Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Gielddastivra/Kommunestyret
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
29.04.2013
18:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Oddvar Betten
Magnhild Mathisen
Jan Hansen
Jørn Stefan Opdahl
Ina K. Store
Anja Noste
Siv Annie Mathisen
Jarle Andreassen
Marit Kjerstad
Tor Gunnar Henriksen
Tone Lise Roska

Funksjon
Varaordfører
Medlem
Medelm
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
SV
AP
AP
AP
AP
SFP
SFP
FRP
TVP
H
H

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Knut Inge Store
Hanne Iversen
Linn Jeanne Muotka
Torgeir Olsen

Funksjon
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
SV
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Astrid Siri
Nina Ingeborg Persen
Sissel Røstgaaard
Arild Johnsen

Møtte for
Representerer
Hanne Iversen
AP
Knut Inge Store
AP
Linn Jeanne Muotka
SV
Var innkalt for Torgeir Olsen men møtte ikke

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stian Lindgård
Odd-Arne Dikkanen

Stilling
Rådmann
Møtesekretær
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PS 8/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 29.04.2013
Behandling:
Spørretimen utgår da det ikke var publikum til stede.
Forslag fra Tor Gunnar Henriksen:
Sak 15/13 og sak 16/13 utsettes på grunn av at kommunestyre representantene ikke fikk saken før 25.04.13, kl.
17.00. Loven sier at saker skal ut senest 7 dager før møte.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Valg av to til å skrive under protokollen:
Sissel Røstgård og Tor Gunnar Henriksen enstemmig valgt til å skrive under protokollen.
Vedtak:
Sak 15/13 og Sak 16/13 utgår av sakskartet.
Sissel Røstgård og Tor Gunnar Henriksen skriver under protokollen.

PS 9/13 Referater
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 29.04.2013
Behandling:
Ingen spørsmål til referater.

Vedtak:
Referatene tatt til orientering.

RS 1/13 Lukking av pålegg etter tilsyn med Nesseby kommune som barnehagemyndighet
RS 2/13 VS: enare stien
RS 3/13 Bevilgning av startlån for videretildeling i 2013
RS 4/13 Innføring av nytt elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) ved stortings- og sametingsvalget
2013 - etablering av mottaksprosjekt i kommunene og og fylkeskommunene
RS 5/13 Kontrollutvalgets årsplan for 2013

PS 10/13 Bosetting av flyktninger 2013 - 2016
Administrasjonens innstilling
1. Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ønsker å bosette flyktinger i kommunen
2. Det bosettes 10 eller flere flytninger pr. år. Antall bosatte flyktninger er avhengig av kommunes kapasitet
til å ta imot flyktninger og tilgangen på boliger
3. Det tilsettes prosjektleder/flyktnigekonsulent og medarbeidere i ny flyktningtjeneste. Prosjektet finansieres
primært ved bruk av integreringstilskudd. Eventuelt så benyttes disposisjonsfond til å dekke disse
kostnadene til tilskudd mottas.
4. Rådmannen får fullmakt til å iverksette bygging eller leie av boenheter til flyktninger
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Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 29.04.2013
Vedtak:
Formannskapets innstilling vedtatt med 12 mot 1 stemmer.
Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
5. Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ønsker å bosette flyktinger i kommunen
6. Det bosettes 10 eller flere flytninger pr. år. Antall bosatte flyktninger er avhengig av kommunes kapasitet
til å ta imot flyktninger og tilgangen på boliger
7. Det tilsettes prosjektleder/flyktnigekonsulent og medarbeidere i ny flyktningtjeneste. Prosjektet finansieres
primært ved bruk av integreringstilskudd. Eventuelt så benyttes disposisjonsfond til å dekke disse
kostnadene til tilskudd mottas.
8. Rådmannen får fullmakt til å iverksette bygging eller leie av boenheter til flyktninger

PS 11/13 Presisering av retningslinjer for næringsfond - Spissing i forhold til satsing på
reiseliv
Administrasjonens innstilling

1. Retningslinjenes §3A blir da som følger:
Det kan gis tilskudd til nyetblering av bedrift, produktuvikling, markedsføringstiltak,
kompetanseheving og tilrettelegging av infrastruktur.
Tilskudd til bedrifter innen reiseliv kan maksimalt støttes med 25% av godkjent
kostnadsoverslag, inntil kr. 200 000,- for fysiske investeringer, og 100 000,- til myke
investeringer.
Tilskudd til andre bedrifter kan maksimalt støttes med 10% av godkjent
kostnadsoverslag, inntil kr. 200 000,- for fysiske investeringer, og 100 000,- til myke
investeringer.
2. Retningslinjenes §3B blir da som følger:
Det kan gis tilskudd til investering i etablerte reiselivsbedrifter, inntil 25% av godkjent
kostnadsoverslag, maks kr. 150 000,-, under forutsetning om at investeringen medfører
reell økt sysselsettingsmessig effekt.
For andre etablerte bedrifter kan det innvilges tilskudd på inntil 10% av godkjent
kostnadsoverslag, maks kr. 100 000,-, under forutsetning om at investeringen medfører
reell økt sysselsettingsmessig effekt.
3. Retningslinjenes §3D blir da som følger:
For tiltak som i særlig grad gir sysselsettings- og næringsmessig effekt for kvinner, vil
det kunne ytes tilskudd med inntil 30% av totalkostnadene innenfor reiseliv, og 15% av
totalkostnadene for andre bedrifter, utover det som er nevnt under § 3 punkt c, dog ikke
over fastsatte maksimumssatser
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.04.2013
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
4. Retningslinjenes §3A blir da som følger:
Det kan gis tilskudd til nyetblering av bedrift, produktuvikling, markedsføringstiltak, kompetanseheving
og tilrettelegging av infrastruktur.
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Tilskudd til bedrifter innen reiseliv kan maksimalt støttes med 25% av godkjent kostnadsoverslag, inntil
kr. 200 000,- for fysiske investeringer, og 100 000,- til myke investeringer.
Tilskudd til andre bedrifter kan maksimalt støttes med 10% av godkjent kostnadsoverslag, inntil kr.
200 000,- for fysiske investeringer, og 100 000,- til myke investeringer.
5. Retningslinjenes §3B blir da som følger:
Det kan gis tilskudd til investering i etablerte reiselivsbedrifter, inntil 25% av godkjent kostnadsoverslag,
maks kr. 150 000,-, under forutsetning om at investeringen medfører reell økt sysselsettingsmessig effekt.
For andre etablerte bedrifter kan det innvilges tilskudd på inntil 10% av godkjent kostnadsoverslag, maks
kr. 100 000,-, under forutsetning om at investeringen medfører reell økt sysselsettingsmessig effekt.
6. Retningslinjenes §3D blir da som følger:
For tiltak som i særlig grad gir sysselsettings- og næringsmessig effekt for kvinner, vil det kunne ytes
tilskudd med inntil 30% av totalkostnadene innenfor reiseliv, og 15% av totalkostnadene for andre
bedrifter, utover det som er nevnt under § 3 punkt c, dog ikke over fastsatte maksimumssatser

