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Utvalg:
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Dato:
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Knut Inge Store
Leder
Oddvar Betten
Nestleder
Linn Jeanne Muotka
Medlem
Hanne Iversen
Medlem
Magnhild I Mathisen
Medlem
Jan Hansen
Medlem
Ina Kristine Store
Medlem
Jørn Stefan Opdahl
Medlem
Tor Gunnar Henriksen
Medlem
Jarle Andreassen
Medlem
Torgeir Olsen
Medlem
Siv Annie Mathisen
Medlem
Anja K Pedersen Noste
Medlem
Marit Kjerstad
Medlem

Representerer
A
SV
SV
A
A
A
A
A
H
FRP
FRP
SFP
SFP
TVP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Tone Lise Roska
Medlem

Representerer
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Inger Anita Smuk
Tone Lise Roska

Representerer
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Stian Lindgård
Tom Ivar Haukland

Rådmann
Fung. sekretær
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Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Nesseby kommune 2013

RS 13/13

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Nesseby kommune 2013
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PS 58/13

Eierskapsmelding for Nessby kommune

PS 59/13
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Tertialrapport 2 - 2013 (januar - august)

PS 61/13

Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014 - 2017
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PS 55/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling:
Innkalling og saksliste godkjent med følgende bemerkning fra Tor Gunnar Henriksen:
Innkalling av varamedlemmer må innskjerpes, til dette møtet var det på forhånd ikke innkalt vara for Høyre.

PS 56/13 Referater
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling:
Referatene tatt til orientering.

RS 9/13 Årsmelding 2012
RS 10/13 Stortingsvalget 2013 godkjent
RS 11/13 Endelig opptelling av Sametingsvalget 2013 - Nesseby kommune
RS 12/13 Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Nesseby kommune 2013
RS 13/13 Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Nesseby kommune 2013

PS 57/13 Ny selskapsavtale - Finnmark Kommunerevisjon IKS
Administrasjonens innstilling
Forslag til ny selskapsavtale vedtas
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2013
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Forslag til ny selskapsavtale vedtas.
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Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling:
Linn Muotka ble kjent innhabil i sa ken. Ordfører ba Kari Moan som 3. vara ta plass . Kari Moan ba om at hennes
habilitet ble vurdert grunnet hennes stilling ved økonomiavdelingen.
Kommunestyret erklærte henne habil og hun deltok i voteringen.
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Forslag til ny selskapsavtale vedtas.

PS 58/13 Eierskapsmelding for Nessby kommune
Administrasjonens innstilling

Kommunestyret vedtar vedlagt eierskapsmeling for Nesseby kommune.
Eierskapsmeldingen er styrende for alle som utøver eierskap på vegene av Nesseby kommune
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2013
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Kommunestyret vedtar vedlagt eierskapsmeling for Nesseby kommune.
Eierskapsmeldingen er styrende for alle som utøver eierskap på vegne av Nesseby kommune.

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Kommunestyret vedtar vedlagt eierskapsmeling for Nesseby kommune.
Eierskapsmeldingen er styrende for alle som utøver eierskap på vegne av Nesseby kommune.
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PS 59/13 Skifte av pensjonsforsikringsleverandør - DNB ASA avvikler tilbud om offentlig
tjenestepensjonsprodukter
Administrasjonens innstilling
1. Nesseby kommune skifter tjenestepensjonsleverandør fra fra DNB liv til KLP.
2. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte tidspunkt for bytte av pensjonsforsikringsleverandør til KLP
3. Eventuelt egenkapitaltilskuddet og andre kostnader i forbindelse med skifte av
pensjonsforsikringsleverandører fremmes som egen budsjettregulering for kommunestyret

Saksprotokoll i Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2013
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Nesseby kommune skifter tjenestepensjonsleverandør fra fra DNB liv til KLP.
2. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte tidspunkt for bytte av pensjonsforsikringsleverandør til KLP
3. Eventuelt egenkapitaltilskuddet og andre kostnader i forbindelse med skifte av
pensjonsforsikringsleverandører fremmes som egen budsjettregulering for kommunestyret

