Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Ovdagoddi/Formannskapet
kommunestyresalen, Nesseby rådhus
02.09.2008
09:00

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

Funksjon
LEDER
MEDL
MEDLEM
MEDL

Representerer
TVP
A
FRP
A

Faste medlemmer som hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Berit Ranveig Nilssen
NESTL

Representerer
SFP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Inga Pettersen

Møtte for
MEDL

Representerer
SFP

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Stian Lindgård
Britt-Inger Olsen
Jarl Even Roska
Janoš Trosten

Rådmann
Sekretær
Avdelingsingeniør
Samfunnsutvikler
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Saksnr

Innhold

PS 08/101

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 08/102

Referater

PS 08/103

Oppvekstsenter delprosjekt 2

PS 08/104

Forvaltningsplan for kommunale boliger og boligsosial handlingsplan

PS 08/105

Sámegiela odánahttin plána mánáidgárdái, vuoddoskuvlii, ástoáiggeruoktui ja
kulturskuvlii
Plan for samisk språkutvikling i barnehage, grunnskole, SFO og kulturskole

PS 08/106

Kommunal- og regionaldepartementet - Forslag til endringer i valgloven og
kommuneloven - høring

PS 08/107

Søknad om markedsføringstilskudd

PS 08/108

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote

PS 08/109

Søknad om støtte til utgivelse av bok om Johanne og Abraham Mikkelsen

PS 08/110

Forespørsel om kjøp av Mortensnes skole med tomt og uthus til bruk i natur og
kulturbasert næringsvirksomhet

PS 08/111

Søknad om dekning av underskudd 2006 og 2007.

PS 08/112

tildeling av hyttertomter på finnmarkseindommens grunn til kommunens innbyggere.

PS 08/113

Prosjektplan for samarbeid med Inari kommune

RS 08/25

Oversikt - Resterende planarbeid etter arb.møte 12.08.08

PS 08/114

Nedsetting av utvalg til videre arbeid med arealplanen

PS 08/115

Regulering av nytt boligfelt mellom Varangerbotn og glattkjøringsbanen
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PS 08/101 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.
Referatsak 08/25 behandles som politisk sak 08/114.
Etter befaring vedr. fremtidig boligfelt vedtok formannskapet å ta dette opp som politisk sak 08/115.

PS 08/102 Referater
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Behandling:
Referatsaken behandles som politisk sak 08/114.

PS 08/103 Oppvekstsenter delprosjekt 2
Administrasjonens innstilling

Forslag til vedtak:
Vedlagte vurdering tas til etterretning.
Administrasjonen arbeider videre med delprosjekt 3.
Udisponerte midler fra delprosjekt 1 og 2 overføres til delprosjekt 3.
Áššeprotokolla - Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Meannudeapmi:
Oktasaševttohus:
Lasáhus hálddahusa mearrádusevttohussii
Oasseprošeavtta 3 vuolde čielggadit e.e. čuovvovačča:
-

Vejolašvuođaid addit buoremus pedagogálaš eavttuid guovttegielalaš skuvlavázzimii, gielaovdáneapmái,
fágalaš ovdáneapmái, movttidahttimii ja inspirašuvdnii.

-

Buorre bargobirrasa mánáidgárddemánáide, ohppiide, pedagogálaš bargiide, hálddahussii ja eará bargiide.

-

Buorit olgošiljut mat addet oadjebasvuođa ja ovdánahttin vejolašvuođaid

-

Estetálaš hábmen olggobealde ja siste galgá servodaga ja kultuvrra mielde

Side 3 av 13

Mearrádus:
Evttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat.
Mearrádusevttohus gielddastivrii čuodjá ná:
Mielddus árvvoštallan váldo vuhtii.
Hálddahus joatká oasseprošeavtta 3 bargguiguin.
Háldekeahtes ruđat oasseprošeavtta 1 ja 2 fievrriduvvojit oasseprošeavtta 3.
Oasseprošeavtta 3 vuolde čielggadit e.e. čuovvovačča:
-

Vejolašvuođaid addit buoremus pedagogálaš eavttuid guovttegielalaš skuvlavázzimii, gielaovdáneapmái,
fágalaš ovdáneapmái, movttidahttimii ja inspirašuvdnii.

-

Buorre bargobirrasa mánáidgárddemánáide, ohppiide, pedagogálaš bargiide, hálddahussii ja eará bargiide.

