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Politiråd og samarbeidsavtale mellom Nesseby kommune og Finnmark
politidistrikt

Generell innledning
Forebyggende arbeid er det viktigste vi kan gjøre for å forhindre kriminalitet og
for å legge til rette for et trygt samfunn. Gjennom nært og gjensidig forpliktende
samarbeid skal kommune og politi ta et felles ansvar for god samhandling og
videreutvikling av det forebyggende arbeidet.
Samarbeidet er nedfelt i denne avtalen mellom kommunen og politidistriktet om
politirådet, politikontaktens rolle, politiets tjenestetilbud og samordning av lokale
kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Samarbeidsavtalen beskriver hva
kommunen og politiet bidrar med, og regulerer arbeidet på både strategisk og
operativt nivå. Avtalen tilpasses behovet i hver enkelt kommune (skreddersøm),
men skal stort sett omhandle de samme temaene og hovedprioriteringene.
Samarbeidsavtalen skal beskrive beredskap, forebygging og risikoområder og
hva man sammen anser for å være aktuelle og nødvendige tiltak.
Tjenestetilbudet skisserer politiets tilbud og hva innbyggerne kan forvente av
politidistriktet og lokalt politi med hensyn til responstid, åpningstider, mm.
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner og
skal implementeres fullt og helt i løpet av første halvdel av 2019. Politikontakt og
politiråd skal samspille med etterretning, tjenesteplanlegging, politipatruljen,
operasjonssentralen og felles straffesak i den nye kunnskapsbaserte modellen.
Forebyggende tjeneste skal knyttes tett sammen med politiets øvrige oppgaver i
en sammenhengende kjede av tiltak for trygghet og kriminalitetsbekjempelse.
Politi og kommune har et felles ansvar for at samarbeidet fungerer godt.
Samarbeidet skal ikke frita politi eller kommune fra deres selvstendige ansvar,
eller være godkjenning av den andres prioriteringer.

Formål
Samarbeidet mellom kommunen og politiet skal bidra til å utvikle et trygt
lokalsamfunn, fange opp risikoer og igangsette virkningsfulle tiltak der det er
nødvendig.
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Politiråd og samarbeidsavtale mellom Nesseby kommune og Finnmark
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Politirådets hovedoppgaver


Inngå avtale om politiråd for å forplikte deltakernes organisasjoner i
politirådet til samhandling, og sikre at arbeidet som iverksettes, blir
samordnet og gjennomført.



Utvikle forpliktende samarbeidsavtale slik at befolkningen er sikret
helhetlig, forebyggende tjeneste, i sitt lokalsamfunn.



Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta
kriminalitetsforebygging og trygge lokalsamfunn.



Jevnlig revisjon av kommunens politivedtekter.



Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og
frivillige organisasjoner/interesseorganisasjoner.



Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale
kriminalitetsbildet, felles forståelse av bakenforliggende og utløsende
årsaker, og målrettede forebyggende tiltak knyttet til kriminalitet,
utrygghet og sårbarhet.



Samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid,
beredskap og samfunnssikkerhet, samt utarbeide felles handlingsplaner
innen disse temaene.

Organisering av samarbeidet og bidrag fra partene
Politirådet skal etablere et systematisk samarbeid om felles utfordringer for å få
størst mulig kriminalitetsforebyggende effekt av politiets og kommunens arbeid.
Politirådet ser på innsatsområder ut fra kartlegging av kriminalitetstrender og
analyser av utfordringer knyttet til trygghet i nærmiljøet. Politirådet skal med
utgangspunkt i risikoområder drøfte forebyggende tiltak, initiere samordnet
innsats og tiltak, sette mål og følge opp resultat.
Samarbeidet forankres i politidistriktets overordnede prioriteringer, og skjer i
tråd med kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse og aktuelle
beredskapsplaner og politiske vedtak. Samarbeidet er gjensidig, og begge parter
skal stille med dedikerte forebyggende ressurser.
Politirådet som organ skal håndtere strategiske problemstillinger. Kommunen og
politiet forplikter seg til å følge opp beslutningene som politirådet fatter.
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Politirådet skal være et koordinerende organ for arbeidet til virksomheter og/eller
undergrupper, men skal også selv kunne sette tema på dagsorden og initiere
ytterligere tverrfaglig arbeid.
Overordnede saker bringes til politisk behandling, for eksempel politivedtekter,
trafikale forhold og alkoholpolitisk handlingsplan. Politikontakten følger opp
politirådets beslutninger internt i politidistriktet.
Politirådet ledes av ordfører ?
Faste medlemmer i politirådet fra kommunen er
-

Ordfører

-

Rådmann

-

?