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1. Nesseby kommune skifter tjenestepensjonsleverandør fra fra DNB liv til KLP.
2. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte tidspunkt for bytte av pensjonsforsikringsleverandør til KLP
3. Eventuelt egenkapitaltilskuddet og andre kostnader i forbindelse med skifte av
pensjonsforsikringsleverandører fremmes som egen budsjettregulering for kommunestyret

PS 60/13 Tertialrapport 2 - 2013 (januar - august)
Administrasjonens innstilling
Tertialrapporten tas til orientering
Rådmannen bes iverksette nødvendige tiltak for å bringe drifta i balanse.
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Virksomheter som ser ut til å få et overforbruk på mer enn 300.000 ved årsslutt, skal iverksette nødvendige
korrigerende tiltak for å bringe drifta innenfor tildelt ramme før årsslutt. Der dette ikke er mulig uten å bryte med
vesentlige forutsetninger i budsjettet skal rådmannen fremme sak til neste møte i kommunestyret. Saken skal
inneholde forslag til regulering av budsjettet.
Der skal det foreslås en tilpasning av drifta til virksomhetens ramme slik at konsekvensene blir minst mulig.
Reguleringen må foreslås med inndekning. Fortrinnsvis innenfor egen ramme.
Rådmannen bes se til at alle investeringstiltak som er igangsatt i år eller som planlegges igangsatt i år og som ikke
er med i investeringsbudsjettet for 2013 skal foreslås regulert inn sammen med finansieringen av tiltaket.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2013
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Tertialrapporten tas til orientering
Rådmannen bes iverksette nødvendige tiltak for å bringe drifta i balanse.
Virksomheter som ser ut til å få et overforbruk på mer enn 300.000 ved årsslutt, skal iverksette nødvendige
korrigerende tiltak for å bringe drifta innenfor tildelt ramme før årsslutt. Der dette ikke er mulig uten å bryte med
vesentlige forutsetninger i budsjettet skal rådmannen fremme sak til neste møte i kommunestyret. Saken skal
inneholde forslag til regulering av budsjettet.
Der skal det foreslås en tilpasning av drifta til virksomhetens ramme slik at konsekvensene blir minst mulig.
Reguleringen må foreslås med inndekning. Fortrinnsvis innenfor egen ramme.
Rådmannen bes se til at alle investeringstiltak som er igangsatt i år eller som planlegges igangsatt i år og som ikke
er med i investeringsbudsjettet for 2013 skal foreslås regulert inn sammen med finansieringen av tiltaket.

