Unjárgga gielda
Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Gielddastivra/Kommunestyret
Foajeen på Oppvekstsenteret
05.05.2015
18:00

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no.
Det vil bli spørretime der publikum har anledning til å stille spørsmål til politikerne.
Møtet vil starte med en hyggelig seanse der ordføreren deler ut fagbrev.

Innkalling er sendt til:
Navn
Knut Inge Store
Hanne Iversen
Ina Kristine Store
Magnhild I Mathisen
Jan Hansen
Jørn Stefan Opdahl
Jarle W Andreassen
Torgeir Olsen
Marit Kjerstad
Tor Gunnar Henriksen
Tone Lise Roska
Anja K Pedersen Noste
Siv Annie Mathisen
Oddvar Betten
Linn Jeanne Muotka
Astrid Siri
Nina Ingeborg Margit
Linn Jeanett Bergmo Store
Jim Njuolla
Heidi Olsen
Verner Methi
Helmer Kåre Losoa
Per Torbjørn Aune
Nils I Noste
Stig Erling Johnsen
Esther Karin Stina
Arild Johnsen
Tommy Andersen
Odd Inge Sør-Reime
Charles Petterson
Kjell-Harald Erichsen
Kate Johanne Utsi
Harald Store
Inger Anita Smuk

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

Representerer
A
A
A
A
A
A
FRP
FRP
TVP
H
H
SFP
SFP
SV
SV
A
A
A
A
A
A
A
A
A
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
TVP
TVP
TVP
TVP
H
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Laila Strandbakke Smuk
Tor Ivar Hauge

Varamedlem
Varamedlem

H
H

Varangerbotn, 28. april 2015

Knut Inge Store
ordfører
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Saksnr
PS 1/15
PS 2/15
PS 3/15
RS 1/15
RS 2/15
PS 4/15
PS 5/15
PS 6/15
PS 7/15
PS 8/15
PS 9/15

Innhold
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Referater
Utbetaling av ekstraordinært utbytte
Selskapsavtale med Finnmark kommunerevisjon IKS
Finnmark kommunerevisjon IKS - Endringer i selskapsavtalen
Tjenesteavtale 4 mellom Nesseby kommune og Finnmarkssykehuset HF
Adresseringsprosjekt for Nesseby kommune - Vedtak om igangsettelse
av prosjektet
Etablering av Sápmi næringshage AS - Omgjøring av dagens Indre
Finnmark utviklingsselskap
Lokaler til fritidsklubben
Inndekning av overforbruk Byggetrinn 1 og 2 - Nesseby Oppvekstsenter

PS 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 2/15 Valg av to til å underskrive møteprotokollen

Side 3 av 22

PS 3/15 Referater
RS 1/15 Utbetaling av ekstraordinært utbytte
RS 2/15 Selskapsavtale med Finnmark kommunerevisjon IKS
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Plan,- Utvikling- og Stab

27.01.2015
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2014/917-0 /
026
Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Britt Inger Olsen
40 44 05 04
brittinger.olsen@nesseby.kom
mune.no
Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
8/15
Gielddastivra/Kommunestyret 4/15

Vedlegg:

12.02.2015
05.05.2015

- Gjeldende selskapsavtale
og utkast til ny avtale

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 12.02.2015
Behandling:
Forslag fra Jarle Andreassen:
Pkt. 1
Selskapsavtalen vedr. lokalisering av hovedkontor endres ikke, det skal som vedtatt ved stiftelse av IKS selskapet
være Vardø.
Pkt. 2
Som innstillingen.
Votering:
Jarle Andreassens forslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Selskapsavtalen vedr. lokalisering av hovedkontor endres ikke, det skal som vedtatt ved stiftelse av IKS
selskapet være Vardø.
2. Følgende formulering føyes til §7; «Regnskap skal føres etter bedriftsøkonomiske regnskapsprinsipper og
fastsettes av representantskapet.»
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Finnmark kommunerevisjon IKS - Endringer i selskapsavtalen
Rådmannens innstilling
Kommunestyret i Nesseby slutter seg til representantskapets vedtak som lyder slik:
1. I selskapsavtalens §1 tilføyes følgende formulering til; «Selskapet har sitt hovedkontor i Vadsø kommune.
2. Følgende formulering føyes til §7; «Regnskap skal føres etter bedriftsøkonomiske regnskapsprinsipper og
fastsettes av representantskapet.»

Bakgrunn for saken
Finnmark kommunerevisjon IKS har behov for å gjøre et par endringer i selskapsavtalen. Det innebærer at alle
eierne må behandle saken.
Representantskapet behandlet i møte den 5. november 2014 sak om «Endringer i selskapsavtalen», der det ble fattet
enstemmig vedtak.
Det er leid nye lokaler hos Vardø kommune til de tre ansatte. Flytting av hovedkontoret innebærer derfor kun at
selskapets adresse endres til Vadsø hvor den daglige ledelsen holder til.

