Unjárgga gielda
Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Ovdagoddi/Formannskapet
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
03.09.2015
12:00 - Merk tidspunkt!

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf 40 44 05 00 eller e-post
sentralbord@nesseby.kommune.no.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn

Funksjon

Representerer

Knut Store
Oddvar Betten
Hanne Iversen
Tor Gunnar Henriksen
Jarle Andreassen
Magnhild Mathisen
Jan Hansen
Ina Kristine Store
Linn Jeanne Muotka
Marit Kjerstad
Tone Lise Roska
Anja Noste
Siv Annie Mathisen
Torgeir Olsen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

A
SV
A
H
FRP
A
A
A
SV
TVP
H
SFP
SFP
FRP

Varangerbotn, 27. august 2015

Knut Inge Store
Ordfører
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Saksnr
PS 58/15
PS 59/15
PS 60/15
PS 61/15
PS 62/15

PS 63/15

Innhold
Godkjenning av innkalling og saksliste
Referater
TV-aksjonen NRK 2015, Regnskogfondet - Opprettelse av
kommunekomité og innvilging av bidrag til aksjonen
Konstituering av rådmann
Budsjettregulering 01/15

Laila og Asbjørn Mortensen – Søknad om dispensasjon fra arealplan
Saken ettersendes

PS 58/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Plan,- Utvikling- og Stab

26.08.2015
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2015/383-0 /
X03

Britt Inger Olsen
40 44 05 04
brittinger.olsen@nesseby.kommune
.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet 60/15

03.09.2015

TV-aksjonen NRK 2015, Regnskogfondet - Opprettelse av kommunekomité og innvilging
av bidrag til aksjonen
Rådmannens innstilling

Følgende velges til kommunekomiteen for TV-aksjonen 2015:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Sekretær:

Ordfører Knut Store
Saga Svavarsdóttir
Vigdis Siri
Ole Petter Skoglund
Britt-Inger Olsen

Nesseby formannskap bevilger kr 5 000,- til TV-aksjonen. Beløpet belastes konto «Etter
formannskapets bestemmelse» konto 147000 40420 283.

Bakgrunn for saken

Det er igjen tid for TV-aksjonen! I år skal vi, sammen med Regnskogfondet, bevare noen av
verdens største, sammenhengende regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya NyGuinea. Disse områdene er større enn Norge og Danmark til sammen.
Gjennom 40 år har TV-aksjonen samlet inn syv milliarder kroner, til hjelp for mange millioner
mennesker. Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store
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regnskogsområder -for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, vann, og medisiner, og
bidrar til å regulere klimaet på kloden. Den er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner
mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres. Ved å bevare regnskogene,
bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer 50-80 prosent av landjordas arter.
Sammen skal vi bevare regnskogen for klodens klima, våre felles framtid og for menneskene
som har regnskogen som sitt hjem.
Vurderinger

Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Plan,- Utvikling- og Stab

26.08.2015
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2015/642-0 /
030

Britt Inger Olsen
40 44 05 04
brittinger.olsen@nesseby.kommune
.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
61/15
Gielddastivra/Kommunestyret

03.09.2015

Konstituering av rådmann
Rådmannens innstilling

Ann Jorid Henriksen konstitueres som rådmann i Nesseby kommune i perioden fra Ibrahima
Mboob slutter til Nesseby kommune har tilsatt ny rådmann. (Fra 01. oktober 2015 til tilsetting,
eller maksimalt 01. mars 2016). Ibrahima Mboob er tilsatt som rådmann fram til 18. november
2015, men avvikler ferie og avspasering fra 01. oktober.

