ranveig 

 

Følgende på kart er nummerert: 

1. Korttidsparkering for foreldre som bringer/ henter barn i barnehage/ SFO 

2. Port inn for foreldre som bringer/ henter barn i barnehage/ SFO 

3. Vedtatt stoppested for skolebuss 

4. Gangvei fra stoppested skolebuss til oppvekstsenter 

5. Venteplass for barn som venter på skolebuss. 

6. Port for skolebarn og ansatte 

7. Støttemur mellom skole og fotballbane 

8. Grillstue ca 17 m2 med sirkel til sammen 30 m2 

9. Port til stadion/ fotballbanen  

10.  Asfalterte adkomstveier til følgende: hovedinngang, teknisk rom, 

skolebaser. Brukes som sykkelveier for barn. 

11.  Ballspill med fast grusdekke.  Eksakt plassering? Areal 8 x 13 m 

12.  Adkomst mellom stadion og garderobeanlegg 

13.  Amfi  

14. Eksisterende gamme 

15. Eksisterende lekeareal/ lekeapparater 

16. Sittebenker – enklere enn de som er tegnet inn tidligere 

17.  Lekeområde for små barn 1 – 3 år (sandkasse, benk, huske). Asfaltert fra 

port (parkering for foreldre) til barnehagebygg 

18.  Klatrejungel med tauverk i samiske farger inkludert husekstativer, 

klatrestativer, ballansestativer etc 

19.  Bålplass med benker 

20.  Akebakke for små barn 

21. Sandkasse rammet inn med runde stokker som kan ballanseres på 

(idrettslaget har stokker)  bålplass/ lávvu, huskestativer 

22. Fiskebåt med brygge  

23. Bod til utstyr 

24. Paradis 

25.  Naturklatrejungel 

26. Snødeponi 

27. Akebakke og skilek 

28.  Lassokastestativ 

29. Redskapsbod 
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30. Inngjerding hele området mot sør 

31. Parkering til 42 biler med lys og motorvarmer til 21 biler.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 3 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

07.02.2012 

2012/44-0 / 

Q84 

  Jarl Even Roska 

40 44 05 23 

jarl.roska@nesseby.komm

une.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 24/12 16.02.2012 

   

   

   

   

   

 

 

Trafikkregulerende tiltak: Skilting av busstopp/parkering i Varangerbotn. 

Administrasjonens innstilling 

For trafikkregulerende tiltak med hensyn til busstopp i Varangerbotn gjør formannskapet 

følgende vedtak: 

- Skilt type og plassering godkjennes som anført i saksutredning og  avmerket  på 

tilhørende kart til saken. 

- Vedtaket hjemles i ” Forskrift 2005-10-07-1219 om offentlige trafikkskilt”  

(skiltforskriften) § 29 pkt 1 og 2. 

 

 

Bakgrunn for saken 

I møte 17.11.2011 sak 113/11 fattet formannskapet følgende vedtak: 

Stoppested for buss blir på parkeringsplass nordvest av Ishavssenteret. Merket på kart som 

alternativ 6.  Av og påstigning for skolebuss tilrettelegges slik at elevene har plass til å vente på 

bussen. 

Det må opparbeides direkte gangsti fra buss til oppvekstsentret. Området skiltes og 

tilrettelegges for skolebarn. 

Endre sørgrense for oppvekstsenterets uteområde slik at grensen går: 

- Fra nordøst gjerde ovenfor Isak Saba senteret og i rett linje vestover til vei fortallbanen. 

- Det må vurderes å utvide veien mot Rødkvisten ved å ta en del av tomta til Rødkvisten. 
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Vurderinger 

 Oppfølging: 

Nevnte vedtak er fulgt opp med at stoppested er tilrettelagt og noe utvidet. 

Det er opparbeidet gangsti fra stoppested mot oppvekstsentret og det er tilrettelagt  

egen plass utenfor stoppested hvor elevene kan vente på buss. 

Utvidelse av vei mot Rødkvisten må følges opp som egen sak til sommeren 2012. 

Med henvisning til vedtak f. sak 113/11 legges denne sak frem for formannskapet til formell 

skiltvedtak. 

 

Skilting: 

For skilting av området gjelder ”Forskrift ( 2005-10-07-1219) om offentlige trafikkskilt” 

(skiltforskriften).  

Etter forskriftens bestemmelser er kommunen skiltmyndighet for den type skilting som gjelder 

i denne sak. 

For å sikre en skilting som er i tråd med forskriften er Statens vegvesen konsultert for valg av 

type skilt og plassering av skilt. I henhold til forskriftens krav er saken forelagt Politiet og 

Statens vegvesen til uttalelse (høring) før kommunen ved formannskapet treffer endelig 

skiltvedtak.   

I brev har høringsparter svart med at det ikke er merknader til fremlagt skiltvalg og plassering. 

Det er valgt skilt (P) parkering  med underskilt som viser at dette er område for 

stopp/parkering som kun gjelder for buss.  Jf. Kart over gjeldende området 

Etter skiltforskriften gjelder oppsett av skilting slik:  

                            skilt nr. 552 P 

                                         skilt nr. 808 – underskilt med tekst Gjelder buss. 

     skilt nr. 807.3 – underskilt med symbol av buss. 

