Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Gielddastivra/Kommunestyret
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
12.12.2019
10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Knut Inge Store
Kristian Bergstø
Jan Hansen
Jarle Andreassen
Kaisa B. Store
Hege-Anita Roska Wikstad
Sissel Røstgaard
Marit Kjerstad
Ingeborg Johansen Reisænen
Kjell Harald Erichsen
Berit Ranveig Nilssen
Anja Pedersen Noste
Jan Ivvár Smuk

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
A
A
A
A
A
A
SV
TVP
SP
SP
SFP
SFP
H

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Hanne Iversen
Øystein Nilsen

Funksjon
Nestleder
Medlem

Representerer
A
SP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Johnny-Leo Jernsletten
Espen Roska

Møtte for
Hanne Iversen
Øystein Nilsen

Representerer
A
SP

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

Stilling
Administrasjonssjef
Møtesekretær
Saksbehandler

Saksnr

Innhold
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PS 71/19
PS 72/19
PS 73/19
PS 74/19
PS 75/19
PS 76/19
PS 77/19
PS 78/19
PS 79/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Referater
Saltvannsanlegg Kløvnes
Fryselager Kløvnes
Etablering av RSK Øst-Finnmark (regionalt samarbeidskontor)
Hanne Iversen - Søknad om permisjon fra verv som
formannskapsmedlem, kommunestyremedlem og varaordfører
Valg av settevaraordfører for perioden 01.01.2020 - 31.05.2020
Budsjett og økonomiplan 2020 Nesseby kommune

PS 71/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Innkalling og saksliste godkjent.
Kristian Bergstø enstemmig valgt til settevaraordfører i Hanne Iversens fravær.

PS 72/19 Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Espen Roska og Sissel Røstgaard valgt til å underskrive protokollen.

PS 73/19 Referater
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Ingen referatsaker.
Leder i Valgnemnda Kristian Bergstø informerte fra valgnemndas siste møte.

PS 74/19 Saltvannsanlegg Kløvnes
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
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Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

1.
2.
3.
4.

Kommunestyret bevilger kr 464 000,- til saltvannsanlegg ved Kløvnes havn.
Midler tas fra disposisjonsfondet.
Sum kr. 300.000 søkes dekket av Sametinget
Det søkes om kr 396.000,- i RUP midler fra Fylkeskommunen.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 22.11.2019
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

1.
2.
3.
4.

Kommunestyret bevilger kr 464 000,- til saltvannsanlegg ved Kløvnes havn.
Midler tas fra disposisjonsfondet.
Sum kr. 300.000 søkes dekket av Sametinget
Det søkes om kr 396.000,- i RUP midler fra Fylkeskommunen.

Administrasjonssjefens innstilling

1.
2.
3.
4.

Kommunestyret bevilger kr 464 000,- til saltvannsanlegg ved Kløvnes havn.
Midler tas fra disposisjonsfondet.
Sum kr. 300.000 søkes dekket av Sametinget
Det søkes om kr 396.000,- i RUP midler fra Fylkeskommunen.

PS 75/19 Fryselager Kløvnes
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

1.
2.
3.
4.

Kommunestyret bevilger kr 105 000,- til fryselager ved Kløvnes havn.
Midler tas fra disposisjonsfondet.
35% av investeringssum søkes dekket fra Sametinget, kr 105 000,-.
Det søkes om kr 90 000,- i RUP midler fra Fylkeskommunen.
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Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 22.11.2019
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

5.
6.
7.
8.

Kommunestyret bevilger kr 105 000,- til fryselager ved Kløvnes havn.
Midler tas fra disposisjonsfondet.
35% av investeringssum søkes dekket fra Sametinget, kr 105 000,-.
Det søkes om kr 90 000,- i RUP midler fra Fylkeskommunen.

Administrasjonssjefens innstilling

9. Kommunestyret bevilger kr 105 000,- til fryselager ved Kløvnes havn.
10. Midler tas fra disposisjonsfondet.
11. 35% av investeringssum søkes dekket fra Sametinget, kr 105 000,-.
12. Det søkes om kr 90 000,- i RUP midler fra Fylkeskommunen.