-

Buorit olgošiljut mat addet oadjebasvuođa ja ovdánahttin vejolašvuođaid

-

Estetálaš hábmen olggobealde ja siste galgá servodaga ja kultuvrra mielde

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Behandling:
Fellesforslag:
Tillegg til administrasjonens innstilling
Under delprosjekt 3 utredes bl.a. følgende:
-

Muligheter for å gi de beste pedagogiske vilkår for tospråklig skoleløp, språkutvikling, faglig utvikling,
motivasjon og inspirasjon

-

Et godt arbeidsmiljø for barnehagebarn, elever, pedagogisk personale, administrasjon og andre ansatte.

-

Gode utemiljøer som gir trygghet og utfoldelse

-

Estetisk utforming ute og inne i tråd med samfunn og kultur

Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:
Vedlagte vurdering tas til etterretning.
Administrasjonen arbeider videre med delprosjekt 3.
Udisponerte midler fra delprosjekt 1 og 2 overføres til delprosjekt 3.
Under delprosjekt 3 utredes bl.a. følgende:
-

Muligheter for å gi de beste pedagogiske vilkår for tospråklig skoleløp, språkutvikling, faglig utvikling,
motivasjon og inspirasjon
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-

Et godt arbeidsmiljø for barnehagebarn, elever, pedagogisk personale, administrasjon og andre ansatte.

-

Gode utemiljøer som gir trygghet og utfoldelse

-

Estetisk utforming ute og inne i tråd med samfunn og kultur

PS 08/104 Forvaltningsplan for kommunale boliger og boligsosial handlingsplan
Administrasjonens innstilling

Framlagte forslag til Forvaltningsplan for kommunale boliger og Boligsosial handlingsplan
vedtas.
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Behandling:
Fellesforslag:
Tillegg til administrasjonens innstilling:
Før saken tas opp i kommunestyret forelegges saken ungdomsrådet for eventuell høringsuttalelse.
Det må utarbeides et forslag til et prioritert vedlikeholdsprogram for kommunale boliger. Dette for at
kommunestyret skal kunne bevilge nødvendige midler til opprustning/eventuell avhending av kommunale boliger.
Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:
Framlagte forslag til Forvaltningsplan for kommunale boliger og Boligsosial handlingsplan vedtas.
Før saken tas opp i kommunestyret forelegges saken ungdomsrådet for eventuell høringsuttalelse.
Det må utarbeides et forslag til et prioritert vedlikeholdsprogram for kommunale boliger. Dette for at
kommunestyret skal kunne bevilge nødvendige midler til opprustning/eventuell avhending av kommunale boliger.

PS 08/105 Sámegiela odánahttin plána mánáidgárdái, vuoddoskuvlii, ástoáiggeruoktui ja
kulturskuvlii
Plan for samisk språkutvikling i barnehage, grunnskole, SFO og kulturskole

Hálddahusa mearrádusevttohus
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Gielddastivra mearrida ”Sámegiela ovdánahttin plána mánáidgárdái, vuođđoskuvlii,
ásttoáiggeruoktui ja kulturskuvlii”.
Administrasjonens innstilling

Kommunestyret vedtar ”Plan for samisk språkutvikling i barnehage, grunnskole,
skolefritidsordning og kulturskole”.

Áššeprotokolla - Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Meannudeapmi:
Mearrádusevttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat.
Mearrádusevttohus gielddastivrii čuodjá ná:

Gielddastivra mearrida ” Mánáidgárddi, vuođđoskuvlla, ásttoáiggeruovttu ja kulturskuvlla
sámegielovdánahttinplána” / ”Plan for samisk språkutvikling i barnehage, grunnskole,
skolefritidsordning og kulturskole”.
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:

Kommunestyret vedtar ”Plan for samisk språkutvikling i barnehage, grunnskole,
skolefritidsordning og kulturskole”.

PS 08/106 Kommunal- og regionaldepartementet - Forslag til endringer i valgloven og
kommuneloven - høring
Administrasjonens innstilling

Nesseby kommunestyre har ingen merknader til foreslåtte endringer i valgloven og
kommuneloven slik de framkommer i høringsnotat av 27. juni 2008.
Áššeprotokolla - Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Meannudeapmi:
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Mearrádusevttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat.

Mearrádusevttohus gielddastivrii čuodjá ná:

Unjárgga gielddastivrras eai leat mearkkašumit evttohuvvon válga- ja gielddalága nuppástusaide
nu mo boahtá ovdan geassemánu 27.b. 2008 gulaskuddan notátas.
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:

Nesseby kommunestyre har ingen merknader til foreslåtte endringer i valgloven og
kommuneloven slik de framkommer i høringsnotat av 27. juni 2008.

