Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Gielddastivra/Kommunestyret
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
24.02.2020
12:00

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

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

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Berit Ranveig Nilssen

Funksjon
Medlem

Representerer
SFP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Bjarne Store-Jakobsen
Ivar Johan Winther

Møtte for
Berit Ranveig Nilsen
Jan Ivvár Smuk etter PS 6/20

Representerer
SFP
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Olaf Trosten
Britt-Inger Olsen
Ole Petter Skoglund

Stilling
Administrasjonssjef
Møtesekretær
Saksbehandler

Saksnr
PS 1/20
PS 2/20
PS 3/20
RS 1/20

Innhold
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Referater
VArsel om stedlig tilsyn med arkivholdet i Nesseby kommune

Side 1 av 20

RS 2/20
RS 3/20

Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøte 29.nov. 2019 Nesseby
Vedtak fra kontrollutvalget i sak 23/19- bestilling risiko- og
vesentlighetsanalyse
Vedtak i sak 22/19- årsplan 2020
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Nesseby kommune
Eiendomsskatt og taksering av næringseiendommer i Nesseby kommune
Utkjøp av leasingbiler til helsesenteret
Oppstart av arbeid med Strategisk Næringsplan for Nesseby kommune
2021 - 2024
Retningslinjer hovedutvalget for oppvekst- og omsorg
Øst-Finnmark regionråd- Tilpasning til ny kommunelov, revidert
samarbeidsavtale
Valg av Ungdomsråd for perioden 2019-2023
Valg av representanter til det nye "Øst-Finnmarkinterkommunalt politisk
råd", tidligere Øst-Finnmark Regionråd
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Søknad om skjønnsmidler for tjenestesamarbeid med nabokommuner
Ajourførte vedtekter for Kontrollutvalgan IS
Klage på vedtak - Kristin Nilssen Make My Day

RS 4/20
RS 5/20
PS 4/20
PS 5/20
PS 6/20
PS 7/20
PS 8/20
PS 9/20
PS 10/20
PS 11/20
PS 12/20
PS 13/20
PS 14/20

PS 15/20

B-sak, legges frem i møtet

Spørretime:
-

Leder i Fagforbundet Nesseby Britt-Inger Olsen stilte spørsmål til politikerne vedr. personalstillinga som
fortsatt står ubesatt. I tillegg minnet hun politikerne om punktene i «Ordførerløftet» som alle
ordførerkandidatene underskrev under valgkampen i 2019

-

Leder for Isak-Sabasenteret Jane Juuso orienterte om Isak-Sabasenterets aktiviteter, tilbud og økonomi.

Interpellasjoner:
Fra Øystein Nilsen:
-

Trafikknutepunktet
Det vises til sak 62/17, Detaljregulering av E6/E75, Varangerbotn-kollektivknutepunkt og næringsområde,
herunder“Opdahlsaken”
Av de innkomne høringsuttalelsenefram, kom bl.a. følgende, pkt 1 og 2:
1.NVE ba om at det skal foreligge geoteknisk prosjektering. Ble dette gjort og hva ble resultatet
2. Varangerkroa protesterte på plasseringen og foreslo å flytte sydover fordi det ville ødelegge for deres
fremtidige planer. De gikk også i mot at innkjøringen fra nord blir stengt. Hvordan er Opdahls protester
hensyntatt?
3. Nesseby kommune har bedt Statens Vegvesen å gå i dialog med Varangerkroa for bl.a å finne løsning på
parkering/adkomst for vogntog ved Varangerkroa. Har kommunen fulgt opp at dette har skjedd?
4. Synes ordføreren at det positivt for Nesseby kommune at Varangerkroa ved Opdal`s føler seg overkjørt
av Nesseby kommune, slik det er kommet fram i mange avisoppslag?
5. Vil ordføreren ta opp saken på nytt igjen og dermed legge fram alle dokumenter som ligger ved saken?
5. For å at sentrumsutbyggingen blir behandlet på en helhetlig måte og ikke som i denne saken, en bit for
bit utbygging, er ordføreren enig at det bør utarbeides helhetlig sentrumsutviklingsplan og dette har
kommunen god tid på før Varangerbotn knutepunkt blir realalitet tidligst i 2023.

Forslag fra Øystein Nilsen:
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Interpellasjonen oversendes formannskapet som skal vurdere de forhold interpellasjonen tar opp.
Votering:
Øystein Nilsens forslag enstemmig vedtatt.