PS 76/19 Etablering av RSK Øst-Finnmark (regionalt samarbeidskontor)
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Knut Store ba formannskapet vurdere hans habilitet da hans kone er saksbehandler i saken, Formannskapet
erklærte han inhabil etter Forvaltninglovens §6 C og han fratrådte under behandling av saken.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

RSK Øst-Finnmark etableres som regionalt samarbeidskontor for kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Tana,
Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Kommunene forplikter seg til samarbeidet og til å bidra
økonomisk jfr. fordelingsnøkkel i perioden 01.01.2020-31.12.2022.
Kommunenes årlige egenandel til RSK-kontoret:
Berlevåg:

120 000,-

Båtsfjord:

120 000,-
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Tana:

120 000,-

Nesseby:

120 000,-

Sør-Varanger: 200 000,Vadsø:

200 000,-

Vardø:

120 000,-

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 22.11.2019
Behandling:
Knut Store ba formannskapet vurdere hans habilitet da hans kone er saksbehandler i saken, Formannskapet
erklærte han inhabil etter Forvaltninglovens §6 C og han fratrådte under behandling av saken.
Vedtak:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

RSK Øst-Finnmark etableres som regionalt samarbeidskontor for kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Tana,
Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Kommunene forplikter seg til samarbeidet og til å bidra
økonomisk jfr. fordelingsnøkkel i perioden 01.01.2020-31.12.2022.
Kommunenes årlige egenandel til RSK-kontoret:
Berlevåg:

120 000,-

Båtsfjord:

120 000,-

Tana:

120 000,-

Nesseby:

120 000,-

Sør-Varanger: 200 000,Vadsø:

200 000,-

Vardø:

120 000,-

Administrasjonssjefens innstilling

RSK Øst-Finnmark etableres som regionalt samarbeidskontor for kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Tana,
Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Kommunene forplikter seg til samarbeidet og til å bidra
økonomisk jfr. fordelingsnøkkel i perioden 01.01.2020-31.12.2022.
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Kommunenes årlige egenandel til RSK-kontoret:
Berlevåg:

120 000,-

Båtsfjord:

120 000,-

Tana:

120 000,-

Nesseby:

120 000,-

Sør-Varanger: 200 000,Vadsø:

200 000,-

Vardø:

120 000,-

PS 77/19 Hanne Iversen - Søknad om permisjon fra verv som formannskapsmedlem,
kommunestyremedlem og varaordfører
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
-

Hanne Iversen Noste innvilges permisjon fra sine verv som formannskapsmedlem, kommunestyremedlem
og varaordfører i perioden 01.01.2020 – 31.05.2020.
Det foretas interne opprykk i AP, TVP og SV’s gruppe.
Johnny-Leo Jernsletten rykker opp fra 1. varamedlemsplass til settemedlem i kommunestyret.
Lasse Helander rykker opp til settevaramedlem nr. 10. i kommunestyret.
Kristian Bergstø rykker opp fra 1. varamedlemsplass til settemedlem i formannskapet.
Resterende varamedlemmer rykker opp en plass.
Johnny-Leo Jernsletten rykker opp som nytt settevaramedlem nr. 5 i formannskapet.

Administrasjonssjefens innstilling
-

Hanne Iversen Noste innvilges permisjon fra sine verv som formannskapsmedlem, kommunestyremedlem
og varaordfører i perioden 01.01.2020 – 31.05.2020.
Det foretas interne opprykk i AP, TVP og SV’s gruppe.
Johnny-Leo Jernsletten rykker opp fra 1. varamedlemsplass til settemedlem i kommunestyret.
Lasse Helander rykker opp til settevaramedlem nr. 10. i kommunestyret.
Kristian Bergstø rykker opp fra 1. varamedlemsplass til settemedlem i formannskapet.
Resterende varamedlemmer rykker opp en plass.
Johnny-Leo Jernsletten rykker opp som nytt settevaramedlem nr. 5 i formannskapet.
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--- slutt på innstilling ---

PS 78/19 Valg av settevaraordfører for perioden 01.01.2020 - 31.05.2020
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Fellesforslag fra SV, AP og TVP:
Kristian Bergstø velges til settevaraordfører.
Votering:
Fellesforslag fra SV, AP og TVP enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Følgende velges til settevaraordfører for perioden 01.01.2020 – 31.05.2020: Kristian Bergstø

Administrasjonssjefens innstilling
Følgende velges til settevaraordfører for perioden 01.01.2020 – 31.05.2020: ………………………………..

PS 79/19 Budsjett og økonomiplan 2020 Nesseby kommune
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 12.12.2019
Behandling:
Fellesforslag fra AP, SV og TVP v/Jarle Andreassen:
Tillegg til budsjettfremlegg fra formannskapet «Innkjøp av løypemaskin»:
Nesseby kommune vedtar å gå til innkjøp av løypemaskin. Det søkes finansiering fra eksterne parter. Nesseby
kommune garanterer for at innkjøpet fullfinansieres.
Votering:
Fellesforslag fra AP, SV og TVP enstemmig vedtatt.

Forslag fra Høyre v/Jan Ivvár Smuk:
For å unngå kutt i pleie og omsorg foreslås det at barnehagestyrer og inspektør stillingene på oppvekstsenteret går
ned i % stilling, fra 2 100% stillinger til barnehagestyrer 50% og inspektør 50%.
Bakgrunnen for dette er at antallet barn i barnehagen og oppvekstsenteret er redusert, og det minnes om at disse
stillingene ble opprettet nettopp for å håndtere det antallet barn som var i 2015 -2017.
Gjeldende fra neste skoleår, 01.08.2020
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Votering:
Forslag fra Høyre falt med 6 mot 9 stemmer.