PS 08/107 Søknad om markedsføringstilskudd
Administrasjonens innstilling

1. Formannskapet innvilger Berit Mienna et tilskudd på kr. 38 000,- som utgjør ca 50% av
kostnadsoverslaget på kr. 76 219,- til investeringer i forbindelse med markedsøring og
kjøp av symaskiner.
2. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.4732.325.000 – ordinært næringsfond.
3. Utbetaling kan foretas mot dokumenterte kostnader.
4. Hvis bedriften legges ned, eller hvis støtteobjektene blir solgt eller tatt i bruk til annet
formål innen 5 år, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt.
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder som følger:

5. Formannskapet innvilger Berit Mienna et tilskudd på kr. 38 000,- som utgjør ca 50% av
kostnadsoverslaget på kr. 76 219,- til investeringer i forbindelse med markedsøring og kjøp
av symaskiner.
6. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.4732.325.000 – ordinært næringsfond.
7. Utbetaling kan foretas mot dokumenterte kostnader.
8. Hvis bedriften legges ned, eller hvis støtteobjektene blir solgt eller tatt i bruk til annet formål
innen 5 år, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt.
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PS 08/108 Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote
Hálddahusa mearrádusevttohus

1. Ovdagoddi juolloda Øystein Nilsenii doarjja kr. 2 670,-, mii lea su. 15% oppalašgoluin
mat leat kr 17 793,50.
2. Doarjja golloduvvo kontos 1.24.435.9521.325.000 – Servodat- ja
ealáhusovdánahttinfoanda.
3. Ovdagoddi juolloda Øystein Nilsenii doarjja kr. 25 500,-, mii lea 15% oppalašgoluin mat
leat kr. 170 000,-.
4. Doarjja golloduvvo kontos 1.24.435.9521.325.000 – Servodat- ja
ealáhusovdánahttinfoanda.
5. Jos heaitá návehiin ja mielkebuvttademiin, dahje vuovdá mielkerriid 5 jagi siste maŋŋá
go doarjaga lea ožžon, gáibidit ahte máksá doarjja dađistaga ruovttoluotta.

Administrasjonens innstilling

1. Formannskapet innvilger Øystein Nilsen et tilskudd på kr. 2 670,-, som utgjør ca. 15%
av kostnadsoverslaget på kr 17 793,50.
2. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet.
3. Formannskapet innvilger Øystein Nilsen et tilskudd på kr. 25 500,-, som utgjør 15% av
kostnadsoverslaget på kr. 170 000,-.
4. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet.
5. Hvis gården legges ned, melkeproduksjon avvikles, eller melkekvoter selges i løpet av 5
år etter utbetaling av tilskuddet, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt.
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Behandling:
Administrasjonen tilføyde følgende punkt 6 til innstillingen:

6. Utbetaling kan foretas mot dokumenterte kostnader.
Forslag fra Inger Katrine Juuso:
Øystein Nilsen tildeles et tilskudd på 70% til kjøp av melkekvote under forutsetning av kommunestyrets
godkjennelse. Ellers som innstillingen.
Votering:
Innstillingen vedtatt med 4 mot 1 stemme som ble avgitt for Inger Katrine Juusos forslag.

Vedtaket lyder som følger:

6. Formannskapet innvilger Øystein Nilsen et tilskudd på kr. 2 670,-, som utgjør ca. 15% av
kostnadsoverslaget på kr 17 793,50.
7. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet.
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8. Formannskapet innvilger Øystein Nilsen et tilskudd på kr. 25 500,-, som utgjør 15% av
kostnadsoverslaget på kr. 170 000,-.
9. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.9521.325.000 – Samfunns- og næringsutviklingsfondet.
10. Hvis gården legges ned, melkeproduksjon avvikles, eller melkekvoter selges i løpet av 5 år
etter utbetaling av tilskuddet, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt.
11. Utbetaling kan foretas mot dokumenterte kostnader.

PS 08/109 Søknad om støtte til utgivelse av bok om Johanne og Abraham Mikkelsen
Administrasjonens innstilling

1. Formannskapet innvilger Odd Andreas Mikkelsen et tilskudd på kr. 25 000,- til utgivelse
av bok om Johanne og Abraham Mikkelsen
2. Tilskuddet utgiftsføres konto "1.40.011 formannskapets bevilgningreserve."
3. Tilskuddet forutsetter at bokprosjektet overdras Varanger samiske Museum etter ferdigstillelse,
og at Varanger samiske museum disponerer denne fritt for videresalg m.m.
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder som følger:

4. Formannskapet innvilger Odd Andreas Mikkelsen et tilskudd på kr. 25 000,- til utgivelse
av bok om Johanne og Abraham Mikkelsen
5. Tilskuddet utgiftsføres konto "1.40.011 formannskapets bevilgningreserve."
6. Tilskuddet forutsetter at bokprosjektet overdras Varanger samiske Museum etter ferdigstillelse,
og at Varanger samiske museum disponerer denne fritt for videresalg m.m.

