Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Gielddastivra/Kommunestyret
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
13.06.2019
10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Knut Store
Jan Hansen
Inga Pettersen Lindi
Jørn Stefan Opdahl
Kaisa B. Store
Oddvar Betten
Ole Petter Skoglund
Marit Kjerstad
Bjarne Store-Jakobsen
Anja K. Pedersen Noste
Liv Solfrid Mathisen

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

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Hanne Iversen Noste
Ina Kristine Store
Kjell-Harald Erichsen
Iver Per Smuk

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
A
A
TVP/H
TVP/H

Møtte for
Ina Kristine Store
Hanne Iversen Noste
Kjell-Harald Erichsen

Representerer
A
A
TVP/H
TVP/H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Olaf B. Johnsen
Ingen vara kunne møte for
Ingen vara kunne møte for
Iver Per Smuk møtte ikke og
hadde ikke meldt forfall

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Olaf Trosten
Britt-Inger Olsen

Stilling
Administrasjonssjef
Møtesekretær
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Saksnr
PS 11/19
PS 12/19
PS 13/19
RS 6/19
RS 7/19
RS 8/19
RS 9/19
PS 14/19
PS 15/19
PS 16/19
PS 17/19
PS 18/19
PS 19/19
PS 20/19
PS 21/19
PS 22/19
PS 23/19
PS 24/19
PS 25/19

Innhold
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Referater
Høring om ny sametingsmelding om næringsutvikling Gulaskuddan
ođđa sámedikkedieđáhusa ealáhusovddideami birra
Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark i 2018
Rapport om utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark i
2018
Manglende oppfyllelse av lovpålagte oppgaver innen barnevernområdet 2. halvårsrapportering 2018, og akuttberedskap i barneverntjenesten
Automatikk dører helsesenter og museum
Behov for nye stoler på Helsesenteret
Garraduodjelatnja Vuonnabađas
Retningslinjer for stipendordning for samisklærere og sykepleiere
Oppussing av tannklinkken
HøgtoppenBoligfelt II
Tilstandsrapport grunnskolen 2019
Årsregnskap og årsmelding 2018
Oppgradering av uteområder Mortensnes Kulturminneområde - U.off.
Erverv av gnr. 11, bnr. 23 - U.off
Erverv av deler av eiendom gnr. 10, bnr. 6 - U.off
Ny selskapsavtale

PS 11/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019
Behandling:
Innkalling og saksliste godkjent.

PS 12/19 Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019
Behandling:
Jan Hansen og Anja Noste valgt til å underskrive protokollen

PS 13/19 Referater
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019
Behandling:
Referatene tatt til orientering.
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RS 6/19 Høring om ny sametingsmelding om næringsutvikling Gulaskuddan ođđa sámedikkedieđáhusa
ealáhusovddideami birra
RS 7/19 Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark i 2018
RS 8/19 Rapport om utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark i 2018
RS 9/19 Manglende oppfyllelse av lovpålagte oppgaver innen barnevernområdet - 2. halvårsrapportering
2018, og akuttberedskap i barneverntjenesten

PS 14/19 Automatikk dører helsesenter og museum
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1. Formannskapet/Kommunestyret bevilger kr. 66.257,- eks. mva til oppgradering av automatikk for dører
på helsesenteret og museet.
2. Midler tas i fra disposisjonsfondet.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 07.05.2019
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til Kommunestyret lyder som følger:
1. Formannskapet/Kommunestyret bevilger kr. 66.257,- eks. mva til oppgradering av automatikk for dører
på helsesenteret og museet.
2. Midler tas i fra disposisjonsfondet.

Administrasjonssjefens innstilling

1. Formannskapet/kommunestyret bevilger kr 66 257,- eks. mva til oppgradering av
automatikk for dører på helsesenteret og museet.
2. Midler tas ifra disposisjonsfondet.
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PS 15/19 Behov for nye stoler på Helsesenteret
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

1. Kommunestyret bevilger kr. 166.000 til innkjøp av nye møbler til Nesseby Helsesenter
2. Kostnadene utgiftsføres disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 07.05.2019
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til Kommunestyret lyder som følger:

1. Kommunestyret bevilger kr. 166.000 til innkjøp av nye møbler til Nesseby Helsesenter
2. Kostnadene utgiftsføres disposisjonsfond.

Administrasjonssjefens innstilling

1. Kommunestyret bevilger kr. 166.000 til innkjøp av nye møbler til Nesseby Helsesenter
2. Kostnadene utgiftsføres disposisjonsfond.

