Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Ovdagoddi/Formannskapet
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
03.11.2011
08:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Knut Store
Hanne Iversen
Tor Gunnar Henriksen
Jarle Andreassen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
A
A
H
FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Oddvar Betten

Funksjon
Nestleder

Representerer
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Magnhild Mathisen

Møtte for
Oddvar Betten

Representerer
A

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stian Lindgår
Britt-Inger Olsen
Jarl Even Roska
Berit Ranveig Nilssen
Jan Inge Johansen
Oddleif Nilsen

Stilling
Rådmann
Møtesekr.
Ingeniør
Virksomhetsleder
Ingeniør
Virksomhetsleder
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Saksnr

Innhold

PS 103/11

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 104/11

Referater

RS 31/11

Tomt til næringshytte i Alleveidalen

RS 32/11

Tillatelse til deling av gnr 7 bnr 1 feste 3

RS 33/11

Tertialrapport 1 – 2011

PS 105/11

Regulering av husleie på kommunale boliger

PS 106/11

Behandling av kommunale avgifter 2012

PS 107/11

Betaling for opphold i institusjon; satser 2012

PS 108/11

Egenbetaling for hjemmetjenester 2012

PS 109/11

Reduserte vannavgifter for abonnenter tilknyttet Bergeby-, Sirdagoppe- og Nyelv
Vannverk

PS 110/11

Tertialrapport 2 - 2011

Berit Ranveig Nilssen og Jarl Even Roska orienterte om fremdriften i det nye oppvekstsenteret.
Ordføreren orienterte
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PS 103/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 03.11.2011
Behandling:
Innkalling og saksliste godkjent.

PS 104/11 Referater
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 03.11.2011
Behandling:
Referatene tatt til etterretning med kommentarer til RS 31/11

RS 31/11 Tomt til næringshytte i Alleveidalen
RS 32/11 Tillatelse til deling av gnr 7 bnr 1 feste 3
RS 33/11 Tertialrapport 1 – 2011

PS 105/11 Regulering av husleie på kommunale boliger
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 03.11.2011
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

Kommunestyret vedtar følgende leiesatser for kommunale boliger/boenheter gjeldende fra
01.01.2012:
Byggeår:
Gr. 1 (før 1977)
Gr. 2 (1977-88)
Gr. 3 (1988-06)
Gr. 4: (2007)

5 første år:
56,00
64,00
70,00
90,00

2 neste:
64,00

deretter:
72,15
80,00
94,00
95,00

Leieprisene justeres årlig i hht. konsumprisindeksen.
Rådmannen gis fullmakt til å fravike leiesatsene når spesielle forhold tilsier det.
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PS 106/11 Behandling av kommunale avgifter 2012
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 03.11.2011
Behandling:
Fellesforslag:
1. Vannavgift gebyret for 2012 settes til 80 % inndekning. Kubikkpris pr. m3 vann settes til kr. 9.60
6.Tilknyttingsgebyr for tilknytting i regulert område settes lik tilknyttingsgebyr for tilknytting utenfor regulert
område.
For øvrig slik som innstillingen.

Vedtak:
Fellesforslag enstemmig vedtatt.

Innstillingen fra formannskapet til kommunestyret lyder som følger:
1. Vannavgift gebyret for 2012 settes til 80 % inndekning. Kubikkpris pr. m3 vann settes til kr. 9.60
6.Tilknyttingsgebyr for tilknytting i regulert område settes lik tilknyttingsgebyr for tilknytting utenfor regulert
område.
For øvrig slik som innstillingen.

PS 107/11 Betaling for opphold i institusjon; satser 2012
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 03.11.2011
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

Beregning av vederlag ved langtidsopphold:
1. 1. måned betalingsfri, regnet fra innflyttingsdato. Kommunen gis derimot adgang til å ta
betaling for korttidsopphold og dag- eller nattopphold fra første dag.
2. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgifter.
2. Vederlag for opphold i institusjon følger forskriften.
a. ”Forskrift om vederlag i institusjon”.
4. Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser,
arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter
fradrag av skatt og gjeldsrenter. Avkastning av erstatning for fremtidige utgifter regnes
ikke som inntekt.
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5. Det gis fradrag for utgifter i forbindelse med eget hjem i inntil 3 måneder. Dersom
beboer har hjemmeboende ektefelle eller mindreårige barn skal det gjøres fradrag i
beregningsgrunnlaget. De som bor hjemme skal ikke lide økonomisk ved å ha pårørende
på institusjon.
6. Samboere beregnes som om de var gifte.
7. Kontrollberegning/etterberegning foretas to ganger i året. Som hovedregel gjøres dette i
januar og august. Dette er i tråd med forskriftens § 3, sjette ledd der det står at saken skal
tas opp til ny vurdering dersom beboerens økonomiske situasjon endrer seg vesentlig,
eller tidligere vedtak bygger på uriktige opplysninger.
8. De som ikke selv er i stand til å forvalte sine kontantytelser vil institusjonen sammen
med pårørende komme fram til en løsning.
9. Betalingsplikten varer til og med den dagen tjenestemottakeren flytter ut av institusjonen
eller dør.
10. Forskriftens § 8 sier at vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.
Beregning av vederlag ved korttidsopphold
1. Ved korttidsopphold og dag- og nattopphold kan kommunen kreve vederlag fra
første dag. Maksimalsatser er fastsatt av Helse- og sosialdepartementet.
a. Kr. 129,- for døgnopphold (varer alltid i minst 24 timer).
b. Kr. 68,- for det enkelte dag- og nattopphold (kortere varighet enn 24 timer).
2. For tjenestemottakere som har hatt flere korttidsopphold kan kommunen kreve
vederlag som etter beregning ved langtidsopphold når tjenestemottaker har vært i
institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.
3. Vederlag for avlastingsopphold kan det ikke kreves vederlag for.
4. Betalingsplikten varer til og med den dagen tjenestemottakeren flytter ut av
institusjonen eller dør.
5. Forskriftens § 8 sier at vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.

