Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Ovdagoddi/Formannskapet
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
31.01.2013
08:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Knut Store
Hanne Iversen
Jarle Andreasen
Tor Gunnar Henriksen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Oddvar Betten

Funksjon
Medlem

Representerer
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Magnhild Mathisen
Marit Kjerstad

Møtte for
Oddvar Betten
Tor Gunnar Henriksen i sak 06/13

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Stian Lindgård
Britt Inger Olsen

Representerer
AP
AP
FRP
Høyre

Rådmann
Møtesekretær
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AP
TVP

Saksnr

Innhold

PS 1/13

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 2/13

Referater

RS 1/13

Eiertilskudd 2013-2016 og budsjett 2013økonomiplan for perioden 2013 -2016 IKA
Finnmark IKS - ettersender dokumenter som skulle fulgt med faktura

RS 2/13

Vedr. fritak for slamgebyr for gnr. 11, bnr. 66, Nyborg

RS 3/13

Viser til brev av 18.10.2012

RS 4/13

Vedr. søknad om reduksjoner av kommunale avgifter, gnr. 13, bnr. 68

RS 5/13

Søknad om reduksjon av kommunale avgifter gnr 11/11

RS 6/13

Søknad om fritak fra feieravgift og slamgebyr-tømming 2012-2013

RS 7/13

Søknad om fritak fra feieravgift og slamgebyr-tømming 2012-2013

RS 8/13

Søknad om redusksjon av kommunale avgifter gbnr 11/11

RS 9/13

Søknad om fritak fra feieravgift og slamgebyr-tømming 2012-2013

RS 10/13

Notat Russlandsprosjektet

RS 11/13

Referatsak om utbedring av Bergeby vannverk

PS 3/13

Privat drift av Nyelv Grustak

PS 4/13

Nye retningslinjer for næringsfondene 2013

PS 5/13

Kjøp av eiendom i Gandvik fra Statens vegvesen - Gnr. 1 Bnr. 12

PS 6/13

Arild Wiltmann Kero m/flere - søknad om punktfeste for hytte i Rasjok

PS 7/13

Tilstandsrapport 2012 - Grunnskolen i Unjárga/ Nesseby

PS 8/13

Flytting av bibliotekene til Varangerbotn

PS 9/13

Varanger Ballklubb - vedr. egenandel kunstgressbane

PS 10/13

Økt finansiering

PS 11/13
PS 12/13

Klage på vedtak om fradeling av eiendom gbnr 11/91 - FSK SAK 123/12.
Jordlovsbehandling – Søknad om fradeling av parsell fra eiendom gbnr 5/34 m.fl

Orienteringssaker:
-

Informasjon om landbrukssaker v/Terese Nyborg

-

Informasjon v/Ole Strømseth om følgende saker
o
o
o

Nytt boligfelt
Oppgradering av vannverk
Utenomhusarbeideet ved oppvekstsenteret

Formannskapet vedtok å behandle PS 6/13 først, vara var innkalt til kun denne saken. Deretter PS 11/13 og 12/13,
da saksbehandler er tilstede for orientering.

Hanne Iversen ble valgt til settevaraordfører i varaordfører Oddvar Bettens fravær.
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PS 1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 31.01.2013
Behandling:

Vedtak:

PS 2/13 Referater
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 31.01.2013
Behandling:
Referatene tatt til orientering.
I tillegg ble flere B-referatsaker diskutert.

RS 1/13 Eiertilskudd 2013-2016 og budsjett 2013økonomiplan for perioden 2013 -2016 IKA Finnmark IKS ettersender dokumenter som skulle fulgt med faktura
RS 2/13 Vedr. fritak for slamgebyr for gnr. 11, bnr. 66, Nyborg
RS 3/13 Viser til brev av 18.10.2012
RS 4/13 Vedr. søknad om reduksjoner av kommunale avgifter, gnr. 13, bnr. 68
RS 5/13 Søknad om reduksjon av kommunale avgifter gnr 11/11
RS 6/13 Søknad om fritak fra feieravgift og slamgebyr-tømming 2012-2013
RS 7/13 Søknad om fritak fra feieravgift og slamgebyr-tømming 2012-2013
RS 8/13 Søknad om redusksjon av kommunale avgifter gbnr 11/11
RS 9/13 Søknad om fritak fra feieravgift og slamgebyr-tømming 2012-2013
RS 10/13 Notat Russlandsprosjektet
RS 11/13 Referatsak om utbedring av Bergeby vannverk

