Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Gielddastivra/Kommunestyret
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
18.12.2018
10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Knut Store
Hanne Iversen
Jan Hansen
Inga Pettersen Lindi
Jørn Stefan Opdahl
Kaisa B. Store
Oddvar Betten
Ole Petter Skoglund
Marit Kjerstad
Kjell-Harald Erichsen
Iver Per Smuk
Bjarne Store-Jakobsen
Anja K. Pedersen Noste

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Ina Kristine Store
Liv Solfrid Mathisen

Funksjon
Medlem
Medlem

Representerer
A
SFP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Magnhild Mathisen
Simen E. Marjavara

Møtte for
Varamedlem
Varamedlem

Representerer
A
SFP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Olaf Trosten
Britt-Inger Olsen
Per Øyvind Paulsen

Stilling
Konstituert administrasjonssjef
Møtesekretær
Økonomisjef
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Saksnr
PS 48/18
PS 49/18
PS 50/18
RS 7/18
RS 8/18
RS 9/18
RS 10/18
PS 51/18
PS 52/18
PS 53/18
PS 54/18
PS 55/18

Innhold
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Referater
Nesseby kommune sin drift av Norasenteret 2019
Kritisk Infrastruktur i Finnmark
Orientering angående videre etablering av 110-sentralen for Finnmark
Regjeringen - Høring - Teknisk endring av Finnmarksloven
Varanger som natur- og kulturpark - bærekraftprosjekt
Frisklivssentralen i Nesseby 2018
Budsjetteregulering Investeringsprosjekter 2018
Budsjett 2019 Nesseby Kommune
Etablering av akuttberedskap i barnvernet

PS 48/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 18.12.2018
Behandling:
Marit Kjerstad påpekte at i enkelte av sakene kommer sakstittelen lenger ned i sakene og ikke øverst.
Administrasjonssjef Olaf Trosten svarte om utfordringene vi av og til har i saksbehandlingssystemet.
Vedtak:
Innkalling og sakslista godkjent.

PS 49/18 Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 18.12.2018
Behandling:
Jan Hansen og Marit Kjerstad valgt til å undertegne protokollen.

PS 50/18 Referater
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 18.12.2018
Behandling:
Referatene tatt til orientering.
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RS 7/18 Nesseby kommune sin drift av Norasenteret 2019
RS 8/18 Kritisk Infrastruktur i Finnmark
RS 9/18 Orientering angående videre etablering av 110-sentralen for Finnmark
RS 10/18 Regjeringen - Høring - Teknisk endring av Finnmarksloven

PS 51/18 Varanger som natur- og kulturpark - bærekraftprosjekt
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 18.12.2018
Behandling:
Ole Petter Skoglund ba kommunestyret vurdere hans habilitet da han er saksbehandler i saken.
Kommunestyret erklærte han inhabil etter §6a og han fratrådte under behandlingen.
Vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:





Nesseby kommune ønsker å være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket for bærekraftig
reiseliv. Det betyr bl a:
a. Bistå administrativt til dokumentuthenting for å besvare enkelte indikatorer som ligger i
kravene
b. Delta i samarbeidsprosjekter som skal utvikle Varanger som reisemål
c. Være en pådriver for gjennomføring av bærekrafttiltak i egen virksomhet; vurdere
resertifisering som miljøfyrtårn
d. Vurdere å legge inn miljøkrav i anbud
Nesseby kommune bidrar med sum basert på sin andel av innbyggerne i samarbeidskommunene,
avrundet oppad til kr. 20.000 til gjennomføring av fase 2 i bærekraftprosjekt under forutsetning
av Innovasjon Norges økonomiske medvirkning.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet – 18.12.2018
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:



Nesseby kommune ønsker å være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket for bærekraftig
reiseliv. Det betyr bl a:
a. Bistå administrativt til dokumentuthenting for å besvare enkelte indikatorer som ligger i
kravene
b. Delta i samarbeidsprosjekter som skal utvikle Varanger som reisemål

Side 4 av 11



c. Være en pådriver for gjennomføring av bærekrafttiltak i egen virksomhet; vurdere
resertifisering som miljøfyrtårn
d. Vurdere å legge inn miljøkrav i anbud
Nesseby kommune bidrar med sum basert på sin andel av innbyggerne i samarbeidskommunene,
avrundet oppad til kr. 20.000 til gjennomføring av fase 2 i bærekraftprosjekt under forutsetning
av Innovasjon Norges økonomiske medvirkning.