PS 16/19 Garraduodjelatnja Vuonnabađas
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019
Behandling:
Forslag fra Nesseby AP v/Kaisa Store:
Nytt punkt 3:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 1.150.000 kr til finansiering av garraduodjelatnja i Varangerbotn.
Resten som innstillingen.
Votering:
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Forslag fra Nesseby AP enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1. Kommunen etablerer garraduodjilatnja i Varangerbotn i samarbeid med Samiid Duodji, med

forbehold om ekstern finansiering.
2. Kommunen søker tilskudd eksternt
3. Kommunestyret bevilger inntil kr. 1.150.000 kr til finansiering av garraduodjelatnja i Varangerbotn.
4. Prosjektet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 07.05.2019
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt

Formannskapets innstilling til Kommunestyret lyder som følger:
1. Kommunen etablerer garraduodjilatnja i Varangerbotn i samarbeid med Samiid Duodji, med

forbehold om ekstern finansiering.
2. Kommunen søker tilskudd eksternt
3. Nesseby kommune innvilger inntil kr. 378 500,4. Prosjektet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kommunen etablerer garraduodjilatnja i Varangerbotn i samarbeid med Samiid Duodji, med

forbehold om ekstern finansiering.
2. Kommunen søker tilskudd eksternt
3. Nesseby kommune innvilger inntil kr. 378 500,4. Prosjektet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet

PS 17/19 Retningslinjer for stipendordning for samisklærere og sykepleiere
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019
Behandling:
Fellesforslag:
Retningslinjer for stipendordning for samisklærere og sykepleiere
Viser til vedtak 54/18 i kommunestyret.
Som del av forvaltningsområdet for samisk språk, har Unjárgga gielda/Nesseby kommune et særskilt ansvar for å
sikre befolkningen et tilbud på samisk. Det har de senere år vist seg at rekruttering av samiskspråklige lærere og
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sykepleiere er utfordrende for mange samiske kommuner. For å sette fokus på dette, settes det av kroner 250.000 til
stipendordning for samisklærere og sykepleiere. Kriterier for å kunne søke om stipend:
Samisklærer:
-

Det gis stipend til lærere og kandidater med PPU som gjennomfører etterutdanning i samisk,
minimum 30 studiepoeng samisk ved høgskole eller universitet

-

Utdanningssted og –opplegg skal være godkjent av NOKUT

Sykepleier:
-

Du må starte på utdanningen eller du må være under utdanning som vil gi godkjenning som sykepleier

Generelle vilkår:
- Søkere med samisk språklig kompetanse vil bli prioritert.
- Samisk språklig kompetanse må kunne dokumenteres, særskilt for lærerstudenter. Nesseby kommune
innehar kartleggingsverktøy til dokumentasjon for språkkompetanse.
- Det må vedlegges følgende dokumentasjon: - Studie, studieprogresjon, studiested og antall studiepoeng
- Bekreftelse på betalt semesteravgift
- Søker skal dokumentere avlagt eksamen for høst- og vårsemester
- Det gis ikke stipend til andre videreutdanninger
Hver student kan tildeles stipend på kr 50 000,- pr skoleår, under forutsetning at det bevilges midler til dette.
Stipendet utbetales halvårlig.
Det utbetales 50.000,- kr per 60 stp
Stipend gis etterskuddsvis pr. semester.
Stipendordningen gis ikke med tilbakevirkende kraft for studenter som allerede er i et studieforløp.
Det påløper 1/1 bindingstid til Unjárgga gielda/Nesseby kommune etter endt utdanning, det vil si ett års binding
ved ett års fulltidsutdanning. Dersom brudd på bindingstid eller avbrutt studie kan stipendet kreves tilbakebetalt i
sin helhet.
Stipendordningen skal gjelde inntil videre og skal evalueres i tråd med annet regelverk som regulerer
kompetansekrav til henholdsvis sykepleier- og samisklærer.
Søknadsfrist: 1.november
Votering:
Fellesforslag enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Retningslinjer for stipendordning for samisklærere og sykepleiere
Viser til vedtak 54/18 i kommunestyret.
Som del av forvaltningsområdet for samisk språk, har Unjárgga gielda/Nesseby kommune 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, settes det av kroner 250.000 til
stipendordning for samisklærere og sykepleiere. Kriterier for å kunne søke om stipend:
Samisklærer:
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-