PS 3/13 Privat drift av Nyelv Grustak
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 31.01.2013
Behandling:
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Ordføreren ba formannskapet vurdere hans habilitet da samboeren til hans datter er ansatt i bedriften saken
omhandler.
Formannskapet erklærte ordføreren innhabil og han fratrådte under behandling av saken.
Fellesforslag:
Da tiltaket har stor sysselsetningsmessig verdi for Nesseby Kommune fremmes følgende forslag:
1. Nesseby Maskin AS gis eksklusiv rett til uttak og salg av grus fra Nyelv Grustak. Nesseby kommune,
som fester av grustaket, skal imidlertid ha rett til uttak av grus til eget bruk.
2. Pris på uttak av grus fastsettes til kr. 9,- pr. m3 (eksl. mva)
3. Det forutsettes at Nesseby Maskin AS utarbeider ny driftsplan for Nyelv Grustak og at søknad om
konsesjon utarbeides i samarbeid med Nesseby kommune.
4. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en avtale om drift av grustaket med Nesseby Maskin AS .
Avtalens varighet er på inntil 5 år og kan ensidig sies opp av Nesseby kommune dersom det ikke er drift
på grustaket.
5. Pris for utskipning av sand/grus/pukk over Nyelv Kai settes til kr. 5,- pr. tonn.(eksl. mva.)
Forutsetning i punkt 1-5 er at søker også har arbeidskraft som er bosatt i kommunen, samt at bedriften i tillegg
betaler inn kr 1,- pr tonn til et fond ifb. nedlegging av grustaket.
Votering:
Fellesforslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak lyder som følger:
Da tiltaket har stor sysselsetningsmessig verdi for Nesseby Kommune fremmes følgende forslag:
1. Nesseby Maskin AS gis eksklusiv rett til uttak og salg av grus fra Nyelv Grustak. Nesseby kommune,
som fester av grustaket, skal imidlertid ha rett til uttak av grus til eget bruk.
2. Pris på uttak av grus fastsettes til kr. 9,- pr. m3 (eksl. mva)
3. Det forutsettes at Nesseby Maskin AS utarbeider ny driftsplan for Nyelv Grustak og at søknad om
konsesjon utarbeides i samarbeid med Nesseby kommune.
4. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en avtale om drift av grustaket med Nesseby Maskin AS .
Avtalens varighet er på inntil 5 år og kan ensidig sies opp av Nesseby kommune dersom det ikke er drift
på grustaket.
5. Pris for utskipning av sand/grus/pukk over Nyelv Kai settes til kr. 5,- pr. tonn.(eksl. mva.)
Forutsetning i punkt 1-5 er at søker også har arbeidskraft som er bosatt i kommunen, samt at bedriften i tillegg
betaler inn kr 1,- pr tonn til et fond ifb. nedlegging av grustaket.
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PS 4/13 Nye retningslinjer for næringsfondene 2013
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 31.01.2013
Behandling:
Fellesforslag:
Til Retningslinjenes side 2 §3 pkt. K:
K. Det gis ikke tilskudd til bygging, kjøp eller investering i utleiebygg til boligformål.
Votering:
Fellsforslag enstemmig vedtatt, resten som innstillingen.

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:
1. Nesseby kommunestyre vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for kommunale næringsfond.
2. Saker innkommet etter juni 2012 skal også behandles etter disse retningslinjene, i hht. Vedtak fra
kommunestyret i sak 98/12 av 19.06.12
med formannskapets vedtatte endring til Retningslinjenes side 2 §3 pkt. K:
K. Det gis ikke tilskudd til bygging, kjøp eller investering i utleiebygg til boligformål.