Vurderinger

Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Pleie- og omsorgstjenesten

30.01.2015
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2015/82-0 /
H12

Lene Johnsen Bergmo
40 44 06 40
lene.bergmo@nesseby.ko
mmune.no
Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
10/15
Gielddastivra/Kommunestyret 5/15

12.02.2015
05.05.2015

Tjenesteavtale 4, herunder opprettelse av Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Saksprotokoll i
Ovdagoddi/Formannskapet - 12.02.2015
Behandling:
På grunn av frister tas Kommunelovens §13 (hasteparagrafen) i bruk i denne saken.
Votering:
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Kommunestyret godkjenner tjenesteavtale 4 som er framforhandlet mellom
kommunen og Finnmarkssykehuset HF. I Tjenesteavtale 4 er det også knytet opp hvordan Nesseby kommune skal
organisere sitt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp etter modell 2 ”tilpasset modell”.
2. Vedlagte søknad om tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp, døgnopphold i kommunen vedtas.
3. Kommunestyrer vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene:
a. Rådmannen signerer tjenesteavtalene.
b. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene
Dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse.

(KAD), mellom Nesseby kommune og Finnmarkssykehuset HF
Administrasjonens innstilling
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner tjenesteavtale 4 som er framforhandlet mellom
kommunen og Finnmarkssykehuset HF. I Tjenesteavtale 4 er det også knytet opp hvordan Nesseby
kommune skal organisere sitt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp etter modell 2 ”tilpasset modell”.

Side 7 av 22

2. Vedlagte søknad om tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp, døgnopphold i kommunen
vedtas.
3. Kommunestyrer vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene:
a. Rådmannen signerer tjenesteavtalene.
b. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene
Dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse.

Bakgrunn for saken

Godkjenning av tjenesteavtale mellom Nesseby kommune og Finnmarkssykehuset HF
Samhandlingsreformens formål
Samhandlingsreformen trådde i kraft 01.01.12. Reformens formål er større satsing på helsefremmende,
og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at
kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal ”spisses”.
Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett
behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de
Kommunale tiltakene før og etter behandling i spesialisthelsetjenesten.
De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede
samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede
samarbeidsavtalene mellom kommunen og Helse Finnmark HF (HF).
Nye lover og forskrifter
Stortinget vedtok 24. juni 2011 Stortinget:
Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trådte i kraft fra 01 01 2012
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) trådte i
kraft fra 01 01 2012
Nasjonal helse- og omsorgsplan
De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i Lov om
spesialisthelsetjeneste, Lov om helsepersonell og Lov om helseforetak.
Lovkrav om samarbeidsavtaler
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24 06 2011 nr. 30, kapittel seks, bestemmer at
”kommunestyret selv” skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF
har delegert til Finnmarkssykehuset HF å inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde.
Avtalene er juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor
Finnmarkssykehuset HF.
Samarbeidsavtalen
Tjenesteavtale nr. 4 Beskriver kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp og hvordan
Nesseby kommune skal organisere sitt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp (KAD) etter modell 2
”tilpasset modell”.
Formålet med dette tilbudet er på den ene siden å utvikle et like godt eller bedre tilbud om øyeblikkelig
hjelp til innbyggerne, mens den på den andre side skal bidra til å redusere behovet for innleggelser i
spesialisthelsetjenesten.
Kommunens plikt til å yte øyeblikkelig helsehjelp innebærer å vurdere hva slags tilbud pasienten
trenger, og utfra dette enten sørge for at slik tilbud blir gitt i kommunen eller at pasienten blir henvist
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videre til sykehus for nødvendig behandling og oppfølging. Denne vurderingen skal gjøres av
mediskfaglig kyndig person (lege).
Plikten følger av lovens § 3-5 tredje ledd som lyder:«Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold
for helse- og omsorgstjenesten til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten
gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle og yte
omsorg til.»

Vurderinger

Vedtak og delegasjon
Lovkravet er at kommunestyret skal vedta avtalen. For å oppnå mest mulig dynamikk i samhandlingen
mellom partene anbefales en tydelig og effektiv delegasjonsstruktur. Følgende foreslås:
1. Kommunestyret vedtar avtalen i tråd med frister i loven.
2. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og
samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse.

