Unjárgga gielda
Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Gielddastivra/Kommunestyret
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
15.12.2015
10:00

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller
sentralbord@nesseby.kommune.no.
Det vil bli spørretime der publikum har anledning til å stille spørsmål til ordfører.

Innkalling er sendt til:
Navn
Knut Inge Store
Hanne Iversen
Jan Hansen
Ina Kristine Store
Inga Pettersen Lindi
Jørn Stefan Opdahl
Kaisa B. Store
Bjarne Store-Jakobsen
Anja K. Pedersen Noste
Liv Solfrid Mathisen
Marit Kjerstad
Kjell-Harald Erichsen
Iver Per Smuk
Ole Petter Skoglund
Oddvar Betten
Magnhild I. Mathisen
Olaf B. Johnsen
Nina Ingeborg Margit
Hege Roska Wikstad
Jim Njuolla
Per Inge Olsen
Tommy Andersen
Vanja Trane Trosten
Astrid Siri
Paul Varsi
Gunn-Britt Retter
Simen Ellingsen Marjavara
Stein Østmo
Lone Johanne Nilssen
Ravdna Marja N. Gaup

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

Representerer
A
A
A
A
A
A
A
SFP
SFP
SFP
TVP/H
TVP/H
TVP/H
SV
SV
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
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Linn Jeanne Muotka
Heidi Elisabeth Jernsletten
Mari-Ann Nilssen
Rolf Matti Reisænen
Jørn-Ottar Olsen
Laila Strandbakke Smuk
Terje Arild Wiltmann Kero
Sissel Røstgaard
Kirsti Bergstø
Leif Eberg Hansen
May-Bente Røstgaard
Bent Johansen

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

SFP
TVP/H
TVP/H
TVP/H
TVP/H
TVP/H
TVP/H
SV
SV
SV
SV
SV

Varangerbotn, 8. desember 2015

Knut Inge Store
Ordfører
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Saksnr
PS 70/15
PS 71/15
PS 72/15
PS 73/15
PS 74/15
PS 75/15
PS 76/15

Innhold
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Referater
Anmodning om bosetting av flyktninger 2017-2019
Etablering av Sapmi Næringshage
Saksfremlegg - Ny legeavtale med Tana Kommune
Årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016 - 2019

PS 70/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 71/15 Valg av to til å underskrive møteprotokollen
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PS 72/15 Referater
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Hjelpetjenesten

27.10.2015
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2015/646-0 /
F30

Olaf Trosten
40440530
olaf.trosten@nesseby.kommune
.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
70/15
Gielddastivra/Kommunestyret 54/15
Gielddastivra/Kommunestyret 73/15

06.11.2015
26.11.2015
15.12.2015

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 26.11.2015
Behandling:
Forslag fra Felleslista H/TVP v/Kjell-Harald Erichsen:
Unjargga gielda/Nesseby kommune har en positiv holdning til å bosette flyktninger i kommunen og ønsker å være
best mulig rustet til eventuelt å ta imot nye flyktninger for perioden 2017-2019.
På bakgrunn av dette ber kommunestyret administrasjonen om følgende før endelig vedtak fattes i saken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oversikt over boliger til flyktninger; antall boenheter og hvor.
Oversikt over kapasitet i barnehagen.
Oversikt over kapasitet innen helse- og barnevern.
Oversikt over undervisningslokaler til voksne.
Oversikt over kapasitet til opplæring av barn; bl.a. klasserom og lønnsmidler.
Oversikt over aktuelle arbeidsplasser.
Oversikt over kapasitet ved flyktningekontoret.
Tilbakemeldingen på denne bestillingen legges fram for kommunestyret innen 1. april 2015.

Votering:
Forslag fra Felleslista H/TVP v/Kjell-Harald Erichsen falt med 3 mot 12 stemmer.