PS 5/13 Kjøp av eiendom i Gandvik fra Statens vegvesen - Gnr. 1 Bnr. 12
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 31.01.2013
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling lyder som følger:
1. Nesseby kommune kjøper eiendommen Gnr. 1 Bnr. 12 fra Statens vegvesen for kr. 150 000,- +
omkostninger, i henhold til tilbud.
2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 - ordinært næringsfond

PS 6/13 Arild Wiltmann Kero m/flere - søknad om punktfeste for hytte i Rasjok
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 31.01.2013
Behandling:
Tor Gunnar Henriksen ba formannskapet vurdere hans habilitet da hans mor er en av søkerne. Formannskapet
erklærte han innhabil og han fratrådte.
Marit Kjerstad tiltrådte som vara.
Forslag fra Marit Kjerstad:
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1. Saken angående punktfeste for Rasjokhytta behandles i hht. Formannskapets vedtak i F.sak 102/12,
17.9.2012 ”Ny behandling – Retningslinjer for kontraktløse bygg i utmark”. Vedtaket må forstås slik at
det er den bygningsloven som gjaldt på det tidspunkt bygget ble satt opp som gjelder. Rasjokhytta ble satt
opp i 1968, og da er det da gjeldende bygningslov som skal brukes (Bygningsloven av 1965) fordi ingen
lover har tilbakevirkende kraft, jfr. Grunnloven §97.
2. Saken skal ikke behandles som en dispensasjonssak da Nesseby kommune ikke hadde noen kommuneplan
med arealplandel i 1968, og fradeling av tomt til uendret bruk ikke er dispensasjonspliktig, jfr.
Miljøverndepartementets uttalelse på generelt grunnlag 2006. Hytta var satt opp og bruken etablert da
området ble avsatt til LNF-område.
3. Søkerne fritas for behandlingsgebyr.

Votering:
Administrasjonens innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme som ble avgitt for Marit Kjerstads forslag.

Formannskapets vedtak lyder som følger:
Søknad fra Arild Wiltmann Kero, Mari-Ann Nilssen og Egil Nilssen om punktfeste for eksisterende hytte i
Rasjokdalen, skal behandles som en dispensasjonssøknad i hht. Plan og Bygningsloven.
Søkerne fritas for behandlingsgebyr.

PS 7/13 Tilstandsrapport 2012 - Grunnskolen i Unjárga/ Nesseby
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 31.01.2013
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:
Unjárgga gielddastivra/ Nesseby kommunestyre tar tilstandsrapporten 2012 til orientering.

PS 8/13 Flytting av bibliotekene til Varangerbotn
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 31.01.2013
Behandling:
Forslag fra Hanne Iversen og Tor Gunnar Henriksen:
1.
2.
3.
4.

Biblioteket flyttes til Varangerbotn, under forutsening av at lokalene ikke skal leies ut til Sametinget.
Det inngås forhandlinger om en 10 årig leieavtale etter tilbudets alternativ 2.
Det igangsettes utredning vedr. lokalisering av bibliotekbussen til de samme lokalene i Varangerbotn.
Samfunnsutvikling får tilført midler for leie av lokaler til biblioteket inntil kr 216000,- pr.år minus
leieinntekter fra Politiet.
Kostnader for leie av lokaler innarbeides i ramma for 2013.
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5. Det investeres i rullereoler til bibliotekdepotet – kr. 150 000,- inkl. montering.
6. Inndekning for 2013 skjer ved budsjettregulering. Fortrinnsvis innen egen ramme .
7. Politiet i Øst-Finnmark tilbys å leie lokaler til Lensmannen i Nesseby på rådhuset. Behovet utredes når
omfanget av samarbeidet er klarlagt.
8. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem leieavtaler og samarbeidsavtale med Politiet i Øst-Finnmark.
Votering:
Hanne Iversen og Tor Gunnar Henriksens forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Biblioteket flyttes til Varangerbotn, under forutsening av at lokalene ikke skal leies ut til Sametinget.
Det inngås forhandlinger om en 10 årig leieavtale etter tilbudets alternativ 2.
Det igangsettes utredning vedr. lokalisering av bibliotekbussen til de samme lokalene i Varangerbotn.
Samfunnsutvikling får tilført midler for leie av lokaler til biblioteket inntil kr 216000,- pr.år minus
leieinntekter fra Politiet.
Kostnader for leie av lokaler innarbeides i ramma for 2013.
Det investeres i rullereoler til bibliotekdepotet – kr. 150 000,- inkl. montering.
Inndekning for 2013 skjer ved budsjettregulering. Fortrinnsvis innen egen ramme .
Politiet i Øst-Finnmark tilbys å leie lokaler til Lensmannen i Nesseby på rådhuset. Behovet utredes når
omfanget av samarbeidet er klarlagt.
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem leieavtaler og samarbeidsavtale med Politiet i Øst-Finnmark.