-

Barnehageplasser i samisk barnehage

Samiskspråklig barnehageplasser
Den siste tiden har noen foreldre via media tatt opp situasjonen i Nesseby samiske barnehage.
Hvordan er situasjonen nå?
Er det tilstrekkelige plasser i den samiske avdelingen i Nesseby?
Hvis situasjonen er slik som foreldre forteller, at det mangler plasser, hvordan skal kommunen løse dette snarest
mulig?

Jan Ivvár Smuk, Høyre søkte om permisjon fra kl. 1400 og fikk innvilget dette. Varamedlem Ivar Winther tiltrådte
til PS 7/20

Jan Hansen AP søkte om permisjon før behandling av B-saken og fikk innvilget dette.

PS 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Innkalling og saksliste godkjent med følgende kommentarer:
-

Saksbehandler må passe på at sakstittel må komme øverst i saken
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-

Alle saker må komme i én og samme sending en uke før.

PS 2/20 Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Jan Hansen og Anja Pedersen Noste valgt til å underskrive protokollen

PS 3/20 Referater
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Referatsakene tatt til orientering.

RS 1/20 VArsel om stedlig tilsyn med arkivholdet i Nesseby kommune
RS 2/20 Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøte 29.nov. 2019 Nesseby
RS 3/20 Vedtak fra kontrollutvalget i sak 23/19- bestilling risiko- og vesentlighetsanalyse
RS 4/20 Vedtak i sak 22/19- årsplan 2020
RS 5/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nesseby kommune

PS 4/20 Eiendomsskatt og taksering av næringseiendommer i Nesseby kommune
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Forslag fra AP v/Kristian Bergstø:
Som medlemmer i takstnemnda velges:
1. Atle Larssen.................................
2. Kaisa Benedikte Store..................
3. ......................................................
Varamedlemmer:
1. Jørn S. Opdahl.............................
2. Ina Store......................................

Side 4 av 20

3. ......................................................
Resten som innstillingen.

Forslag fra Senterpartiet, Høyre og Samefolkets Parti v/Anja Noste:
Som medlem i takstnemnda velges: Ingvald Andersen
Som varamedlem velges: Espen Roska
Resten som innstillingen.
Votering:
Forslag fra AP og fellesforslag fra SP, Høyre og SFP enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
a.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt «berre på kraftverk, vindkraftverk,
kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», jfr. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første
ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jfr.
Eiendomsskatteloven. § 4 tredje ledd.

b. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold
til overgangsregelen til Eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019
være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskatte-grunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at
produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med
2019 blir ansett som næringseiendom.
c.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk
og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av
eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4
andre ledd.

d. For skatteåret 2020 unntas bygning av historisk verdi, jfr. Eiendomsskattelovens. § 7 bokstav b. Med
bygning av historisk verdi menes bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter
kulturminneloven. I tillegg innvilges følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt (jfr. esktl. § 7, bokstav
a):
Eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeid innenfor
livssyn, helse, idrett og kultur. All kommersiell virksomhet skal betale skatt på vanlig måte.

e.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jfr. Eiendomsskateloven. § 11
første ledd.

f.

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster fra siste alminnelige taksering i
kommunen som ble gjennomført i år 2020, samt fastsatte takster ved retaksering som følge av lovendring
gjeldende fra 2019.

g. Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd, hhv.15. april og 15.
oktober i skatteåret.
h. Det foretas ny taksering av næringseiendommer i 2020, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 A-3. annet ledd.

Medlemmer:
1. Atle Larssen.................................
2. Kaisa Benedikte Store..................
3. Ingvald Andersen.........................
Varamedlemmer:
1. Jørn S. Opdahl.............................
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2. Ina Store......................................
3. Espen Roska................................

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 04.02.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
i.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt «berre på kraftverk, vindkraftverk,
kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», jfr. eigedomsskattelova (esktl.) § 3
første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jfr.
Eiendomsskatteloven. § 4 tredje ledd.

j.

For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold
til overgangsregelen til Eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019
være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskatte-grunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at
produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med
2019 blir ansett som næringseiendom.

k. For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk
og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av
eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4
andre ledd.
l.

For skatteåret 2020 unntas bygning av historisk verdi, jfr. Eiendomsskattelovens. § 7 bokstav b. Med
bygning av historisk verdi menes bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter
kulturminneloven. I tillegg innvilges følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt (jfr. esktl. § 7, bokstav
a):
Eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeid innenfor
livssyn, helse, idrett og kultur. All kommersiell virksomhet skal betale skatt på vanlig måte.

m. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jfr. Eiendomsskateloven. § 11
første ledd.
n. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster fra siste alminnelige taksering i
kommunen som ble gjennomført i år 2020, samt fastsatte takster ved retaksering som følge av lovendring
gjeldende fra 2019.
o. Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd, hhv.15. april og 15.
oktober i skatteåret.
p. Det foretas ny taksering av næringseiendommer i 2020, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 A-3. annet ledd.