Administrasjonssjefens innstilling





Nesseby kommune ønsker å være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket for bærekraftig
reiseliv. Det betyr bl a:
a. Bistå administrativt til dokumentuthenting for å besvare enkelte indikatorer som ligger i
kravene
b. Delta i samarbeidsprosjekter som skal utvikle Varanger som reisemål
c. Være en pådriver for gjennomføring av bærekrafttiltak i egen virksomhet; vurdere
resertifisering som miljøfyrtårn
d. Vurdere å legge inn miljøkrav i anbud
Nesseby kommune bidrar med sum basert på sin andel av innbyggerne i samarbeidskommunene,
avrundet oppad til kr. 20.000 til gjennomføring av fase 2 i bærekraftprosjekt under forutsetning
av Innovasjon Norges økonomiske medvirkning.

PS 52/18 Frisklivssentralen i Nesseby 2018
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 18.12.2018
Behandling:
Ole Petter Skoglund ba kommunestyret vurdere hans habilitet da han har vært med å saksbehandle saken.
Kommunestyret erklærte han inhabil etter §6a og han fratrådte under behandlingen.
Vedtak:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder følger:

1. Kommunen etablerer frisklivssentral med forbehold om ekstern finansiering.
2. Kommunen søker fylkesmannen tilskudd til etableringen av frisklivssentral.
3. Tana Fysikalske Institutt AS vil være ansvarlig for driften av frisklivssentralen i nært samarbeid
med Nesseby kommune.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 18.12.2018
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Side 5 av 11

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:

1. Kommunen etablerer frisklivssentral med forbehold om ekstern finansiering.
2. Kommunen søker fylkesmannen tilskudd til etableringen av frisklivssentral.
3. Tana Fysikalske Institutt AS vil være ansvarlig for driften av frisklivssentralen i nært samarbeid
med Nesseby kommune.

Administrasjonssjefens innstilling

1. Kommunen etablerer frisklivssentral med forbehold om ekstern finansiering.
2. Kommunen søker fylkesmannen tilskudd til etableringen av frisklivssentral.
3. Tana Fysikalske Institutt AS vil være ansvarlig for driften av frisklivssentralen i nært samarbeid
med Nesseby kommune.

PS 53/18 Budsjetteregulering Investeringsprosjekter 2018
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 18.12.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1. Overskridelse på investeringer 2018 dekkes av ubrukte investeringsmidler 2018
2. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å gjøre de nødvendig budsjettmessige endringer.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 28.11.2018
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til Kommunestyret lyder som følger:

1. Overskridelse på investeringer 2018 dekkes av ubrukte investeringsmidler 2018
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2. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å gjøre de nødvendig budsjettmessige endringer.

Administrasjonssjefens innstilling

1. Overskridelse på investeringer 2018 dekkes av ubrukte investeringsmidler 2018
2. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å gjøre de nødvendig budsjettmessige endringer.

PS 54/18 Budsjett 2019 Nesseby Kommune
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 18.12.2018
Behandling:
Forslag fra Tverrpolitisk/Høyre v/Marit Kjerstad:

Opprettelse av lag og foreningsfond
Nesseby kommune har mange lag og foreninger hvor mange av kommunens innbyggere er medlemmer
og deltar aktivt for at både eldre og yngre innbyggere skal trives, aktiviseres, være sosial mm.
Nesseby kommune oppretter lag og foreningsfond hvor kommunen deler ut penger til ulike tiltak som
skal komme medlemmene til gode. For å kunne få tildelt midler må følgende være oppfylt;
-laget/foreningen må ha vært stiftet for minimum 3 år siden
-føre medlemslister og levere ved søknad
-søke om midler for at alle medlemmer eller grupper skal kunne nyte godt av midlene
-må ha minst 20 medlemmer.
Det kan søkes om max 10.000kr per lag/forening hvert 2.år. Det skal leveres faktura til kommunen etter
gjennomført aktivitet.
Det settes av 500.000 kr til fondet. Inndekning via Disp.fondet.
Votering:
Forslaget falt med 13 mot 2 stemmer.