PS 9/13 Varanger Ballklubb - vedr. egenandel kunstgressbane
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 31.01.2013
Behandling:
Tor Gunnar Henriksen ba formannskapet vurdere hans habilitet da han er trener og revisor i Varanger Ballklubb,
han føler seg også veldig engasjert i klubben og saken.
Formannskapet erklærte Tor Gunnar Henriksen innhabil og han fratrådte under behandling av saken.

Fellesforslag:

Alternativ 2
En legger til grunn en årlig driftskostnad på kr. 35.000 og motregner for årene 2007-2012, dvs.
kr. 210.000 som bevilges av kommunen. Resterende kr. 140.000 kreves innbetalt av VBK.
Votering:
Fellesforslag enstemmig vedtatt.

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:

Alternativ 2 ( i saksutredninga):
En legger til grunn en årlig driftskostnad på kr. 35.000 og motregner for årene 2007-2012, dvs.
kr. 210.000 som bevilges av kommunen. Resterende kr. 140.000 kreves innbetalt av VBK.
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PS 10/13 Økt finansiering
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 31.01.2013
Behandling:
Hanne Iversen ba formannskapet vurdere hennes habilitet da hennes samboer har levert inn anbud på oppdraget.
Formannskapet erklærte Hanne Iversen innhabil og hun fratrådte under behandlingen av saken.

Votering:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:
Det gis tilleggsbevilgning på kr 150 000,- som gir en total ramme på 450 000,- som finansierer utbedring av nytt
tak, bytte av takrenner og pipebeslag.
Kostnadene dekkes inn ved bruk av dispensasjonsfondet

PS 11/13 Klage på vedtak om fradeling av eiendom gbnr 11/91 - FSK SAK 123/12.
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 31.01.2013
Behandling:
Forslag fra Tor Gunnar Henriksen, Høyre:
Alternativ 2.
Formannskapets vedtak om å innvilge fradeling av parsell på inntil 5 daa fra eiendom gbnr 11/91 etter § 12 i
jordloven opprettholdes.
Begrunnelse
Hensynet til arealer for turisme anses for å være samfunnsinteresse av større vekt.
Klagen med formannskapets innstilling sendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse.

Votering:
Administrasjonens innstilling vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for Tor Gunnar Henriksens forslag.

Formannskapets vedtak lyder som følger:
Klagen tas til følge.
Etter jordlovens § 12 avslås søknad om fradeling av parsell på inntil 5 daa fra eiendom gbnr 11/91.
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PS 12/13 Jordlovsbehandling - søknad om fradeling av parsell fra eiendom gbnr 5/34 m fl.
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 31.01.2013
Behandling:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak lyder som følger:
Med hjemmel i Jordlovens § 12 avslås søknad om fradeling av en parsell på ca. 25 dekar fra eiendom gnr 5 bnr 34 i
Sirdagohppe, Nesseby kommune.
Begrunnelse
Det foreligger ikke samfunnsinteresser av større vekt.
Tiltaket er ikke forenlig med planstatus og størrelse for tomt til bolig.

Møtet hevet.
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