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling:
Representanten Marit Kjerstad tok opp problematikken vedrørende sykefravær.
Hanne Iversen tok opp rekruttering av sykepleiere.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Tertialrapporten tas til orientering
Rådmannen bes iverksette nødvendige tiltak for å bringe drifta i balanse.
Virksomheter som ser ut til å få et overforbruk på mer enn 300.000 ved årsslutt, skal iverksette nødvendige
korrigerende tiltak for å bringe drifta innenfor tildelt ramme før årsslutt. Der dette ikke er mulig uten å bryte med
vesentlige forutsetninger i budsjettet skal rådmannen fremme sak til neste møte i kommunestyret. Saken skal
inneholde forslag til regulering av budsjettet.
Der skal det foreslås en tilpasning av drifta til virksomhetens ramme slik at konsekvensene blir minst mulig.
Reguleringen må foreslås med inndekning. Fortrinnsvis innenfor egen ramme.
Rådmannen bes se til at alle investeringstiltak som er igangsatt i år eller som planlegges igangsatt i år og som ikke
er med i investeringsbudsjettet for 2013 skal foreslås regulert inn sammen med finansieringen av
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PS 61/13 Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014 - 2017
Administrasjonens innstilling
1. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr 9 800 000 til finansiering av følgende
investeringer i årsbudsjett 2014:
Kr 8 800 000 til utbygging oppvekstsenter
Kr 1 000 000 til Bergeby vannverk
Lånet tas opp som serielån med like store avdrag i 20 år.
2. Det må foreligge tilstrekkelige planer, utfyllende saksbehandling og særskilt politisk vedtak før
igangsetting av hvert investeringstiltak.
3. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 3 500 000 i Husbanken til videre utlån. Lånet tas opp som
et annuitetslån over 30 år.
4. Ordførerens godtgjørelse settes til 77 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en stortingsrepresentant.
5. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførerens godtgjørelse.
6. Møtegodtgjørelse fastsettes til:
a) Formannskapsmedlemmer kr xxx pr møte
b) Kommunestyremedlemmer kr xxx pr møte
c) Andre utvalgsmedlemmer kr xxx pr møte.
7. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.
8. Ingen foreldrebetaling for barnehageplass videreføres i 2014.
9. Foreldrebetaling for mat i barnehagen med kr 350 i måneden videreføres i 2014.
10. Det innføres foreldrebetaling i SFO med kroner 1 500 i måneden fra 01.01.14 med 50 %
søskenmoderasjon.
11. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned.
12. Årsbudsjett for 2014 vedtas med et netto driftsresultat på kr 5 603 062.
13. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 621 454.
14. Rammene for områdene som i budsjettdokumentet benevnes som tekniske tjenester og samfunns- og
næringsutvikling vedtas som samlet ramme for virksomhet for plan og utvikling.
15. Nesseby kommune vedtar framlagte forslag til økonomiplan for 2014 -2017 hvor årsbudsjett 2014 utgjør
første år i økonomiplanperioden.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2013
Behandling:

Forslag fra Tor Gunnar Henriksen:
Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014/2017
16. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr 9 800 000 til finansiering av følgende
investeringer i årsbudsjett 2014:
Kr 8 800 000 til utbygging oppvekstsenter
Kr 1 000 000 til Bergeby vannverk
Lånet tas opp som serielån med like store avdrag i 20 år.
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17. Det må foreligge tilstrekkelige planer, utfyllende saksbehandling og særskilt politisk vedtak før
igangsetting av hvert investeringstiltak.
18. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 3 500 000 i Husbanken til videre utlån. Lånet tas opp som
et annuitetslån over 30 år.
19. Ordførerens godtgjørelse settes til 77 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en stortingsrepresentant.
20. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførerens godtgjørelse.
21. Møtegodtgjørelse fastsettes til:
a) Formannskapsmedlemmer kr 600,- pr møte
b) Kommunestyremedlemmer kr 700,- pr møte
c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600,- pr møte.
22. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.
23. Ingen foreldrebetaling for barnehageplass videreføres i 2014.
24. Foreldrebetaling for mat i barnehagen med kr 350 i måneden videreføres i 2014.
25. Det innføres foreldrebetaling i SFO med kroner 1 500 i måneden fra 01.07.14 med 50 %
søskenmoderasjon. Det er uheldig med innføring av betaling midt i skoleåret.
26. Kommunestyret bevilger kr 290 000,- til ½ stilling til rusforebyggende arbeid i 2014.
27. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned.
28. Årsbudsjett for 2014 vedtas med et netto driftsresultat på kr 5 168 982.
29. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 621 454.
30. Rammene for områdene som i budsjettdokumentet benevnes som tekniske tjenester og samfunns- og
næringsutvikling vedtas som samlet ramme for virksomhet for plan og utvikling.
31. Nesseby kommune vedtar framlagte forslag til økonomiplan for 2014 -2017 hvor årsbudsjett 2014 utgjør
første år i økonomiplanperioden.