PS 08/110 Forespørsel om kjøp av Mortensnes skole med tomt og uthus til bruk i natur og
kulturbasert næringsvirksomhet
Administrasjonens innstilling

1. Formannskapet i Nesseby kommune vedtar å avhende eiendommen Gnr. 14 bnr. 22
Fuglåsen skole med tilhørende bygninger til høystbydende.
2. Før avhending foretas, må bygningen verdivurderes av godkjent takstmann
3. Eiendommen forutsettes avhendet til næringsformål. Byder må derfor synliggjøre
sysselsetningseffekten ved kjøp av eiendommen.
4. Ved endret bruk, skal Nesseby kommune ha 1. prioritets gjenkjøpsrett til eiendommen
med påstående bygningsmasse for tilsvarende beløp som ved salg, men med
kompensasjon for event. utbedringer og nyoppførte bygninger.
5. Administrasjonen gis fullmakt til avhending av bygget etter offentlig utlysning av salget
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Behandling:
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Fellesforslag:
Nytt pkt. 6:
Stedets karakter må ikke forringes. Det må ikke etableres næringsvirksomhet som ikke er forenelig med de
etablerte tiltak i området.
Ellers som innstillingen.
Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder som følger:
1.

Stedets karakter må ikke forringes. Det må ikke etableres næringsvirksomhet som ikke er forenelig med
de etablerte tiltak i området.

2.

Formannskapet i Nesseby kommune vedtar å avhende eiendommen Gnr. 14 bnr. 22 Fuglåsen skole med
tilhørende bygninger til høystbydende.

3.

Før avhending foretas, må bygningen verdivurderes av godkjent takstmann

4.

Eiendommen forutsettes avhendet til næringsformål. Byder må derfor synliggjøre sysselsetningseffekten
ved kjøp av eiendommen.

5.

Ved endret bruk, skal Nesseby kommune ha 1. prioritets gjenkjøpsrett til eiendommen med påstående
bygningsmasse for tilsvarende beløp som ved salg, men med kompensasjon for event. utbedringer og
nyoppførte bygninger.

6.

Administrasjonen gis fullmakt til avhending av bygget etter offentlig utlysning av salget

PS 08/111 Søknad om dekning av underskudd 2006 og 2007.
Administrasjonens innstilling

1. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å dekke inn overforbruket i kirken for 2006
og 2007 på kr. 102 000,2. Beløpet dekkes over konto … … … ”Kommunestyrets bevilgningsreserve”
3. Bevilgningen er å anse som en ekstraordinær bevilgning, kirkelig fellesråd anmodes om å
tilpasse drifta til det til en hver tid gjeldende budsjett.
4. Påfølgende overforbruk kan ikke forventes dekket av Nesseby kommune. Kirkelig fellesråd
anmodes derfor å søke andre inntektskilder for å få inndekning til nødvendig drift.
Áššeprotokolla - Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Meannudeapmi:
Mearrádusevttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat.
Mearrádusevttohus gielddastivrii čuodjá ná:

5. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å dekke inn overforbruket i kirken for 2006
og 2007 på kr. 102 000,-
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6. Beløpet dekkes over konto 1.20.001.4709.100.000 ”Kommunestyrets bevilgningsreserve”
7. Bevilgningen er å anse som en ekstraordinær bevilgning, kirkelig fellesråd anmodes om å
tilpasse drifta til det til en hver tid gjeldende budsjett.
8. Påfølgende overforbruk kan ikke forventes dekket av Nesseby kommune. Kirkelig fellesråd
anmodes derfor å søke andre inntektskilder for å få inndekning til nødvendig drift.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:

9. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å dekke inn overforbruket i kirken for 2006
og 2007 på kr. 102 000,10. Beløpet dekkes over konto 1.20.001.4709.100.000 ”Kommunestyrets bevilgningsreserve”
11. Bevilgningen er å anse som en ekstraordinær bevilgning, kirkelig fellesråd anmodes om å
tilpasse drifta til det til en hver tid gjeldende budsjett.
12. Påfølgende overforbruk kan ikke forventes dekket av Nesseby kommune. Kirkelig fellesråd
anmodes derfor å søke andre inntektskilder for å få inndekning til nødvendig drift.

