Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Gielddastivra/Kommunestyret
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
20.09.2018
10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Knut Store
Hanne Iversen
Ina Kristine Store
Inga Pettersen Lindi
Jørn Stefan Opdahl
Kaisa B. Store
Oddvar Betten
Marit Kjerstad
Anja K. Pedersen Noste
Liv Solfrid Mathisen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
A
A
A
A
A
A
SV
TVP/H
SFP
SFP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Jan Hansen
Ole Petter Skoglund
Kjell-Harald Erichsen
Iver Per Smuk
Bjarne Store-Jakobsen

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
A
SV
TVP/H
TVP/H
SFP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Olaf B. Johnsen
Sissel Røstgaard
Heidi E. Jernsletten
Gunn-Britt Retter

Møtte for
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Representerer
A
SV
TVP/H
SFP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Olaf Trosten
Britt-Inger Olsen

Stilling
Konstituert administrasjonssjef
Møtesekretær
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Saksnr
PS 24/18
PS 25/18
PS 26/18
PS 27/18
PS 28/18
PS 29/18
PS 30/18

Innhold
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Referater
Ledsagerbevis
Overtakelse av de "sjøsamiske samlinger" i Byluft
Finansiering av utomhusarbeider rådhuset
Tilsetting av administrasjonssjef 2018 – B-sak, lagt frem i møtet

PS 24/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 20.09.2018
Behandling:
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

PS 25/18 Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 20.09.2018
Behandling:
Oddvar Betten og Marit Kjerstad enstemmig valgt til å underskrive protokollen

PS 26/18 Referater
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 20.09.2018
Behandling:
Ingen referater

PS 27/18 Ledsagerbevis
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 20.09.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

Nesseby kommune innfører ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede. Behov for
bistand må være minst av 2 års varighet. Søknaden må vedlegges uttalelse fra fastlege,
legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunal helse- og sosialetat som har
god kjennskap til søkers behov. En ledsager må være over 16 år, og det er eieren av kortet som
bestemmer hvem ledsager skal være.
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Nedre aldersgrense for utstedelse av ledsagerbevis settes til 8 år, da barn under denne alderen vil
trenge bistand fra sine foresatte/ andre uavhengig av funksjonsnivå. Ved utstedelse vurderes det
hvor lenge beviset skal være gyldig, det kan gis tidsbegrenset eller varig gyldighet.
Saksbehandlingen legges til hjelpetjenesten, hjelpetjenesten utarbeider prosedyre for behandling
av søknad og utarbeider skjema for søknad.
Svekket helsetilstand pga høy alder kvalifiserer ikke automatisk for ledsagerbevis. Ordningen
skal forbeholdes mennesker som på grunn av funksjonsnedsettelser ikke kan delta i samfunnet
uten å ha med seg ledsager.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 11.09.2018
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

Nesseby kommune innfører ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede. Behov for
bistand må være minst av 2 års varighet. Søknaden må vedlegges uttalelse fra fastlege,
legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunal helse- og sosialetat som har
god kjennskap til søkers behov. En ledsager må være over 16 år, og det er eieren av kortet som
bestemmer hvem ledsager skal være.
Nedre aldersgrense for utstedelse av ledsagerbevis settes til 8 år, da barn under denne alderen vil
trenge bistand fra sine foresatte/ andre uavhengig av funksjonsnivå. Ved utstedelse vurderes det
hvor lenge beviset skal være gyldig, det kan gis tidsbegrenset eller varig gyldighet.
Saksbehandlingen legges til hjelpetjenesten, hjelpetjenesten utarbeider prosedyre for behandling
av søknad og utarbeider skjema for søknad.
Svekket helsetilstand pga høy alder kvalifiserer ikke automatisk for ledsagerbevis. Ordningen
skal forbeholdes mennesker som på grunn av funksjonsnedsettelser ikke kan delta i samfunnet
uten å ha med seg ledsager.