Som medlemmer i takstnemda velges:
1.......................................................
2.......................................................
3.......................................................
Varamedlemmer:
1.......................................................
2.......................................................
3.......................................................

Side 6 av 20

Administrasjonssjefens instilling
q. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt «berre på kraftverk, vindkraftverk,
kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», jfr. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første
ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jfr.
Eiendomsskatteloven. § 4 tredje ledd.
r.

For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold
til overgangsregelen til Eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019
være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskatte-grunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at
produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med
2019 blir ansett som næringseiendom.

s.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk
og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av
eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4
andre ledd.

t.

For skatteåret 2020 unntas bygning av historisk verdi, jfr. Eiendomsskattelovens. § 7 bokstav b. Med
bygning av historisk verdi menes bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter
kulturminneloven. I tillegg innvilges følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt (jfr. esktl. § 7, bokstav
a):
Eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeid innenfor
livssyn, helse, idrett og kultur. All kommersiell virksomhet skal betale skatt på vanlig måte.

u. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jfr. Eiendomsskateloven. § 11
første ledd.
v. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster fra siste alminnelige taksering i
kommunen som ble gjennomført i år 2020, samt fastsatte takster ved retaksering som følge av lovendring
gjeldende fra 2019.
w. Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd, hhv.15. april og 15.
oktober i skatteåret.
x. Det foretas ny taksering av næringseiendommer i 2020, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 A-3. annet ledd.

Som medlemmer i takstnemda velges:
1.......................................................
2.......................................................
3.......................................................
Varamedlemmer:
1.......................................................
2.......................................................
3.......................................................
PS 5/20 Utkjøp av leasingbiler til helsesenteret
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
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1. Kommunestyret bevilger kr. 570.000 til utkjøp av leasede biler.
2. Investeringen dekkes gjennom disposisjonsfond evt. ved opptak av lån. Rådmannen gis fullmakt til å
foreta de budsjettmessige endringer.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 04.02.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
3. Kommunestyret bevilger kr. 570.000 til utkjøp av leasede biler.
4. Investeringen dekkes gjennom disposisjonsfond evt. ved opptak av lån. Rådmannen gis fullmakt til å
foreta de budsjettmessige endringer.

Rådmannens innstilling
5. Kommunestyret bevilger kr. 570.000 til utkjøp av leasede biler.
6. Investeringen dekkes gjennom disposisjonsfond evt. ved opptak av lån. Rådmannen gis fullmakt til å
foreta de budsjettmessige endringer.

PS 6/20 Oppstart av arbeid med Strategisk Næringsplan for Nesseby kommune 2021 2024
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Jan Ivvár Smuk fratrådte pga. innvilget permisjon resten av dagen, ingen vara til denne saken.
Forslag fra SP v/Øystein Nilsen:
Saken utsettes.
Votering:
Falt med 5 mot 9 stemmer.
Forslag fra AP, TVP og SV v/Jarle Andreassen:
1.
2.
3.
4.
5.

Som innstillingen
Som innstillingen
Som innstillingen
Formannskapet utgjør styringsgruppa, i tillegg deltar Høyre og SV med sine kommunestyrerepresentanter.
Referansegruppe:
Administrasjonen får fullmakt til å oppnevne representanter til referansegruppa. Gruppa må være bredt
sammensatt av næringsaktører.
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Votering:
Vedtatt med 9 mot 5 stemmer
Tilleggsforslag fra SP v/Øystein Nilsen:
Det innhentes forslag på navn fra de ulike politiske partier til referansegruppa.
Votering:
Tilleggsforslag fra Øystein Nilsen enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1. Kommunestyret i Nesseby kommune vedtar å igangsette arbeid med Strategisk Næringsplan for
Nesseby kommunen 2021 – 2024 i hht. vedlagte prosjektplan.
2. Mandatet for prosjektet er som følger:
a) Utarbeide nytt utkast til strategisk næringsplan for Nesseby kommune 2021-2024.
Planen skal identifisere viktige satsingsområder og fremsette konkrete handlingsplaner. Behovet for egen
jordbruksplan/primærnæringsplan må også vurderes dersom dette ikke inntas som særskilte
satsingsområder i strategisk næringsplan.
b) Arbeidsgruppen skal videre fremme forslag til videre organisering og innretning av kommunens
utviklingsinstrumenter (utviklingsfond, primærnæringsfond, formannskapets disposisjonsfond)
c) Gjennom ulike involverende prosesser (off gjennomsyn, folkemøter, særmøter) samt henvisninger til
regionalt- og nasjonalt planverk sikre forankring og medvirkning fra alle relevante aktører.
3. Budsjett og finansiering av planarbeidet fremlegges for kommunestyret våren 2020
4. Formannskapet utgjør styringsgruppa, i tillegg deltar Høyre og SV med sine kommunestyrerepresentanter.
5. Referansegruppe:
Administrasjonen får fullmakt til å oppnevne representanter til referansegruppa. Gruppa må være bredt
sammensatt av næringsaktører.
6. Det innhentes forslag på navn fra de ulike politiske partier til referansegruppa.