PS 08/112 tildeling av hyttertomter på finnmarkseindommens grunn til kommunens
innbyggere.
Administrasjonens innstilling.

Formannskapet viser til at det til planforslag for arealplan 2008 – 2020 er rettet en rekke
innsigelser til etablering av nye hyttefelt og hyttebygging generelt.
- Som ledd i planprosessen søkes det FeFo om 70 % tildeling av hyttetomter til kommunens
innbyggere i regulerte hyttefelt på FeFo grunn. Med kommunes innbyggere menes at
personen må ha bopel adresse i kommune.
- FeFo bes også å vurdere om det ved tildeling av tomt kan settes bestemmelse om forbud
for salg av hytte/hyttetomt til personer utenfor kommunen de første 10 år fra tildeling av
tomt.
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder som følger:

Formannskapet viser til at det til planforslag for arealplan 2008 – 2020 er rettet en rekke
innsigelser til etablering av nye hyttefelt og hyttebygging generelt.
- Som ledd i planprosessen søkes det FeFo om 70 % tildeling av hyttetomter til kommunens
innbyggere i regulerte hyttefelt på FeFo grunn. Med kommunes innbyggere menes at
personen må ha bopel adresse i kommune.
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-

FeFo bes også å vurdere om det ved tildeling av tomt kan settes bestemmelse om forbud
for salg av hytte/hyttetomt til personer utenfor kommunen de første 10 år fra tildeling av
tomt.

PS 08/113 Prosjektplan for samarbeid med Inari kommune
Administrasjonens innstilling

1. Formannskapet godkjenner fremlagte prosjektplan for samarbeid med Inari kommune
2. Formannskapet innvilger kr. 30 000,- til deltakelse på messa, samt dekning av
reisekostnader i forbindelse med besøket.
3. Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.4732.325.000 – ordinært næringsfond
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Fellesforslag:
Nytt pkt. 4:
Formannskapet slutter seg til utkast til den framlagte samarbeidsavtale mellom Inari kommune og Nesseby
kommune.
Vedtaket lyder som følger:
1.

Formannskapet godkjenner fremlagte prosjektplan for samarbeid med Inari kommune

2.

Formannskapet innvilger kr. 30 000,- til deltakelse på messa, samt dekning av reisekostnader i forbindelse
med besøket.

3.

Tilskuddet utgiftsføres 1.24.435.4732.325.000 – ordinært næringsfond

4.

Formannskapet slutter seg til utkast til den framlagte samarbeidsavtale mellom Inari kommune og Nesseby
kommune.

RS 08/25 Oversikt - Resterende planarbeid etter arb.møte 12.08.08
PS 08/114 Nedsetting av utvalg til videre arbeid med arealplanen
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Behandling:
Felles forslag:
Formannskapet nedsetter følgende utvalg til videre arbeid med arealplanen:
Ordfører Inger Katrine Juuso
f.skaps medlem Knut Store
f.skaps medlem Jarle W Andreassen
Utvalget får fullmakt til å forestå meklinger og revidere fremdriftsplanen for arealplanen.
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Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder som følger:
Formannskapet nedsetter følgende utvalg til videre arbeid med arealplanen:
Ordfører Inger Katrine Juuso
f.skaps medlem Knut Store
f.skaps medlem Jarle W Andreassen
Utvalget får fullmakt til å forestå meklinger og revidere fremdriftsplanen for arealplanen.

PS 08/115 Regulering av nytt boligfelt mellom Varangerbotn og glattkjøringsbanen
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 02.09.2008
Behandling:
Viser til befaring 2.9.08 vedr. fremtidig boligfelt.
Felles forslag:
Formannskapet vedtar at området mellom Varangerbotn boligfelt og glattkjøringsbanen blir satt under regulering.
Reguleringsplanarbeidet for Varangerbotn sør stilles i bero.
Det utarbeides et kostnadsoverslag på utarbeidelse av reguleringsplan i området Varangerbotn-Nyborg.
I planen må vannforsyning til Nyborg inngå.
I reguleringsplanen forutsetter formannskapet at området reguleres i flere byggetrinn-etapper.

Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder som følger:
Formannskapet vedtar at området mellom Varangerbotn boligfelt og glattkjøringsbanen blir satt under regulering.
Reguleringsplanarbeidet for Varangerbotn sør stilles i bero.
Det utarbeides et kostnadsoverslag på utarbeidelse av reguleringsplan i området Varangerbotn-Nyborg.
I planen må vannforsyning til Nyborg inngå.
I reguleringsplanen forutsetter formannskapet at området reguleres i flere byggetrinn-etapper.
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