Fra politiet er faste medlemmer
-

politiinspektør

-

politikontakt

Tilrettelegger og sekretær veksler hvert andre år mellom kommunen og politiet.
Både politiet og kommunene kan spille inn saker til politirådet. Til aktuelle saker
kan partene ta med ekstra fagpersoner til saksfremlegg eller som observatør.
Ved behov kan også representanter fra næringsliv, skoler, frivillige
organisasjoner, øvrige offentlige etater og interesserorganisasjoner inviteres.
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) inviteres til å delta i ett møte hvert år.
Det settes opp møteplan for ett år om gangen, og kalles inn til politiråd minst to
ganger i året. Både kommunens og politiets lokaler kan benyttes til møtene.
Politirådets fokusområder på strategisk nivå med tilhørende operativt arbeid og
dokumenter er beskrevet i vedlegg 1.
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Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)
SLT er en innarbeidet samarbeidsform mellom politiet og kommunene.
Hensikten med SLT er at lokale offentlige og frivillige ressurser arbeider etter en
felles og vedtatt strategi mot felles mål. SLT-koordinatoren er drivkraften i dette
arbeidet.
Det skal etableres et tett og formalisert samarbeid mellom lokalt politi,
samarbeidspartnere, enheter i kommunen som barnevern, psykisk helse/rus,
helsestasjon, utdanningsinstitusjoner og NAV. Disse skal igjennom et formelt
samarbeidsforum, møtes tre ganger i året i samråd med Politikontakten.
Kommunens samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak SLT skjer
gjennom denne samarbeidsavtale med Finnmark Politidistrikt, nærmere bestemt
mellom politikontakt og enhetene i kommunen.

Spesielle fokusområder i Nesseby kommune
Politiet og kommunen skal fortsette samarbeidet for å forebygge kriminalitet.
Spesielle fokus-områder er ?, se vedlegg 1.
Kommunen jobber aktivt med å etablere SLT ordning.
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Taushetsplikt
Taushetsbelagte opplysninger skal til enhver tid behandles etter gjeldende lover
og regler om taushetsplikt. Nødvendige samtykker om fritak skal innhentes ved
behov.
Møtene i politirådet er lukket for publikum og kan behandle saker som er unntatt
offentlighet. Partene instruerer og autoriserer eget deltakende personell i forhold
til aktuelle taushetsbestemmelser.

Varighet og evaluering
Denne avtalen gjelder for perioden ?. Avtalen vedtas av kommunestyret?.
Samarbeidet evalueres løpende, og med nødvendige tilpasninger underveis.

Signaturer
Avtalen signeres av ordfører og politiinspektør
Dato: ……………………………

___________________
Knut-Inge Store

________________
Unni Pedersen Stock

Ordfører

Politiinspektør
Varanger politistasjonsdistrikt

Nesseby kommune

Finnmark politidistrikt

7

Politiråd og samarbeidsavtale mellom Nesseby kommune og Finnmark
politidistrikt

Vedlegg 1
Risiko-områder/ Handlingsplan
Koding:

Grønn: ok

Gult: krever oppmerksomhet

Strategisk nivå
Nærpolitirolle

Rødt: må tiltaksettes

Operativt arbeid/dokumenter
Tilstedeværelse, ansvar, responstid og
etterforskning følges – sentrale krav til
lokale enheter evalueres.

Vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære
relasjoner. Påtalemyndigheten/politiets
rolle gjennomgås med kommunen.
Barnevern, legevakt, krisesenter. Tiltak
ønskes i forebyggende øyemed med
bakgrunn i mulige mørketall

Vold, overgrep og angrep mot barn

Forebygging og varsling
Beredskapsplaner knyttet til oppvekst,
skoler og barnehager

Kompetanseheving og deling av

Lokalsamfunnsutvikling, endringer,

kunnskap

risikoer og satsninger. Herunder også
organisasjonsendringer,
næringsutvikling, byggeprosjekter og
regelendringer av betydning.
Statuspunkt i politirådsmøter

Beredskap og samfunnssikkerhet,

Administrativ beredskapsplan

forebygging av ulykker og kriser,

Råd om egenberedskap.

beredskapsprinsipper, kartlegging av

Roller og ansvar ved storulykker,

samlede ressurser i totalforsvaret

evakuering, akutte og uønskede
hendelser, ref. håndbok for
redningstjeneste.

Radikalisering, utenforskap og

Kommunal virksomhetsplan

ekstremisme. Herunder beredskap ved

Beredskapsplan ved tilsiktede

tilsiktede hendelser.

hendelser på skoler.
Motvirke ensomhet og fange opp
enkeltmennesker i utenforskap
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Forebygging av rusmisbruk

Alkoholpolitisk handlingsplan og
boligsosial handlingsplan.
Narkotikakriminalitet spesielt rettet
mot ungdom

Trygge sentrumsområder og distrikter

Trafikksikkerhet. Trafikk-kontroller

Trygge boligområder

Patruljering og annen tilstedeværelse
Kommunal planstrategi, samfunnsplan
og arealplan.

Miljø kriminalitet
Innsats mot uønsket adferd på sosiale

Tiltak for å forebygge og motvirke

media og nye trender i forhold til

uønsket adferd, tiltak for reaksjon og

mobbing, trakassering og utstøting av

oppfølging når skade er skjedd

enkeltpersoner i lokalsamfunnet.
Nettmobbing
Arbeidslivskriminalitet

"Svart arbeid" og sosial dumping

Samarbeidsforumet/ressursteamet som består av politikontakten, enheter
i kommunen og andre samarbeidspartnere, utarbeider tiltak på de
prioriterte risiko-områdene.
Endringer i prioriteringene gjøres som følge av en årlig evaluering av
Risiko-områdene i politirådet.
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Vedlegg 2
Tjenestetilbudet fra politiet til innbyggerne i Nesseby kommune


Åpningstid: Tjenestested Tana er betjent for henvendelser over skranke
mandag til fredag kl 0900-1500. Kontaktinformasjon, åpningstider, veiledning
og eventuelle avvik finnes på nettsidene politiet.no/finnmark under det
enkelte kontor.



Telefontid: Vi tar imot henvendelser for spørsmål og for å gjøre avtaler via
tlf. 78972000 hver dag mellom kl. 1000 og kl. 1400.



Forebygging: Ansvaret for det forebyggende arbeidet ligger hos
seksjonsleder for Seksjon for etterretning, forebyggende og etterforskning,
med faglig støtte fra den forebyggende kontakten for Varanger
politistasjonsdistrikt



Operativ tjeneste: Vakt og beredskap i kommunen ivaretas med en
kombinasjon av aktiv tjeneste og beredskapsvakt fra tjenestested Vadsø eller
Tana. Håndtering av operative hendelser gjennom døgnet styres av politiets
operasjonssentral i Kirkenes.



Straffesak: Anmeldelser kan gis over skranke i åpningstiden, på internett
(politiet.no/Finnmark) og etter nærmere avtale på telefon.



Pass: Det utstedes pass ved tjenestested Tana, med åpningstid fra mandag
til fredag kl. 0900 – 1500. (Utvidet åpningstid hver torsdag etterhvert…)



Forvaltning: Innbyggerne kan henvende seg om ordinære
forvaltningsoppgaver som veiledning om våpensøknader, kjøreseddel,
midlertidig kjøretillatelse og melding om dødsfall



Opphold og utlending: Skranketjenester tilbys i Alta, Hammerfest, Kirkenes
og Vadsø. Registrering av søknad og timebestilling skjer via søknadsportalen
udi.no.