PS 108/11 Egenbetaling for hjemmetjenester 2012
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 03.11.2011
Behandling:
Fellesforslag:
Pkt 3. Trygghetsalarmer, egenandel settes til kr. 350.- pr mnd.
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Vedtak:
Fellesforslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Satser for 2012:

1. Dagsenter for eldre og demente.
Tjenesten er et tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for




å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme
aktivisering og rehabilitering
avlastning for pårørende

Ulike tilbud og aktiviteter kan være: Fysioterapi, trim med fysioterapeut, fotpleie, utflukter,
samvær med andre og andakt.
Kr. 160,00 pr. gang. Dette dekker henting og bringing bolig- helsesenteret, middag og kaffe.
(Dette er ikke det samme som dag- nattopphold i institusjon jf. Andre satser).
2. Matombringing:
a) Matombringing økes fra kr. 88,- per middag til kr. 115,- pr. middag, dette gjelder for
middager som blir utenfor helsesenteret.
b) Matombringing – middag, til omsorgsboliger på helsesenteret settes til kr. 105,- pr.
middag.
c) Matombringing ½ porsjon middag økes fra kr. 68,- per middag til kr. 88,- pr. middag
som blir levert utenfor helsesenteret.
d) Matombringing ½ porsjon middag, til omsorgsboliger på helsesenteret settes til kr.
78,- pr. ½ porsjon middag.
e) Matombringing samtlige måltid – omsorgsboliger på helsesenteret, kr. 3670,- pr.
mnd.
Salg av middag til pårørende og personale prissettes til kr. 115,-.

3 . Trygghetsalarmer:
Egenandel kr. 0,- økes til en egenandel på kr. 350,- pr. mnd.
4.Driftsutgifter ved bruk av nødvendig utstyr ved praktisk bistand;
Økes fra kr. 30,- pr. gang til kr. 39,- pr. gang.
5. Praktisk bistand (hjemmehjelp og ambulerende vaktmester):
a) inntekt under 2G økes fra kr. 68,- pr. mnd til kr. 165,- pr. mnd.
b) inntekt under 3G økes fra kr. 85,30- pr. time til kr. 111,- pr. time
c) inntekt under 4G økes fra kr. 93,70- pr. time til kr. 122,- pr. time
d) inntekt under 5G økes fra kr. 103,- pr. time til kr. 134,- pr. time
e) inntekt over 5G økes fra kr.117,- pr. time til kr. 155,- pr. time
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6. Hjemmehjelp til barnefamilier (husmorvikartjenesten):
a) inntekt under 3G økes fra kr. 182,- pr. time til kr. 237,- pr. time
b) inntekt under 5G økes fra kr. 233,- pr. time til kr. 303,- pr. time
c) inntekt under 9G økes fra kr. 381,- pr. time til kr. 495,- pr. time
d) inntekt over 9G økes fra kr. 417,- pr. time til kr. 542,- pr. time
7. Kjøring av beboere i institusjon og brukere i hjemmebaserte tjenester:
Det videreføres egenandel for brukere de ganger Pleie- og omsorg må kjøre brukere til
butikk og post eller hente de fra hjemmet til avlastningsopphold på institusjon.
a) Kjøring til butikk/post i Varangerbotn, Nessseby Helsesenter egenandel økes fra kr.
63,- pr. bruker til kr. 82,- pr. bruker.
b) Kjøring til butikk i Vadsø egenandel økes fra kr. 255,- pr. bruker til kr. 332,- pr.
bruker.

d) Kjøring til butikk i Tana Bru egenandel økes fra kr. 128,- pr. bruker til kr.165,- pr.
bruker
e) Henting /bringing i forbindelse med avlastning i institusjon/bolig økes fra kr. 110,pr. bruker til kr. 145,- pr. bruker.
c) Kjøring andre steder ut fra Statens gjeldende satser som pr. tiden er kr. 3.65 pr km.
pr bruker.

PS 109/11 Reduserte vannavgifter for abonnenter tilknyttet Bergeby-, Sirdagoppe- og
Nyelv Vannverk
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 03.11.2011
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

1. Abonnentene tilknyttet Bergeby-, Nyelv-, Mortensnes og Sirdagoppe Vannverk innvilges
fritak for forbruksgebyr og 50 % fritak for abonnementsgebyr i perioder med kokevarsel.
2. Tapte gebyrinntekter dekkes gjennom disposisjonsfond.
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PS 110/11 Tertialrapport 2 - 2011
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 03.11.2011
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

Tertialrapport for 2. tertial 2011 tas til orientering
Det skal fremmes egne saker for de 2 ansvarene som ser ut til å få et overforbruk på over
kr 300 000, Nesseby barnehage og teknisk virksomhet.
Det må fremmes budsjettreguleringer der tidligere års ubrukte bevilgninger til investeringer er
tenkt brukt til investeringer i år.
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