Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Ovdagoddi/Formannskapet
kommunestyresalen, Nesseby rådhus
20.05.2008
09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Jarle W. Andreassen
Magnhild Mathisen
Inger Katrine Juuso
Knut Store
Berit Ranveig Nilssen

Funksjon
MEDL
MEDL
LEDER
MEDL
NESTL

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stian Lindgård
Britt-Inger Olsen
Odd-Arne Dikkanen
Janoš Trosten

Stilling
Rådmann
Møtesekretær
Virksomhetsleder
Samfunnsplanlegger

Representerer
FRP
A
TVP
A
SFP
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Saksnr

Innhold

PS 08/49

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 08/50

Referater

RS 08/17

Innføring av matrikkelen i Nesseby kommune

RS 08/18

Vedr. søknad om fritak av kommunale avgifter - gnr. 11, bnr. 170

RS 08/19

Søknad om fritak/reduksjon av kommunale eiendomsavgifter gnr. 8, bnr. 9

RS 08/20

Søknad om fritak/reduksjon av kommunale eiendomsavgifter

RS 08/21

Vedr. innbetalt slamgebyr for gnr. 4 bnr. 17

RS 08/22

Vedr. kommunale eiendomsavgifter 2007 for bolig i Karlebotn

RS 08/23

Svar på høringer om forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået og
opprettelse av regionale forskningsfond

PS 08/51

Finansiering av sommerjobber 2008

PS 08/52

Høringsinspill til Finnmarkseiendommen vedrørende bestemmelser for kommunens
behandling av søknader etter Finnmarkslovens § 24.

PS 08/53

Søknad om lån og investeringstilskudd til utvikling og investering i vanntapperi i
Karlebotn

PS 08/54

Kjøp og utbygging av Ishavssenteret for lokalisering av bibliotek/bussgarasje

-

Diverse orienteringssaker
Samfunnsutvikler Janoš Trosten og virksomhetsleder orienterte om virksomheten for samfunnsutvikling
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PS 08/49 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 20.05.2008
Behandling:
Innkalling og saksliste godkjent.

PS 08/50 Referater
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 20.05.2008
Behandling:
Referatene tatt til etterretning.

RS 08/17 Innføring av matrikkelen i Nesseby kommune
RS 08/18 Vedr. søknad om fritak av kommunale avgifter - gnr. 11, bnr. 170
RS 08/19 Søknad om fritak/reduksjon av kommunale eiendomsavgifter gnr. 8, bnr. 9
RS 08/20 Søknad om fritak/reduksjon av kommunale eiendomsavgifter
RS 08/21 Vedr. innbetalt slamgebyr for gnr. 4 bnr. 17
RS 08/22 Vedr. kommunale eiendomsavgifter 2007 for bolig i Karlebotn
RS 08/23 Svar på høringer om forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået og opprettelse av
regionale forskningsfond

PS 08/51 Finansiering av sommerjobber 2008
Administrasjonens innstilling

1. Formannskapet bevilger kr. 50.000 til sommerjobber 2008.
2. Bevilgningen utgiftsføres Samfunns- og Næringsutviklingsfondet.
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2008
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder som følger:
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1. Formannskapet bevilger kr. 50.000 til sommerjobber 2008.
2. Bevilgningen utgiftsføres Samfunns- og Næringsutviklingsfondet.

PS 08/52 Høringsinspill til Finnmarkseiendommen vedrørende bestemmelser for
kommunens behandling av søknader etter Finnmarkslovens § 24.
Administrasjonens innstilling

Til høring fra FeFo vedrørende bestemmelser til finnmarkslovens § 24 gir Nesseby formannskap
på vegne av Nesseby kommune en slik høringsuttalelse:

1. Nesseby kommune forventer at bestemmelser fra FeFo vil være så klare at de danner
grunnlag for tilnærmet lik behandling av saker knyttet til lovens § 24
2 Bestemmelser fra FeFo må beskrive at søknader i hovedsak bør komme fra gruppe
av personer fremfor enkeltpersoner.
3

Søknad fra enkeltpersoner må knyttes til kombinasjonsnæring og/eller aktive
utmarksutøvere som dokumenterer inntekt i høsting av ressurser fra utmark.

4 Bestemmelser fra FeFo må sette helt klare krav til hvile opplysninger som skal
fremgå i søknaden
Punkt 2 i fremlagte bestemmelser omhandler Søknadens innhold og saksbehandling.
2.1 Søknaden bør inneholde – må lyde slik Søknaden må inneholde
5

Bestemmelser fra FeFo bør beskrive hvilke instanser som skal uttale seg før vedtak
fattes av kommunen.