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 29.04.2013
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
7. Retningslinjenes §3A blir da som følger:
Det kan gis tilskudd til nyetblering av bedrift, produktuvikling, markedsføringstiltak, kompetanseheving
og tilrettelegging av infrastruktur.
Tilskudd til bedrifter innen reiseliv kan maksimalt støttes med 25% av godkjent kostnadsoverslag, inntil
kr. 200 000,- for fysiske investeringer, og 100 000,- til myke investeringer.
Tilskudd til andre bedrifter kan maksimalt støttes med 10% av godkjent kostnadsoverslag, inntil kr.
200 000,- for fysiske investeringer, og 100 000,- til myke investeringer.
8. Retningslinjenes §3B blir da som følger:
Det kan gis tilskudd til investering i etablerte reiselivsbedrifter, inntil 25% av godkjent kostnadsoverslag,
maks kr. 150 000,-, under forutsetning om at investeringen medfører reell økt sysselsettingsmessig effekt.
For andre etablerte bedrifter kan det innvilges tilskudd på inntil 10% av godkjent kostnadsoverslag, maks
kr. 100 000,-, under forutsetning om at investeringen medfører reell økt sysselsettingsmessig effekt.
9. Retningslinjenes §3D blir da som følger:
For tiltak som i særlig grad gir sysselsettings- og næringsmessig effekt for kvinner, vil det kunne ytes
tilskudd med inntil 30% av totalkostnadene innenfor reiseliv, og 15% av totalkostnadene for andre
bedrifter, utover det som er nevnt under § 3 punkt c, dog ikke over fastsatte maksimumssatser

PS 12/13 Revisjon av løypenettet utmark - Nesseby kommune - Barmark- og
scooterløypenettet
Administrasjonens innstilling

1. Nesseby kommunestyre vedtar følgende forskrift for scooterløyper i Nesseby
kommune.
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§1

Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende
merkede løyper, jfr. kart i målestokk 1 : 50.000 datert Unjárgga gielda/Nesseby kommune XX.
november 2012.
Løype 1 - Klubbvikløypa:
Fra Klubbvik, vest for høyde 198 via Çoskajávri til løype nr. 2 ved Inggájeaggi.
Løype 2 - Nessebyløypa:
Fra parkeringsplassen nord for Nesseby kirkested, etter “Kjærlighetsstien” over myrdrag til
“travbanen” ved jordbruksvei opp Bergebydalen, videre langs sti/traktorvei på vestsiden av
Bergebydalen til Suoidneguolban og Maððavarjohka hyttefelt, med avstikkerløype til nytt
hyttefelt ved Maddevarjohk. Fra Maddevarjohk krysses Bergebyelva via Boaltán og
Leavdnjevárri til Bergebyvann.
Løype 3 - Skálvejávriløypa:
Fra enden av kommunal vei ved Kristine Johnsen, Bunes til Gálbajohka, og fra RV 98 opp
kommunal veg langs Gálbajohka. Videre langs Gálbaljohka etter traktorvei, via
Gálbaljohkmyra, Snurrejávri og Gárdanjunni til Skálvejávri. Fra sør for Skálvejávre til sør av
Gahkkorjávre og videre nord for Stállinvárri til løype 2 ved Suoidneguolban.

Løype 4 - Nyborgløypa:
Fra Nyborglia langs kjøreveien til Nieidavárretoppen. Herfra etter gangsti til der Eliasjohka og
Vuollejohka møtes, videre til løype nr. 3 ved Aldoguolbanvárri.
Løype 5 - Nyborglialøypa:
Fra løypekryss sør for E6/E75 nordover mot Varanger kraft. Europaveien krysses innenfor 50sonen vest for Varanger kraft. Videre nord over Varangerbotn myran til enden av Sukiveien,
derfra etter Sukiveien til Nyborgmoen.Videre etter etablert vei til sør av Nieidevarri.
Avstikkerløype fra nord for Varanger kraft sydøst ned til bensinstasjonen
Løype 6 – Havgajávriløypa
Fra løype nr 5 til langs sørsiden av E6/E75 til syd for ledearmer fra reingjerdet langs
Vuonnabahtjohk vassdraget til Storstyranvannet. Derfra via Einárjavri nordvest til Gjeddevann.
Fra Gjeddevann vest over myrdrag, og nord til Ishavsveien rasteplass ved E6/E75. Fra
rasteplassen og rett vest langs hovedveien til kommunegrensa.
Løype 7 - Varangerbotnløypa:
Etter linjetraseene mot Vesterelv til syd av Rasanoaivi. Derfra øst mot E6, som krysses innenfor
60 sonen inn på kommunal vei. Etter kommunal vei til nedre Vesterelv bru. Videre til sørøstsida
av kommunal vei, langs E6 på østsida av Bjørneberget til Karlebotnhøgda, hvor E6 krysses, til
Karlebotn grustak.
Avstikkerløype fra nedre vesterelv bru til rådhuset.
Løype 8 - Luohkejeaggiløypa:
Fra Karlebotnhøgda til og langs jordbruksveien over Vesterelva, og videre til de vestligste
hyttene ved Luohkejeaggi.
Løype 9 - Holmvannløypa:
Fra løype nr. 7 på Karlebotnsletta ved grustaket over Stranz, etter sommervei over
Njidgumohkki via Vesterelvvannet til Holmvann.
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Avlastningsløype: Fra krysset på Karlebotnsletta via Gárvingáisa til krysningspunkt på
Áddjálásguolban.
Løype 10 - Sirdagohppiløypa:
Fra Sirdagohppi til løype nr. 9 på Karlebotnsletta.
Løype 11 - Álásjávriløypa:
Fra løype nr. 9 ved Mággesuoidnejávri via Rávdoroggi, Sabetluobbal og Leidnunjohka til
Álásoaivejávri.
Avlastningsløype: Fra lille Skitjern langs skibekken til Skivannene ved kommunegrensen
Nesseby/Tana. Åpnes når reindrifta stenger øverdelen av Álásjávriløypa
Løype 12 - Diergiløypa:
Fra løype nr. 9 på Áddjalasguolba til sørenden av Diergijávri etter kjørevegen som benyttes av
reindrifta.
Løype 13 - Nyelvløypa:
Fra Nyelv via Sundejávri med avstikker til østenden, Sábbenjávri med avstikker til østenden,
derfra til Holmvann.
Avlastningsløype: Fra Nyelv ved bygdelagshuset på vestsiden av Nyelva via Goldenvann til
Gressvannet. Åpnes når hovedløypa ikke er farbar på grunn av issvull.

§2

Snøscooterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket
i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen.
Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30.
juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet; se § 9 i nasjonal forskrift til
motorferdselloven.
§3

Denne forskrift trer i kraft straks. Tidligere forskrifter om snøscooterløyper i kommunen
oppheves samtidig.

