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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 16.02.2012 

Tid: 08:30 

 

 
 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Knut Store 

Oddvar Betten 

Leder 

Nestleder 

A 

SV 

Jarle Andreassen 

Tor Gunnar Henriksen 

Medlem 

Medlem 

FRP 

H 

   

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Hanne Iversen Medlem A 

   

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Magnhild Mathisen Hanne Iversen A 

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Stian Lindgård 

Britt-Inger Olsen 

Rådmann 

Møtesekretær 

Oddleif Nilsen 

Jan Inge Johansen 

Odd-Arne Dikkanen 

 

I tillegg møtte Jan Hansen som 

leder for revidering av 

skuterløyper og barmarksløyper 

Virksomhetsleder 

Ingeniør 

Samfunnsutvikler 
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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 

RS 15/12 Purring på brev "anmoding om utbedring" 

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 

 

 

 

Videre ble det informert om følgende: 

 

- Alternativ bruk av skoler.  Byggebistand gikk gjennom rapporter.  Status og forslag til videre prosess. 

 

- Gjennomgang av forslag i forbindelse med rullering av skuterløyper og barmarksløyper. 

 

- Valg av veitrasé/godkjenning av forslag til reguleringsplan for nytt boligfelt.  Framdriftsplan med 

milepæler for hele prosjektet. 

 

- Gjennomgang av retningslinjer for næringsfondet.  Innspill på behov for endringer, presiseringer og 

prioriteringer.  Prinsipiell diskusjon om støtte til etablering av utleievirksomhet.  Status for tilbakekreving 

av tilskudd i tilfelle hvor vilkårene for støtte ikke er fulgt. 

 

 

 

 



Side 3 av 6 

 

PS 21/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.02.2012  

Behandling: 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

 

 

 

PS 22/12 Referater 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.02.2012  

Behandling: 

Referatsakene tatt til orientering. 

 

 

 

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 

RS 15/12 Purring på brev "anmoding om utbedring" 

 

 

PS 23/12 Utomhuspplan for Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.02.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

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

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.02.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

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. 

 

 

 

 

PS 25/12 Retningslinjer for kontraktløse bygg 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.02.2012  

Behandling: 

 

Forslag fra Tor Gunnar Henriksen: 

 

1. Formannskapet som planutvalg vedtar at det utarbeides retningslinjer for behandling av kontraktløse bygg 

i utmarka i Nesseby kommune. 

2. Administrasjonen lager et utkast til retningslinjer slik bl.a. Tana kommune har gjort. 

3. Retningslinjene legges frem for formannskapet/planutvalget. 

 

Votering: 

 

Tor Gunnar Henriksens forslag falt med 1 mot 4 stemmer som ble avgitt for administrasjonens innstilling. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

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. 

 

 

 

 

PS 26/12 Alternative drikkevannskilder for Nesseby vannverk 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.02.2012  

Behandling: 

 

Fellesforslag: 

 

Alternative drikkevannskilder for Nesseby vannverk. 

 

1. Alternativ 3 iverksettes. 

2. I tillegg må en akutt løsning på problematikken vi har på dagens anlegg med brønntopp og kummer på 

høydebasseng iverksettes. 

3. Det gis mulighet for reduksjon i vannavgiften inntil ny vannforsyning er etablert. 
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Votering: 

 

Fellesforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger: 

 

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

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

tilleggsbevilges teknisk virksomhet kr. 90 000 ekskl. mva. 

 

2. I tillegg må en akutt løsning på problematikken vi har på dagens anlegg med brønntopp og kummer på 

høydebasseng iverksettes. 

 

3. Det gis mulighet for reduksjon i vannavgiften inntil ny vannforsyning er etablert. 

 

 
 

 

 

 

 

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

tospråklighetsmidler i perioden 2012-2014 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.02.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

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. 
 

 

 

 

PS 28/12 John Arne Neshavn - Søknad om tilskudd til etablering av utleieleiligheter 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 16.02.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtaket lyder som følger: 

 

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

tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. 
 

 

 

 

Møtet hevet. 

 

Rett utskrift 

Britt-Inger Olsen 

Møtesekr. 