Mulige alternative løsninger og konsekvenser
Avtalen vedtas

Vedlegg
 Tjenesteavtale 4 mellom Nesseby Kommune og Finnmakssykehuset HF
 Driftsplan for døgnplass for øyeblikkelig hjelp KAD plass
 Veileder, Helsedirektoratet; kommunens plikt til å yte øyeblikkelig hjelp
 Søknad om tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i
kommunene
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Plan,- Utvikling- og Stab

03.02.2015
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2015/110-0 /

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Odd Arne Dikkanen
40 44 05 42
oddarne.dikkanen@nesseby.k
ommune.no
Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
9/15
Gielddastivra/Kommunestyret 6/15

12.02.2015
05.05.2015

Link til lover, forskrifter og dokumenter i saken:
Matrikkelloven
Matrikkelforskriften
Adresseveileder
Prosjektet «Vegadresser til hele norge» fastsatt av Statens kartverk
Adresseringsprosjekt for Nesseby kommune - Vedtak om igangsettelse av Saksprotokoll i
Ovdagoddi/Formannskapet - 12.02.2015
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Kommunestyret i Nesseby vedtar å igangsette Adresseringsprosjektet for Nesseby kommune
2. Følgende personer inngår i arbeidsgruppa:
a. Odd-Arne Dikkanen, som prosjektleder
b. Rådmannen utpeker to medlemmer til gruppa

prosjektet
Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller overfor kommunestyret:
3. Kommunestyret i Nesseby vedtar å igangsette Adresseringsprosjektet for Nesseby
kommune
4. Følgende personer inngår i arbeidsgruppa:
a. Odd-Arne Dikkanen, som prosjektleder
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b. Rådmannen utpeker to medlemmer til gruppa

Bakgrunn for saken

Statens kartverk fikk i 2009 ansvaret for å se til at alle kommuner i Norge har vedtatte og
godkjente vei- og stedsadresser.
Med bakgrunn i dette satte de i 2010 i gang prosjektet «Vegadresser til hele Norge», som hadde
følgende målsetting:
«Målet er at hele Norge skal ha en vegadresse ved inngangen til 2015, både hus, hytter og
andre bygninger og eiendommer.»

Vurderinger

Matrikkelloven §21 sier følgende:
«§ 21.Fastsetjing av offisiell adresse
Kommunen fastset offisiell adresse. Før kommunen gjer endeleg vedtak om offisiell adresse,
skal dei som vedtaket får verknad for, få høve til å uttale seg.
Departementet kan i forskrift gi nærare reglar om utforming, tildeling, endring og skilting av
offisiell adresse, og om kommunen sitt høve til å fastsetje utfyllande lokale forskrifter.»
Dette betyr at det er kommunen som er offisiell adressemyndighet, og har dermed ansvaret for at
adressering er i henhold til gjeldende lovverk.
Gjeldende lovverk er Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) nr. 101 av17.06.2010, og
Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften) nr. 864 av 26.06.2009.
Med bakgrunn i dette lovverket ble det i 2009 vedtatt at kommunene skal gjennomføre
adressering av samtlige bygg i kommunen, også i hyttefelt, i henhold til gjeldende standard.
Dette skal være gjort innen 31.12.2014.
Nesseby kommune er imidlertid ikke kommet i gang med dette prosjektet, og har derfor et stort
etterslep som her må hentes inn, noe som krever at vi har sterkt fokus på å få det ferdig. Dette
vil kreve at det frigjøres ressurser til at administrasjonen kan ha nødvendig tid til å foreta det
arbeidet som kreves.
Prosjektplanen er som følger:
Nr.
Tiltak
1
Politisk vedtak
2
Parsellering og laging av
skiltplan
3
Vegnavnarbeid

4
5
6
7
8

Ansvarlig
Kommunestyret
Plan- og utvikling

Arbeidsgruppa/Kultur/Isak
Sabasenteret/lag og
foreninger
Høring
Arbeidsgruppa
Feilretting/kvalitetssikring Arbeidsgruppa/Isak Saba
av data
senteret
Politisk vedtak om
Kommunestyret
vegnavn og stedsnavn
Tildeling av adr.nummer
Plan- og utvikling
og utsendelse av vedtak
Skilting
Plan- og utvikling
(uteseksjonen)
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Tid (t.o.m)
12.03.15
April 2015
mai 2015