                                      

Skilting på stedet er foretatt og viser seg å fungere som forutsatt. 

Så snart kommunen ved formannskapet har fattet vedtak til skilting – gjøres den formelle 

delen for skiltoppsettet gjeldende etter forskriftens § 2. 1 
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Unjárgga gielda/ 
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Vedlegg:  

-kapittel 19 og 20 plan- og 

bygningslov  

-Hevdloven 

-Tanas retningslinjer. 

  

   

   

 

 

Retningslinjer for kontraktløse bygg 

Administrasjonens innstilling 

Formannskapet som planutvalg finner det ikke hensiktsmessig å utarbeide retningslinjer for kontraktløse bygg i 

Nesseby kommune. Reglene i Plan- og bygningsloven og hevdloven er tilstrekkelig for å behandle slike saker. 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

I forbindelse med Fefo’s høring om deres retningslinjer for kontraktløse bygg på Fefo grunn, ønsker 
administrasjonen at formannskapet tar stilling til om en lignende løsning skal lages i Nesseby. Fefo har 
informert kommunen om at det er snakk om 5 – 7 kjente byggverk i Nesseby.  

 

 

Vurderinger 

 
Det er i dag to måter kommunen blir kjent med at det finnes uregistrerte bygg. 

1. Kommunen mottar søknad i tilknytning til bygget. 
2. Kommunen blir kjent med at det finnes et uregistrert bygg. 

For punkt 1 kan det være mange grunner til at søknaden kommer.  
- Det kan være at man skal selge bygget, ny eier må ha noe å sette pant i.  
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- Ombygging, utviding og andre søknadspliktige tiltak blir søkt om. 
- Det kan være endret bruk av bygget. For eksempel fra stedbunden næring til fritidsformål. 
- Med mer. 

Kommunen plikter å behandle begge overnevnte punkt. 
 
I mange tilfeller vet kanskje ikke dagens eier, at byggverket ansees som et ulovlig tiltak. I noen av 
tilfellene vil eier ha grunneier erklæring/festekontrakt, og i god tro brukt bygget som lovlig.  
 
Et annet moment i saken er alderen på byggene, som kommunen blir kjent med. I 1986 trådte plan- og 
bygningsloven i kraft. Det ble da innført at kommunal godkjenning var en forutsetning for å kunne føre 
opp fritidsbolig i utmark. Disse kan i enkelte tilfelle være lovlige bygg. 
Fram til 1979 vurderes det som lovlig å ha satt opp gamme uten å kontakte kommunen. Disse kan også 
betegnes som lovlige byggverk.  I 1979 kom gamme paragrafen, som regulerte i hvilke tilfeller 
jordsalgskontoret kunne gi tillatelse til oppføring av gammer og inneholdt blant annet bestemmelser 
om materialbruk og en kvadratmeterbegrensning på 10 m2.  
I 1986 behandles gammer og hytter etter samme regler. 
I saker før 1986 anbefaler Fylkesmannen i Finnmark at slike saker behandles etter hevd. For alle andre 
byggverk oppført etter 1986 skal det være behandlet av kommunen, via plan- og bygningsloven. 
 
Sakene vil behandles etter pbl. Kapittel 19 og 20. 
Kapitel 19 dipensasjon. I sakene som dette dokument omhandler, vil det være snakk om å dispensere 
fra gjeldende plan.  
 
Kapittel 20 søknad om tiltak. 
 
Eller etter lov om hevd, §§ 1 til 6.  
 
Fefo er i gang med å utarbeide et amnesti dokument for kontraktløse bygg på deres grunn. 
Administrasjonen vil på peke at Fefo er en grunneier, på lik linje med alle andre som eier fast eiendom i 
Nesseby. Størrelsen på eiendommen må ikke få en betydning for behandlingen. Det vil derfor være 
mulig for en hver grunneier å gi fullt amnesti til alle bygg på deres grunn.  
Kommunen er plan- og bygningsmyndighet og må forholde seg til dette uavhengig av grunneiers 
vurdering. Det er kommunens arealplan som styrer arealbruken i kommunen. 
 
Opparbeidelsen av et slikt dokument står ikke til samsvar for nytten av det, samtidig som det er resurs 
krevende å produsere og forvalte. 
 
 
 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Formannskapet ønsker en videre utreding av retningslinjer til uregistrerte bygg i utmark. 
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Alternative drikkevannskilder for Nesseby vannverk 

Administrasjonens innstilling 

Alternativ 1. 

Iverksette byggetrinn 1 for utbedring vannverket i henhold til løsningen skissert av Rambøll. 

 

Total ramme for prosjektet 3 600 000 ekskl. mva. 

Nødvendig finansiering byggetrinn 1 som iverksettes sommer 2012 - kr. 550 000 ekskl. mva. 

Finansiering byggetrinn 2 som iverksettes 2013 – kr. 3 050 000 ekskl. mva. 

 

Økte driftskostnader:  

Direkte driftsutgifter: ikke vesentlig økning 

Investeringsutgifter (renter og avskrivning): 150 000 pr. år 

Tilskudd: kr. 400 000 Anslått 20 % av 2 000 000 basert på tilskudd til Vadsø kommune ved 

utbygging av renseanlegg og høydebasseng i 2008. Deler av utbyggingen er å regne som 

vedlikehold som det ikke gis tilskudd til. Det er ingen garanti at vi får tilskudd. 