2. Nesseby kommunestyre vedtar følgende forskrift for barmarksløyper i Nesseby
kommune:
§ 1.
Bruk av motorkjøretøy på barmark kan skje langs følgende traktorveger i forbindelse med transport til hytter
og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking.
Løype 1: Fra enden av kommunal veg på vestsida av Bergebyelva etter kjøreveg over Suoidneguolbba til
Geatkegorsa, Skoarrojohka og Jakobselva. Sideløype fra nedenfor Geatkegorsa til Suoidnecuoppanjohka derfra
over Bergebyelva. Videre nordover langs østsiden av Bergebyelva til krysningspunkt nordøst for
Bearalveaijohka-munningen og derfra til Odd Lams hytte.
Disptrase 1 for lettere kjøretøy (ATV): fra løype nr. 1 på østsiden av Bergebyelva, etter etablert kjørevei til
avkjørsel, ca. 300 meter sør for Pierpoljohkka. Etter godkjent kjørevei inn i nasjonalparken til Pierpolcorro.
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Disptrase 2 for lettere kjøretøy (ATV): Fra enden av løype nr. 1 ved Jakobselva, etter godkjent kjørevei
østover langs Jakobselva til etablert leirplass.
Løype 2: Fra enden av jordbruksveg i Gornitak opp langs Galbajohka etter kjøreveg forbi Galbajokjávri og
Snurrejávri, nord og øst for Gárddanjunlattu, vest for smalt vann og til vestsida av Gahkkorjávri (vann 204).
Løype 3: Fra Nieiddavárri etter kjøreveg om Jokkageačhi over Máttavárri og Davitvárri, på oversida av
Jávrrašmievttajávrrit, ned Davit Lavdnjevárri og til løype 1 ved Skoarrojohka.
Løype 4: Fra enden av opparbeidet veg sør for Karlebotnsletta til nordenden av Njidggujávri/Vesterelvvannet.
Fra denne trasé ved Áddjálasguolbba til sydenden av Njidggujávri/Vesterelvvannet, og over Sikkáguolba/forbi
Siggadalen til Reahpenjohka/Reppenelva.
Løype nr. 5: Fra Nyelv grustak sør etter opparbeidet vei til østsiden av Gressvannet.
§ 2.
Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og
hvor den slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.
§ 3.
Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tiden før 1. juli. Fylkemannen kan stenge barmarksløypene for
trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon.
§ 4.
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 21. januar 2003 nr. 66 om bruk av
motorkjøretøy på barmark langs traktorveger i Unjárgga gielda/Nesseby kommune, Finnmark.

3. Nesseby kommune søker med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av
10. juni 1977 nr. 82 §5 samt forskriftens §4 Fylkesmannen i Finnmark om godkjenning
av vedtatte forskrifter for snøscooterløyper i Nesseby kommune.
4. Nesseby kommune søker med hjemmel i Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark
langs tradisjonelle ferdselsårer i Finnmark §1, fastsatt av Miljøverndepartementet 28. juli
1989, Fylkesmannen i Finnmark om godkjenning av vedtatte forskrifter for
barmarksløyper i Nesseby kommune.
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.11.2012
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
5. Nesseby kommunestyre vedtar følgende forskrift for scooterløyper i Nesseby kommune.
§1
Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jfr. kart i
målestokk 1 : 50.000 datert Unjárgga gielda/Nesseby kommune XX. november 2012.
Løype 1 - Klubbvikløypa:
Fra Klubbvik, vest for høyde 198 via Çoskajávri til løype nr. 2 ved Inggájeaggi.
Løype 2 - Nessebyløypa:
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Fra parkeringsplassen nord for Nesseby kirkested, etter “Kjærlighetsstien” over myrdrag til “travbanen” ved
jordbruksvei opp Bergebydalen, videre langs sti/traktorvei på vestsiden av Bergebydalen til Suoidneguolban og
Maððavarjohka hyttefelt, med avstikkerløype til nytt hyttefelt ved Maddevarjohk. Fra Maddevarjohk krysses
Bergebyelva via Boaltán og Leavdnjevárri til Bergebyvann.
Løype 3 - Skálvejávriløypa:
Fra enden av kommunal vei ved Per Johnsen, Bunes til Gálbajohka, og fra RV 98 opp kommunal veg langs
Gálbajohka. Videre langs Gálbaljohka etter traktorvei, via Gálbaljohkmyra, Snurrejávri og Gárdanjunni til
Skálvejávri. Videre over Gahkkorjávre til nordsiden av Stállinvárre og derfra til løype nr 2 ved Suoidneguolban.
Løype 4 - Nyborgløypa:
Fra Nyborglia langs kjøreveien til Nieidavárretoppen. Herfra etter gangsti til der Eliasjohka og Vuollejohka møtes,
videre til løype nr. 3 ved Aldoguolbanvárri.
Løype 5 - Nyborglialøypa:
Fra løypekryss sør for E6/E75 nordover mot Varanger kraft. Europaveien krysses innenfor 50-sonen vest for
Varanger kraft. Videre nord over Varangerbotn myran mellom reingata og lysløypa. Derfra nordøst mot
Nyborgmoen.
Avstikkerløype fra nord for Varanger kraft sydøst ned til bensinstasjonen
Løype 6 – Havgajávriløypa
Fra løype nr 5 til langs sørsiden av E6/E75 til syd for ledearmer fra reingjerdet langs Vuonnabahtjohk vassdraget til
Storstyranvannet. Derfra via Einárjavri nordvest til Gjeddevann. Fra Gjeddevann vest over myrdrag, og nord til
Ishavsveien rasteplass ved E6/E75. Fra rasteplassen og rett vest langs hovedveien til kommunegrensa.
Løype 7 - Varangerbotnløypa:
Etter linjetraseene mot Vesterelv til syd av Rasanoaivi. Derfra øst mot E6, som krysses innenfor 60 sonen inn på
kommunal vei. Etter kommunal vei til nedre Vesterelv bru. Videre til sørøstsida av kommunal vei, langs E6 på
østsida av Bjørneberget til Karlebotnhøgda, hvor E6 krysses, til Karlebotn grustak.
Avstikkerløype fra nedre vesterelv bru til rådhuset.
Løype 8 - Luohkejeaggiløypa:
Fra Karlebotnhøgda til og langs jordbruksveien over Vesterelva, og videre til de vestligste hyttene ved
Luohkejeaggi.
Løype 9 - Holmvannløypa:
Fra løype nr. 7 på Karlebotnsletta ved grustaket over Gárvingáisá, etter sommervei over Njidgumohkki via
Vesterelvvannet til Holmvann.
Løype 10 - Sirdagohppiløypa:
Fra Sirdagohppi til løype nr. 9 på Karlebotnsletta.
Løype 11 - Álásjávriløypa:
Fra løype nr. 9 ved Mággesuoidnejávri via Rávdoroggi, Sabetluobbal og Leidnunjohka til Álásoaivejávri.
Avlastningsløype: Fra lille Skitjern langs skibekken til Skivannene ved kommunegrensen Nesseby/Tana. Åpnes når
reindrifta stenger øverdelen av Álásjávriløypa
Løype 12 - Diergiløypa:
Fra løype nr. 9 på Karlebotnsletta via Gervenjávri til sørenden av Diergijávri etter kjørevegen som benyttes av
reindrifta.
Løype 13 - Nyelvløypa:
Fra Nyelv via Sundejávri med avstikker til østenden, Sábbenjávri med avstikker til østenden, derfra til Holmvann
og videre til Stohkkemuorloobbal
Avlastningsløype: Fra Nyelv ved bygdelagshuset på vestsiden av Nyelva via Goldenvann til Gressvannet. Åpnes
når hovedløypa ikke er farbar på grunn av issvull.