Mai 2015
Juni 2015
15.10.15
Okt/Nov
2015
Sommeren
2016

Til tiltakene:
1. Kommunestyret må fatte vedtak om igangsetting, vedta lokal adresseforskrift for
Nesseby kommune og finansiering av prosjektet, oppnevne administrativ arbeidsgruppe.
I denne gruppen er det viktig at en fra ledelsen inngår slik at prosjektet forankres der.
2. Plan- og utvikling (hvor også uteseksjonen inngår) foretar en oppdeling av kommunen i
parseller, hvor det bestemmes om det skal foretas områdeadressering eller om det skal
opprettes veinavn.
3. Det inviteres til innspill til veinavn/stedsnavn, og arbeidsgruppa i samarbeid med kultur
og Isak Saba senteret foretar en sortering og velger forslag til veinavn/stedsnavn før
forslagene sendes ut til høring (tiltak 4)
4. Forslag til veinavn/stedsnavn sendes ut til hver enkelt husstand for høring. Det er
nødvendig at hver husstand får muligheten til å komme med innspill til navneforslagene
ettersom alle blir berørt av saken, og dermed vil være en sakspart.
5. Arbeidsgruppa og Isak Saba senteret går igjennom innkomne innspill etter høringen, og
sammenfatter et forslag til politisk vedtak om vei- og stedsnavn. Det er her viktig at det
endelige forslag til vei- og stedsnavn er i henhold til språkloven og stedsnavnloven før
det fremmes til politisk behandling.
6. Kommunestyret realitetsbehandler saken, og avsetter midler til innkjøp av nødvendige
skilt og skiltmateriell samt husnummer. Oversikten over dette vil bli klart i forbindelse
med prosjektet.
7. Plan- og utvikling utsteder adressenummer til hver enkelt husstand og sender ut vedtak
om adresseendring og nummerering (skilt/nummer) til husstandene i kommunen.
8. Plan- og utvikling v/uteseksjonen foretar skilting av veier og stedsnavn. Det må da settes
opp navneskilt i veier/gater og på de vedtatte stedsnavn. Hus- og hytteeiere har da
ansvaret for å sette opp nummerskilt på sine respektive hus, hytter og andre bygninger.
Økonomi
Som det fremgår av prosjektplanen er dette et stort og kostbart prosjekt, og dette vil kreve at de
som er med i arbeidsgruppen får tid og ressurser til å ha nødvendig fokus på å gjennomføre
dette. Det vil også være behov for kursing på områder hvor vi i dag ikke besitter nødvendig
kompetanse.
I tillegg til dette vil det komme kostnader til gjennomføring av tiltakene som er nødvendig for at
prosjektet skal kunne gjennomføres, og da spesielt skilting. Her vil det inngå kostnader til
innkjøp av materiell, graving, og montering av skilt. Mengder og behov vil bli avklart i
forbindelse med prosjektet.
Dette må i utgangspunktet finansieres av Nesseby kommune, men det kan være mulig å søke om
tilbakeholdte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark.
Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Ingen
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Plan,- Utvikling- og Stab

14.04.2015
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2015/85-0 /
037

Odd Arne Dikkanen
40 44 05 42
oddarne.dikkanen@nesseby.komm
une.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
24/15
Gielddastivra/Kommunestyret 7/15

23.04.2015
05.05.2015

Etablering av Sápmi næringshage AS - Omgjøring av dagens Indre
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 23.04.2015
Behandling:
Forslag fra FRP v/Jarle Andreassen:
5. Nesseby kommune forutsetter at det etableres kontor – kontordager i Nesseby kommune.
Vedtak:
Administrasjonens innstilling pkt. 1-4 vedtatt med 4 mot 1 stemmer
Tilleggspunkt nr. 5 fra Nesseby FRP enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Nesseby kommune stiller seg positiv til etablering av en næringshage i Indre-Finnmark og vil inngå en
samarbeidsavtale med næringshagen og kjøp av tjenester i henhold til kommunens behov.
2. Kautokeino kommune inviteres til å delta i næringshagen etter samme forpliktelser og vilkår som de øvrige
eierkommunene i Indre-Finnmark utviklingsselskap.
3. Nesseby kommune slutter seg til Sápmi Næringshage som næringshagens navn.
4. Kommunen går inn for modell 1 ved opprettelse av Indre-Finnmark/Sápmi næringshage.
5. Nesseby kommune forutsetter at det etableres kontor – kontordager i Nesseby kommune.
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Finnmark utviklingsselskap
Rådmannens innstilling
1. Nesseby kommune stiller seg positiv til etablering av en næringshage i Indre-Finnmark og vil inngå en
samarbeidsavtale med næringshagen og kjøp av tjenester i henhold til kommunens behov.
2. Kautokeino kommune inviteres til å delta i næringshagen etter samme forpliktelser og vilkår som de øvrige
eierkommunene i Indre-Finnmark utviklingsselskap.
3. Nesseby kommune slutter seg til Sápmi Næringshage som næringshagens navn.
4. Kommunen går inn for modell 1 ved opprettelse av Indre-Finnmark/Sápmi næringshage.