Med forbehold om tilskudd tjenes investeringen inn med økning i vannavgift på ca. 500 kr.  

 

Alternativ 2. 

 Iverksette forprosjekt på utredning om alternative vannkilder for så å velge løsning for 

drikkevannskilde når forprosjektet er utarbeidet. 

 

For utarbeidelse av forprosjekt for alternative drikkevannskilder. Fra disposisjonsfond 

tilleggsbevilges teknisk virksomhet kr. 90 000 ekskl. mva. 

 

Alternativ 3. 

Iverksette forprosjekt om nytt vannverk med ny vannkilde. Planer med utbedring av 

eksisterende brønner forkastes. 
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For utarbeidelse av forprosjekt for alternative drikkevannskilder. Fra disposisjonsfond 

tilleggsbevilges teknisk virksomhet kr. 90 000 ekskl. mva. 

 

 

 

 
 

 

Bakgrunn for saken 

Administrasjonen presenterte i møte 23.1.2012 forprosjekt vedrørende utbedring av Nesseby 

vannverk. Forprosjektet, som er utarbeidet av Rambøll AS, anbefalte å utbedre dagens inntak og 

renseanlegg. Formannskapet klargjorde at bestillingen til administrasjonen var å finne 

alternative/bedre drikkevannskilder.  

 

  

 

 

Vurderinger 

Krav og prosess for å finne og for å få godkjent ny drikkevannskilde. 

 

Krav 

 

Kapasitet (brønn) 

Kartlegge nåværende vannforbruk og anslå fremtidig behov. Kapasiteten klarlegges ved at det 

utføres tilstrekkelige hydrologiske og/eller hydrogeologiske undersøkelser. Det kreves en 

prøvepumpingsperiode på ett år. Brønnen må i den perioden pumpes med den kapasitet som 

vannverket må levere i overskuelig fremtid. Vannet som pumpes ut må ledes vekk for å hindre 

vannet renner tilbake i kilden. I prøvepumpingsperioden må det tas regelmessige vannprøver i 

henhold til tabell. Det bør normalt etableres et nett av peilerør rundt brønnen for å se hvilken 

konsekvens vannuttaket fra kilden har for grunnvannsnivået ved brønnen. 

 

Kvalitet: 

Råvannskvaliteten må klarlegges ved tilstrekkelig prøvetakningsprogram. 

  

Måned nr. 0 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bakterologisk Månedlig 

Fysisk-kjemisk F F F A F A A F A A F A A F 

Oksyg-karbondioksid x x   x   x   x   x 

Peiling av 

grunnvannstand 

I samråd med hydrogeologisk sakkyndig 

Prøve 

drikkevannsforskriften 

tabell 3 

1 pr. brønn 

Temp. Ukentlig 

F = Full A = Forenklet 

 

Mulighet for sikring mot forurensning: 

Kartlegging av influensområde, Klausulering, inngjerding.  

Sone inndeling 

Sone 0 Inngjerdet område 20 meter 
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Sone 1 Sone hvor det ikke tillates aktivitet som kan redusere grunnvannets renseevne eller 

aktiviteter som medfører forurensning 60 døgn. 

Sone 2 Gjelder bestemmelser som for sone 1, men med mindre begrensninger. Nedbørsområdet 

for brønnene. 

 

Beredskap: 

Reservekilde - uforutsette omstendigheter 

 

 

Metoder for oppnåelse av hygienisk sikring. 

 

Alt. 1 God grunnvannskilde som er tilfredsstillende beskyttet vil ikke ha behov for noen 

permanent vannbehandling, men det er nødvendig å ha et desinfeksjonsanlegg i beredskap. 

 

Alt. 2 Tilfredsstillende beskyttet overflatevannskilde vil alltid ha behov for desinfeksjon. 

 

Alt. 3 En ikke tilfredsstillende beskyttet overflatevannskilde vil måtte innebygge dobbels sikring 

mot forurensning i vannbehandlingen. 

 

Kildetyper: 

 

Overflate vann 

Elv, bekk, vann, innsjø. Vil være preget av aktivitet i influensområde. 

 

Grunnvann 

Fjellbrønn og løsmassebrønn.  

Løsmassebrønner vil være preget av type masser i mettet sone, oppholdstid i grunn, vannets 

evne til å utløse jern, mangan o.a. stoffer.  

Fjellbrønn er avhengig bergart, knusningssoner og sprekkdannelser om vannet går gjennom 

løsmasser, vannets oppholdstid og evne til å skille ut stoffer som jern, mangan og lignende. 

 

Aktuelle forurensningstrusler: 

Jordbruk, beite rein/sau, myrområder, periodevise år med eksplosjon av løvmakk, lemmen, mus 

og jordrotter. 

 

Mattilsynet har utført tilsyn på Nesseby vannverk. Hvor de konkluderte med at vannverket ikke 

har to hygieniske barrierer og at vannverket ikke er godkjent. Kommunen ble  

gitt frist til 1. mars med å utbedre vannverket.  