Fellesforslag fra Samefolkets Parti, Høyre og Senterpartiet v/Espen Roska:
Nytt pkt. 5:
Ordførerens godtgjørelse settes til 80% av stortingsrepresentantenes godtgjørelse.
Votering:
Fellesforslag fra Samefolkets Parti, Høyre og Senterpartiet falt med 6 mot 9 stemmer.

Fellesforslag fra AP; SV og TVP v/Kristian Bergstø:
Nesseby kommune sier opp avtalen før 01.01.2020 med VEFIK Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.
Kommunestyret ber kontrollutvalget vurdere alternativer..
Votering:
Fellesforslag fra AP; SV og TVP enstemmig vedtatt.

Votering over formannskapets innstilling til budsjett:
Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

1. Årets finansieringsbehov for anleggsinvesteringer er 29,654,000, i tillegg må KLP
egenkapitalinnskudd på 470,000 finansieres. Vi har ingen ubrukte lånemidler tilgjengelig for disse
formålene.
Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på 14,800,000 i 2020 som tilsvarer 49% lånefinansiering
av alle investeringer i årsbudsjett i henhold til investeringsoversikten i budsjettdokumentet der lån
fra Husbanken for videre utlån er ekskludert. De resterende 15,324,000 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.
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7. Møtegodtgjørelse settes til: Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte, kommunestyremedlemmer
kr 700 pr møte og 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 914 519.
11. Årsbudsjett 2020 vedtas med et total driftsresultat på kr -2,678,489 etter bruk av fond, med et
netto driftsresultat på -1,152,711. I tillegg vedtas total budsjettrammer etter bruk av fond per
avdeling og for felles områder som spesifisert i budsjettdokumentet under «budsjettrammer per
avdeling for Total Driftsresultat».
12. Nesseby kommunestyre vedtar økonomiplan 2021 – 2023 som i budsjettdokumentet.
13. Nesseby kommune vedtar å gå til innkjøp av løypemaskin. Det søkes finansiering fra eksterne parter. Nesseby
kommune garanterer for at innkjøpet fullfinansieres.
14. Nesseby kommune sier opp avtalen før 01.01.2020 med VEFIK Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.
Kommunestyret ber kontrollutvalget vurdere alternativer.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 22.11.2019
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

1. Årets finansieringsbehov for anleggsinvesteringer er 29,654,000, i tillegg må KLP
egenkapitalinnskudd på 470,000 finansieres. Vi har ingen ubrukte lånemidler tilgjengelig for disse
formålene.
Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på 14,800,000 i 2020 som tilsvarer 49% lånefinansiering
av alle investeringer i årsbudsjett i henhold til investeringsoversikten i budsjettdokumentet der lån
fra Husbanken for videre utlån er ekskludert. De resterende 15,324,000 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: Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte, kommunestyremedlemmer
kr 700 pr møte og 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 914 519.
11. Årsbudsjett 2020 vedtas med et total driftsresultat på kr -2,678,489 etter bruk av fond, med et
netto driftsresultat på -1,152,711. I tillegg vedtas total budsjettrammer etter bruk av fond per
avdeling og for felles områder som spesifisert i budsjettdokumentet under «budsjettrammer per
avdeling for Total Driftsresultat».
12. Nesseby kommunestyre vedtar økonomiplan 2021 – 2023 som i budsjettdokumentet.
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Rådmannens innstilling

1. Årets finansieringsbehov for anleggsinvesteringer er 29,654,000, i tillegg må KLP
egenkapitalinnskudd på 470,000 finansieres. Vi har ingen ubrukte lånemidler tilgjengelig for disse
formålene.
Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på 14,800,000 i 2020 som tilsvarer 49% lånefinansiering
av alle investeringer i årsbudsjett i henhold til investeringsoversikten i budsjettdokumentet der lån
fra Husbanken for videre utlån er ekskludert. De resterende 15,324,000 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: Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte, kommunestyremedlemmer
kr 700 pr møte og 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 914 519.
11. Årsbudsjett 2020 vedtas med et total driftsresultat på kr -2,678,489 etter bruk av fond, med et
netto driftsresultat på -1,152,711. I tillegg vedtas total budsjettrammer etter bruk av fond per
avdeling og for felles områder som spesifisert i budsjettdokumentet under «budsjettrammer per
avdeling for Total Driftsresultat».
12. Nesseby kommunestyre vedtar økonomiplan 2021 – 2023 som i budsjettdokumentet.
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