Det gis stipend til lærere og kandidater med PPU som gjennomfører etterutdanning i samisk,
minimum 30 studiepoeng samisk ved høgskole eller universitet

-

Utdanningssted og –opplegg skal være godkjent av NOKUT

Sykepleier:
-

Du må starte på utdanningen eller du må være under utdanning som vil gi godkjenning som sykepleier

Generelle vilkår:
- Søkere med samisk språklig kompetanse vil bli prioritert.
- Samisk språklig kompetanse må kunne dokumenteres, særskilt for lærerstudenter. Nesseby kommune
innehar kartleggingsverktøy til dokumentasjon for språkkompetanse.
- Det må vedlegges følgende dokumentasjon: - Studie, studieprogresjon, studiested og antall studiepoeng
- Bekreftelse på betalt semesteravgift
- Søker skal dokumentere avlagt eksamen for høst- og vårsemester
- Det gis ikke stipend til andre videreutdanninger
Hver student kan tildeles stipend på kr 50 000,- pr skoleår, under forutsetning at det bevilges midler til dette.
Stipendet utbetales halvårlig.
Det utbetales 50.000,- kr per 60 stp
Stipend gis etterskuddsvis pr. semester.
Stipendordningen gis ikke med tilbakevirkende kraft for studenter som allerede er i et studieforløp.
Det påløper 1/1 bindingstid til Unjárgga gielda/Nesseby kommune etter endt utdanning, det vil si ett års binding
ved ett års fulltidsutdanning. Dersom brudd på bindingstid eller avbrutt studie kan stipendet kreves tilbakebetalt i
sin helhet.
Stipendordningen skal gjelde inntil videre og skal evalueres i tråd med annet regelverk som regulerer
kompetansekrav til henholdsvis sykepleier- og samisklærer.
Søknadsfrist: 1.november

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 04.06.2019
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

Stipendordningen fastsettes slik:
Retningslinjer for stipendordning for samisklærere og sykepleiere
Vis til vedtak 54/18 kommunestyret. 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, settes det av kroner 250.000 til
stipendordning for samisklærere og sykepleiere.
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Kriterier for å kunne søke om stipend:
Samisklærer:
-være under utdanning som vil gi godkjenning som lærer i grunnskolen
-inneha samiskspråklig kompetanse for å undervise i og på samisk i grunnskolen
Sykepleier:
-være under utdanning som vil gi godkjenning som sykepleier
-samiskspråklig kompetanse
Hver student kan tildeles stipend på kr 25 000 pr skoleår, under forutsetning at det bevilges
midler til dette.
2 års bindingstid til Unjárgga gielda/Nesseby kommune etter endt utdanning. Dersom brudd på
bindingstid må stipendet tilbakebetales.
Vilkår til søker:
Søker skal legge ved søknaden følgende dokumentasjon:
- Studie og antall studiepoeng
- Bekreftelse på betalt semesteravgift
- Søker skal dokumentere avlagt eksamen
- Eksamen skal avlegges for de semestre stipendet er tildelt
- Dokumentere for samisk språkkompetanse

Søknadsfrist: 1.november

Administrasjonssjefens innstilling:

Stipendordningen fastsettes slik:
Retningslinjer for stipendordning for samisklærere og sykepleiere
Vis til vedtak 54/18 kommunestyret. 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, settes det av kroner 250.000 til
stipendordning for samisklærere og sykepleiere.
Kriterier for å kunne søke om stipend:
Samisklærer:
-være under utdanning som vil gi godkjenning som lærer i grunnskolen
-inneha samiskspråklig kompetanse for å undervise i og på samisk i grunnskolen
Sykepleier:
-være under utdanning som vil gi godkjenning som sykepleier
-samiskspråklig kompetanse
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Hver student kan tildeles stipend på kr 25 000 pr skoleår, under forutsetning at det bevilges
midler til dette.
2 års bindingstid til Unjárgga gielda/Nesseby kommune etter endt utdanning. Dersom brudd på
bindingstid må stipendet tilbakebetales.
Vilkår til søker:
Søker skal legge ved søknaden følgende dokumentasjon:
- Studie og antall studiepoeng
- Bekreftelse på betalt semesteravgift
- Søker skal dokumentere avlagt eksamen
- Eksamen skal avlegges for de semestre stipendet er tildelt
- Dokumentere for samisk språkkompetanse