Forslag fra SV/AP v/Ole Petter Skoglund:
I lys av brev fra IMDI med ny informasjon i saken, foreslås saken utsatt til kommunestyremøte 15.12.2015.
Votering:
Forslag fra SV/AP v/Ole Petter Skoglund enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

Side 5 av 29

I lys av brev fra IMDI med ny informasjon i saken, foreslås saken utsatt til kommunestyremøte 15.12.2015.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 06.11.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1.
2.
3.
4.

Unjárgga gielda/Nesseby kommune ønsker fortsatt å bosette flyktninger i kommunen.
Det bosettes 10 eller inntil 15 pr. år i perioden 2017-2019.
Rådmannen får fullmakt til å iverksette bygging eller leie av boenheter til flyktninger.
Det igangsettes helhetlig planarbeid for bosetting og integrering av flyktninger. Legges frem for
kommunestyret i juni 2016.

Anmodning om bosetting av flyktninger 2017-2019
Rådmannens innstilling
5.
6.
7.
8.

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ønsker fortsatt å bosette flyktninger i kommunen.
Det bosettes 10 eller inntil 15 pr. år i perioden 2017-2019.
Rådmannen får fullmakt til å iverksette bygging eller leie av boenheter til flyktninger.
Det igangsettes helhetlig planarbeid for bosetting og integrering av flyktninger. Legges
frem for kommunestyret i juni 2016.

Bakgrunn for saken

Flyktninger som har fått vedtak om oppholdstillatelse i Norge skal bosettes i en kommune.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har ansvaret for å finne en egnet kommune for
flyktningene å bo i. IMDI koordinerer bosettingsarbeidet i Norge og administrerer
integreringstilskuddet.
Det er stor økning i antallet asylsøkere som kommer til landet denne høsten, slik at behovet for
at kommuner bosetter flyktninger er stort. IMDI signaliserer at de vil sende ny anmodning om at
kommunene skal bosette flere flyktninger enn det som er anmodet nå.
Imdi anmoder Nesseby Kommune å bosette flyktninger i planperioden 2017-2019.
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I 2015 trenger over 13 000 flyktninger bosettingsplass, men med kommunevedtakene som
foreligger er det realistisk å bosette 10 000. Stortinget har vedtatt at Norge skal ta imot 8 000
syriske overføringsflyktninger i perioden 2015-2017. Samlet sett er det behov for å bosette i
alt 50 000 flyktninger i 4-årsperioden 2016-2019.
Det vises til at IMDi tidligere har anmodet Nesseby kommune om bosetting av 10
flyktninger og til kommunens vedtak om bosetting av 10 personer per år i planperioden
2013 - 2016.
Imdi ber om følgende plantall for kommunen:
- Minst 15 nyankomne flyktninger i 2017.
- For 2018 og 2019er plantallet minst 10 nyankomne flyktninger per år.
IMDI ber kommunen fatte vedtak for årene 2017, 2018 og 2019 i tråd med plantallene.
Det er ønskelig at dette gjøres i form av et rammevedtak for perioden 2017-2019, og
at administrasjonen får fullmakt fra kommunestyret til å disponere plassene for det
enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med IMDi. Det er usikkerhet knyttet til
plantallene som følge av eventuelle svingninger i antall flyktninger som skal bosettes.
IMDi sender årlig et tilsvarende anmodningsbrev til kommunene for å bekrefte eller
eventuelt justere plantallene for kommende år på bakgrunn av eventuelle endringer i behovet
for bosetting av flyktninger.
Nesseby Kommune har fra 2013 tatt imot totalt 41 flyktninger, dette er medregnet familiegjenforeninger, og i
2016 år vil vi motta minst 10 nye flyktninger. Dette er et høyt tall i forhold til befolkningstallet.

Integreringstilskudd
Kommuner som bosetter flyktninger, mottar integreringstilskudd for flyktninger i 5 år etter
bosetting.
Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015:
Integreringstilskudd

Bosettingsår

Sats

År-1 (2015)

kr.
kr.
kr.
kr.