Spesialkompetanse: Ved håndtering av konkrete hendelser eller saker i
kommunen blir spesialkompetanse fra ulike fellesenheter involvert etter
behov, herunder fagmiljøer innen etterretning, forebygging, etterforskning,
operativ tjeneste, forvaltning, utlending og sivile gjøremål.
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Vedlegg 3
Politikontaktens rolle
Hovedoppgaven til politikontakten er å:


Oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og nærpolitirollen



Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i kommunen



Være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de
ulike aktørene i kommunen



Gi råd om, og følge opp bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak



Være et supplement til kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunen



Være en viktig innhenter av informasjon, og et bindeledd ut til kommunen,
næringsliv og frivillige med hensyn til hva som rører seg i kommunen



I forebyggende perspektiv bidra til tverrfaglig samarbeid med ulike
kommunale fora

Politikontakten skal være en pådriver for at politiet:


Sørger for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og
kommunen



Presenterer politiets etterretningsprodukter for kriminalitetsbildet
(trendutvikling) i den enkelte kommune og sammenholde det med
kommunenes egne analyser og funn



Har god lokalkunnskap, nødvendige fullmakter og stor tillit i lokalsamfunnet



Etablerer kontakt med andre offentlige myndigheter, næringsliv,
interesseorganisasjoner, frivillige foreninger og andre sentrale aktører

Politikontakten er til stede i kommunen etter nærmere avtale med kommunen.
Det er nødvendig med et tett samarbeid mellom politikontakten og den ordinære
tjenesten i politipatruljen. Politiet skal sørge for at relevant kunnskap og
informasjon om kommunen blir lagt inn i politiets systemer og delt innad i
politiet, slik at det inngår i grunnlaget for det kunnskapsbaserte politiarbeidet.
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Vedlegg 4
Roller og kontaktinformasjon i politiet


Sentralbord: tlf. 02 800 / 78 97 20 00



Postmottak: post.finnmark@politiet.no



Politikontakt: Britt Elin Hætta Isaksen , tlf 48865973



Støttesenter for kriminalitetsutsatte: tlf: 800 40 008 / 815 20 077



Internett:
o

Politiet.no/finnmark

o

Twitter.com/politifinnmark (operative hendelser)

o

Facebook.com/politietfinnmark

o

Instagram.com/politifinnmark

Roller og kontaktinformasjon i kommunen


Sentralbord:



Postmottak: postmottak@nesseby.kommune.no



Kommunekontakt: ?



Barnevernsvakt/barnevernstjeneste: ?



Internett:
o

?

o

?
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I følge adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/511-

1. april 2019

Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land
Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme
for vindkraft på land. NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport datert 1. april
2019: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf. Forslaget inneholder et
samlet kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og et kart:
https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme med forslag til det NVE mener er de mest
egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft.
Arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft følger opp omtalen i energimeldingen (Meld.
St. 25 (2015-2016)) som Stortinget sluttet seg til våren 2016 (Innst. 401 S (2015-2016)). I
energimeldingen heter det bl.a. at "regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av
lønnsom vindkraft i Norge", og at "Olje- og energidepartementet vil utarbeide en nasjonal
ramme for konsesjonsbehandling av vindkraft på land".
NVE har etablert et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft. Det er publisert 21
temarapporter basert på en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur, erfaringer fra
konsesjonsbehandling av vindkraftsaker og fra vindkraftverk i drift. Nasjonale fagmyndigheter
og andre kunnskapsmiljøer innenfor de ulike temaene har deltatt i utarbeidelsen av
rapportene. Dette er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen som har vært gjort av
miljø- og samfunnsvirkninger av vindkraftverk i Norge.
I NVEs forslag er det pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for
vindkraft på land i Norge. Også innenfor de utpekte områdene vil det være områder som ikke
egner seg for vindkraft på grunn av konflikt med viktige interesser, eller som følge av mindre
gode vindressurser. NVE har lagt vekt på unngå konflikter med viktige naturområder, og tatt
betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv,
kulturminner og reindrift.
Postadresse
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
postmottak@oed.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 59
oed.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
977 161 630

Avdeling
Energi- og
vannressursavdelingen

Saksbehandler
Nina Helene von
Hirsch
22 24 63 52

NVEs forslag er rettet inn mot fremtidige utbygginger av vindkraft. Det er allerede gitt
konsesjon til nesten 23 TWh vindkraft i Norge. Av dette er i dag rundt 10 TWh i drift eller
under utbygging. NVE har avslått omlag 60 prosent av alle innsendte vindkraftplaner.