§2
Snøscooterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når
kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen.
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Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom
Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet; se § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.
§3
Denne forskrift trer i kraft straks. Tidligere forskrifter om snøscooterløyper i kommunen oppheves samtidig.

6. Nesseby kommunestyre vedtar følgende forskrift for barmarksløyper i Nesseby kommune:
§ 1.
Bruk av motorkjøretøy på barmark kan skje langs følgende traktorveger i forbindelse med transport til hytter
og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking.
Løype 1: Fra enden av kommunal veg på vestsida av Bergebyelva etter kjøreveg over Suoidneguolbba til
Geatkegorsa, Skoarrojohka og Jakobselva. Sideløyper fra nedenfor Geatkegorsa til Suoidnecuoppanjohka
derfra over Bergebyelva. Videre nordover langs østsiden av Bergebyelva til krysningspunkt nordøst for
Bearalveaijohka-munningen og via Njunesvárdulpu til Bergebyvatnet/Suovvejávri.
Disptrase 1 for lettere kjøretøy (ATV): fra løype nr. 1 på østsiden av Bergebyelva, etter etablert kjørevei til
avkjørsel, ca. 300 meter sør for Pierpoljohkka. Etter godkjent kjørevei inn i nasjonalparken til Pierpolcorro.
Disptrase 2 for lettere kjøretøy (ATV): Fra enden av løype nr. 1 ved Jakobselva, etter godkjent kjørevei
østover langs Jakobselva til etablert leirplass.
Løype 2: Fra enden av jordbruksveg i Gornitak opp langs Galbajohka etter kjøreveg forbi Galbajokjávri og
Snurrejávri, nord og øst for Gárddanjunlattu, vest for smalt vann og til vestsida av Gahkkorjávri (vann 204).
Løype 3: Fra Nieiddavárri etter kjøreveg om Jokkageačhi over Máttavárri og Davitvárri, på oversida av
Jávrrašmievttajávrrit, ned Davit Lavdnjevárri og til løype 1 ved Skoarrojohka.
Løype 4: Fra enden av opparbeidet veg sør for Karlebotnsletta til nordenden av Njidggujávri/Vesterelvvannet.
Fra denne trasé ved Áddjálasguolbba til sydenden av Njidggujávri/Vesterelvvannet, og over Sikkáguolba/forbi
Siggadalen til Reahpenjohka/Reppenelva.
Løype nr. 5: Fra Nyelv grustak sør etter opparbeidet vei til østsiden av Gressvannet.
§ 2.
Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og
hvor den slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.
§ 3.
Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tiden før 1. juli. Fylkemannen kan stenge barmarksløypene for
trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon.
§ 4.
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 21. januar 2003 nr. 66 om bruk av
motorkjøretøy på barmark langs traktorveger i Unjárgga gielda/Nesseby kommune, Finnmark.
7. Nesseby kommune søker med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr.
82 §5 samt forskriftens §4 Fylkesmannen i Finnmark om godkjenning av vedtatte forskrifter for
snøscooterløyper i Nesseby kommune.
8. Nesseby kommune søker med hjemmel i Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs
tradisjonelle ferdselsårer i Finnmark §1, fastsatt av Miljøverndepartementet 28. juli 1989, Fylkesmannen i
Finnmark om godkjenning av vedtatte forskrifter for barmarksløyper i Nesseby kommune.
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Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.04.2013
Behandling:
Forslag fra Tor Gunnar Henriksen:
På bakgrunn av mange negative høringsuttalelser foreslås det at snescooter løype nr 3 blir som i dag.
Ny foreslått trase mellom Skalvejavri og Maddervarrejohka strykes.
Resten som innstillinga.
Forslag fra Jarle Andreassen:
I tillegg til at løype 3 beholdes som i dag , etableres en ny løype mellom Skalvejavri og Stallinvarri til
hytteområder.
Dette for å avlaste deler av trafikken gjennom hytteområdene.
Votering:
Tor Gunnar Henriksens forslag falt med 4 mot 1 stemme.
Jarle Andreassens forslag falt med 4 mot 1 stemme.
Administrasjonens innstilling vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
9. Nesseby kommunestyre vedtar følgende forskrift for scooterløyper i Nesseby kommune.
§1
Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende
merkede løyper, jfr. kart i målestokk 1 : 50.000 datert Unjárgga gielda/Nesseby kommune XX.
november 2012.
Løype 1 - Klubbvikløypa:
Fra Klubbvik, vest for høyde 198 via Çoskajávri til løype nr. 2 ved Inggájeaggi.
Løype 2 - Nessebyløypa:
Fra parkeringsplassen nord for Nesseby kirkested, etter “Kjærlighetsstien” over myrdrag til
“travbanen” ved jordbruksvei opp Bergebydalen, videre langs sti/traktorvei på vestsiden av
Bergebydalen til Suoidneguolban og Maððavarjohka hyttefelt, med avstikkerløype til nytt
hyttefelt ved Maddevarjohk. Fra Maddevarjohk krysses Bergebyelva via Boaltán og
Leavdnjevárri til Bergebyvann.
Løype 3 - Skálvejávriløypa:
Fra enden av kommunal vei ved Kristine Johnsen, Bunes til Gálbajohka, og fra RV 98 opp
kommunal veg langs Gálbajohka. Videre langs Gálbaljohka etter traktorvei, via
Gálbaljohkmyra, Snurrejávri og Gárdanjunni til Skálvejávri. Fra sør for Skálvejávre til sør av
Gahkkorjávre og videre nord for Stállinvárri til løype 2 ved Suoidneguolban.