År-2

kr. 210 000

År-3

kr. 152 000

År-4

kr.

82 200

År-5

kr.

70 000

Barnehagetilskudd

kr.

24 400 (engangstilskudd)

Eldretilskudd

kr. 157 500 (engangstilskudd)

Særskilt tilskudd enslig mindreårig

kr. 191 300

Personer med kjente funksjonshemminger

Tilskudd 1: kr. 175 900 (engangstilskudd)

182
182
232
182

000
000
000
000

Side 7 av 29

(voksen)*
(barn)*
(enslig voksen)
(enslig mindreårig)

Tilskudd 2: Inntil kr.1 080 000 i inntil 5 år

*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år.

Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt
bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg
selv. Tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i
bosettingsåret og de fire neste årene.
Kommunen mottar ordinært innbyggertilskudd for flyktningene på linje med øvrige innbyggere
som skal gå til å dekke mer generelle kommunale utgifter, infrastruktur mv.
Svarfrist på anmodningen er 30. november 2015. Vedtaket bes sendt skriftlig til
IMDi.
Vurderinger:

Nesseby Kommune har tatt i mot flyktninger siden 2013. Det er etablert en egen
flyktningetjeneste som er organisert under Hjelpetjenesten. I dag er det 2 stillinger i denne
tjenesten, en flyktningrådgiver og en miljøarbeider. Denne tjenesten er i budsjett for 2016 bedt
styrket med en flyktningkonsulent, for å kunne gi forsvarlige tjenester til bosatte flyktninger.
Boliger:
En nødvendig forutsetning for at kommunen skal kunne ta i mot flyktninger er at det er
tilgjengelige boliger. Det er mangel på boliger til bosetting av flyktninger pr. i dag. Kommunen
har kjøpt 4 enheter til dette formålet tidligere, samt brukt eksiterende kommunale leiligheter. For
videre bosetting er det viktig at boligbehovet dekkes. Det bør igangsettes bygging av nye
kommunale utleieboliger. Husbanken gir tilskudd til dette formålet.
Det er mangel på ordinær rutetransport, slik at det å bosette desentralisert gir et større
transportbehov.
Barnehage, grunnskole og voksenopplæring:
Det er Nesseby Oppvekstsenter som gir det overnevnte tilbudet i dag. Kommunestyret har
behandlet en egen sak gjeldende oppvekstsenteret, jf ps 14/15.
Helhetlig bosettingsplan:
Kommunen har ikke lang erfaring med å bosette flyktninger. Det er et stort behov for en
bosettingsplan, slik at det er lettere å koordinere og eventuelt justere tjenestene frem i tid. Slik
situasjonen er med økende antall asylsøkere i landet i dag, så er det viktig for kommunen å være
best mulig rustet for dette arbeidet.
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Plan,- Utvikling- og Stab

10.12.2015
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2015/85-0 /
037

Ole Petter Skoglund
40440543
olepetter.skoglund@nesseby.ko
mmune.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
88/15
Gielddastivra/Kommunestyret 74/15