Høring
Olje- og energidepartementet vil legge til rette for god lokal og regional medvirkning.
Departementet ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme og til om det bør fastsettes
en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. Departementet legger opp til flere regionale
innspillsmøter frem mot sommeren for å bidra til at lokale og regionale aktører kan gi gode
høringsuttalelser. Departementet vil gjennomgå NVEs forslag og høringsuttalelsene før det
tas endelig stilling til politikken for vindkaft på land.
Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nves-forslag-til-en-nasjonal-ramme-forvindkraft-pa-land/id2639213/ . Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en
uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å
registrere seg, høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no . Også andre enn
dem som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.
Høringsfristen er satt til 1. august 2019.

Regionale innspillsmøter
Følgende innspillsmøter vil bli avholdt:
•

Lillestrøm 6. mai, kl. 12.00-16.00
Scandic Hotel Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm

•

Kristiansand 21. mai, kl. 12.00-16.00
Clarion Hotel Ernst, Rådhusgata 2, Kristiansand

•

Bergen 23. mai, kl. 12.00-16.00
Scandic Hotel Flesland, Lønningsveien 9, 5258 Blomsterdalen

•

Trondheim 12. juni kl. 12.00-16.00
Scandic Nidelven, Havnegata1, Trondheim

•

Hammerfest 17. juni kl. 12.00-16.00
Scandic Hotel Hammerfest, Sørøygata 15, Hammerfest

Side 2

Ved stor pågang til innspillsmøtene vil kommunale og regionale myndigheter bli prioriert og
antall deltagere per organisasjon bli begrenset. Det blir servert en enkel lunsj fra kl. 11.
Påmelding til innspillsmøtene sendes på e-post senest syv dager før aktuelt møte til Heidi
Lundberg: hel@oed.dep.no. Dersom det er ønskelig å holde et kort innlegg, vennligst gi
beskjed om dette ved påmelding.

Med hilsen

Andreas H. Eriksen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Anja Skiple Ibrekk
underdirektør

Side 3

Adresseliste:
Alle departementer
Alle kommuner
Alle fylkesmenn
Alle fylkeskommuner
Sametinget
DNT-lag
Ålesund-Sunnmøre Turistforening
Bergen og Hordaland Turlag
Bodø og Omegns Turistforening
DNT Finnskogen og omegn
DNT Telemark
DNT Valdres
DNT Vansjø
Kristiansund og Nordmøre Turistforening
Kvinnherad turlag
Notodden Turlag
Osterøy Turlag
Stavanger Turistforening
Stord-Fitjar Turlag
Naturvernforbundet i..
Finnmark
Hordaland
Nes
Nordhordland
Nordland
Orklaregionen
Østfold
Troms
Trøndelag
Vest-Agder

Forum for natur og friluftsliv
FNF Agder
FNF Buskerud
FNF Hedmark og Akershus
FNF Hordaland
FNF Nordland
FNF Oppland
FNF Østfold
FNF Rogaland
FNF Sogn og Fjordane
FNF Telemark
FNF Trøndelag
FNF Vestfold
Agder Energi Nett AS

Avinor AS
Bellona
Bergen og omland Friluftsråd
Bevaring av Vaksdalvassdraget
Bkk Nett AS
Defo
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnsikkerhet- og beredskap
EB Nett AS
Eidsiva Nett AS
Energi Norge
Energi- og miljøkomiteen
Folgefonna nasjonalparkstyre
Folkehelseinstituttet
Forsvarsbygg
Fosen Naturvernforening