Administrasjonssjefens innstilling

2. Kommunestyret i Nesseby kommune vedtar å igangsette arbeid med Strategisk
Næringsplan for Nesseby kommunen 2021 – 2024 i hht. vedlagte prosjektplan.
2. Mandatet for prosjektet er som følger:
a) Utarbeide nytt utkast til strategisk næringsplan for Nesseby kommune 20212024.
Planen skal identifisere viktige satsingsområder og fremsette konkrete handlingsplaner.
Behovet for egen jordbruksplan/primærnæringsplan må også vurderes dersom dette ikke
inntas som særskilte satsingsområder i strategisk næringsplan.
b) Arbeidsgruppen skal videre fremme forslag til videre organisering og innretning av
kommunens utviklingsinstrumenter (utviklingsfond, primærnæringsfond,
formannskapets disposisjonsfond)
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c) Gjennom ulike involverende prosesser (off gjennomsyn, folkemøter, særmøter) samt
henvisninger til regionalt- og nasjonalt planverk sikre forankring og medvirkning fra
alle relevante aktører.
7. Budsjett og finansiering av planarbeidet fremlegges for kommunestyret våren 2020
4. Følgende styringsgruppe opprettes:
1.................................................................
2.................................................................
3.................................................................
4..................................................................
5..................................................................
Følgende velges til referansegruppe:
1.....................................................................
2....................................................................
3....................................................................
4....................................................................
5....................................................................
6....................................................................
7....................................................................

--- slutt på innstilling ---

PS 7/20 Retningslinjer hovedutvalget for oppvekst- og omsorg
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Varamedlem Ivar Winther møtte for Jan Ivvár Smuk som fikk permisjon ut dagen.
Forslag fra AP, SV og TVP v/Johnny-Leo Jernsletten:
§2 Ansvarsområde

