
Nesseby kommune 
Arbeidet med kommunereformen våren 2016 

Oppsummering av dialogen med befolkningen 



Staten har gitt føringer på arbeidet med 
kommunereformen fram mot 1.juli 2016: 
• Kommunene skal utrede sterke og svake sider hvis en velger å 

fortsette som egen kommune 

• Kommunene må utrede alternativer sammen med 
nabokommune(r) 

• Kommunene skal gjennomføre en bred forankret prosess med 
innbyggerne før det tas avgjørelse i kommunestyret 

• Vi må vurdere om vi kan alene eller sammen med andre løse 
lovpålagte oppgaver og håndtere utfordringer i dag- og 20-30 år 
framover i tid 

 



 

Hva har Nesseby gjort til nå og hva skal gjøres? 

• Informert om kommunereformen i Nesseby kommune 

• Hatt møter med ungdomsrådet 10.3, idrettsråd 17.3, eldreråd 29.3 

• Hatt møte med fylkesmannen 18.3 

• Arrangert folkemøte 30.3  

• Lagd forslag til intensjonsavtale med Sør-Varanger kommune 

• Avholdt sonderingsmøter med Sør-Varanger 

• Skal gjennomføre innbyggerundersøkelse i mai gjennom 

telefonundersøkelse 

• Kommunestyret vurderer idag folkeavstemming 

• Folkeavstemming er planlagt til 29.-30.5 med en ukes forhåndsstemming  

• Kommunestyremøtet i juni skal vedta egen kommune eller sammenslåing 

• Fylkesmannen skal ha kommunenes svar innen 1.juli og sende sin 

anbefaling for Finnmark til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

innen 1.10 

 



Ungdomsrådet: 

• Klare synspunkter på at Nesseby skal fortsette som egen 
kommune 

• Sterk tilhørighet, identitet og stolthet for å være fra Nesseby 

• Opplever at Nesseby har et positivt omdømme i ungdomsmiljøer i 
fylket 

• Nesseby er alltid et naturlig sentrum i for eksempel UKM-
sammenheng- alle samles hos oss 

• Nesseby er oss – det er hjertet vårt 

• Ønsker å videreutvikle kultur- og tilbud til ungdom lokalt 

• Oppvekstsenteret har gitt oss en stolthet i å være Nessebyværing 

 



Idrettsrådet: 

- Idrettsmiljøet lokalt er sterkt 

- Kan det bli en kamp om økonomiske midler ved sammenslåing? 

- Idrett er en god arena for integrering i Nesseby 

- Ønsker at Nesseby skal bestå som egen kommune – vil tjene 

idretten 

- Midler til idrettsanlegg/tippemidler – vil det bli vanskeligere å få 

tak i og fordele midler i en sammenslått kommune? 

 

 



Eldrerådet: 

• Ønsker ikke sammenslåing 

• Vi er spesielle, vi må holde på den samiske identiteten 

• Glem en sammenslåing med Sør-Varanger, vi blir for 

små og vil ikke få innflytelse politisk 

• Ønsker bindende folkeavstemming – innbyggerne må 

bestemme 

• Kommunesammenslåing må ikke skje ved tvang 



 

Fra folkemøtet 30.3 
• Det møtte opp 70 nessebyværinger i alle aldre 

• Svært stort engasjement i møtet 

• Ikke bastante utsagn, men en drøftende/diskuterende tilnærming fra 
folk 

• Stor enighet om at Nesseby bør bestå som egen kommune 

• Hvis sammenslåing, så er det delte meninger om Sør-Varanger eller 
Tana pga avstander og framtidig lokalt tjenestetilbud 

• Stor bekymring for den økonomiske framtida ift nytt inntektssystem 
og usikkerhet ift hvilke betingelser som kommer i 
kommuneproposisjonen 11.mai 

• Stor overvekt som ønsker folkeavstemning, men folk var avventende 
til hvordan man skal spørre for å få fram best mulig informasjon 

 

 



 

Folkeavstemning 

 

• Skal det avholdes folkeavstemning eller ikke ? 

• Skal 16 og 17-åringene delta? 

• Hvordan skal spørsmålsstillingen være ? 

• Administrasjonen legger fram to forslag til stemmesedler til 

kommunestyret 

• Administrasjonen fortsetter informasjonen om en 

folkeavstemning 29.-30.5 med en ukes forhåndsstemming 