 

Eksisterende kildeløsning: 

Administrasjonen har fått utarbeidet detaljprosjekt for byggetrinn 1 som gjelder sikring av kilde 

og tetting rundt brønner og høydebasseng. Tiltak kan iverksettes sommeren 2012 og vil være 

korteste vei til en tilfredsstillende drikkevannskvalitet. Løsningen har ulemper i forhold til at 

vannet er avhengig av kontinuerlig rensing og vil derfor være sårbart for svikt i driften. Videre 

bruk av eksisterende kilde vil også medføre behov for utskifting av pumpeledning. 

 

Alternativ kilde: 

Kommunen vil muligens få en kildeløsning som har mindre behov for rensing. Derav kan 

løsningen bli mer sikker i drift. En løsning med brønner og oversiktlig influensområde vil gjøre 

det lettere å sikre kilden mot forurensninger. Løsning med alternativ kilde kan på sikt bli bedre 

enn dagens løsning, men det vil ta ca. 2 år før vi kan iverksette utbyggingstiltak. Alternativ kilde 
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medfører at den gamle pumpeledningen kan fjernes. Men det vil bli behov for en vannledning til 

de husene som pr. i dag er påkoblet pumpeledningen.  

 

Samlet vurdering: 

Kommunen har et pålegg fra Mattilsynet om godkjenning og utbedring av vannverket. Raskeste 

vei til en god løsning er å følge anbefaling i forprosjekt utarbeidet av Rambøll. Dette medfører 

at kommunen får bedre tid å utrede alternative kilder.   

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Vedlegg: Forslag til samarbeidsavtale  

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Nesseby kommune om bruken av 

tospråklighetsmidler. 

Administrasjonens innstilling: 

 

Med hjemmel i kommunelovens §13- hasteparagrafen vedtar formannskapet i Nesseby kommune  den fremlagte 

samarbeidsavtalen med Sametinget om bruken av tospråklighetsmidler . Avtalen underskrives i uke 8 under plenum 

i Karasjok. 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Sametinget har vedtatt å endre reglene for tildeling av tospråklighets midler. Vedtaket i Sametingets plenum lyder 

som følger: 

 

Sametingets vedtak 
 
Utviklingsdelen av tilskuddet skal tilpasses de ulike forutsetningene og utfordringene som 
kommunene har. Utviklingsarbeidet må sees i et langsiktig perspektiv og foreslår at avtaler med 
tiltak inngås for en 3 års periode, og at de nyeste samiske språkforvaltningskommunene prioriteres. 
Sør- og lulesamisk språk er spesielt sårbar og må prioriteres i denne delen. Komiteens medlemmer 
følger Sametingsrådets forslaget Utviklingsdelen av tilskuddet skal tilpasses de ulike 
forutsetningene og utfordringene som videre om at tildelingskriteriene evalueres etter 3 år. 
På grunn av de ulike utfordringene for kommunene, bør nye kommuner få styrket sitt 
oppstartsarbeid i en overgangsperiode. 
De kommunene der samisk språk står svakest sikres best ved at basistilskuddet settes til 35 % og 
betjeningsdelen til 40 % i stedet for 25/50 %. 
 
1. Beregningsregler for tospråklighetstilskuddet 
Tospråklighetstilskuddet går fra å være kostnadsstyrt til å bli en målstyrt modell med tredelt 
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beregningsgrunnlag for fordeling av tilskuddet til kommunene i forvaltningsområdet for samisk 
språk. Modellen består av én basisdel, én betjeningsdel samt én utviklingsdel for 
forvaltningskommunene. For fylkeskommunene i forvaltningsområdet for samisk språk er 
fordelingsmodellen todelt og består av én Basis- og betjeningsdel samt én utviklingsdel. 
 
1.1 Forvaltningskommuner 
Basisdel: 
Basistilskuddet utgjør på 35 % av den totale tospråklighetsrammen til kommunene og fordeles likt 
mellom forvaltningskommunene. 
 
Betjeningsdel: 
Betjeningsdelen utgjør av 40 % av den totale tospråklighetsrammen til kommunene og fordeles til 
forvaltningskommunene basert på følgende måleenheter: 
Antall elever med samisk som førstespråk i grunnskolen (vektlegges 44 %) 
Antall elever med samisk som andrespråk i grunnskolen (vektlegges 25 %) 
Antall innmeldte i Sametingets valgmanntall i kommunen (vektlegges 31 %) 
 
Utviklingsdel: 
Utviklingsdelen utgjør 25 % av den totale tospråklighetsrammen til kommunene. Utviklingsdelen 
reguleres i henhold til aktivitet og gjennomførte tiltak fra år til år, og i henhold til 
samarbeidsavtaler mellom den enkelte kommune og Sametinget. 
 
1.2 Forvaltningsfylkeskommuner 
Basis- og betjeningsdel: 
Basis- og betjeningsdelen utgjør 75 % av den totale tospråklighetsrammen for fylkeskommuner og 
fordeles likt mellom fylkeskommunene. 
 
Utviklingsdel: 
Utviklingsdelen utgjør 25 % den totale tospråklighetsrammen for fylkeskommuner. Utviklingsdelen 
reguleres i henhold til aktivitet og gjennomførte tiltak fra år til år, og i henhold til 
samarbeidsavtaler mellom den enkelte fylkeskommune og Sametinget. 
 