Forslag fra Hanne Iversen :
Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014/2017
1. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr 9 800 000 til finansiering av følgende
investeringer i årsbudsjett 2014:
Kr 8 800 000 til utbygging oppvekstsenter
Kr 1 000 000 til Bergeby vannverk
Lånet tas opp som serielån med like store avdrag i 20 år.
2. Det må foreligge tilstrekkelige planer, utfyllende saksbehandling og særskilt politisk vedtak før
igangsetting av hvert investeringstiltak.
3. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 3 500 000 i Husbanken til videre utlån. Lånet tas opp som
et annuitetslån over 30 år.
4. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en stortingsrepresentant.
5. Varaordførerens godtgjørelse settes til kr. 100 000 per år.
6. Møtegodtgjørelse fastsettes til:
a) Formannskapsmedlemmer kr 700 pr møte
b) Kommunestyremedlemmer kr 800 pr møte
c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte.
7. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.
8. Ingen foreldrebetaling for barnehageplass videreføres i 2014.
9. Foreldrebetaling for mat i barnehagen med kr 350 i måneden videreføres i 2014.
10. Det innføres foreldrebetaling i SFO med kroner 1 500 i måneden fra 01.01.14 med 50 %
søskenmoderasjon.
11. Kommunestyret bevilger kr 290.000 til ½ stilling til rusforebyggende arbeid i 2014
12. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned.
13. Årsbudsjett for 2014 vedtas med et netto driftsresultat på kr 5 304 003..
14. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 621 454.
15. Rammene for områdene som i budsjettdokumentet benevnes som tekniske tjenester og samfunns- og
næringsutvikling vedtas som samlet ramme for virksomhet for plan og utvikling.
16. Nesseby kommune vedtar framlagte forslag til økonomiplan for 2014 -2017 hvor årsbudsjett 2014 utgjør
første år i økonomiplanperioden.
Votering:
Hanne Iversens forslag vedtatt med 3 mot 1 stemme.
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Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014/2017
1. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr 9 800 000 til finansiering av følgende
investeringer i årsbudsjett 2014:
Kr 8 800 000 til utbygging oppvekstsenter
Kr 1 000 000 til Bergeby vannverk
Lånet tas opp som serielån med like store avdrag i 20 år.
2. Det må foreligge tilstrekkelige planer, utfyllende saksbehandling og særskilt politisk vedtak før
igangsetting av hvert investeringstiltak.
3. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 3 500 000 i Husbanken til videre utlån. Lånet tas opp som
et annuitetslån over 30 år.
4. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en stortingsrepresentant.
5. Varaordførerens godtgjørelse settes til kr. 100 000 per år.
6. Møtegodtgjørelse fastsettes til:
a) Formannskapsmedlemmer kr 700 pr møte
b) Kommunestyremedlemmer kr 800 pr møte
c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte.
7. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.
8. Ingen foreldrebetaling for barnehageplass videreføres i 2014.
9. Foreldrebetaling for mat i barnehagen med kr 350 i måneden videreføres i 2014.
10. Det innføres foreldrebetaling i SFO med kroner 1 500 i måneden fra 01.01.14 med 50 %
søskenmoderasjon.
11. Kommunestyret bevilger kr 290.000 til ½ stilling til rusforebyggende arbeid i 2014
12. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned.
13. Årsbudsjett for 2014 vedtas med et netto driftsresultat på kr 5 304 003..
14. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 621 454.
15. Rammene for områdene som i budsjettdokumentet benevnes som tekniske tjenester og samfunns- og
næringsutvikling vedtas som samlet ramme for virksomhet for plan og utvikling.
16. Nesseby kommune vedtar framlagte forslag til økonomiplan for 2014 -2017 hvor årsbudsjett 2014 utgjør
første år i økonomiplanperioden.