Bakgrunn for saken
Indre-Finnmark Utviklingsselskap as (IFU) arbeider med prosjektet «Nye IFU 2015» som Nesseby kommune
støtter økonomisk. Målet et å få til en mer robust næringsutvikling i Indre-Finnmark. Dagens samarbeidsmodell
som IFU er basert på viser seg å ikke imøtekomme eierkommunenes ønske om en mer robust organisasjon for
næringsutvikling. Styringsgruppen i prosjektet har gått inn for å arbeide videre med etablering av næringshage i
Indre-Finnmark.
Gjennom dialog med eierkommunene og næringslivet har de fått bekreftet behov for en organisasjon som i større
grad ivaretar næringslivets behov. Selv om næringsutviklingsarbeidet er ulike organisert i eierkommunene har
kommunene samme utfordringer:
 Eldre befolkning. Nedgang i aldersgruppen 20-39 år og særlig i antall kvinner. Økt antall eldre vil ventelig
øke behovet for eldreomsorg samtidig som det vil påvirke tilgang på arbeidskraft.
 I perioden 2003-2012 har offentlig sektor vokst mer enn privat sektor.
 Strammere kommuneøkonomi reduserer kommunenes muligheter til å prioritere næringsutvikling.
 Næringsforeningene i kommunene har utfordringer mht. engasjement blant sine medlemmer.
 Øke variasjonen i jobbtilbudet for å kunne tilby jobber til familier som ønsker å bosette seg i regionen.
IFU mener at dette underbygger behovet for en «motor» i regionen som kan mobilisere næringslivet til utvikling.
Hvorfor næringshage?
Næringshagesatsingen i Norge ble etablert i 1998 av Kommunal- og regionaldepartementet og administrert av
Selskapet for Industrivekst (SIVA). Intensjonen med næringshagesatsingen har vært å stimulere små virksomheter
og nyetableringer i distrikts-Norge for å skape vekst og styrke lokalmiljøet.
Evalueringer viser at næringshagene har en viktig funksjon som stabiliserende miljøer i distriktskommuner der de
er etablert og har bidratt til reduksjon i kunnskapsflukt i disse kommunene. NORUT evaluerte næringshagene i
2008 og konkludert med at de gjorde en god jobb. Nå evaluerer Nordlandsforskning næringshagene. Resultatene så
langt viser:
 40 % av næringshagene er engasjert i FoU (20 % for landet)
 67 % av næringshagebedriftene holder på med innovasjon (16 % for landet)
 43 % av næringshagebedriftene driver prosessinnovasjon (11 % for landet)
 87 % av næringshagebedriftene er involverte i utvikling av nye produkter og/eller salg av produkter til nye
kundegrupper
 50 % av næringshagebedriftene tilskriver hele eller deler av innovasjonsaktiviteten til
næringshagemiljøene
SIVA og fylkeskommunen er positive til etablering av en næringshage i Indre-Finnmark. Det forutsetter en sterk
involvering av næringslivet selv. Sametinget har også positiv og aktuell samarbeids part. Innovasjon Norge vil være
en indirekte samarbeidspart gjennom sine virkemidler.
Økonomi
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En forutsetning for etablering av næringshage er at næringslivet eier minst 50 % av næringshagen samt står for 25
% av driftskostnadene i grunnfinansieringspakke fra SIVA og fylkeskommunen. IFU arbeider nå med å kartlegge
bedrifter som ønsker å være med videre i prosessen.
IFU mener at det er viktig at eierkommunene og Sametinget kjøper tjenester fra næringshagen for å sikre en robust
og solid økonomi. Disse tjenestene kan omfatte førstelinje- og oppfølgingstjeneste, kurs, seminarer og konferanser.
Før IFU inviterer næringslivet formelt i en næringshageetablering, vil IFU at etableringen forankres i
eierkommunene. IFU ber eierkommunene ta stiling til:
1.

Deltakelse
a. Ønsker kommunen å være med på etableringen av Indre-Finnmark næringshage
b. Vil kommunen kjøpe en førstelinjetjeneste av næringshagen slik som beskrevet i prosjektet?

2.

Utvidelse av virkeområde
IFU ønsker å invitere Kautokeino kommune med i en næringshage for Indre-Finnmark. Styret i IFU foreslår at
Kautokeino kjøper seg inn med minst samme andel som øvrige eierkommunene, dvs. kr 200.000,-.
Eierkommunene bes ta stilling til Kautokeino deltakelse i en næringshage for Indre-Finnmark.

3.

Navnevalg
Styret i Indre-Finnmark utviklingsselskap foreslår Sápmi Næringshage som navn på næringshagen. De mener
det er et dekkende navn som etterlater inntrykk av en større visjon samtidig som det gjenspeiler geografi og
kompetanse på en god måte. Navnet vil skille selskapet ut og gi muligheter for å bygge en særegen enhet med
utgangspunkt i vår unike kompetanse – det samiske.