2. Kriterier for måloppnåelse for tospråklighetstilskuddet 
Kriterier for måloppnåelse er de samme for både kommuner og fylkeskommuner i 
forvaltningsområdet for samisk språk. Kriterier for måloppnåelse skal brukes i rapporteringen over 
bruk av midlene til Sametinget. 
 
For basis- og betjeningsdelen av tospråklighetstilskuddet er det følgende kriterier for 
måloppnåelse: 
- Antall ansatte med kompetanse for å betjene befolkningen på samisk muntlig og/eller skriftlig 
- Antall ansatte som har fått opplæring i samisk 
- Kunngjøringer, informasjon, skjemaer og tekst på hjemmesiden på samisk 
- Antall tospråklige dokumenter (samisk/norsk) 
Det kreves ikke detaljert regnskapsrapport for basis- og betjeningsdelen av 
tospråklighetstilskuddet. 
Utviklingsdelen reguleres i henhold til aktivitet og gjennomførte tiltak fra år til år, og på bakgrunn 
av samarbeidsavtaler mellom den enkelte kommune/fylkeskommune og Sametinget. Størrelsen på 
utviklingsdelen for den enkelte kommune/fylkeskommune fastsettes av sametingsrådet eller det 
organet som sametingsrådet delegerer myndigheten til.  
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Siden språksituasjonen er såpass forskjellig som den er i forvaltningsområdet for samisk språk, skal 
det utarbeides individuelle samarbeidsavtaler med hver enkelt kommune og fylkeskommuner. 
Samarbeidsavtalene skal blant annet omfatte mål og strategier for hvordan den enkelte 
kommune/fylkeskommune skal oppfylle samelovens språkregler, og hvordan den enkelte 
kommune/fylkeskommune vil bruke utviklingsdelen. 
Det kreves detaljert regnskapsrapport for utviklingsdelen av tospråklighetstilskuddet. 
 
3. Tildelingskriterier og utbetalingsvilkår 
Det foreslås følgende tildelingskriterier og utbetalingsvilkår: 
Aktivitetsplan for inneværende år og budsjettbehov for påfølgende år sendes Sametinget innen 1. 
mars inneværende år. 
Det skal utarbeides en samarbeidsavtale mellom Sametinget og de enkelte forvaltningskommuner 
og fylkeskommuner for bruken av tospråklighetstilskuddet. 
Rapport for basis- og betjeningsdelen sendes Sametinget innen 1. august påfølgende år. 
Rapport og detaljert/beskrivende regnskap for utviklingsdelen i henhold til samarbeidsavtalen 
sendes Sametinget innen 1. august påfølgende år. 
50 % utbetales i begynnelsen av budsjettåret. De resterende 50 % utbetales når kriteriene for 
tilskuddet er oppfylt. 
 
Er ikke kriteriene for tilskuddet oppfylt innen 1. august, kan ikke tilskuddsmottaker påregne 
tilskudd fra Sametinget i påfølgende år. Tilbakebetaling til Sametinget kan kreves dersom mottaker 
ikke oppfyller kriteriene som forutsatt. 
 
Ordningen evalueres om 3 år  

 

 

Vurderinger 

Sametinget har fra 1993 fordelt tospråklighetsmidler til kommunen og kommunene som hører 

inn under samisk forvaltningsområde. 

 

Finnut Consult har gjennomført en undersøkelse blant kommune om bruken av tospråklighets-

midlene. 

Bakgrunnen for rapporten var å endre retningslinjene for fordeling av tospråklighetsmidlene. 

Sametinget har også hatt møter med alle de samiske kommunene og fylkeskommunene, i tillegg 

til seminar hvor de berørte kommunene og fylkeskommunene fikk anledning til å komme med 

synspunkter. 

 

Forslag til nye kriterier for fordeling av tospråklighetsmidler ble sendt ut på høring den 

18.10.2010, med tidsfrist 01.12.2010. 

Sametinget har vedtatt nye retningslinjer for fordeling av tospråklighetsmidler i sak nr. 11/2011. 

 

Beregningsgrunnlaget for Nesseby kommune er i 2012 på kr. 3 021 000,-. Av dette utgjør basis- 

og betjeningsdelen 2 265 750,- og utviklingsdelen utgjør kr. 755 250,-. 

 

Basisdelen utgjør 35 % av tospråklighetsmidlene. Dette utgjør i kr. 1 057 350,-.  

Denne potten danner grunnlaget for fordeling av midler til virksomhetene etter følgende 

fordelingsnøkkel: 

Staben 25% 

Kulturskolen 7% 

Kirka 3% 

Språkkontor 65% 
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Betjeningsdelen utgjør 40% av tospråklighetsmidlene. Dette utgjør i kr. 1 208 400,-  

Denne delen av tospråklighetsmidlene fordeles slik: 
Antall elever med samisk som førstespråk i grunnskolen (vektlegges 44 %) = kr. 531 700,- 
Antall elever med samisk som andrespråk i grunnskolen (vektlegges 25 %) = kr. 302 100,- 
Antall innmeldte i Sametingets valgmanntall i kommunen (vektlegges 31 %)= kr. 374 603,- 
 
Utviklingsdelen utgjør 25% av tospråklighetsmidlene. Dette utgjør i kr. 755 250,- 
Utviklingsdelen reguleres i henhold til aktivitet og gjennomførte tiltak fra år til år, og i henhold til 
samarbeidsavtaler mellom den enkelte kommune og Sametinget. 
 