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 17.12.2013
Behandling:
Linn Muotka ba om vurdering hennes habilitet. Rådmann Stian Lindgård, Knut store, Magnhild Mathisen og Tor
Gunnar Henriksen tok ordet vedrørende dette spørsmålet.
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Tor Gunnar Henriksen stilte spørsmål vedrørende å ta punkt for punkt i budsjettet og stemme over budsjettet som
helhet tilslutt. Tor Gunnar Henriksen mente Linn Muotka var habil, og ba kommunestyret stemmer for at hun er
habil.
Kari Moan, vara for Linn Muotka kan være innhabil i forhold til å votere over Linn Muotkas habilitet. Det ble tatt
en pause for å undersøke med fylkesmannen om Kari Moan kunne votere. Fylkesmannen var ikke tilgjengelig.
Rådmann Lindgård vurderte t Kari Moan som habil.
Votering:
Kommunestyret vedtok enstemmig at Kari Moan er habil.
Kommunestyret vedtok enstemmig at Linn Muotka er habil.

Forslag fra Jan Hansen:
Det avsettes kr. 40 000,- på årsbudsjettet i 2014 til det nye scooterløypenettet som ble vedtatt av kommunestyret i
2013. Dette gjelder blant annet krysningspunkter over E6. som må oppfylle vegvesenets krav, sikring over en del
elveløp, merking og andre kostnader i forbindelse med dette.
Inndekning gjøres ved å redusere netto driftsresultat tilsvarende.

Forslag fra Jørn Opdahl:
Pkt. 29
Til kontroll og tilsyn avsettes kr. 696 733,- som er en økning på kr. 75 279.
Inndekning skjer ved at netto driftsresultat reduseres tilsvarende.

Forslag fra Jarle Andreassen:
Pkt. 4 80 prosent av enhver tid gjeldende godtgjørelse til en stortingsrepresentant.
Pkt. 5. 10 prosent av ordførergodtgjørelsen
Pkt. 6. a)kr 600 pr møte
b) kr 700 pr møte
c) kr 600 pr møte
For øvrig som innstillingen.

Forslag fra Tor Gunnar Henriksen:
1.

2.
3.
4.

Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr 9 800 000 til finansiering av følgende
investeringer i årsbudsjett 2014:
Kr 8 800 000 til utbygging oppvekstsenter
Kr 1 000 000 til Bergeby vannverk
Lånet tas opp som serielån med like store avdrag i 20 år.
Det må foreligge tilstrekkelige planer, utfyllende saksbehandling og særskilt politisk vedtak før
igangsetting av hvert investeringstiltak.
Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 3 500 000 i Husbanken til videre utlån. Lånet tas opp
som et annuitetslån over 30 år.
Ordførerens godtgjørelse settes til 77 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en
stortingsrepresentant.

5.

Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførerens godtgjørelse.

6.

Møtegodtgjørelse fastsettes til:
a. Formannskapsmedlemmer kr 600,- pr møte
b. Kommunestyremedlemmer kr 700,- pr møte
c. Andre utvalgsmedlemmer kr 600,- pr møte
Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.
Ingen foreldrebetaling for barnehageplass videreføres i 2014.

7.
8.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Foreldrebetaling for mat i barnehagen med kr 350 i måneden videreføres i 2014
Ingen foreldrebetaling for SFO i 2014
Kommunestyret bevilger kr 290 000,- til ½ stilling til rusforebyggende arbeid i 2014
Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned.
Årsbudsjett for 2014 vedtas med et netto driftsresultat på kr 5 168 982,-.
Til kontroll og tilsyn avsettes kr 621 454.
Rammene for områdene som i budsjettdokumentet benevnes som tekniske tjenester og samfunns- og
næringsutvikling vedtas som samlet ramme for virksomhet for plan og utvikling.
16. Nesseby kommune vedtar framlagte forslag til økonomiplan for 2014 -2017 hvor årsbudsjett 2014
utgjør første år i økonomiplanperioden.
Årsbudsjettet vedtas med et netto driftsresultat tilpasset dette.

Forslag fra Hanne Iversen:
Nytt pkt 6:
Møtegodtgjørelsen fastsettes til:
a) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte
b) Kommunestyremedlemmer kr 700 pr møte
c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte

Forslag fra Nesseby AP v/Hanne Iversen:
Nesseby kommunestyre vedtar å øke ungdomsrådets budsjett til kr 30 000.
Inndekkes fra netto driftsresultat.