Framtiden i våre hender
Friluftslivets fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Innlandet
Griff Aviation
Greenpeace Norge
Gålålia hytteeierforening
Hafslund Nett AS
Hallingskarvet nasjonalparkstyre
Haugaland Kraft Nett AS
Helgalandskraft AS
Hålogalandskraft AS
Innovasjon Norge
ISTA Nett AS
Kartverket
KS
KS Bedrift
KS Bedrift
Kvamskogen Vel
La Naturen Leve
Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner
Leavvajoga ja Rastigaissa Samesiida
Levande Finnskog Uten Vindkraft
Luftfartstilsynet
Luftfartstilsynet
Lyse Elnett AS
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen
Natur & Ungdom
NHO
NHO Reiseliv
NOF Hedmark
Nordlandsnett AS
Norges Bondelag
Norges Fjellstyresamband
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Televisjon AS
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norkring AS
Norsk bonde- og småbruker forening
Norsk Friluftsliv
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk Kystkulturakademi
Norsk ornotologisk forening
Norske reindrifts samers forening
Norske Reindriftsamers Landsforbund
Norske samers riksforbund
Norwea
NTE Nett AS
Nordic Unmanned
Raudt Sogn og Fjordane
Regionrådet for Kongsvingerregionen
Reinbeitedistrikt 13 Ifjordfjellet
Reinøy reinbeitedistrikt
Rendal Renselskap
Riksantikvaren

Sabima
Kraftfylka
Sandefjord Jeger- og Fiskerforening
SFE Nett AS
Skagerak Nett AS
Statkraft
Statnett
Statskog
Stølsheimen verneområdestyre
Sølen verneområdestyre
Telenor Broadcast Holding
Toppagrenda hytteeierforening – Gålå
Troms Kraft Nett AS
Trønderenergi Nett AS
UAS Norway
Varanger Kraft Nett AS
Vestfjellas Venner
Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet
Visit Geilo
Visit Lillehammer
Visit Valdres
VON - Vern om Nordhordlandsfjella
Voss Naturvernlag
WWF
Zero
Øst-Finnmark Regionråd
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Ole Petter Skoglund
40440543
olepetter.skoglund@nesseby.ko
mmune.no

Čoahkkinbeaivi/Møtedato
22.08.2019

Søknad om tilskudd til oppstart av kafe/restaurant/butikk - Varanger
Starting Point AS
Administrasjonssjefens innstilling
1. Varanger Starting Point AS innvilges et tilskudd på kr. 55.000,- til etablering av
kafe/restaurant/butikk i Varangerbotn.
2. Tilskuddet utgiftsføres 24435 – Ordinært Næringsfond
3. Tilskuddet utbetales mot utbeftalingsanmodning vedlagt regnskap for omsøkt
investering.
4. Dersom virksomheten selges eller avhendes innen fem år fra tilskuddsdato, kan
tilskuddet kreves tilbakebetalt

Bakgrunn for saken
Nesseby kommune mottok 17.06.19 søknad om tilskudd til etablering av serveringsvirksomhet i
Varangerbotn. Søknaden omfatter foruten kursundervisningspakker for etablererprøven og
flaggstang med vimpel,i hovedsak div. utstyr og maskiner for restaurantkjøkken. Selskapet er
nystartet, og daglig leder er Jimmy Mandelson. Andre aksjonærer er Terje A. Kero, Grethe E.
Nilssen og Sindre A. N. Nilssen. Formålet med investeringen er etablering av butikk og
kafe/restaurant med utsalg av egenprodusert håndverk og matvarer, og ordinær matservering.
Restauranten har hatt ordinær drift siden åpningsarrangementet 01.07.19. Daglig leder har
gjennomført etablererprøven for serveringsvirksomhet. Butikkutsalget selger produkter fra
Varangerbonden, og serveringsvirksomheten serverer tradisjonell norske og syriske matretter.

