Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Gielddastivra/Kommunestyret
Via Teams
01.04.2020
14:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Knut Inge Store
Kristian Bergstø
Jan Hansen
Jarle Andreassen
Kaisa B. Store
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

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Berit Ranveig Nilssen
Hege Roska Wikstad

Funksjon
Medlem
Medlem

Representerer
SFP
A

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Bjarne Store-Jakobsen
Ann Jorid Henriksen

Møtte for
Berit Ranveig Nilsen
Hege Roska Wikstad

Representerer
SFP
A

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Olaf Trosten
Britt-Inger Olsen

Stilling
Administrasjonssjef
Møtesekretær
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Saksnr
PS 15/20
PS 16/20
PS 17/20
PS 18/20
PS 19/20
PS 20/20

Innhold
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Referater
Revidering av reglementer
Vedtak etter smittevernloven- lokale karantene
bestemmelser i Nesseby kommune
Delegering av myndighet til Formannskapet for å
treffe vedtak med inngripende tiltak i medhold av
lov om smittevern

Sissel Røstgaard og Marit Kjerstad fikk innvilget permisjon etter de ordinære sakene.
Orienteringer:
-

Coronasituasjonen og beredskapen i kommunen pr. i dag

PS 15/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 01.04.2020
Behandling:
Innkalling og saksliste godkjent.

PS 16/20 Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 01.04.2020
Behandling:
Forslag fra Jarle Andreassen AP:
Øystein Nilsen og Ann Jorid Henriksen velges til å underskrive protokollen.
Vedtak:
Forslag fra Jarle Andreassen AP enstemmig vedtatt.

PS 17/20 Referater
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 01.04.2020
Behandling:
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Ingen referater.

PS 18/20 Revidering av reglementer
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 01.04.2020
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Følgende reglement revideres som følge av ny kommunelov:
-

Reglement for kommunestyre
Reglement for formannskapet
Reglement for administrasjonsutvalget
Reglement for arbeidsmiljøutvalget
Reglement for kontrollutvalget
Reglement for klagenemnd

Endringene er merket i gult og skal være gjeldende. Det som skal fjernes fra reglementene er overstrøket
og merket med grått.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.03.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak lyder som følger:
Følgende reglement revideres som følge av ny kommunelov:
-

Reglement for kommunestyre
Reglement for formannskapet
Reglement for administrasjonsutvalget
Reglement for arbeidsmiljøutvalget
Reglement for kontrollutvalget
Reglement for klagenemnd

Endringene er merket i gult og skal være gjeldende. Det som skal fjernes fra reglementene er overstrøket
og merket med grått.
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Administrasjonssjefens innstilling
Følgende reglement revideres som følge av ny kommunelov:
-

Reglement for kommunestyre
Reglement for formannskapet
Reglement for administrasjonsutvalget
Reglement for arbeidsmiljøutvalget
Reglement for kontrollutvalget
Reglement for klagenemnd

Endringene er merket i gult og skal være gjeldende. Det som skal fjernes fra reglementene er overstrøket
og merket med grått.

PS 19/20 Vedtak etter smittevernloven- lokale karantene bestemmelser i Nesseby kommune
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 01.04.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Kommunestyret treffer følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1, første ledd, bokstav D:
For å forsinke spredning av Covid-19 treffer kommunestyret følgende vedtak etter smittevernloven §4-1
første ledd bokstav d, jf smittervernloven §7-1 og kommuneloven §2-1:
1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14
dager etter ankomst.
2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til
enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
3. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark,
Innlandet og Vestland.
4. Vedtaket har virkning fra 02.04.2020 til og med 09.04.2020. Vedtaket kan også oppheves på et
tidligere tidspunkt i eget vedtak. Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020.

Unntatt fra disse restriksjonene er:
Unntaksbestemmelser i henhold til statlig veileder:
For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener Helse- og
sosialdepartementet at det ut fra situasjonen pr i dag er viktig at det gjøres noen unntak. Nesseby
kommune viderefører dermed gjeldende karantenevedtak, men åpner i tråd med veilederen for unntak
tilknyttet;
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•
•
•
•
•

•
•
•

tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende
nasjonale bestemmelser.
tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern.
tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen.
tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i
familielivet.
tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og
arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde
sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft.
Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø, bane eller i luften).
Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold,
reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.
Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.

Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges restriksjoner
når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid, på
samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).
Arbeidsgivere er i veilederen gitt et særskilt ansvar i forhold til dette. Skulle det oppstå hindringer utover
dette, avklares det ved å kontakte den aktuelle kommunen.

Administrasjonssjefens innstilling
Kommunestyret treffer følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1, første ledd, bokstav D:
For å forsinke spredning av Covid-19 treffer kommunestyret følgende vedtak etter smittevernloven §4-1
første ledd bokstav d, jf smittervernloven §7-1 og kommuneloven §2-1:
1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14
dager etter ankomst.
2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til
enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
3. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark,
Innlandet og Vestland.
4. Vedtaket har virkning fra 02.04.2020 til og med 09.04.2020. Vedtaket kan også oppheves på et
tidligere tidspunkt i eget vedtak. Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020.

Unntatt fra disse restriksjonene er:
Unntaksbestemmelser i henhold til statlig veileder:
For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener Helse- og
sosialdepartementet at det ut fra situasjonen pr i dag er viktig at det gjøres noen unntak. Nesseby
kommune viderefører dermed gjeldende karantenevedtak, men åpner i tråd med veilederen for unntak
tilknyttet;
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tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende
nasjonale bestemmelser.
tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern.
tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen.
tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i
familielivet.
tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og
arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde
sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft.
Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø, bane eller i luften).
Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold,
reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.
Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.

Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges restriksjoner
når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid, på
samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).
Arbeidsgivere er i veilederen gitt et særskilt ansvar i forhold til dette. Skulle det oppstå hindringer utover
dette, avklares det ved å kontakte den aktuelle kommunen.

PS 20/20 Delegering av myndighet til Formannskapet for å treffe vedtak med inngripende tiltak i
medhold av lov om smittevern
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 01.04.2020
Behandling:
Forslag fra Øystein Nilsen SP:
Formannskapet utvides med SV og Høyres representanter i kommunestyret. Vedtaket i gruppa skal være
enstemmig.
Votering:
Øystein Nilsens forslag enstemmig vedtatt, resten som innstillingen.

Forslag fra Jan Hansen AP:
Delegering i sak 20/20 skal gjelde til neste ordinære kommunestyremøte.
Votering:
Jan Hansens forslag enstemmig vedtatt, resten som innstillingen.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1. Kommunestyret delegerer med hjemmel i smittevernlovens § 7-1 sjette ledd, jfr. kommunelovens
§ 5-3 tredje ledd, Formannskapet myndighet for å treffe vedtak etter smittevernloven § 4-1
bokstav d.
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2. Formannskapet utvides med SV og Høyres representanter i kommunestyret. Vedtaket i gruppa
skal være enstemmig.
3. Delegering i sak 20/20 skal gjelde til neste ordinære kommunestyremøte.

Administrasjonssjefens innstilling
Kommunestyret delegerer med hjemmel i smittevernlovens § 7-1 sjette ledd, jf kommunelovens § 5-3
tredje ledd, Formannskapet myndighet for å treffe vedtak etter smittevernloven § 4-1 bokstav d.
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