 
De tiltakene som forventes dekkes under basis- og betjeningsdelen er ordinære språktiltak som 
kommunen utfører i dag. Dette innbefatter tolking, oversettelser, samisk undervisning, tospråklig 
sentralbord etc.  
Utviklingsdelen er ment å dekke kostnader til Isak Saba senteret, samiske tilbud i kulturskolen, 
samiske tilbud i kirken etc.  
 
Nesseby kommune bruker i dag 845 710,- til tiltak som går inn under utviklingsdelen, altså 90 460,- 
mer enn Sametingets beregningsgrunnlag.  
Det er under denne posten virksomhetene i Nesseby kommune får mulighet til å melde inn tiltak 
som utløser tospråklighetsmidler, men disse tiltakene vil være søknadsbaserte. 
 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Nesseby kommune vedtar ikke det fremlagte forslag til samarbeidsavtale med Sametinget 
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SAMARBEIDSAVTALE mellom Nesseby kommune og Sametinget om 

bruken av tospråklighetsmidlene 2012 – 2014 

Artikkel 1: Mål for avtalen 

Formålet med denne avtalen er å legge forholdene til rette for et varig fast samarbeid mellom 
Sametinget og Nesseby kommune i forvaltning av samelovens språkregler. Nesseby kommune skal 
legge forholdene til rette for at samene skal kunne bevare og utvikle sitt språk i Nesseby kommune, og 
alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etat. Grunnlaget for denne 
samarbeidsavtalen er Samelovens språkregler som skal sikre innbyggerne grunnleggende rettigheter 
vedrørende bruk og utvikling av samisk språk i Nesseby kommune. Denne avtalen setter ingen 
begrensinger i ansvaret etter Samelovens språkregler og reglene i Sameloven går foran denne avtalen. 
Avtalen skal heller ikke være til hinder for samarbeid som ikke er nevnt i denne avtalen. 

Artikkel 2: Samarbeidets karakter  

Sametinget har i 2011 endret beregningsgrunnlaget for fordeling av tospråklighetstilskuddet til 
kommunene og fylkeskommunene. Tospråklighetstilskuddet går fra å være kostnadsstyrt til å bli en 
målstyrt modell. Bakgrunnen til denne samarbeidsavtalen er Sametingets vedtak i sak 011/11 Nye 
tildelingskriterier for tildeling av tospråklighetsmidlene.  

Artikkel 3: Beregningsregler for tospråklighetstilskuddet  

Basistilskuddet utgjør på 35 % av den totale tospråklighetsrammen til kommunene og fordeles likt 
mellom forvaltningskommunene. Betjeningsdelen utgjør av 40 % av den totale tospråklighetsrammen 
til kommunene og fordeles til forvaltningskommunene basert på følgende måleenheter: Antall elever 
med samisk som førstespråk i grunnskolen (vektlegges 44 %), antall elever med samisk som andrespråk 
i grunnskolen (vektlegges 25 %) og antall innmeldte i Sametingets valgmanntall i kommunen (vektlegges 
31 %). Utviklingsdelen utgjør 25 % av den totale tospråklighetsrammen til kommunene. Utviklingsdelen 
reguleres i henhold til aktivitet og gjennomførte tiltak fra år til år, og i henhold til samarbeidsavtaler 
mellom den enkelte kommune og Sametinget. 

Artikkel 4: Basis- og betjeningsdelen  

Pkt. 1: Kommunikasjon og informasjon. 

I følge Samelovens språkregler § 3-2, skal informasjonen og annonseringen være på norsk og samisk. 

 Skoleinformasjon og informasjon til skolene og kommunens lag og foreninger skal skje på 
samisk. 

 Kommunens resepsjon og sentralbord skal betjenes på samisk og norsk. 

 Mottagelse i alle etater skal betjenes på samisk og norsk.  

 Nesseby kommune skal publisere sine internettsider på  samisk.  

 Dokumenter som møteinnkallinger, møtebøker for politiske møter, plandokumenter og 
strategier, årsmelding, etc. skal oversettes til samisk. 

 Informasjon om kommunens virksomhet som pressemeldinger og stillingsannonser skal 
annonseres både på samisk og norsk.  

 
Pkt. 2: Profilering og synliggjøring. 
Samelovens § 1-5 slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de skal være likestilte etter 
bestemmelsene i samelovens kapittel 3. Dette skal så langt det er mulig synliggjøres i alle kommunale 
virksomheter.  

 Alle henvendelser til kommunen på samisk skal besvares på samisk.  

 Det skal skiltes på samisk i alle kommunale bygg og kontorer. 

 Det skal legges til rette for at de folkevalgte kan bruke samisk på møtene i kommunens regi. 
Kommunestyrerepresentantene skal kunne bruke samisk på møtene. Ordføreren skal lede 
kommunestyremøtene på samisk. Dette kan motivere andre til å bruke samisk som møtespråk.  
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 Admistrasjonens forslag til vedtak skal oversettes til samisk, slik at det blir lettere for politikere 
å finne termer når de skal ta ordet. 