Bakgrunn for saken

Nesseby kommunes rådmann, Ibrahima Mboob har sagt opp sin stilling som rådmann i Nesseby
kommune. I påvente av at kommunen får tilsatt en etterfølger foretas det en konstituering av
rådmann.
Ann Jorid Henriksen har bred kommunal erfaring både administrativt og politisk og vil være
godt egnet til å fungere som rådmann i Nesseby kommune. Med denne løsningen sikrer en
ledelseskontinuitet i den enkelte virksomhet fordi en med denne løsningen slipper å konstituere
blant disse.
Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Andre alternativer er ikke vurdert.
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Rådmannen

26.08.2015
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2015/392-0 /
153

Ibrahima S. B. Mboob
ibrahima.mboob@nesseby.kom
mune.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
62/15
Gielddastivra/Kommunestyret

03.09.2015

Budsjettregulering 01/15
Rådmannens innstilling

Budsjettregulering 01/15 vedtas som foreslått.

Bakgrunn for saken

Virksomhetene har rapportert pr. 31.07.2015. Fristen var 15.08.15. Med bakgrunn i
virksomhetenes rapporter, oppfølgingssamtaler og gjennomgang av finansområdene har
administrasjonen laget sak om regulering av budsjettet.
Kommunelovens § 47 fastsetter årsbudsjettets bindende virkning. I henhold til Kommunelovens
§ 47, punkt 2, skal administrasjonen (administrasjonssjefen) gi melding til kommunestyret når
det skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som
årsbudsjettet bygger på. Etter Kommunelovens § 47, punkt 3 skal kommunestyret når det får
melding etter § 47 nr. 2 foreta nødvendige endringer i budsjettettet. Det samme gjelder når det
på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt eller en vesentlig økning i
utgiftene i forhold til budsjettet.
Med utgangspunkt i økonomirapporten av 31.07.2015, gjennomgang med virksomhetslederne,
samt en samlet vurdering av driften i forhold til årsbudsjettet, er rådmannens vurdering at det
foreligger forhold etter Kommunelovens § 47 som krever at årsbudsjettet må reguleres.
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Vurderinger

Administrasjonen har vurdert budsjetterte inntekter i forhold til innkomne inntekter hittil i år, og
funnet at det er en vesentlig økning i forhold til det budsjetterte som bør reguleres slik:
Statlige rammetilskudd og øvrige generelle tilskudd
Andre statlige tilskudd, flyktninger
Andre statlige tilskudd, utleieboliger
Eiendomsskatt annen eiendom
Utbytte og eieruttak

kr 7 300 000,kr 800 000,kr 420 000,kr 1 100 000,kr 1 875 000,-

Til dekning av feil fra tidligere år (jfr. Revisjonsrapport)
Bruk av næringsfond
2220397 – Verdijustering av næringslån

kr 168 991,10
kr 500 000,-

I tillegg har gjennomgangen vist at budsjettet for pleie og omsorg bør reguleres for reelle
kostnader som ikke er budsjettert i opprinnelig vedtatt budsjett:
Innstitusjon:
Lønnsutgifter
Kjøp av varer og tjenester (100 – 299)
Kjøp av varer og tjenester (300 – 380)

kr 470 000,kr 700 000,kr 300 000,-

Hjemmetjenesten
Lønn
Kjøp av varer og tjenester

kr 250 000,kr 200 000,-

(100 – 299)

Kst – sak 13/15
Kst – sak 56/15

kr 935 000,kr 875 000,-

Avvik utlån næringsutlån
Avvik innrapportert momskompensasjonskrav, feil tidligere år

kr 668 991,10
kr 510 000,-

Avsetning til disposisjonsfond (regnskapsmessig mindreforbruk)

kr 7 255 000,-

Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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Budsjettregulering 01/15
Beløp
Institusjon
Lønnsutgifter
Kjøp av varer og tjenester (100 - 299)
Kjøp av varer og tjenester (300 - 380)

470 000,00
700 000,00
300 000,00

Hjemmetjenesten
Lønn
Kjøp av varer og tjenester (100 - 299)

250 000,00
200 000,00

Avvik utlån næringsutlån
Bruk av næringsfond til finansiering av avvik på utlån som må tapsføres
2220397 - Verdijustering av næringslån