Forslag fra Tverrpolitisk/Høyre v/Marit Kjerstad:
Budsjettrammer pr. avdeling for totalt driftsresultat:
336377 Stipendordning sykepleiere og lærere – Økning til kr 350 000
Inndekning via reduksjon av overskudd.
Votering:
Forslaget falt med 13 mot 2 stemmer.
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Forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Samefolkets parti:
Som del av forvaltningsområdet for samisk språk, har Unjárgga gielda et særskilt ansvar for å
sikre befolkningen et tilbud på samisk. Det har de senere år vist seg at rekruttering av
samiskspråklige lærere og sykepleiere er utfordrende for mange samiske kommuner. For å sette
fokus på dette, foreslås det å sette av kroner 250.000 til stipendordning for samisklærere og
sykepleiere. Avsetningen flyttes til ansvarsområde 21 Stab. Denne ordningen evalueres og tas
opp til ny politisk behandling og eventuelt budsjettregulering, dersom mange benytter seg av
ordningen. Administrasjonen bes utarbeide retningslinjer for tildeling av stipend,
søknadskriterier og bindingstid, som legges frem for formannskapet til godkjenning.
I tillegg til dette, avsettes det kroner 200.000 til opplæringstiltak/kurs for sykepleiere.
Votering:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Votering:
Innstillingen vedtatt med endringene.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

1. Årets finansieringsbehov for anleggsinvesteringer er 14.5 Mill, i tillegg må KLP
egenkapitalinnskudd finansieres. Vi har ingen ubrukte lånemidler tilgjengelig for disse formålene.
Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på 9,950,00 i 2019 som tilsvarer 66% lånefinansiering av
alle investeringer i årsbudsjett i henhold til vedlagte investeringsoversikt. De resterende 5 Mill
vedtas finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond.
2. Lånet tas opp i henhold til finansreglementet.
3. Det tas opp 3,000,000 i lån fra Husbanken for videre utlån til startlån på boliger.
4. Det må foreligge tilstrekkelige planer og utfyllende saksbehandling før igangsetting av hvert
investeringstiltak.
5. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en
stortingsrepresentant.
6. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse.
7. Møtegodtgjørelse settes til:
a) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte
b) Kommunestyremedlemmer kr 700 pr møte
c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte.
8. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.
9. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver tredje måned.
10. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 823 980.
11. Årsbudsjett 2019 vedtas med et total driftsresultat etter av fond på kr -570 963. I tillegg vedtas
total budsjettrammer etter bruk av fond per avdeling og for felles områder som spesifisert i
vedlegget.
12. Nesseby kommunestyre vedtar økonomiplan 2020 – 2022 som i vedlegget.
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Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.12.2018
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt med følgende tilleggsuttalelse:
Nesseby eldreråd er fornøyd med budsjettforslag for 2019. Det gir oss mulighet til flere oppgaver.
I budsjettet kommer det også frem at kommunen prioriterer stipendordning for de som tar sykepleierutdanning.
Eldrerådet gir sin fulle støtte til forslaget.

Eldrerådets vedtak lyder som følger:

1. Årets finansieringsbehov for anleggsinvesteringer er 14.5 Mill, i tillegg må KLP
egenkapitalinnskudd finansieres. Vi har ingen ubrukte lånemidler tilgjengelig for disse formålene.
Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på 9,950,00 i 2019 som tilsvarer 66% lånefinansiering av
alle investeringer i årsbudsjett i henhold til vedlagte investeringsoversikt. De resterende 5 Mill
vedtas finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond.
2. Lånet tas opp i henhold til finansreglementet.
3. Det tas opp 3,000,000 i lån fra Husbanken for videre utlån til startlån på boliger.
4. Det må foreligge tilstrekkelige planer og utfyllende saksbehandling før igangsetting av hvert
investeringstiltak.
5. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en
stortingsrepresentant.
6. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse.
7. Møtegodtgjørelse settes til:
a) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte
b) Kommunestyremedlemmer kr 700 pr møte
c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte.
8. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.
9. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver tredje måned.
10. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 823 980.
11. Årsbudsjett 2019 vedtas med et total driftsresultat etter av fond på kr -570 963. I tillegg vedtas
total budsjettrammer etter bruk av fond per avdeling og for felles områder som spesifisert i
vedlegget.
12. Nesseby kommunestyre vedtar økonomiplan 2020 – 2022 som i vedlegget.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 28.11.2018
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til Kommunestyret lyder som følger:
Administrasjonssjefens innstilling:

1. Årets finansieringsbehov for anleggsinvesteringer er 14.5 Mill, i tillegg må KLP
egenkapitalinnskudd finansieres. Vi har ingen ubrukte lånemidler tilgjengelig for disse formålene.
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Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på 9,950,00 i 2019 som tilsvarer 66% lånefinansiering av
alle investeringer i årsbudsjett i henhold til vedlagte investeringsoversikt. De resterende 5 Mill
vedtas finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond.
2. Lånet tas opp i henhold til finansreglementet.
3. Det tas opp 3,000,000 i lån fra Husbanken for videre utlån til startlån på boliger.
4. Det må foreligge tilstrekkelige planer og utfyllende saksbehandling før igangsetting av hvert
investeringstiltak.
5. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en
stortingsrepresentant.
6. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse.
7. Møtegodtgjørelse settes til:
a) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte
b) Kommunestyremedlemmer kr 700 pr møte
c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte.
8. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.
9. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver tredje måned.
10. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 823 980.
11. Årsbudsjett 2019 vedtas med et total driftsresultat etter av fond på kr -570 963. I tillegg vedtas
total budsjettrammer etter bruk av fond per avdeling og for felles områder som spesifisert i
vedlegget.
12. Nesseby kommunestyre vedtar økonomiplan 2020 – 2022 som i vedlegget.

Administrasjonssjefens innstilling

1. Årets finansieringsbehov for anleggsinvesteringer er 14.5 Mill, i tillegg må KLP
egenkapitalinnskudd finansieres. Vi har ingen ubrukte lånemidler tilgjengelig for disse formålene.
Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på 9,950,00 i 2019 som tilsvarer 66% lånefinansiering av
alle investeringer i årsbudsjett i henhold til vedlagte investeringsoversikt. De resterende 5 Mill
vedtas finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond.
2. Lånet tas opp i henhold til finansreglementet.
3. Det tas opp 3,000,000 i lån fra Husbanken for videre utlån til startlån på boliger.
4. Det må foreligge tilstrekkelige planer og utfyllende saksbehandling før igangsetting av hvert
investeringstiltak.
5. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en
stortingsrepresentant.
6. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse.
7. Møtegodtgjørelse settes til:
a) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte
b) Kommunestyremedlemmer kr 700 pr møte
c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte.
8. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.
9. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver tredje måned.
10. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 823 980.
11. Årsbudsjett 2019 vedtas med et total driftsresultat etter av fond på kr -570 963. I tillegg vedtas
total budsjettrammer etter bruk av fond per avdeling og for felles områder som spesifisert i
vedlegget.
12. Nesseby kommunestyre vedtar økonomiplan 2020 – 2022 som i vedlegget.
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PS 55/18 Etablering av akuttberedskap i barnvernet
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 18.12.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

1. Nesseby og Tana barnverntjenesten igangsetter døgnkontinuerlig beredskap innen
barnevern i Nesseby og Tana kommuner den 02.01.2019.
2. Det utarbeides internkontroll og samarbeidsavtaler med samarbeidende instanser.
3. Evaluering av beredskapen innen barnevern skal gjennomføres innen 01.07.19 og
31.12.19, hvor det vurderes samarbeid med andre kommuner

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 18.12.2018
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstillingen til kommunestyret lyder som følger:

4. Nesseby og Tana barnverntjenesten igangsetter døgnkontinuerlig beredskap innen
barnevern i Nesseby og Tana kommuner den 02.01.2019.
5. Det utarbeides internkontroll og samarbeidsavtaler med samarbeidende instanser.
6. Evaluering av beredskapen innen barnevern skal gjennomføres innen 01.07.19 og
31.12.19, hvor det vurderes samarbeid med andre kommuner

Administrasjonssjefens innstilling

7. Nesseby og Tana barnverntjenesten igangsetter døgnkontinuerlig beredskap innen
barnevern i Nesseby og Tana kommuner den 02.01.2019.
8. Det utarbeides internkontroll og samarbeidsavtaler med samarbeidende instanser.
9. Evaluering av beredskapen innen barnevern skal gjennomføres innen 01.07.19 og
31.12.19, hvor det vurderes samarbeid med andre kommuner

Møtet hevet.
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