Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Gielddastivra/Kommunestyret
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
14.06.2018
10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn

Funksjon

Representerer

Knut Inge Store
Kjell Harald Erichsen
Ina Kristine Store
Inga Pettersen Lindi
Ole Petter Skoglund
Jan Hansen
Marit Kjærstad
Oddvar Betten Betten
Kaisa B. Store
Liv Solfrid Mathisen

LEDER
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
NESTL
MEDL
MEDL

A
H/TVP
A
A
SV
A
H/TVP
SV
A
SÁB/SFP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn

Funksjon

Representerer

Hanne Iversen
Jørn Stefan Opdahl
Anja Pedersen Noste
Bjarne Store-Jakobsen
Iver Per Smuk

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

A
A
SÁB/SFP
SÁB/SFP
H/TVP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Olaf B. Johnsen
Magnhild Mathisen
Simen Marjavara
Linn Jeanne Muotka
Iver Per Smuk

Møtte for
Hanne Iversen
Jørn Opdahl
Bjarne Store-Jakobsen
Anja Pedersen Noste
Møtte ikke, ikke meldt forfall

Representerer
A
A
SÁB/SFP
SÁB/SFP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tom Ivar Haukland
Britt-Inger Olsen

Stilling
Konst. administrasjonssjef
Møtesekretær
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Saksnr
PS 18/18
PS 19/18
PS 20/18
PS 21/18
PS 22/18
PS 23/18
PS 24/18

Innhold
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Referater
Omdannelse av Øst-Finnmark avfalsselskap ANS til aksjeselskap.
Kartlegging og verdsetting av friluftsområdet i Nesseby kommune
Årsregnskap og årsmelding Nesseby kommune 2017
B-sak

PS 18/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 14.06.2018
Behandling:
Innkalling og saksliste godkjent.

PS 19/18 Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 14.06.2018
Behandling:
Linn Jeanne Muotka og Olaf B. Johnsen valgt til å underskrive protokollen.

PS 20/18 Referater
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 14.06.2018
Behandling:
Ingen referater.

PS 21/18 Omdannelse av Øst-Finnmark avfalsselskap ANS til aksjeselskap.
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 14.06.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling til kommunestyret enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Nesseby kommune godkjenner omdannelse av ØFAS til aksjeselskap.
Ordfører gis fullmakt til å representere kommunen i nødvendige selskapsmøter i ØFAS forendring av
selskapsavtale og beslutning om omdannelse, stiftelsesmøte for aksjeselskapet og til å signere aksjonæravtale.
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Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 29.05.2018
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Nesseby kommune godkjenner omdannelse av ØFAS til aksjeselskap.
Ordfører gis fullmakt til å representere kommunen i nødvendige selskapsmøter i ØFAS forendring av
selskapsavtale og beslutning om omdannelse, stiftelsesmøte for aksjeselskapet og til å signere aksjonæravtale.

Administrasjonssjefens innstilling

Nesseby kommune godkjenner omdannelse av ØFAS til aksjeselskap.
Ordfører gis fullmakt til å representere kommunen i nødvendige selskapsmøter i ØFAS
forendring av selskapsavtale og beslutning om omdannelse, stiftelsesmøte for
aksjeselskapet og til å signere aksjonæravtale.

PS 22/18 Kartlegging og verdsetting av friluftsområdet i Nesseby kommune
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 14.06.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

1. Kommunestyret tar kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder i Unjárgga gielda/ Nesseby
kommune til etterretning.
2. Kartlagte friluftslivsområder innarbeides i kommunens digitale kartsystemer og oversendes
Miljødirektoratets Naturbase.
3. Kommunestyret ber om at kartlagte friluftslivsområder brukes aktivt i kommunens
arealplanarbeid.
4. Kartlagte friluftslivsområder innebærer ingen fredning av områder, men er et uttrykk for
friluftslivets viktigste arealinteresser i kommunen.
5. Konflikt med friluftslivets arealinteresser skal fortsatt avklares i kommunens arealplanlegging og
i enkeltsakshandling.
6. Kartgrunnlaget skal oppdateres ved kommende revisjoner av kommuneplanens arealdel.
7. Før oversendelse til Miljødirektoratets Naturbase skal åpenbare feil i kartgrunnlaget rettes.
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Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 29.05.2018
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