Administrasjonssjefens innstilling

Nesseby kommune innfører ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede. Behov for
bistand må være minst av 2 års varighet. Søknaden må vedlegges uttalelse fra fastlege,
legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunal helse- og sosialetat som har
god kjennskap til søkers behov. En ledsager må være over 16 år, og det er eieren av kortet som
bestemmer hvem ledsager skal være.
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Nedre aldersgrense for utstedelse av ledsagerbevis settes til 8 år, da barn under denne alderen vil
trenge bistand fra sine foresatte/ andre uavhengig av funksjonsnivå. Ved utstedelse vurderes det
hvor lenge beviset skal være gyldig, det kan gis tidsbegrenset eller varig gyldighet.
Saksbehandlingen legges til hjelpetjenesten, hjelpetjenesten utarbeider prosedyre for behandling
av søknad og utarbeider skjema for søknad.
Svekket helsetilstand pga høy alder kvalifiserer ikke automatisk for ledsagerbevis. Ordningen
skal forbeholdes mennesker som på grunn av funksjonsnedsettelser ikke kan delta i samfunnet
uten å ha med seg ledsager.
PS 28/18 Overtakelse av de "sjøsamiske samlinger" i Byluft
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 20.09.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Administrasjonssjefen innstiller på at Nesseby kommune inngår en intensjonsavtale med Helmer Losoa med tanke
på en fremtidig overtakelse/kjøp av samlingen som helhet, med alle gjenstandene slik den fremstår i dag. Med
grunnlag i en intensjonsavtale vil kommunen gis rom til å planlegge hvordan det å overta samlingen rent praktisk
kan la seg gjennomføre innenfor kommunale økonomisk rammer etc.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 11.09.2018
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Rådmannens innstiller på at Nesseby kommune inngår en intensjonsavtale med Helmer Losoa med tanke på en
fremtidig overtakelse/kjøp av samlingen som helhet, med alle gjenstandene slik den fremstår i dag. Med grunnlag i
en intensjonsavtale vil kommunen gis rom til å planlegge hvordan det å overta samlingen rent praktisk kan la seg
gjennomføre innenfor kommunale økonomisk rammer etc.

Administrasjonssjefens innstilling
Rådmannens innstiller på at Nesseby kommune inngår en intensjonsavtale med Helmer Losoa med tanke på en
fremtidig overtakelse/kjøp av samlingen som helhet, med alle gjenstandene slik den fremstår i dag. Med grunnlag i
en intensjonsavtale vil kommunen gis rom til å planlegge hvordan det å overta samlingen rent praktisk kan la seg
gjennomføre innenfor kommunale økonomisk rammer etc.
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PS 29/18 Finansiering av utomhusarbeider rådhuset
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 20.09.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

1. Kommunestyret bevilger inntil kr. 396.000 til investering av utskifting av motorvarmere
og stolper/lysarmaturer samt grunnarbeider for asfaltering ved rådhuset.
2. Bevilgningen utgiftsføres disposisjonsfond.
3. På investeringsbudsjettet for 2019 avsettes det kr. 100.000 til asfaltering utenfor rådhuset
og andre kommunale plasser/veger.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 11.09.2018
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

1. Kommunestyret bevilger inntil kr. 396.000 til investering av utskifting av motorvarmere
og stolper/lysarmaturer samt grunnarbeider for asfaltering ved rådhuset.
2. Bevilgningen utgiftsføres disposisjonsfond.
3. På investeringsbudsjettet for 2019 avsettes det kr. 100.000 til asfaltering utenfor rådhuset
og andre kommunale plasser/veger.

Administrasjonssjefens innstilling

1. Kommunestyret bevilger inntil kr. 396.000 til investering av utskifting av motorvarmere
og stolper/lysarmaturer samt grunnarbeider for asfaltering ved rådhuset.
2. Bevilgningen utgiftsføres disposisjonsfond.
3. På investeringsbudsjettet for 2019 avsettes det kr. 100.000 til asfaltering utenfor rådhuset
og andre kommunale plasser/veger.
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Møtet hevet.
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