Løype 4 - Nyborgløypa:
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Fra Nyborglia langs kjøreveien til Nieidavárretoppen. Herfra etter gangsti til der Eliasjohka og
Vuollejohka møtes, videre til løype nr. 3 ved Aldoguolbanvárri.
Løype 5 - Nyborglialøypa:
Fra løypekryss sør for E6/E75 nordover mot Varanger kraft. Europaveien krysses innenfor 50sonen vest for Varanger kraft. Videre nord over Varangerbotn myran til enden av Sukiveien,
derfra etter Sukiveien til Nyborgmoen.Videre etter etablert vei til sør av Nieidevarri.
Avstikkerløype fra nord for Varanger kraft sydøst ned til bensinstasjonen
Løype 6 – Havgajávriløypa
Fra løype nr 5 til langs sørsiden av E6/E75 til syd for ledearmer fra reingjerdet langs
Vuonnabahtjohk vassdraget til Storstyranvannet. Derfra via Einárjavri nordvest til Gjeddevann.
Fra Gjeddevann vest over myrdrag, og nord til Ishavsveien rasteplass ved E6/E75. Fra
rasteplassen og rett vest langs hovedveien til kommunegrensa.
Løype 7 - Varangerbotnløypa:
Etter linjetraseene mot Vesterelv til syd av Rasanoaivi. Derfra øst mot E6, som krysses innenfor
60 sonen inn på kommunal vei. Etter kommunal vei til nedre Vesterelv bru. Videre til sørøstsida
av kommunal vei, langs E6 på østsida av Bjørneberget til Karlebotnhøgda, hvor E6 krysses, til
Karlebotn grustak.
Avstikkerløype fra nedre vesterelv bru til rådhuset.
Løype 8 - Luohkejeaggiløypa:
Fra Karlebotnhøgda til og langs jordbruksveien over Vesterelva, og videre til de vestligste
hyttene ved Luohkejeaggi.
Løype 9 - Holmvannløypa:
Fra løype nr. 7 på Karlebotnsletta ved grustaket over Stranz, etter sommervei over
Njidgumohkki via Vesterelvvannet til Holmvann.
Avlastningsløype: Fra krysset på Karlebotnsletta via Gárvingáisa til krysningspunkt på
Áddjálásguolban.
Løype 10 - Sirdagohppiløypa:
Fra Sirdagohppi til løype nr. 9 på Karlebotnsletta.
Løype 11 - Álásjávriløypa:
Fra løype nr. 9 ved Mággesuoidnejávri via Rávdoroggi, Sabetluobbal og Leidnunjohka til
Álásoaivejávri.
Avlastningsløype: Fra lille Skitjern langs skibekken til Skivannene ved kommunegrensen
Nesseby/Tana. Åpnes når reindrifta stenger øverdelen av Álásjávriløypa
Løype 12 - Diergiløypa:
Fra løype nr. 9 på Áddjalasguolba til sørenden av Diergijávri etter kjørevegen som benyttes av
reindrifta.
Løype 13 - Nyelvløypa:
Fra Nyelv via Sundejávri med avstikker til østenden, Sábbenjávri med avstikker til østenden,
derfra til Holmvann.
Avlastningsløype: Fra Nyelv ved bygdelagshuset på vestsiden av Nyelva via Goldenvann til
Gressvannet. Åpnes når hovedløypa ikke er farbar på grunn av issvull.
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§2

Snøscooterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket
i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen.
Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30.
juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet; se § 9 i nasjonal forskrift til
motorferdselloven.
§3

Denne forskrift trer i kraft straks. Tidligere forskrifter om snøscooterløyper i kommunen
oppheves samtidig.

10. Nesseby kommunestyre vedtar følgende forskrift for barmarksløyper i Nesseby
kommune:
§ 1.
Bruk av motorkjøretøy på barmark kan skje langs følgende traktorveger i forbindelse med transport til hytter
og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking.
Løype 1: Fra enden av kommunal veg på vestsida av Bergebyelva etter kjøreveg over Suoidneguolbba til
Geatkegorsa, Skoarrojohka og Jakobselva. Sideløype fra nedenfor Geatkegorsa til Suoidnecuoppanjohka derfra
over Bergebyelva. Videre nordover langs østsiden av Bergebyelva til krysningspunkt nordøst for
Bearalveaijohka-munningen og derfra til Odd Lams hytte.
Disptrase 1 for lettere kjøretøy (ATV): fra løype nr. 1 på østsiden av Bergebyelva, etter etablert kjørevei til
avkjørsel, ca. 300 meter sør for Pierpoljohkka. Etter godkjent kjørevei inn i nasjonalparken til Pierpolcorro.
Disptrase 2 for lettere kjøretøy (ATV): Fra enden av løype nr. 1 ved Jakobselva, etter godkjent kjørevei
østover langs Jakobselva til etablert leirplass.
Løype 2: Fra enden av jordbruksveg i Gornitak opp langs Galbajohka etter kjøreveg forbi Galbajokjávri og
Snurrejávri, nord og øst for Gárddanjunlattu, vest for smalt vann og til vestsida av Gahkkorjávri (vann 204).
Løype 3: Fra Nieiddavárri etter kjøreveg om Jokkageačhi over Máttavárri og Davitvárri, på oversida av
Jávrrašmievttajávrrit, ned Davit Lavdnjevárri og til løype 1 ved Skoarrojohka.
Løype 4: Fra enden av opparbeidet veg sør for Karlebotnsletta til nordenden av Njidggujávri/Vesterelvvannet.
Fra denne trasé ved Áddjálasguolbba til sydenden av Njidggujávri/Vesterelvvannet, og over Sikkáguolba/forbi
Siggadalen til Reahpenjohka/Reppenelva.
Løype nr. 5: Fra Nyelv grustak sør etter opparbeidet vei til østsiden av Gressvannet.
§ 2.
Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og
hvor den slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.
§ 3.
Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tiden før 1. juli. Fylkemannen kan stenge barmarksløypene for
trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon.
§ 4.
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Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 21. januar 2003 nr. 66 om bruk av
motorkjøretøy på barmark langs traktorveger i Unjárgga gielda/Nesseby kommune, Finnmark.

11. Nesseby kommune søker med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av
10. juni 1977 nr. 82 §5 samt forskriftens §4 Fylkesmannen i Finnmark om godkjenning
av vedtatte forskrifter for snøscooterløyper i Nesseby kommune.
12. Nesseby kommune søker med hjemmel i Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark
langs tradisjonelle ferdselsårer i Finnmark §1, fastsatt av Miljøverndepartementet 28. juli
1989, Fylkesmannen i Finnmark om godkjenning av vedtatte forskrifter for
barmarksløyper i Nesseby kommune.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 29.04.2013
Behandling:
Forslag fra Jarle Andreassen:
”I tillegg til innstillingen fremmes følgende forslag:
Det etableres en ny løype mellom Skalvejavri og Stallinvarri som beskrevet i formannskapets innstilling , i tilegg
beholdes løype 3 Skalvejavri med forbindelse til løype 2 Nessebyløypa løypa som i dag.
Dette for å avlaste deler av trafikken gjennom hytteområdet.”
Forslag fra Marit Kjerstad:
”På grunn av mange negative høringsuttalelser foreslås det at snescooterløype nr. 3 blir som i dag.
Ny foreslått trase mellom Skalvejavri og Maddevarjohkka strykes. Resten som innstillingen.”
Marit kjerstad.
Votering:
Marit kjerstads forslag:
Marit Kjerstadsforslag falt med 11 mot 3 stemmer.