Hovedutvalget for oppvekst og omsorg
Tillegg: Hovedområdet for oppvekst og omsorg skal behandle og har innstillingsmyndighet på følgende
områder:
• Tospråklighet
• Barnehage, grunnopplæringen, skolefritidsordning, lærlinger og Voksenopplæring
• Behandling, forebyggende helsetjenester og miljørettet helsevern
• Folkehelse, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
• Sosial tjenester, barnevern og introduksjonsordningen for flyktninger
• Pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester.
§ 3 ANSVAR OG MYNDIGHET
Utvalget skal behandle saker innenfor sitt ansvarsområde. Påfølgende setninger foreslås strøket:
Ordfører kan bestemme at saker som
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berører dette ansvarsområde også kan behandles av kommunestyret. Utvalget kan også selv avgjøre
om saker skal endelig behandles i kommunestyret.
I en sak som berører ansvarsområdet til flere utvalg, skal saken som regel bare behandles av et av
utvalgene. Ordfører avgjør hvilket av de berørte utvalg som skal behandle saken.
For utvalgets myndighet vises det til kommunens vedtatte delegasjonsreglement
Votering:
Forslag fra AP, SV og TVP v/Johnny-Leo Jernsletten enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1. Vedlagte reglement for hovedutvalg m/korrigeringer vedtas.
2. Hovedutvalget for oppvekst og omsorg trer i kraft 1. juli 2020.
3. Etter prosess med å danne hovedutvalg for oppvekst og omsorg så vurderes opprettelse av andre
hovedutvalg.
Reglement hovedutvalg Unjárgga gielda/Nesseby kommune:
§ 1 SAMMENSETNING
Utvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperioden for
kommunestyret. Utvalget velges fortrinnsvis blant kommunestyrets representanter og
vararepresentanter. Valget skjer etter reglene i kommunelovens § 5-2. Kommunestyret velger leder og nestleder. I
tillegg velger Ungdomsrådet en representant med møte og talerett.
§ 2 ANSVARSOMRÅDE
Hovedutvalget for oppvekst og omsorg
Hovedområdet for oppvekst og omsorg skal behandle og har innstillingsmyndighet på følgende områder:
• Tospråklighet
• Barnehage, grunnopplæringen, skolefritidsordning, lærlinger og Voksenopplæring
• Behandling, forebyggende helsetjenester og miljørettet helsevern
• Folkehelse, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
• Sosial tjenester, barnevern og introduksjonsordningen for flyktninger
• Pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester.
§ 3 ANSVAR OG MYNDIGHET
Utvalget skal behandle saker innenfor sitt ansvarsområde.
I en sak som berører ansvarsområdet til flere utvalg, skal saken som regel bare behandles av et av
utvalgene. Ordfører avgjør hvilket av de berørte utvalg som skal behandle saken.
For utvalgets myndighet vises det til kommunens vedtatte delegasjonsreglement.
§ 4 ARBEIDSFORM
Utvalget anvender bestemmelsene i kommunelovens kap 11 i saksbehandlingen og bestemmelsene
om fullført saksbehandling, med følgende presiseringer:
a) Lederen innkaller utvalget i henhold til møteplan, vanligvis med 7 dagers varsel.
Saksdokumentene sendes pr. e-post til medlemmer, varamedlemmer, ordfører og administrasjonssjef.
For øvrig publiseres saksdokumentene på kommunens nettside (eInnsyn), i den grad disse
ikke er unntatt offentlighet.
b) Administrasjonssjef eller de han bemyndiger, forestår saksutredning og sekretærfunksjon for den
praktiske gjennomføring av utvalgets møter og oppfølgning av utvalgets vedtak.
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c) Administrasjonssjef og/eller de han bemyndiger møter i saker som utvalget behandler. For øvrig kan
utvalget innkalle andre ved behandling av de enkelte saker.
d) Utvalget fører møteprotokoll for sine møter. I møteprotokollen føres følgende inn: møtested og tid,
innkallingen (dato og måned), fraværende representanter og møtende vararepresentanter. Trer
noen fra eller til under forhandlingene, føres dette. Møteprotokollen sammenholdt
med representantfortegnelsen viser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.
Forøvrig føres det i møteprotokoll det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at
vedtakene gjøres etter rett fremgangsmåte. Sakene føres inn i møteprotokollen i rekkefølge for
kalenderåret, og slik at man kan se hva saken gjelder. Under hver sak føres inn de forslag som er satt frem.
Møtelederen - eller utvalget - i tilfelle protest blir reist mot hans bestemmelse,
avgjør om noen skal tillates å føre merknader inn i møteprotokollen. Dersom annet ikke blir
bestemt, blir ikke møteboken lest opp. Møteleder underskriver møteboka.
e) Etter hvert utvalgsmøte tas utskrift av møteprotokollen. møteprotokollen legges ut på kommunens
nettside (eInnsyn), og sendes pr. e-post til alle representanter, vararepresentanter etter at møteprotokoll er
godkjent av møteleder. De av representantene som ikke har e-post får møteprotokoll tilsendt pr. post.
f) Hvis ikke annet bestemmes skal administrasjonssjef, eller den han/hun bemyndiger, uten unødig
opphold offentliggjøre de vedtak som er fattet. Dette gjelder ikke saker som i medhold av lov eller
forskrifter m.v. er unntatt offentlighet.
g) Utvalget kan i den utstrekning det er hensiktsmessig opprette ad-hoc-utvalg blant utvalgets medlemmer
til å utrede eller vurdere spesielle saker.
§ 5. ÅPNE ELLER LUKKEDE DØRER. TAUSHETSPLIKT
Møtene holdes for åpne dører, dog slik at utvalget kan gjøre vedtak om avvik fra utvalgsleders forslag
til åpen eller lukket behandling av en sak med alminnelig flertall. Forhandlinger om dette foregår for
lukkede dører hvis møtelederen krever det eller formannskapet vedtar det. Jfr. Kommunelovens
§11-5.
Behandles en sak for stengte dører, plikter utvalgets representanter, tjenestemenn og andre som måtte være tilstede,
å bevare taushet om forhandlingene. Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt. Er også andre til stede
under forhandlingene om slik sak, krever møtelederen taushetsløfte av dem.
Utvalget kan vedta å endre behandlingsmåten med fremtidig virkning også etter at en sak er tatt opp
til behandling. Fremmes det forslag for dette, avbrytes behandlingen av saken. Forhandlingen om
hvorvidt den videre behandling av saken skal foretas i åpent møte eller lukket møte, foregår for
stengte dører hvis møtelederen krever det eller utvalget vedtar det.
§ 6. INHABILITET
En representant skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild (inhabil) Jfr.
Forvaltningsloven §8 3.ledd. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap. II (spes. §6)
”En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe
avgjørelse i en forvaltningssak
a) når han selv er part i saken;
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som
søsken;
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller
fosterbarn til en part;
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter
at saken begynte;
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører
tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller
sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier
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selskapet som er part i saken.
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans
upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap
eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges
vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.
Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte
underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.
Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene
ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.
Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen.”
I tillegg gjelder følgende særregler ihht. Kommunelovens § 11-10:
Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i folkevalgte
organer, med de særreglene som følger av denne paragrafen.
En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen eller
fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i henholdsvis kommunen
eller fylkeskommunen. Første punktum gjelder ikke når årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional
planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt organ.
Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en folkevalgt som har vært med på å
forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av
saken for klageinstansen.
En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det skal fastsettes
godtgjøring o.l. for slike verv.For utfyllende bestemmelser vises til forvaltningslovens § 6, jfr. kommunelovens §
11-10.
§ 7 ENDRINGER I REGLEMENTET
Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en
naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av utvalget.
Dette og evt. andre endringer vedtas formelt av kommunestyret.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 04.02.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
4. Vedlagte reglement for hovedutvalg vedtas.
5. Hovedutvalget for oppvekst og omsorg trer i kraft 1. juli 2020.
6. Etter prosess med å danne hovedutvalg for oppvekst og omsorg så vurderes opprettelse av andre
hovedutvalg.