Søknadsfrist: 1.november

PS 18/19 Oppussing av tannklinkken
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1. Kommunestyret vedtar å oppruste tannklinikken innenfor en ramme på kr. 80.000.
2. Driftsbudsjettet til teknisk virksomhet økes tilsvarende.
3. Tiltaket utgiftsføres disposisjonsfond

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 07.05.2019
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til Kommunestyret lyder som følger:

1. Kommunestyret vedtar å oppruste tannklinikken innenfor en ramme på kr. 80.000.
2. Driftsbudsjettet til teknisk virksomhet økes tilsvarende.
3. Tiltaket utgiftsføres disposisjonsfond
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Administrasjonssjefens innstilling

1. Kommunestyret vedtar å oppruste tannklinikken innenfor en ramme på kr. 80.000.
2. Driftsbudsjettet til teknisk virksomhet økes tilsvarende.
3. Tiltaket utgiftsføres disposisjonsfond

PS 19/19 HøgtoppenBoligfelt II
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1. Kommunestyret bevilger kr 14.330.000 til utbygging av Høgtoppen boligfelt.
2. Prosjektet settes ut på nytt anbud.
3. Finansiering ved opptak av lån.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 07.05.2019
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til Kommunestyret lyder som følger:

1. Kommunestyret bevilger kr 14.330.000 til utbygging av Høgtoppen boligfelt.
2. Prosjektet settes ut på nytt anbud.
3. Finansiering ved opptak av lån.

Administrasjonssjefens innstilling

1. Kommunestyret bevilger kr 14.330.000 til utbygging av Høgtoppen boligfelt.
2. Prosjektet settes ut på nytt anbud.
3. Finansiering ved opptak av lån.
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PS 20/19 Tilstandsrapport grunnskolen 2019
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019
Behandling:
Knut Store ba kommunestyret vurdere hans habilitet da han er gift med saksbehandler.
Kommunestyret erklærte han inhabil etter Fvl. §6 1. ledd bokstav C, og han fratrådte under behandling av saken.
Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i nesseby kommune tas til etterretning.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i nesseby kommune tas til etterretning.

Administrasjonssjefens innstilling
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i nesseby kommune tas til etterretning

PS 21/19 Årsregnskap og årsmelding 2018
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1.
2.

Regnskap og årsberetning for Nesseby kommune for 2018 godkjennes slik det foreligger.
Regnskapsmessig mindre forbruk på kr 8 988 005,- settes av til disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 07.05.2019
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til Kommunestyret lyder som følger:
1.

Regnskap og årsberetning for Nesseby kommune for 2018 godkjennes slik det foreligger.
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2.

Regnskapsmessig mindre forbruk på kr 8 988 005,- settes av til disposisjonsfond.

Administrasjonssjefens innstilling

Regnskap og årsberetning for Nesseby kommune for 2018 godkjennes slik det
foreligger.
2. Regnskapsmessig mindre forbruk på kr 8 988 005,- settes av til disposisjonsfond.
1.

PS 22/19 Oppgradering av uteområder Mortensnes Kulturminneområde
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019

U.off.

PS 23/19 Erverv av gnr. 11, bnr. 23
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019
U.off.

PS 24/19 Erverv av deler av eiendom gnr. 10, bnr. 6
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019

U.off.

PS 25/19 Ny selskapsavtale
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 13.06.2019
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

Kommunestyret i Nesseby viser til tilsendt utkast til ny selskapsavtale for Vest-Finnmark
kommunerevisjon IKS vedtatt av representantskapet i møte den 30.04 2019 og vedtar følgende:
1. Utkast til selskapsavtale vedtatt av representantskapet i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS 30.04
2019 godkjennes
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2. Nesseby kommune ber om at alle eierne gjøres kjent med de øvrige eiernes vedtak og med bakgrunn i
dette hvilke avtaler og bestemmelser som er gjeldende

Administrasjonssjefens innstilling

Kommunestyret i Nesseby viser til tilsendt utkast til ny selskapsavtale for Vest-Finnmark
kommunerevisjon IKS vedtatt av representantskapet i møte den 30.04 2019 og vedtar følgende:
1. Utkast til selskapsavtale vedtatt av representantskapet i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS 30.04
2019 godkjennes
2. Nesseby kommune be rom at alle eierne gjøres kjent med de øvrige eiernes vedtak og med bakgrunn i
dette hvilke avtaler og bestemmelser som er gjeldende

Møtet hevet.
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