4.

Valg av modell
IFU har sett på to aktuelle modeller for å løse overgangen fra Indre-Finnmark Utviklingsselskap og til IndreFinnmark/Sápmi Næringshage.

Modell 1:
IFU består men omdannes til et holdingsselskap. Næringshagen etableres som et eget selskap der IFU blir medeier
og der følgende prosedyre gjennomføres:








Omdanne IFU til holdingsselskap. IFU forblir 100 % eier av IFI.
Forutsatt at Kautokeino inviteres inn: Kautokeino inviteres som medeier i holdingselskapet til minimum
samme inngangspris som de øvrige eierkommunene fikk ved etableringen.
Etablere Indre Finnmark Næringshage. Næringslivet inviteres til å etablere IFN sammen med IFU, som
gjennom holdingselskapet blir aktiv eier av IFN.
Næringslivet kjøper tjenester av IFN gjennom medlemsavgiften og målbedriftsavtalen.
IFU kjøper forvaltningstjenester av IFN (videreføre management-avtale), både for forvaltningen av IFI
fondet og forvaltningen av IFU.
Samarbeidsavtaler med 4 (5) eierkommuner etableres direkte mellom IFN og kommuner,
Det etableres samarbeidsavtaler mellom IFN. Sametinget og andre.

Modell 2:
IFU omgjøres til Sápmi/Indre-Finnmark Næringshage der følgende prosedyre gjennomføres:
 Forutsatt at Kautokeino imiteres med: Aksjeemisjon der Kautokeino inviteres med.
 Aksjekapitalen nedskrives og overføres til egenkapital, slik at næringslivet kan matche eierskapet i IFN
med 50 %.
 Ny aksjeemisjon der næringslivet inviteres med som medeier i selskapet minimum 50 %. IFN 100 % eier
av IFI AS. Bruk av fondene reguleres fortsatt av egne vedtekter.
 Styret oppnevnes med representasjon fra eierne, både kommunene og næringslivet skal være representert.
 IFI AS kjøper tjenester av IFN gjennom management-avtale.

Styret i IFU anbefaler at kommunene tar stilling til følgende forslag til vedtak:
Styret i IFU/kommunestyret i xx kommune slutter seg til intensjonen i prosjekt «Nye IFU
2015» og vil gå videre med etableringen av en næringshage i Indre Finnmark.
1. IFU omgjøres til Sápmi Næringshage AS, i hht. modell 2, forutsatt at næringslivet bidrar med sin andel.
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2.
3.

Kautokeino kommune inviteres til å kjøpe seg inn i selskapet til en investering på minimum kr 200.000.
xx kommune vil inngå samarbeidsavtale med Sápmi Næringshage AS, tilpasset kommunens behov.

Selskapet omgjøres i generalforsamling når formalitetene er på plass.
IFU ber om at eierkommunene tar stilling til og gir tilbakemelding på disse problemstillingene innen utgangen av
februar 2015.

Vurderinger
Nesseby kommune har vært med i Indre-Finnmark Utviklingsselskap og Indre-Finnmark Investeringsselskap og er
fortsatt positive til deltakelse i en organisasjon for næringsutviklingstiltak for både kommunen og i Indre-Finnmark
regionen.
Alternativet til en ny næringshage er å fortsette som i dag der IFU og kommunen er det offentliges innsats i forhold
til næringsutvikling. Kommunen har fra 2014 fått halvert støtten til kommunalt næringsfond i forhold til tidligere
år. Dette medfører at videreføring av dagens avtale vil binde opp ca. halvparten av RUP-midlene som vi får tildelt
til ordinært næringsfond.
Dette betyr at vi vil få en større belastning på Samfunns- og næringsutviklingsfondet, som er Nesseby kommunes
eget fond.
I dag har kommunen i realiteten lite ressurser, støtte og hjelp å tilby til næringsliv som ønsker å etablere eller
utvikle seg videre. Etablering av en ny næringshage kan bidra til at kommunens visjoner og målsettinger mht.
næringsutvikling oppnås.
Administrasjonen støtter derfor ideen om etablering av en Indre-Finnmark næringshage/Sápmi næringshage.
Når det gjelder valg av modell for overgang til næringshage er det få vurderinger og kommentarer fra IFU til disse.
Selv om valg av modell kan oppfattes som detalj, ser det ut som at det er en betydelig forskjell for kommunen mht.
valg av modell 1 eller 2.
Modell 1 gjør at IFU består, men omdannes til et holdingsselskap. Holdingsselskapet blir da medeier i den nye
næringshagen. Dette betyr at kommunen vil være medeier av næringshagen gjennom IFU og at dagens avtaler vedr.
IFU videreføres.
Modell 2 medfører at IFU omdannes til næringshage. I modell 2 omgjøres kommunens eierandel i IFU til eierandel
i næringshagen samt at kommunens andel reduseres for at næringslivet skal kunne eie minst halvparten av
næringshagen.
Modell 2 ser derfor ut til å gi økt risiko for kommunen som eier. Et indirekte eierskap via holdingsselskap kan
redusere risikoen til størrelsen på eierandelen næringshagen går inn med. Kommunens medvirkning og innflytelse
på næringshagen vil i praksis skje temmelig direkte gjennom samarbeidsavtale med næringshagen.
Administrasjonen vil derfor tilrå at modell 1 velges for kommunens engasjement i etablering av Indre-Finnmark
næringshage.

Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Alt. 1:
1. Nesseby kommune stiller seg positiv til etablering av en næringshage i Indre-Finnmark og vil inngå en
samarbeidsavtale med næringshagen og kjøp av tjenester i henhold til kommunens behov.
2. Kautokeino kommune inviteres til å delta i næringshagen etter samme forpliktelser og vilkår som de øvrige
eierkommunene i Indre-Finnmark utviklingsselskap.
3. Nesseby kommune slutter seg til Sápmi Næringshage som næringshagens navn.
4. Kommunen går inn for modell 2 ved opprettelse av Indre-Finnmark/Sápmi næringshage.

Alt. 2:
Nesseby kommune ønsker ikke å omgjøre IFU/IFI til næringshage og ønsker å videreføre dagens organisering.
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Plan,- Utvikling- og Stab

09.03.2015
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2014/71-0 /
B55

Ole Petter Skoglund
40440543
olepetter.skoglund@nesseby.ko
mmune.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
15/15
Gielddastivra/Kommunestyret 8/15

19.03.2015
05.05.2015

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.03.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1) Det vedtas at fritidsklubben flyttes til nye lokaler i kjelleretasjen på Nesseby Oppvekstsenter.
2) Det bevilges inntil kr. 1.650.000,- inkl. MVA til innredning. I beløpet inngår gulvbelegg, el-anlegg,
VVS/sanitær og liten kjøkkeninnredning.
3) Midlene dekkes inn ved låneopptak. Det opprettes eget prosjektnummer for innredning av fritidsklubb.

Lokaler til fritidsklubben
Rådmannens innstilling

4) Det vedtas at fritidsklubben flyttes til nye lokaler i kjelleretasjen på Nesseby
Oppvekstsenter.
5) Det bevilges inntil kr. 1.650.000,- inkl. MVA til innredning. I beløpet inngår gulvbelegg,
el-anlegg, VVS/sanitær og liten kjøkkeninnredning.
6) Midlene dekkes inn ved låneopptak. Det opprettes eget prosjektnummer for innredning
av fritidsklubb.
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Bakgrunn for saken

Fritidsklubben i Nesseby hadde frem til januar 2012 tilhold i Nesseby skole.
Deretter ble rektorboligen i Karlebotn brukt som klubblokale frem til høsten 2013.
Siden da har andre etasje i ASVO-bygget vært leid inn til formålet. Klubben har tre timer hver
onsdag og fredag kveld. I tillegg til ungdom bosatt i kommunen, er det flere videregåendeelever
bosatt i Vadsø og Kirkenes som bruker klubben på fredager.
Viser til kommunestyrets behandling av PS 14/14 der det ble foreslått å benytte deler av
kjelleretasjen på nybygget ved oppvekstsenteret til nye, permanente klubblokaler.
Det er hentet inn kostnadsoverslag fra ansvarlig entreprenør for innredning til klubblokale.