Administrasjonssjefens innstilling

7. Vedlagte reglement for hovedutvalg vedtas.
8. Hovedutvalget for oppvekst og omsorg trer i kraft 1. juli 2020.
9. Etter prosess med å danne hovedutvalg for oppvekst og omsorg så vurderes opprettelse
av andre hovedutvalg.
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PS 8/20 Øst-Finnmark regionråd- Tilpasning til ny kommunelov, revidert
samarbeidsavtale
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1. Revidert samarbeidsavtale for interkommunalt politisk råd etter den nye kommuneloven, vedtatt 8. juni 2018, §
18-4. Samarbeidsavtale, godkjennes og vedtas.
2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å godkjenne endelig samarbeidsavtale ved mindre vesentlige endringer
av samarbeidsavtalen.

Administrasjonssjefens innstilling

1. Revidert samarbeidsavtale for interkommunalt politisk råd etter den nye kommuneloven,
vedtatt 8. juni 2018, § 18-4. Samarbeidsavtale, godkjennes og vedtas.
2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å godkjenne endelig samarbeidsavtale ved mindre
vesentlige endringer av samarbeidsavtalen.

PS 9/20 Valg av Ungdomsråd for perioden 2019-2023
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Fellesforslag:
Medlemmer:
1. Kim Lyka Johansen, elevrådet
2. Lea Store, videregående skole
3. Tor Nikolai Henriksen, voksen ungdom
4. Hendá Dikkanen Margit, idrettsrådet
5. Eline Mariell Holm, ungdom 13-16 år

Varamedlemmer:
1. Elevrådet utnevner sin vara
2. Liv Viktoria Andersen
3. Willy André Johnsen
4. Anna Kaisa Jernsletten
5. Matez Kousa

Voksenkontakter:
- En fra politikerne: Marit Kjerstad
- En fra administrasjonen som også er møtesekretær
Votering:
Fellesforslag enstemmig vedtatt.
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Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Medlemmer:
6. Kim Lyka Johansen, elevrådet
7. Lea Store, videregående skole
8. Tor Nikolai Henriksen, voksen ungdom
9. Hendá Dikkanen Margit, idrettsrådet
10. Eline Mariell Holm, ungdom 13-16 år

Varamedlemmer:
1. Elevrådet utnevner sin vara
2. Liv Viktoria Andersen
3. Willy André Johnsen
4. Anna Kaisa Jernsletten
5. Matez Kousa

Voksenkontakter:
- En fra politikerne: Marit Kjerstad
- En fra administrasjonen som også er møtesekretær

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 14.11.2019
Behandling:
Saken utsettes. Administrasjonen må innhente forslag og innspill til kandidater gjennom elevråd og ellers andre
steder.