Jarle Andreassens forslag:
Jarle Andreassens forslag falt med 8 mot 6 stemmer.
Vedtak:
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Formannskapets innstilling vedtatt med 8 mot 6 stemmer.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

13. Nesseby kommunestyre vedtar følgende forskrift for scooterløyper i Nesseby kommune.
§1
Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende
merkede løyper, jfr. kart i målestokk 1 : 50.000 datert Unjárgga gielda/Nesseby kommune XX.
november 2012.
Løype 1 - Klubbvikløypa:
Fra Klubbvik, vest for høyde 198 via Çoskajávri til løype nr. 2 ved Inggájeaggi.
Løype 2 - Nessebyløypa:
Fra parkeringsplassen nord for Nesseby kirkested, etter “Kjærlighetsstien” over myrdrag til
“travbanen” ved jordbruksvei opp Bergebydalen, videre langs sti/traktorvei på vestsiden av
Bergebydalen til Suoidneguolban og Maððavarjohka hyttefelt, med avstikkerløype til nytt
hyttefelt ved Maddevarjohk. Fra Maddevarjohk krysses Bergebyelva via Boaltán og
Leavdnjevárri til Bergebyvann.
Løype 3 - Skálvejávriløypa:
Fra enden av kommunal vei ved Kristine Johnsen, Bunes til Gálbajohka, og fra RV 98 opp
kommunal veg langs Gálbajohka. Videre langs Gálbaljohka etter traktorvei, via
Gálbaljohkmyra, Snurrejávri og Gárdanjunni til Skálvejávri. Fra sør for Skálvejávre til sør av
Gahkkorjávre og videre nord for Stállinvárri til løype 2 ved Suoidneguolban.

Løype 4 - Nyborgløypa:
Fra Nyborglia langs kjøreveien til Nieidavárretoppen. Herfra etter gangsti til der Eliasjohka og
Vuollejohka møtes, videre til løype nr. 3 ved Aldoguolbanvárri.
Løype 5 - Nyborglialøypa:
Fra løypekryss sør for E6/E75 nordover mot Varanger kraft. Europaveien krysses innenfor 50sonen vest for Varanger kraft. Videre nord over Varangerbotn myran til enden av Sukiveien,
derfra etter Sukiveien til Nyborgmoen.Videre etter etablert vei til sør av Nieidevarri.
Avstikkerløype fra nord for Varanger kraft sydøst ned til bensinstasjonen
Løype 6 – Havgajávriløypa
Fra løype nr 5 til langs sørsiden av E6/E75 til syd for ledearmer fra reingjerdet langs
Vuonnabahtjohk vassdraget til Storstyranvannet. Derfra via Einárjavri nordvest til Gjeddevann.
Fra Gjeddevann vest over myrdrag, og nord til Ishavsveien rasteplass ved E6/E75. Fra
rasteplassen og rett vest langs hovedveien til kommunegrensa.
Løype 7 - Varangerbotnløypa:
Etter linjetraseene mot Vesterelv til syd av Rasanoaivi. Derfra øst mot E6, som krysses innenfor
60 sonen inn på kommunal vei. Etter kommunal vei til nedre Vesterelv bru. Videre til sørøstsida
av kommunal vei, langs E6 på østsida av Bjørneberget til Karlebotnhøgda, hvor E6 krysses, til
Karlebotn grustak.
Avstikkerløype fra nedre vesterelv bru til rådhuset.
Løype 8 - Luohkejeaggiløypa:
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Fra Karlebotnhøgda til og langs jordbruksveien over Vesterelva, og videre til de vestligste
hyttene ved Luohkejeaggi.
Løype 9 - Holmvannløypa:
Fra løype nr. 7 på Karlebotnsletta ved grustaket over Stranz, etter sommervei over
Njidgumohkki via Vesterelvvannet til Holmvann.
Avlastningsløype: Fra krysset på Karlebotnsletta via Gárvingáisa til krysningspunkt på
Áddjálásguolban.
Løype 10 - Sirdagohppiløypa:
Fra Sirdagohppi til løype nr. 9 på Karlebotnsletta.
Løype 11 - Álásjávriløypa:
Fra løype nr. 9 ved Mággesuoidnejávri via Rávdoroggi, Sabetluobbal og Leidnunjohka til
Álásoaivejávri.
Avlastningsløype: Fra lille Skitjern langs skibekken til Skivannene ved kommunegrensen
Nesseby/Tana. Åpnes når reindrifta stenger øverdelen av Álásjávriløypa
Løype 12 - Diergiløypa:
Fra løype nr. 9 på Áddjalasguolba til sørenden av Diergijávri etter kjørevegen som benyttes av
reindrifta.
Løype 13 - Nyelvløypa:
Fra Nyelv via Sundejávri med avstikker til østenden, Sábbenjávri med avstikker til østenden,
derfra til Holmvann.
Avlastningsløype: Fra Nyelv ved bygdelagshuset på vestsiden av Nyelva via Goldenvann til
Gressvannet. Åpnes når hovedløypa ikke er farbar på grunn av issvull.

§2

Snøscooterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket
i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen.
Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30.
juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet; se § 9 i nasjonal forskrift til
motorferdselloven.
§3

Denne forskrift trer i kraft straks. Tidligere forskrifter om snøscooterløyper i kommunen
oppheves samtidig.

14. Nesseby kommunestyre vedtar følgende forskrift for barmarksløyper i Nesseby
kommune:
§ 1.
Bruk av motorkjøretøy på barmark kan skje langs følgende traktorveger i forbindelse med transport til hytter
og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking.

Side 16 av 23

Løype 1: Fra enden av kommunal veg på vestsida av Bergebyelva etter kjøreveg over Suoidneguolbba til
Geatkegorsa, Skoarrojohka og Jakobselva. Sideløype fra nedenfor Geatkegorsa til Suoidnecuoppanjohka derfra
over Bergebyelva. Videre nordover langs østsiden av Bergebyelva til krysningspunkt nordøst for
Bearalveaijohka-munningen og derfra til Odd Lams hytte.
Disptrase 1 for lettere kjøretøy (ATV): fra løype nr. 1 på østsiden av Bergebyelva, etter etablert kjørevei til
avkjørsel, ca. 300 meter sør for Pierpoljohkka. Etter godkjent kjørevei inn i nasjonalparken til Pierpolcorro.
Disptrase 2 for lettere kjøretøy (ATV): Fra enden av løype nr. 1 ved Jakobselva, etter godkjent kjørevei
østover langs Jakobselva til etablert leirplass.
Løype 2: Fra enden av jordbruksveg i Gornitak opp langs Galbajohka etter kjøreveg forbi Galbajokjávri og
Snurrejávri, nord og øst for Gárddanjunlattu, vest for smalt vann og til vestsida av Gahkkorjávri (vann 204).
Løype 3: Fra Nieiddavárri etter kjøreveg om Jokkageačhi over Máttavárri og Davitvárri, på oversida av
Jávrrašmievttajávrrit, ned Davit Lavdnjevárri og til løype 1 ved Skoarrojohka.
Løype 4: Fra enden av opparbeidet veg sør for Karlebotnsletta til nordenden av Njidggujávri/Vesterelvvannet.
Fra denne trasé ved Áddjálasguolbba til sydenden av Njidggujávri/Vesterelvvannet, og over Sikkáguolba/forbi
Siggadalen til Reahpenjohka/Reppenelva.
Løype nr. 5: Fra Nyelv grustak sør etter opparbeidet vei til østsiden av Gressvannet.
§ 2.
Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og
hvor den slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.
§ 3.
Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tiden før 1. juli. Fylkemannen kan stenge barmarksløypene for
trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon.
§ 4.
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 21. januar 2003 nr. 66 om bruk av
motorkjøretøy på barmark langs traktorveger i Unjárgga gielda/Nesseby kommune, Finnmark.