 Folkevalgtes møter slik som kommunestyremøter og andre politiske møter skal tolkes til samisk. 

 Alle kommunale saksdokumenter både papirversjonen og web-utgaver skal oversettes til 
samisk.  

 Det skal legges til rette for at samiske navn, stedsnavn, adresser osv. registreres korrekt i 
kommunens arkiv- og postsystem, og i virksomhetene. 

 Samisk skal synliggjøres på venterom, fellesarenaer, møterom og i resepsjonene i de 
kommunale virksomheter. 

Pkt. 3: Kompetanseutvikling i samisk språk i Nesseby kommune. 
Nesseby kommune er etter Samelovens språkregler § 3-7 forpliktet til å legge forholdene til rette slik at 
ansatte får permisjon med lønn for å lære samisk. 

 Styrking av ansattes språkkompetanse i kommunen 

 Nesseby kommune har tre ansatte med samisk språkkompetanse (muntlig og skriftlig) som har 
ansvaret for koordinering av samisk språk- og kulturtiltak internt i organisasjonen. 

 Ansatte i Nesseby kommune skal få tilbud om samisk språkkurs.  

 Kunnskaper i samisk språk, kultur og samfunnsliv skal vektlegges som en tilleggs kvalifikasjon 
ved utlysning av ledige stillinger når kandidatene ellers står likt. 

 Det skal rekrutteres samisktalende medarbeidere. 

 Kommunen skal motivere og tilrettelegge situasjonen slik at samisk kan brukes i all kommunal 
virksomhet.  

 Rekruttere tolker og etablere tolkepool. Dette betyr at man bruker lokale språkfolk som ressurs 
etter behov. Språkfolk skal delta på styrking av  Nesseby dialekten. 

 Tolkeutdanning. Kurs i ulike tolkemetoder.   

 Tilrettelegging av digitale programvarer for samiske arkiv og saksbehandlingen. 

 Arrangering av møtespråkkurs. 

Pkt. 4: Oversetting og tolking 

 Oversette publikasjoner på museet og biblioteket. Her snakker vi om publikasjoner som museet 
og biblioteket ønsket skal oversettes til samisk, slik som en webside. Forelesninger og taler. 

 Kommunen skal oversette for private foretak. 

 Kommunen skal tilrettelegge for tolking av arrangementer 

 Kommunen skal tilrettelegge for tolketjenester for brukere 

 Kommunen skal tilrettelegge for tolketjenester for ansatte som ikke behersker samisk. 

 Kommunen skal utvikle en automatisk tolketjeneste, som: 
- Tolkebase i samråd med andre både i kommunen og lokalt. 
- Gjennomføre en informasjonkampanje 
- Kommunen skal tilby tolketjenester gratis til kommunens lag og foreninger  

 

Pkt.5 Individuelle kirkelige tjenester  

Enhver har rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i 
forvaltningsområdet.  
 
 
Pkt. 6 Utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren  

Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- 
og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk.  



Side 30 av 34 

 

Artikkel 5: Utviklingsdel  

Utviklingsdelen skal brukes til tiltak som vil styrke og utvikle samisk språk i Nesseby  kommunen. 
Nesseby kommunen vil prioritere følgende strategier i avtaleperioden 2012 - 2014:  
 

- Motivere folk til å snakke samisk i alle anledningar både i adminstrasjonen og i 

samfunnet.  

- Motivering av foreldre til å velge samisk som førstespråk til sine barn, og informasjon 

om oppvekst i tospråklig miljø.  

- Synliggjøre samisk språk og etablere flere arenaer for bruk av samisk språk.  

- Språk- og kulturbasert formidling.  

- Flere samiskspråklige pedagoger i barnehagen og på skolen. I forbindelse med 

fremtidiege tilsettinger skal kommunen tilsette samisktalende pedagoger også i 

stillinger som nå innehas av norskspråklige pedagoger.  

- Styrke samspill mellom språk, identitet og kultur.  

- Styrking av bruk av samisk språk blant barn og unge. 

- Utvikling av kultur og identitetsskapende tiltak. 

- Samisktalende skal  bevisstgjøres som viktige språkbærere og bruke lokal 

språkkompetanse i arbeidet med styrking av samisk språk. 

Ovenfor nevnte strategier skal konkretiseres i aktivitetsplan som skal knyttes opp mot denne 
samarbeidsavtalen. 

Artikkel 6: Oppfølging og rapportering 

Nesseby kommune er forpliktet å utarbeide en aktivitetsplan og rapport til Sametinget i forhold til 
målene som er satt for basis-, betjenings- og utviklingsdelen i denne samarbeidsavtalen. Oppfølging og 
rapportering av denne samarbeidsavtalen skal gjøres i henhold til Sametingets gjeldende budsjett. 
Denne samarbeidsavtalen skal behandles årlig på politisk nivå. Temaet på disse møtene er  
rapportering, oppfølging og koordinering.  Også oppfølging av denne samarbeidsavtalen skal drøftes. I 
tillegg skal partene møtes årlig på administrativt nivå og gjennomgå avtalens oppfølging og status. 
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Artikkel 7: Gyldighet og endring 

Denne avtalen ble inngått ved vedtak i sametingsrådet i sak ____ og, i Nesseby kommune i sak___. 
Endring av denne samarbeidsavtalen mellom Nesseby kommune og Sametinget” kan bare foretas av 
partene. Sametinget og Nesseby kommune forplikter seg til å evaluere ordningen etter tre år. 
 