Administrasjonssjefens innstilling
Følgende velges til Ungdomsrådet for perioden 2020-2024:
Medlemmer:
11.
12.
13.
14.
15.

Varamedlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.

Voksenkontakter:
- En fra politikerne
- En fra administrasjonen som også er møtesekretær

PS 10/20 Valg av representanter til det nye "Øst-Finnmarkinterkommunalt politisk råd",
tidligere Øst-Finnmark Regionråd
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Nesseby kommunestyre velger følgende representanter og vararepresentanter til Øst-Finnmarkinterkommunalt
politisk råd, Øst-Finnmarksrådet:
Representanter:
1. Ordfører
2. Anja Noste

Vararepresentanter:
1. Varaordfører
2. Jan Ivvár Smuk
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Funksjonstid er 4 år og følger kommunestyreperioden.

Administrasjonssjefens innstilling

Nesseby kommunestyre velger følgende representanter og vararepresentanter til ØstFinnmarkinterkommunalt politisk råd, Øst-Finnmarksrådet:
Representanter:
1.
2.

Vararepresentanter:
1.
2.

Funksjonstid er 4 år og følger kommunestyreperioden.

PS 11/20 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Forslag fra Øystein Nilsen:
Medlem: Julie Hansen

Varamedlem: Elin Länsman

Votering:
Forslag fra Øystein Nilsen enstemmig vedtatt.

Forslag fra AP v/Kaisa Store:
Medlem: Oddvar Betten

Varamedlem: Cecilie Thomassen

Votering:
Forslag fra AP v/Kaisa Store enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

Det velges 5 medlemmer til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i henhold til
bestemmelser gitt i forskrift av 17.6.2019 nr 727 om kommunal og fylkeskommunale råd for
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) for
fire år om gangen, og det vedtas retningslinjer for rådet som følger saken.
Følgende velges til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Oppnevnt etter forslag fra Hørselshemmedes landsforbund lokallag Vadsø og omegn:
Medlem:

May Elly Thomassen Myhre

Politisk valgt:
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Varamedlem:

Medlem:
Medlem:

Julie Hansen
Oddvar Betten

Varamedlem: Elin Länsman
Varamedlem: Cecilie Thomassen

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er oppnevnt i henhold til Lov om kommuner og
fylkeskommuner§ § 5-2 og 5-12, og forskrift om medvirkningsordninger. Råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne velges av kommunestyret.

Administrasjonssjefens innstilling

Innstilling 1:
Det sendes på høring forslag til felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Felles råd trer i stedet for tidligere eldreråd og råd for funksjonshemmede, jf § 4 i forskrift om
medvirkningsordninger.
Valg til felles råd blir å skje i henhold til bestemmelser gitt i forskrift av 17.6.2019 nr 727 om
kommunal og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom
(forskrift om medvirkningsordninger). Det utarbeides retningslinjer for felles råd, herunder valg
av rådsmedlemmer og like mange varamedlemmer for 4 år om gangen. Felles råd velger selv
leder og nestleder.
Organisasjoner som representerer eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne har
forslagsrett ved valg til felles råd.

Innstilling 2:
Det velges 5 medlemmer til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i henhold til
bestemmelser gitt i forskrift av 17.6.2019 nr 727 om kommunal og fylkeskommunale råd for
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) for
fire år om gangen, og det vedtas retningslinjer for rådet som følger saken.

Følgende velges til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Oppnevnt etter forslag fra Hørselshemmedes landsforbund lokallag Vadsø og omegn:
Medlem: May Elly Thomassen Myhre

Varamedlem:

Politisk valgt 1:

Varamedlem:

Politisk valgt 2:

Varamedlem:
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Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er oppnevnt i henhold Lov om kommuner og
fylkeskommuner§ § 5-2 og 5-12, og forskrift om medvirkningsordninger. Råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne velges av kommunestyret.
PS 12/20 Søknad om skjønnsmidler for tjenestesamarbeid med nabokommuner
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune stiller seg bak søknaden om skjønnsmidler fra fire kommuner

Administrasjonssjefens innstilling

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune stiller seg bak søknaden om skjønnsmidler fra fire
kommuner
PS 13/20 Ajourførte vedtekter for Kontrollutvalgan IS
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Ajourførte vedtekter for Kontrollutvalgan IS vedtas. Vedtektene trer i kraft når de er vedtatt i samtlige
kommunestyrer.

Administrasjonssjefens innstilling

Ajourførte vedtekter for Kontrollutvalgan IS vedtas. Vedtektene trer i kraft når de er vedtatt i
samtlige kommunestyrer.