8. Kommunestyret tar kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder i Unjárgga gielda/ Nesseby
kommune til etterretning.
9. Kartlagte friluftslivsområder innarbeides i kommunens digitale kartsystemer og oversendes
Miljødirektoratets Naturbase.
10. Kommunestyret ber om at kartlagte friluftslivsområder brukes aktivt i kommunens
arealplanarbeid.
11. Kartlagte friluftslivsområder innebærer ingen fredning av områder, men er et uttrykk for
friluftslivets viktigste arealinteresser i kommunen.
12. Konflikt med friluftslivets arealinteresser skal fortsatt avklares i kommunens arealplanlegging og
i enkeltsakshandling.
13. Kartgrunnlaget skal oppdateres ved kommende revisjoner av kommuneplanens arealdel.
14. Før oversendelse til Miljødirektoratets Naturbase skal åpenbare feil i kartgrunnlaget rettes.

Administrasjonssjefens innstilling

15. Kommunestyret tar kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder i Unjárgga gielda/
Nesseby kommune til etterretning.
16. Kartlagte friluftslivsområder innarbeides i kommunens digitale kartsystemer og
oversendes Miljødirektoratets Naturbase.
17. Kommunestyret ber om at kartlagte friluftslivsområder brukes aktivt i kommunens
arealplanarbeid.
18. Kartlagte friluftslivsområder innebærer ingen fredning av områder, men er et uttrykk for
friluftslivets viktigste arealinteresser i kommunen.
19. Konflikt med friluftslivets arealinteresser skal fortsatt avklares i kommunens
arealplanlegging og i enkeltsakshandling.
20. Kartgrunnlaget skal oppdateres ved kommende revisjoner av kommuneplanens arealdel.
21. Før oversendelse til Miljødirektoratets Naturbase skal åpenbare feil i kartgrunnlaget
rettes.

PS 23/18 Årsregnskap og årsmelding Nesseby kommune 2017
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 14.06.2018
Behandling:
Forslag fra Nesseby AP v/Jan Hansen:
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Nesseby Arbeiderparti foreslår å avsette midler til utbedring av kommunaleveier og barmarksløyper i kommunen.
Vi har tidligere hatt god erfaring med samarbeid med lag og foreninger i kommunen om utbedring av veier og
løyper. Det avsettes kr 100.000 til utbedring av kommunale veier, og kr 200.000 til utbedring av barmarksløyper.
Avsetningen til barmarksløyper skal gis som tilskudd til lag og foreninger etter søknad. Inndekning skjer ved bruk
av disposisjonsfondet, og årsresultat blir redusert tilsvarende.
Votering:
Nesseby AP v/Jan Hansens forslag enstemmig vedtatt. Resten som formannskapets innstilling.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

Revisorgodkjent årsregnskap og årsmelding for 2017 vedtas for Nesseby Kommune.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse per 31.12.2017. Årsregnskapet for 2017 er
gjort opp med et mindreforbruk på 2,871,619 hvor 1,982,043 benyttes til å dekke udekkete kostnader på
investeringsregnskapet. De resterende 889,576 overføres til disposisjonsfondet i sin helhet.
Nesseby Arbeiderparti foreslår å avsette midler til utbedring av kommunaleveier og barmarksløyper i kommunen.
Vi har tidligere hatt god erfaring med samarbeid med lag og foreninger i kommunen om utbedring av veier og
løyper. Det avsettes kr 100.000 til utbedring av kommunale veier, og kr 200.000 til utbedring av barmarksløyper.
Avsetningen til barmarksløyper skal gis som tilskudd til lag og foreninger etter søknad. Inndekning skjer ved bruk
av disposisjonsfondet, og årsresultat blir redusert tilsvarende.

Møtet hevet.

Signaturer:

Side 5 av 5