Vurderinger

Fritidsklubben har de siste 3-4 årene flyttet mellom flere forskjellige lokaliteter i kommunen, nå
sist til leide lokaler i ASVO-bygget. Dette var og er ment som en midlertidig plassering.
Lokalene er ikke velegnet til de forskjellige aktivitetene som klubben er ment til, og husleien på
i overkant av 80.000,- pr. år gjør et stort innhugg i klubbens budsjett.
Det synes viktig at kommunen viser vilje til å møte behovene og utfordringene fritidsklubben
har, ved å gjøre den langsiktige investering å finansiere et permanent klubblokale. Utgiftene til
husleie alene kan betjene et lån tilsvarende kostnaden knyttet til det nye lokalet. Det kan
påregnes at kommunen over en tiårsperiode vil ende opp med å bruke i overkant av 1.000.000,på husleie i leide klubblokaler. Lokalet som i dag benyttes, er et næringslokale som ved en
flytting av klubben vil bli frigjort til annen kommersiell virksomhet og næringsutvikling i
kommunen.
Fritidsklubben eier mye møbler og utstyr som i dag ikke blir benyttet på grunn av plassmangel,
som for eksempel biljardbord og profesjonelt lydanlegg. Dette står nå lagret i Karlebotn skole,
som ikke er egnet til dette formålet. Kommunen har ingen alternative plasser egnet for lagring
av utstyret.
Et nytt og permanent lokale for fritidsklubben legger til rette for et mer langsiktig barne- og
ungdomsarbeid i Nesseby. Ungdommen har selv gjennom dugnad vist at de er engasjert i
klubben, nå sist gjennom å arrangere 6.februar-arrangementet i kommunen.
Helsesøster har sendt en henvendelse til kommunen med tanker rundt klubbtilbudet. Her følger
en forkortet fremstilling av denne:
En godt fungerende fritidsklubb med et bredt aktivitetstilbud er av avgjørende betydning for god
forebygging i kommunen. Dette gjelder spesielt forhold rundt rusproblematikk og psykisk helse.
Det er beklagelig at det kun er 1 ansatt ved klubben, da dette begrenser muligheten for
voksenkontakt for hver enkelt ungdom. Det samme gjelder plassmangelen som er i klubben i
dag, da det er begrenset rom for de varierte aktiviteter som klubben tidligere hadde. Helsesøster
mener derfor at det er viktig at politikerne prioriterer klubbtilbudet, da dette er en av de
rimeligste måtene vi kan drive god forebygging blant kommunens barn og unge.
Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Fritidsklubben fortsetter å leie lokaler i ASVO-bygget.
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Den langsiktige situasjonen forblir uavklart.
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Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.03.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:
Inndekning av overforbruk på oppvekstsenter Byggetrinn 1 og 2, kr. 1.843.176, dekkes inn som følger:
kr. 1.073.000 overføres fra Byggetrinn III
kr. 650.000 dekkes inn av udisponert låneopptak 2013
kr. 120.176 finansieres over investeringsfondet.

Inndekning av overforbruk Byggetrinn 1 og 2 - Nesseby Oppvekstsenter
Rådmannens innstilling

1. Inndekning av overforbruk på oppvekstsenter Byggetrinn 1 og 2, kr. 1.843.176, dekkes
inn som følger:
Kr. 1.073.000 overføres fra Byggetrinn III
kr. 650.000 dekkes inn av udisponert låneopptak 2013
kr. 120.176 finansieres over investeringsfondet.
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Bakgrunn for saken

Byggetrinn 1 og og byggetrinn 2 samt innkjøp av inventar til oppvekstsenteret (2011-2014)
medførte et akkumulert overforbruk på kr. 1.328.542.
Byggetrinn 3 har en ramme på kr. 17.500.000 ink. mva. Kontraktsummen var på 14.337.000.
Hittil har det påløpt endringsmeldinger på kr. 1.462.900. 1,1 mill. av dette vedr. endring i
grunnarbeider pga. at det planlagte bygget måtte flyttes noe. I tillegg er det klargjort for
vannbåren gulvvarme i underetasjen slik at den lett kan tas i bruk til for eksempel lokale for
ungdomsklubben
Under forutsetning av at det ikke tilkommer flere endringsmeldinger er byggekostnader for
ferdigstilt prosjekt beregnet til kr. 15.827.000.
Beregnede kostnader inkl. konsulent og kommunalt ansatt prosjektleder er som følger:
Beregnede byggekostnader:
Lønn eks. konsulent
Lønn prosjektleder(e)
Lønn vaktmester /ekstern hjelp
Sum

kr. 15.827.000
kr.
100.000
kr.
400.000
kr.
100.000
kr. 16.327.000

Rest av ramme utgjør da kr. 1.073.000. Det kan vurderes hvorvidt dette kan benyttes til å dekke
opp overforbruk fra BT1 og BT2.
Vurderinger

Erfaringsmessig vil det under sluttføringen av byggeprosjekter komme ønsker om endringer fra
brukere samt andre uforutsette kostnader og det er alltid ønskelig å ha en «buffer». En vil
imidlertid foreslå at rest ramme på BT3, kr. 1.073.000 benyttes til dekning av overforbruk på
BT1 og BT2.
Dersom det skulle bli tvingende nødvendig med endringer som fører til økte kostnader på BT3,
skal det legges frem som en egen sak.
Kommunen har i dag et ubenyttet låneopptak fra 2013 på kr. 650.000. Rådmannen foreslår at
denne går til å finansiere overforbruket. Resterende kr. 120.173 dekkes gjennom
Investeringsfondet.
Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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