668 991,10

Avvik innrapport momskompensasjonskrav retting av feil fra tidligere år

510 000,00

187000.9080.800 - Skatt på inntekt og formue
180000.90840.840 - Statlige rammetilskudd og øvrige generelle tilskudd
181000.90845.850 - Andre statlige tilskudd, flykningetilskudd
18500.90845.850 - Andre statlige tilskudd, utleieboliger
187400.90848.800 - Eiendomskatt annen eiendom
190500.90900.870 - Utbytte og eieruttak
Kst - sak 13/15 - Styrking av ressurser Oppvekst
Kst - sak 56/15 - Utenomhusarbeid Helsesenteret
154000.90999.899 - Avsetning til disposisjonsfond (regnskapsmessig mindreforbruk)
Sum

935 000,00
875 000,00
7 255 000,00
12 163 991,10

Beløp

-500 000,00
-168 991,10

-7 300 000,00
-800 000,00
-420 000,00
-1 100 000,00
-1 875 000,00

-12 163 991,10

Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Plan,- Utvikling- og Stab

28.08.2015
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2014/999-0 /
L42

Oddleif Nilsen
40 44 05 22
oddleif.nilsen@nesseby.kommu
ne.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet 63/15

03.09.2015

Laila og Asbjørn Mortensen - Søknad om dispensasjon fra arealplan
Rådmannens innstilling

Formannskapet i Nesseby kommune vedtar å gi avslag på søknad om oppføring av fritidsbolig i
LNF-område i Meskelv.
Begrunnelse:
Området er avsatt til LNF-formål uten bestemmelser om spredt bebyggelse. I kommunens
arealplan tillates det ikke oppføring av fritidsbebyggelse i slike områder.
Søkers begrunnelse har ikke sannsynliggjort at fordelene med å gi dispensasjon vil være klart
større enn ulempene.

Bakgrunn for saken

Laila og Asbjørn Mortensen søker om dispensasjon fra arealplanen til oppføring av fritidsbolig.
Eiendommen ligger nær den gamle fotballbanen på Meskelv og er avsatt til LNF-formål uten
bestemmelser om spredt bebyggelse i kommunens arealplan.
Som særlige grunner for å gi dispensasjon anfører søkerne:
- Den første hjemplassen til søkeren, grunnmuren står fortsatt
- Flere hytter i samme område
- Søkerne er hjemmelshaver til eiendommen
Punkt 4.1 i kommunens arealplan sier følgende:
I LNF-områder tillates ikke annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som er tilknyttet
stedbunden næring. Oppføring av, eller fradeling til spredt bolig-, nærings- eller
fritidsbebyggelse er ikke tillatt.
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Søknaden var sendt til høring 01.04.15, kun Statens Vegvesen responderte. Purring på uttalelse
ble sendt 01.07.15 med frist 01.08.15. Det innkom ingen flere uttalelser.
Statens Vegvesen anfører at det må søkes om avkjøringstillatelse, men har ellers ingen
merknader til søknaden.

Vurderinger

Som det fremkommer under «merknader» gir kommunens arealplan ikke tillatelse til å oppføre
fritidsboliger i LNF-områder.
Formålet med LNF-områder er å legge til rette for landbruk-, natur og friluftsinteresser.
Plan og Bygningslovens § 19-2 sier som følger: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir
vesentlig tilsidesatt.
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
En kan ikke se at det er særlige ulemper ved å innvilge dispensasjon, men heller ingen spesielle
fordeler. Det er tidligere innvilget dispensasjon til oppføring av boliger i LNF-områder, med
den begrunnelse av at dette har stor samfunnsmessig betydning. Oppføring av en fritidsbolig
vurderes ikke sies å ha stor samfunnsmessig betydning.
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I saker hvor det foreligger helt spesiell sosialmedisinske, personlige og medisinske forhold, kan
slike hensyn tillegges vekt, men skal normalt ikke ha avgjørende vekt i dispensasjonssaker.
I denne saken kan en ikke se at slike forhold foreligger.
Selv om det ikke er innkommet innsigelser til søknaden, må administrasjonen forholde seg til
kommunens vedtatte arealplan og anbefale at søknaden avslås.
Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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