Karasjok,  
 
 
Ellinor Marita Jåma      Knut-Inge Store 
Sametingsrådet       Ordfører 
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John Arne Neshavn - Søknad om tilskudd til etablering av utleieleiligheter 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby formannskap innvilger John Arne Neshavn et tilskudd på  

kr. 150 000,- til etablering av utleieleiligheter, som utgjør 11% av kostnadsoverslaget på  

kr. 1 347 500,- 

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader 

4. Dersom driften legges ned eller selges innen 5år etter utbetaling av tilskudd, kreves 

tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

John Arne Neshavn har i søknad av 04.10.11 søkt om kr. 150 000,- i tilskudd til etablering av 

utleieleiligheter i Nyborg. 

Han skriver følgende i søknaden: 

 

Vurderinger 

John Arne Neshavn ønsker å bygge om deler av eksisterende bygg i Nyborg til utleieleiligheter. 

Han skal bygge om et bygg som forsvaret tidligere brukte som lager/undervisningsbygg. 
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Han vil med denne ombygginga etablere to utleieenheter på hhv. 70 og  90 kvm. 

På sikt er målet å bygge ut totalt 4 utleieenheter i bygget. 

Dette vil være positivt med hensyn til avlastning av den vanskelige boligsituasjonen som er her i 

kommunen. Vi opplever stadig å måtte avvise potensielle leietakere av kommunale boliger, da 

vi ikke har noe ledig. 

 

Det er pr. i dag stor etterspørsel etter boliger i kommunen. Dette medfører at folk som ønsker å 

bosette seg i kommunen ikke får anledning til det, og kommunen får ikke den ønskede 

befolkningsveksten. 

 

Inntil nå er det omtrent kun kommunen som har bygd ut utleieboliger. Hvis denne søknaden kan 

være med på å snu denne trenden til at private også tar initiativ til slik utbygging, så er det svært 

positivt, og vil avlaste investeringsbehovet for kommunen. 

Det er i den forbindelse viktig at kommunen tilpasser sine leiepriser slik at vi ikke utøver 

negativ konkurranse mot de private som tar initiativ til å etablere utleieboliger.  

 

Søker har allerede vist initiativ til investering gjennom å kjøpe opp bygget fra forsvaret, og 

anses derfor som seriøs med hensyn til utvikling av utleieenhetene. 

Han benytter også lokalt næringsliv i forbindelse med utbyggingen, og tømrermester Ingvald 

Andersen er ansvarlig for prosjektet. Dette er svært positivt, og viser at slik etablering skaper 

ringvirkninger i lokal sysselsetting. 

 

Økonomi: 

Kostnader 

Ombygging av VVS-anlegg     187 500,- 

Ombygging av EL-anlegg     160 000,- 

Materialkostnader      450 000,- 

Lønnskostnader      500 000,- 

Prosjektering         50 000,- 

Totale kostnader    1 347 500,- 

 

Til kostnadsoverslaget: 

Kostnader til VVS-anlegg og EL-anlegg er dokumentert med skriftlige tilbud. 

Material-, prosjekterings- og lønnskostnader er dokumentert i form av beregninger fra 

tømrermester Ingvald Andersen. 

 

Saksbehandler har derfor ikke merknader til kostnadsoverslaget. 

 

 

Finansieringsplan: 

Egenkapital        597 500,- 

Lån DNB-Nor        650 000,- 

Tilskudd Nesseby kommune      150 000,- 

Totalt       1 347 500,- 

 

Til finansieringsplanen: 

Tiltaket er tenkt finansiert ved lån og egenkapital i tillegg til tilskudd fra Nesseby kommune. 

Lånefinansiering fra DNB-NOR er dokumentert i kopi av lånetilbud. 

 

Det søkes om et tilskudd fra Nesseby kommune på kr. 150 000,-. Dette utgjør 11% av godkjente 

kostnadsoverslag. 
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Retningslinjene for nærings- og utviklingsfondene §3c sier følgende: 

 

”Tilskudd til bedrifter kan maksimalt støttes med 25% av godkjent kostnadsoverslag, inntil kr. 

300 000,- over en tidsperiode på 3 år. 3 års perioden er rullerende. Kommunestyret kan i 

særskilte tilfeller med stor sysselsettingsmessig verdi fravike beløpsgrensen.” 

 

Dette betyr at søknaden er godt innenfor de vedtatte retningslinjene, og at disse derfor ikke er til 

hinder for at tilskudd kan innvilges. 

 

Saksbehandler har derfor ikke merknader til finansieringsplanen. 

 

Tidligere innvilget tilskudd de siste 3 år: 

Søker har ikke fått tilskudd fra Nesseby kommune i løpet av de siste 3 år. 

 

Med bakgrunn i det ovennevnte anbefaler saksbehandler søknaden innvilges. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 