PS 14/20 Klage på vedtak - Kristin Nilssen Make My Day
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Forslag fra AP, TVP og SV v/Kristian Bergstø:
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1. Kommunestyret vurderer formannskapets habilitet i klagebehandlingen
2. Formannskapet behandlet klagen og med bakgrunn i at formannskapet opprettholdt sitt vedtak i
saken, sendes den til kommunestyret for endelig vedtak.
Votering:
Forslag fra AP, TVP og SV v/Kristian Bergstø enstemmig vedtatt.

Forslag fra Samefolkets Parti v/Bjarne Store-Jakobsen:
SáB/SfP viser til søknad fra Selskap under stiftelse (SUS), Make My Day AS, om tilskudd til nyetablering i
Vuonnabahta/Varangerbotn sentrum, på kr. 153.000.
Virksomheten er unik i kommunen, er ledet av en kvinnelig gründer og vil være et viktig supplement til
kommunens private næringsliv. Bedriften vil kunne skape flere arbeidsplasser i framtida og være et viktig
supplement til den satsing andre private foretak som blant annet satser på turisme i kommunen.
SáB/SfP viser til tidligere vedtak i kommunestyret der skjønn er utøvet i behandlingen av søknader. Nylig ble det
gitt tilskudd i tråd med søknad der beløpet var langt høyere enn det gis rom for i retningslinjene for
næringstilskudd.
Vi mener at det også må utøves et liknende skjønn i søknaden fra SUS Make My Day AS.
For oss er det viktig at søkere behandles likt, ikke minst med henvisning til at søkere skal ha tillit til at kommunen
behandler søkere likt. Dette er viktig for at kommunens innbyggere og andre skal ha tillit til kommunens
virksomhet.
Med bakgrunn i dette foreslår SáB/SfP at det gis et tilskudd på kr. 153.000 til SUS Make My Day AS for
nyetableringen i Vuonnabahta/Varangerbotn sentrum. Vårt forslag er identisk med det omsøkte beløp fra nevnte
bedrift.
Votering:
Forslag fra Samefolkets Parti v/Bjarne Store-Jakobsen falt med 6 mot 9 stemmer.

Forslag fra AP og TVP v/Marit Kjerstad:
1.
2.
3.
4.
5.

Make My Day v/Kristin Nilssen innvilges et investeringstilskudd på 10% av totale kostnader eksl mva.
Tilskuddet utgiftsføres 24435 - ordinært næringsfond
Tilskuddet gis under forutsetning aksjeselskapet under stifting har forretningsadresse i Nesseby kommune.
Dersom virksomheten selges innen fem år fra tilskuddsdato, skal tilskuddet tilbakebetales.
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis mot utbetalingsanmodning vedlagt regnskap for omsøkt(e) investering(er).

Votering:
Forslag fra AP og TVP v/Marit Kjerstad vedtatt med 9 mot 6 stemmer.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1.
2.
3.
4.
5.

Make My Day v/Kristin Nilssen innvilges et investeringstilskudd på 10% av totale kostnader eksl mva.
Tilskuddet utgiftsføres 24435 - ordinært næringsfond
Tilskuddet gis under forutsetning aksjeselskapet under stifting har forretningsadresse i Nesseby kommune.
Dersom virksomheten selges innen fem år fra tilskuddsdato, skal tilskuddet tilbakebetales.
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis mot utbetalingsanmodning vedlagt regnskap for omsøkt(e) investering(er).

Protokolltilførsel i sak 14/20:
Opposisjonspartiene viser til kommunestyrets behandling i sak 14/20 den 24.02.2020. Vi konstaterer at
kommunestyret ikke er villig til å bruke skjønn i behandlingen av saken. Dette fraviker tidligere praksis og gir et
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klart signal om forskjellsbehandling av søkere om tilskudd fra kommunen. Dette stridere imot politisk moral og
bidrar til at det skaper mistillit til kommunens politikere. Etter vår mening bryter dette med kommunens sedvane i
behandlingen av tidligere saker. På bakgrunn av dette vil opposisjonspartiene vurdere å klage saken inn for
Fylkesmannen.
For SáB/SfP:
Bjarne Store-Jakobsen

Administrasjonssjefens innstilling
3. Kommunestyret vurderer formannskapets habilitet i klagebehandlingen
4. Dersom kommunestyret vurderer formannskapet som inhabilt, behandles klagen av
kommunestyret
--- slutt på innstilling ---

Møtet hevet.
Sinaturer.

Side 20 av 20