Voteringer:
Pkt 1,
Pkt 2,
Pkt 3.
Pkt 4.

Pkt 5.
Pkt 6.
Pkt 7.
Pkt 8.
Pkt 9
Pkt 10
Pkt 11
Pkt 12
Pkt 13
Pkt 14
Pkt 15
Pkt 16.
Pkt 17
Pkt 18
Pkt 19

Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Votering over forslaget fra Tor Gunnar Henriksen, 5 stemte for forslaget - 8 stemte i mot
Votering over forslaget fra Jarle Andreassen, 7 stemte for forslaget – 8 stemte i mot
Votering over formannskapets innstilling, 8 stemte for forslaget – 7 stemte i mot
Votering over forslaget fra Jarle Andreassen og Tor Gunnar Henriksen ( 8 stemte for forslaget - 7 stemte i
mot
Votering over fellesforslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtatt enstemmig
Vedtatt enstemmig
Vedtatt enstemmig
Votering over forslaget fra Tor Gunnar Henriksen, 8 stemte i mot forslaget - 7 stemte for
Vedtatt enstemmig
Vedtatt enstemmig
Vedtatt enstemmig
Votering over forslaget fra Jørn Oppdal. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtatt enstemmig
Vedtatt enstemmig
Vedtatt enstemmig
Vedtatt enstemmig
Votering Budsjettet vedtatt, 8 stemte for - 7 stemte i mot

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014/2017
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1. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr 9 800 000 til finansiering av følgende
investeringer i årsbudsjett 2014:
Kr 8 800 000 til utbygging oppvekstsenter
Kr 1 000 000 til Bergeby vannverk
Lånet tas opp som serielån med like store avdrag i 20 år.
2. Det må foreligge tilstrekkelige planer, utfyllende saksbehandling og særskilt politisk vedtak før
igangsetting av hvert investeringstiltak.
3. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 3 500 000 i Husbanken til videre utlån. Lånet tas opp som
et annuitetslån over 30 år.
4. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en stortingsrepresentant.
5. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 prosent av ordførergodtgjørelsen.
6. Møtegodtgjørelse fastsettes til:
a) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte
b) Kommunestyremedlemmer kr 700 pr møte
c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte.
7. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.
8. Ingen foreldrebetaling for barnehageplass videreføres i 2014.
9. Foreldrebetaling for mat i barnehagen med kr 350 i måneden videreføres i 2014.
10. Det innføres foreldrebetaling i SFO med kroner 1 500 i måneden fra 01.01.14 med 50 %
søskenmoderasjon.
11. Kommunestyret bevilger kr 290.000 til ½ stilling til rusforebyggende arbeid i 2014
12. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned.
13. Årsbudsjett for 2014 vedtas med et netto driftsresultat på kr 5 173 724
14. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 696 733. Inndekkes fra Netto driftsresultat.
15. Rammene for områdene som i budsjettdokumentet benevnes som tekniske tjenester og samfunns- og
næringsutvikling vedtas som samlet ramme for virksomhet for plan og utvikling.
16. Det avsettes kr. 40 000,- på årsbudsjettet i 2014 til det nye scooterløypenettet som ble vedtatt av
kommunestyret i 2013. Dette gjelder blant annet krysningspunkter over E6. som må oppfylle vegvesenets
krav, sikring over en del elveløp, merking og andre kostnader i forbindelse med dette. Inndekning gjøres
ved å redusere netto driftsresultat tilsvarende
17. Nesseby kommunestyre vedtar å øke ungdomsrådets budsjett til kr 30 000,- Inndekkes fra Netto
driftsresultat.
18. Nesseby kommune vedtar framlagte forslag til økonomiplan for 2014 -2017 hvor årsbudsjett 2014 utgjør
første år i økonomiplanperioden.
19. Budsjettet vedtas med de endringene som er vedtatt i kommunestyret i dag.

Møtet hevet.
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