Vurderinger
Søker er et helt nyetablert aksjeselskap, og har allerede startet drift i nye lokaler eid av
aksjonærer. Daglig leder kom som flyktning med familien til Nesseby, og har gjennomført
introduksjonskurset i kommunen. Øvrige aksjonærer har lenge jobbet med landbruk i Nesseby,
og etableringen av aksjeselskapet må kunne ansees som et godt integreringstiltak. Varangerbotn
opplever for tiden økt aktivitet og investeringvilje, og restauranten har fått gode
tilbakemeldinger på den drøye måneden de har vært i drift. Hovedaksjonær Sindre Nilssen fikk i
2015 avslag på sin søknad om tilskudd til kjøp jordbrukseiendom og lagerhall. Terje A. Kero
har tidligere år mottatt diverse tilskudd knyttet til landbruk.
Søker har levert kostandsoverslag på til sammen kr. 221.000,-. Eget arbeid er satt til kr. 25.000,som anses som rimelig. Da virksomheten klart anses som et tilskudd til reiseliv og turisme i
Nesseby, åpner dette for et investeringstilskudd på 25 %, kr. 55.000,-.
Investeringen er tenkt gjennomført med kr. 166.000,- i egne midler/eget arbeid, og 55.000,tilskudd fra kommunen. Bedriften har allerede gjort store investeringer som her ikke er omsøkt.
Sett i lys av den seriøsitet og gjennomføringsevne søker har utvist i etableringsprosessen, synes
det rimelig for kommunen å yte et tilskudd på kr. 55.000,-.
Mulige alternative løsninger og konsekvenser
A - Eget arbeid tas ikke med i kostnadsgrunnlaget, tilskudd reduseres til kr. 49.000,B – Søknad avslås
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Søknad om tilskudd til oppussing av fasade og belysning - Fjordgården
Administrasjonssjefens innstilling
Dirgi AS innvilges et tilskudd på kr. 100.000,- til oppussing av fasade og belysning på
Fjordgården
2. Tilskuddet utgiftsføres 24335 – Ordinært næringsfond
3. Tilskudd utbetales mot utbetalingsanmodning vedlagt regnskap for investeringen
4. Dersom omsøkt eiendom selges innen fem år fra tilskuddets dato, kan tilskuddet kreves
tilbakebetalt
1.

Bakgrunn for saken
Nesseby kommune mottok 03.06.19 søknad om tilskudd til oppussing av Fjordgården 1.
Dirgi AS kjøpte Fjordgården 1 i juli 2018. Bygget rommer lokalene til Trattoria Capri, de gamle
lokalene til «Jegerstua» samt en utleieleilighet, og seks rom med hotellstandard for utleie. Det er
pr. søknadsdato allerede investert i størrelsesorden kr. 1.500.000,- til oppussing av
hotellrommene, og søker informerer om at det vil bli lagt betydelige ressurser til markedsføring
av hotellet. Søker ved Lisa Rolén var i kontakt med administrasjonen i forkant av oppussingen.
Det ble i møtet drøftet forskjellige støtteordninger utover kommunens næringsfond, og søker ble
anbefalt å søke tilskudd til investeringen fra Sametinget. Sametinget har etter påfølgende søknad
innvilget kr. 331.800,- til tiltaket.
Vurderinger
Rehabilitering av fasaden på Fjordgården 1 har blitt gjennomført sommeren 2019. Resultatet har
blitt meget bra, og således gitt et ansiktsløft for hele sentrumsområdet i Varangerbotn. Det har

lenge vært behov for overnattingsplasser med hotellstandard i Nesseby kommune, og en
etablering av overnattingssted med samisk profil har blitt ønsket velkommen av innbyggere og
lokalpresse. Det er hevet over tvil at fasadeoppussingen og etableringen av overnattingssted har
udelt positive estetiske og samfunnsøkonomiske effekter for Nesseby.
Søker har vist god gjennomføringsevne og utført omsøkte arbeider i løpet av sommeren.
Det er fremlagt kostnadsoverslag på kr. 928.000,- for fasade- og elrehabilitering, og
finansieringsplan med egenkapital på kr. 476.200,- pluss kr. 20.000,- i eget arbeid.
Administrasjonen vurderer at et tilskudd på kr. 100.000,- er berettiget.
Mulige alternative løsninger og konsekvenser
A. Søknaden avslås – søker må selv dekke omsøkt beløp

