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SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV BÅTUTSETTINGSPLASSER
Melding om vedtak sendes til:
Teknisk enhet v/ Pål Norvoll
Det vises til:
Søknad fra Kautokeino kommune datert 06.10.2020
Formannskapets vedtak i sak 59/20: Etablering av båtutsettingsplasser
Vedlegg:
Søknad fra Kautokeino kommune datert 06.10.2020
Sakens bakgrunn:
Kautokeino kommune søker om kr 150 000,- i støtte til etablering av 5 nye
båtutsettingsplasser i Kautokeino ved følgende steder: Ájonjárga, Vuorašjávri,
Kautokeino sentrum ved brua, Stuorajároaivvoš og Máze nedenfor Ruogonjárga. Disse
brukes i dag som utsettingsplasser i forbindelse med nærings- og fritidsfiske, men det er
behov av opprustning av disse. Det er planlagt å legge ferdigstøpte betongplater i
vannkanten slik at kjøretøy kan benyttes i forbindelse med utslipp av båter. Prosjektet
har fått tilbud om betongplater på ca. 4x2,5m fra et firma i Alta mot at disse fraktes til
Kautokeino. Utgiftene i prosjektet er til frakt, og utsetting av betongplatene, nødvendig
skilting, befaringer og prosjekteringskostnader.
Ved å sette ut slike plater vil båtutsettingen bli mye mer sikkert, det vil bidra til mindre
erosjon langs elvebredder og vannkanter og kunne gjøre båtsesongen atskillig lengre
skrives det videre i søknaden.
Attraktivitet avhenger av gode kommunale tjenester, et rikt foreningsliv, gode tilbud og
interessante arbeidsplasser. Forbedring på det første skriver kommunen at de har i år.
Arbeidsplasser jobber vi med gjennom næringsfondet og gjennom det kommunale
omstillingsprosjektet, mens på tilbudene har det ikke vært særlig fokus fra kommunens
side. Det vi ellers vet gjennom folkehelseprosjektet er at mangel på bevegelse er et
folkehelseproblem i Kautokeino og at det mangler tilrettelagte aktiviteter i sentrum for
turister.

Båtutsettingsplasser vil gjøre deler av kommunen lettere tilgjengelig for befolkningen da
det vil gjøre båtutsetting adskillig lettere på de plassene disse skal etableres. Dette vil
åpne opp for utstrakt bruk av båt på elva og vannene, noe som kan medføre mer
turismebasert ferdsel med båt. I dag er det kun Čávžo Safari i Máze som tilbyr båtturer
for turister i Kautokeino. I begynnelsen av 2000-tallet tilbød Mihkkala fanas turer med
elvebåt fra Kautokeino sentrum.
Vurdering:
Arkitektkonkurransen Europan 15 som Kautokeino kommune var med på avdekket at
flere av de europeiske arkitektteamene som var med i konkurransen tegnet inn
elementer i sentrum av Kautokeino som gjør elven mye mer tilgjengelig enn den er i
dag, blant annet med tilrettelagt ferdsel av båt på elva. Dette passer også inn i
kommunens reiselivsprosjekt hvor elva er løftet frem som en attraksjon som ikke er
utnyttet slik det kan, og bør gjøres i reisemålsøyemed.
Videre vil dette prosjektet kunne ha gode samfunnseffekter slik som økt bolyst og trivsel
ved at befolkningen på en enklere måte kan oppleve båtlivet. For folkehelsen vil båtlivet
kunne ha positive konsekvenser ved at befolkningen kommer seg ut i skog og mark
som dem ellers kanskje ikke ville ha gjort. Det samme gjelder høsting av naturen, både i
form av fiske, men også bærplukking og vedhogst. I dag fiskes det svært lite, særlig i
elva, økt fiske vet vi at vil medføre bedre kvalitet på fisken. Det vil ha positive effekter
ved økt aktivitetstilbud hvis profesjonelle aktører lanserer båtturer for turister, fiskere og
jegere.
Forslag til vedtak:
Kautokeino kommune innvilger inntil kr 150 000,- i støtte til dette prosjektet slik som
beskrevet i søknaden. Forutsetningen for tildelingen er at grunneiers tillatelse og
nødvendig avklaring i forhold til plan- og bygningsloven er på plass. Det skal
synliggjøres at Kautokeino kommune har støttet prosjektet.
Tilskuddet belastes konto for næringsfondet: 14711-3140-325.
Utbetaling av tilskudd skjer bare etter at tiltaket er gjennomført og kostnadene er
bekreftet av autorisert regnskapsfører eller ved framvisning av betalte fakturaer til
kommunens administrasjon. Utgiftene skal være oppstilt slik at disse kan sammenlignes
med kostnadsplanen. Kommunens administrasjon kan kreve at regnskapsfører
dokumenterer kostnaden ved framvisning av fakturaer. Hvis særlige behov foreligger
kan det foretas delutbetaling på inntil 15 % av tilskuddet for å iverksette tiltaket, jamfør
forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond. Det skal i utbetalingsanmodning
framgå hvordan søker har synliggjort at Kautokeino kommune har støttet prosjektet.
Avhendes løsøre eller fast eiendom som kommunen har vært med på å finansiere før
det er gått fem år etter kjøpsdatoen skal støtten tilbakebetales.
Tilskuddet bortfaller automatiske etter ett år fra tildelingstidspunktet. Det kan dog
skriftlig søkes om inntil to gangers utsettelse av ett års fristen. Tilskuddet bortfaller også
automatisk dersom tilskuddsmottaker går konkurs eller virksomheten opphører før
tilskuddet er utbetalt.
Vedtaket kan påklages, jamfør forvaltningsloven § 28. Klagen sendes til Kautokeino
kommune v/ formannskapet, 9520 Kautokeino. Fristen for å klage er 3 uker fra det
tidspunkt