15. Nesseby kommune søker med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av
10. juni 1977 nr. 82 §5 samt forskriftens §4 Fylkesmannen i Finnmark om godkjenning
av vedtatte forskrifter for snøscooterløyper i Nesseby kommune.
16. Nesseby kommune søker med hjemmel i Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark
langs tradisjonelle ferdselsårer i Finnmark §1, fastsatt av Miljøverndepartementet 28. juli
1989, Fylkesmannen i Finnmark om godkjenning av vedtatte forskrifter for
barmarksløyper i Nesseby kommune.

PS 13/13 Rehabilitering av Kløvnes Havn - Vedtak om igangsetting av prosjekt utvidelse
av eksisterende kai
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 29.04.2013
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak lyder som følger:
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1. Nesseby kommune vedtar å igangsette utvidelse av Kløvnes Allmenningskai i henhold til det utarbeidete
forprosjektet del 3 fra Steffcon i januar 2010.
2. Den totale kostnadsrammen for prosjektet er kr 3 100.000,- inklusive mva. Tiltaket gjennomføres i 2013
3. Prosjektet finansieres slik;
Tilskudd fra Sametinget
kr. 500.000,Netto tilskudd fra kystverket
kr. 1.656.000,Tilskudd fra Nesseby fiskarlag, mottatt i 2012
kr. 132.000,Mva kompensasjon (Egenandel)
kr. 620.000,Bruk av lån tatt opp i 2011 (Egenandel)
kr. 192.000,Total
kr. 3.100.000,4. Allerede brukte kostnader på kr. 500 000,- innbefatter prosjektering, kaiutstyr og prosjektledelse frem til
nå.
5. Hele tiltaket, så nær som kr. 46 000 som er utgiftsført på prosjekt P437 i 2012, reguleres inn i
årsbudsjettet for 2013
6. Tiltaket vil ikke få vesentlige følger for drifta.
7. Avvik i prosjektets framdrift eller finansiering meldes fortløpende og skriftlig til rådmannen og
formannskapet.
8. Som styringsgruppe oppnevnes administrativt næringsutvalg, som gis fullmakt til å fatte beslutninger om
uforutsette tiltak innenfor den vedtatte finansieringsrammen på kr. 3.100. 000,-

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 29.04.2013
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

9. Nesseby kommune vedtar å igangsette utvidelse av Kløvnes Allmenningskai i henhold til
det utarbeidete forprosjektet del 3 fra Steffcon i januar 2010.
10. Den totale kostnadsrammen for prosjektet er kr 3 100.000,- inklusive mva. Tiltaket
gjennomføres i 2013
11. Prosjektet finansieres slik;
Tilskudd fra Sametinget
kr. 500.000,Netto tilskudd fra kystverket
kr. 1.656.000,Tilskudd fra Nesseby fiskarlag, mottatt i 2012
kr. 132.000,Mva kompensasjon (Egenandel)
kr. 620.000,Bruk av lån tatt opp i 2011 (Egenandel)
kr. 192.000,Total
kr. 3.100.000,12. Allerede brukte kostnader på kr. 500 000,- innbefatter prosjektering, kaiutstyr og
prosjektledelse frem til nå.
13. Hele tiltaket, så nær som kr. 46 000 som er utgiftsført på prosjekt P437 i 2012, reguleres
inn i årsbudsjettet for 2013
14. Tiltaket vil ikke få vesentlige følger for drifta.
15. Avvik i prosjektets framdrift eller finansiering meldes fortløpende og skriftlig til
rådmannen og formannskapet.
16. Som styringsgruppe oppnevnes administrativt næringsutvalg, som gis fullmakt til å fatte
beslutninger om uforutsette tiltak innenfor den vedtatte finansieringsrammen på kr.
3.100. 000,-
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PS 14/13 Finansiering byggetrinn II - Nesseby Oppvekstesenter
Administrasjonens innstilling

1. Nesseby kommune vedtar å gjennomføre ”Samfunnshus byggetrinn II” ved Nesseby
Oppvekstsenter. I prosjektet inngår rehabilitering av garderober og
samfunnshus/gymsal. Rehabilitering av tak, utvendig kledning og skifte av vinduer
trekkes ut av de opprinnelige planer og inngår ikke i prosjektet.
2. Kostnadsrammen er på kr. 12,8 mill inkl. mva. Prosjektet gjennomføres i løpet av
sommeren/høsten 2013.
3. ”Samfunnhus byggetrinn II” med en ramme på kr. 9,3 mill og bevilgning til prosjekt
”gangsti/vannskade” på kr. 2,6 mill slås sammen til ett prosjekt ”Samfunnhus byggetrinn
II”. Mva. kompensasjon på kr. 2.560.000 inngår i finansieringsplanen. I tillegg bevilges
det kr. 460.000 over kapitalfond.

4. Finansieringplan i ks-sak 06/12 og ks-sak 54/12 erstattes. Ny finansieringsplan for
”Samfunnshus Byggetrinn II” blir som følger:
a) Spillemidler
b) Bruk av lån (vedtatt i oppr. budsjett 2012)
c) Bruk av lån (overf. fra byggetrinn I)
d) Bruk av lån ( ks-sak -54/12)
e) Mva. komp.
f) Bruk av kapitalfond
Sum

5. Følgende er allerede brukt tidligere år:
a) Utgifter
Finansiering:
a) Spillemidler
kr. 1.750.000
b) Bruk av lån
kr. 4.550.000
c) Bruk av ubrukte lånemidler
kr. 880.000
d) Mva. komp. drift
kr. 2.120.000……
Rest ved årsskiftet

kr. 1.750.000
kr. 4.550.000
kr.
880.000
kr. 2.600.000
kr. 2.560.000
kr.
460.000
kr. 12.800.000

kr. 2.354.000

kr. 9.300.000
kr. 6.946.000

6. Restbevilgning og restfinansiering reguleres inn i investeringsbudsjettet med 9/10 deler i
2013 og 1/10 del i 2014
7. Driftsvirkning etter investeringen:
a) Økte el.kostnader etter montering av varmekabler i gangsti: kr. 100.000
8. Finansiering av driftsvirkningen:
Driftsrammen for Plan og Utvikling økes med kr. 100.000 fom. 2014
9. Avvik i prosjektets fremdrift eller finansiering meldes fortløpende og skriftlig til
formannskapet via rådmannen.
10. Punkt 7. og 8. utgår dersom det ikke blir montert varmekabler i gangstien.
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Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.04.2013
Behandling:
Trukket fra sakskartet. Saken utsettes til neste møte.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 29.04.2013
Behandling:

1. Magnhild Mathisen spurte om hvordan tilstanden er på dreneringsanleggene og taket er.
2. Tor Gunnar Henriksen spurte om noen kunne stilles til ansvar i forhold til problemene som har oppstått
etter ombygginga av oppvekstsenteret.
1. Rådmannen svarte på hva som er status, og hva som blir gjort for å utbedre dreneringssituasjonen rundt
bygget.
2. Rådmannen svarte at det vil bli vurdert om noen kan stilles juridisk til ansvar for de feil som er blitt gjort i
forbindelse med byggeprosessen.
Administrasjonens alternative innstilling enstemmig vedtatt.
Formannskapet ønsker befaring på oppvekstsenteret j.fr. sak om byggetrinn II

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Nesseby kommune vedtar å gjennomføre ”Samfunnshus byggetrinn II” ved Nesseby Oppvekstsenter. I
prosjektet inngår rehabilitering av garderober og samfunnshus/gymsal samt rehabilitering av tak.
Utvendig kledning og skifte av vinduer trekkes ut av de opprinnelige planer og inngår ikke i prosjektet.
2. Kostnadsrammen er på kr. 14,2 mill inkl. mva. Prosjektet gjennomføres i løpet av sommeren/høsten 2013.
3. ”Samfunnhus byggetrinn II” med en ramme på kr. 9,3 mill og bevilgning til prosjekt ”gangsti/vannskade”
på kr. 2,6 mill slås sammen til ett prosjekt ”Samfunnhus byggetrinn II”. Mva. kompensasjon på kr.
2.880.000 inngår i finansieringsplanen. I tillegg bevilges det kr. 1.740.000 over kapitalfondet.
4. Finansieringplan i ks-sak 06/12 og ks-sak 54/12 erstattes. Ny finansieringsplan for ”Samfunnshus
Byggetrinn II” blir som følger:
a) Spillemidler
b) Bruk av lån (vedtatt i oppr. budsjett 2012)
c) Bruk av lån (overf. fra byggetrinn I)
d) Bruk av lån ( ks-sak -54/12)
e) Mva. komp.
f) Bruk av kapitalfond
Sum

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

5. Følgende er allerede brukt tidligere år:
e) Utgifter
Finansiering:
b) Spillemidler
kr. 1.750.000
f) Bruk av lån
kr. 4.550.000
g) Bruk av ubrukte lånemidler kr. 880.000
h) Mva. komp. drift
kr. 2.120.000……
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1.750.000
4.550.000
880.000
2.600.000
2.880.000
1.740.000
kr. 12.800.000

kr. 2.354.000

kr. 9.300.000

Rest ved årsskiftet

kr. 6.946.000

6. Restbevilgning og restfinansiering reguleres inn i investeringsbudsjettet med 9/10 deler i 2013 og 1/10 del
i 2014
7. Driftsvirkning etter investeringen:
1 Økte el.kostnader etter montering av varmekabler i gangsti: kr. 90.000
8. Finansiering av driftsvirkningen:
Driftsrammen for Plan og Utvikling økes med kr. 90.000 fom. 2014
9. Avvik i prosjektets fremdrift eller finansiering meldes fortløpende og skriftlig til formannskapet via
rådmannen.
10. Punkt 7. og 8. utgår dersom det ikke blir montert varmekabler i gangstien.

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 29.04.2013
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

11. Nesseby kommune vedtar å gjennomføre ”Samfunnshus byggetrinn II” ved Nesseby
Oppvekstsenter. I prosjektet inngår rehabilitering av garderober og samfunnshus/gymsal
samt rehabilitering av tak. Utvendig kledning og skifte av vinduer trekkes ut av de
opprinnelige planer og inngår ikke i prosjektet.
12. Kostnadsrammen er på kr. 14,2 mill inkl. mva. Prosjektet gjennomføres i løpet av
sommeren/høsten 2013.
13. ”Samfunnhus byggetrinn II” med en ramme på kr. 9,3 mill og bevilgning til prosjekt
”gangsti/vannskade” på kr. 2,6 mill slås sammen til ett prosjekt ”Samfunnhus byggetrinn
II”. Mva. kompensasjon på kr. 2.880.000 inngår i finansieringsplanen. I tillegg bevilges
det kr. 1.740.000 over kapitalfondet.

14. Finansieringplan i ks-sak 06/12 og ks-sak 54/12 erstattes. Ny finansieringsplan for
”Samfunnshus Byggetrinn II” blir som følger:
a) Spillemidler
b) Bruk av lån (vedtatt i oppr. budsjett 2012)
c) Bruk av lån (overf. fra byggetrinn I)
d) Bruk av lån ( ks-sak -54/12)
e) Mva. komp.
f) Bruk av kapitalfond
Sum

15. Følgende er allerede brukt tidligere år:
i) Utgifter
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kr. 1.750.000
kr. 4.550.000
kr.
880.000
kr. 2.600.000
kr. 2.880.000
kr. 1.740.000
kr. 12.800.000

kr. 2.354.000

Finansiering:
c) Spillemidler
j) Bruk av lån
k) Bruk av ubrukte lånemidler
l) Mva. komp. drift
Rest ved årsskiftet

kr. 1.750.000
kr. 4.550.000
kr. 880.000
kr. 2.120.000……

kr. 9.300.000
kr. 6.946.000

16. Restbevilgning og restfinansiering reguleres inn i investeringsbudsjettet med 9/10 deler i
2013 og 1/10 del i 2014
17. Driftsvirkning etter investeringen:
2 Økte el.kostnader etter montering av varmekabler i gangsti: kr. 90.000
18. Finansiering av driftsvirkningen:
Driftsrammen for Plan og Utvikling økes med kr. 90.000 fom. 2014
19. Avvik i prosjektets fremdrift eller finansiering meldes fortløpende og skriftlig til
formannskapet via rådmannen.
20. Punkt 7. og 8. utgår dersom det ikke blir montert varmekabler i gangstien.
PS 15/13 Kontrollutvalgets årsrapport for 2012
Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 tas til orientering.

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 29.04.2013
Behandling:
Utsettes til neste kommunestyremøte – Se sak 8/13

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Saken utgår i hht. vedtak i sak 8/13.

PS 16/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016
Administrasjonens innstilling

År Prosjekt
2013 Internkontroll
2014 Grunnskolen – psykososialt miljø
2015 Samhandlingsreformen
2016 It tjenesten
1. Kommunestyret vedtar overordnet plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2013
- 2016.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta de nærmere prioriteringer innen
forvaltningsrevisjonen, herunder å fastsette beskrivelse av de konkrete prosjekter,
ressursrammer og frister for prosjektene.

Side 22 av 23

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekter utenom de fastsatte tema og
sektorer i planen, dersom det skulle oppstå spesielle behov i løpet av året.

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 29.04.2013
Behandling:
Utsettes til neste kommunestyremøte – Se sak 8/13

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Saken utgår i hht. vedtak i sak 8/13.

Møtet hevet.

Signaturer: Tor Gunnar Henriksen, Sissel Røstgaard

Side 23 av 23