6. I bestemmelser må det fremgå at for gruppe personer er det krav om samtlige i
gruppa har fast bopel i bygda.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2008
Behandling:
Berit Ranveig Nilssen ba formannskapet vurdere hennes habilitet som styreleder i Fefo.
Formannskapet erklærte Berit Ranveig Nilssen som innhabil og hun fratrådte under behandling av denne saken.
Vedtak:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder som følger:

1.Nesseby kommune forventer at bestemmelser fra FeFo vil være så klare at de danner
grunnlag for tilnærmet lik behandling av saker knyttet til lovens § 24.
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2. Bestemmelser fra FeFo må beskrive at søknader i hovedsak bør komme fra gruppe
av personer fremfor enkeltpersoner.
3. Søknad fra enkeltpersoner må knyttes til kombinasjonsnæring og/eller aktive
utmarksutøvere som dokumenterer inntekt i høsting av ressurser fra utmark.
4. Bestemmelser fra FeFo må sette helt klare krav til hvile opplysninger som skal
fremgå i søknaden
Punkt 2 i fremlagte bestemmelser omhandler Søknadens innhold og saksbehandling.
2.1 Søknaden bør inneholde – må lyde slik Søknaden må inneholde
5. Bestemmelser fra FeFo bør beskrive hvilke instanser som skal uttale seg før vedtak
fattes av kommunen.
6. I bestemmelser må det fremgå at for gruppe personer er det krav om samtlige i gruppa har
fast bopel i bygda.

PS 08/53 Søknad om lån og investeringstilskudd til utvikling og investering i vanntapperi i
Karlebotn
Administrasjonens innstilling

1. Formannskapet innvilger World Wide Pilot et tilskudd på inntil kr. 420 000,-, som utgjør
ca. 16 % av totalkostnaden på kr. 2 579 000,- til investeringer og nedsetting av brønner
til vanntapperi
2. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet.
3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader (eks. mva). Dokumentasjon av
kostnadene skal være godkjent av regnskapsfører/revisor.
4. Før utbetaling av lån og tilskudd kan finne sted skal prosjektet være fullfinansiert,
investeringskostnadene og dokumentert.
5. Før utbetaling av tilskudd kan skje, skal firmaet være registrert i Nesseby kommune
Hvis støtteobjektet blir avhendet eller bedriften flytter ut av kommunen innen 5 år
skal tilskudd tilbakebetales forholdsmessig.
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2008
Behandling:
Fellesforslag:
Saken utsettes.
Vedtak:
Fellesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder som følger:
Saken utsettes.
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PS 08/54 Kjøp og utbygging av Ishavssenteret for lokalisering av bibliotek/bussgarasje
Administrasjonens innstilling

1. Formannskapet opphever vedtak i sak 08/40 om plassering av bibliotek/-bussgarasje ved
Isak Saba senteret i Varangerbotn.
2. Formannskapet vedtar å bruke kommunelovens § 13 ”Hasteparagrafen” for å treffe vedtak i
saken.
3. Formannskapet vedtar å kjøpe Ishavssenteret fra Tana utleiebygg AS for inntil kr.
4 500 000,4. Formannskapet vedtar å bygge ut Ishavssenteret med ca. 350 m2, som skal benyttes til
bibliotek/-bussgarasje.
5. Formannskapet vedtar å ominnrede deler av Ishavssenteret, slik at arealene tilpasses
biblioteket og bibliotekbussens behov.
6. Formannskapet vedtar å ta opp ytterligere kr. 4 500 000,- i lånefinansiering til nevnte formål,
som finansieres med leieinntekter som genereres i bygget.
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.05.2008
Behandling:
Møtet ble lukket da saken er unntatt offentlighet.
Forslag fra Jarle Andreassen:
Nesseby kommune vedtar å ikke kjøpe Ishavssenteret, kommunen ser det som viktig at også private aktører har et
samfunnsansvar i utviklingen av kommunen.
På grunn av sviktende finansiering av prosjektet fremlegges saken for ny behandling i kommunestyret.
Det utredes et nytt alternativ for brannbilen og uteseksjonen. I tillegg må kostnadene for et nytt bygg for
bibliotekbussen tas med i saksutredningen.
Vedtak:
Jarle Andreassens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder som følger:
Nesseby kommune vedtar å ikke kjøpe Ishavssenteret, kommunen ser det som viktig at også private aktører har et
samfunnsansvar i utviklingen av kommunen.
På grunn av sviktende finansiering av prosjektet fremlegges saken for ny behandling i kommunestyret.
Det utredes et nytt alternativ for brannbilen og uteseksjonen. I tillegg må kostnadene for et nytt bygg for
bibliotekbussen tas med i saksutredningen.

Rett utskrift:

Britt-Inger Olsen
Sekr.
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