14.12.2015
15.12.2015

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 14.12.2015
Ole Petter Skoglund ba formannskapet vurdere hans habilitet da han har behandlet saken. Formannskapet erklærte
han innhabil og han forlot møtet under behandling av saken.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Nesseby kommune slutter seg til at IFU omgjøres til Sápmi næringshage etter følgende modell:
- Aksjekapitalen i IFU AS nedskrives og overføres til egenkapital i Sápmi næringshage AS, slik at næringslivet kan
matche eierskapet i Sápmi næringshage med 50 %.
- Ny aksjeemisjon der næringslivet inviteres med som medeier i selskapet med minimum 50 %. Sápmi
Næringshage AS blir 100 % eier av IFI AS. Bruk av fondene reguleres fortsatt av egne vedtekter.
- Det utarbeides nye vedtekter og foretas navneskifte, samt beslutning om forretningsadresse.
- Styret oppnevnes med representasjon fra eierne. Både kommunene og næringslivet skal være representert.
- IFI AS kjøper tjenester av Sápmi Næringshage gjennom en managementavtale.
2. Nesseby kommune bevilger kr 300.000,- til Sápmi Næringshage for 2016. Samarbeidsavtalen vil også regulere
den økonomiske forpliktelsen utover 2016.
3. Kommunestyret gir ordføreren fullmakt på vegne av Nesseby kommune til å gjennomføre prosessen med
omdanning av selskapet fra IFU AS til Sápmi Næringshage AS. En samarbeidstale og retningslinjer legges fram for
kommunestyret til endelig godkjenning.

Ole Petter Skoglund tiltrådte før behandling av sak 89/15.
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Etablering av Sapmi Næringshage
Rådmannens innstilling

1. Nesseby kommune slutter seg til at IFU omgjøres til Sápmi næringshage etter følgende modell:
- Aksjekapitalen i IFU AS nedskrives og overføres til egenkapital i Sápmi næringshage AS, slik at
næringslivet kan matche eierskapet i Sápmi næringshage med 50 %.
- Ny aksjeemisjon der næringslivet inviteres med som medeier i selskapet med minimum 50 %.
Sápmi Næringshage AS blir 100 % eier av IFI AS. Bruk av fondene reguleres fortsatt av egne
vedtekter.
- Det utarbeides nye vedtekter og foretas navneskifte, samt beslutning om forretningsadresse.
- Styret oppnevnes med representasjon fra eierne. Både kommunene og næringslivet skal være
representert.
- IFI AS kjøper tjenester av Sápmi Næringshage gjennom en managementavtale.
2. Nesseby kommune bevilger kr 300.000,- til Sápmi Næringshage for 2016. Samarbeidsavtalen vil
også regulere den økonomiske forpliktelsen utover 2016.
3. Kommunestyret gir ordføreren fullmakt på vegne av Nesseby kommune til å gjennomføre
prosessen med omdanning av selskapet fra IFU AS til Sápmi Næringshage AS. En samarbeidstale
og retningslinjer legges fram for kommunestyret til endelig godkjenning.

Bakgrunn for saken

Nesseby kommune er i dag medeier i Indre Finnmark utviklingsselskap a/s (IFU) og Indre Finnmark
investeringsselskap a/s (IFI) sammen med kommunene Porsanger, Tana og Karasjok kommune.
IFU har gjennom prosjekt «Nye IFU 2015» jobbet med ulike tilnærminger for å få til en mer robust
næringsutvikling i Indre Finnmark. Dette med bakgrunn i at en ny tid krever nye måter å jobbe på og
samarbeidsmodellen som IFU er tuftet på har vist seg å være for svak til å få til ønskemålet til
kommunene, nemlig en robust utvikling av næringslivet i Indre Finnmark.
IFU så tidlig at SIVA’s næringshageprogram (SIVA er ett statsforetak) kan gi kommunene og
næringslivet et større handlingsrom for å skape vekst i næringslivet. Derfor vedtok styringsgruppa å
utrede mulighetene for å etablere en næringshage i Indre Finnmark - Sápmi Næringshage.
IFU sine eierkommuner ga sin tilslutning til gjennom kommunestyrevedtak våren 2015.
SIVA sluttet seg til prosjektet i juni 2015, og gjorde en konkret bestilling på et forprosjekt for å
sluttføre mulighetsstudien. SIVA tilførte IFU en tilleggsbevilgning på kr 100000,- til dette arbeidet.
Oppgaver
Sápmi næringshages primære oppgaver vil være å følge opp målbedriftene, tilrettelegge for
etablering av nye bedrifter, og tilby en førstelinjetjeneste for nyetablerere i Indre-Finnmark. Sápmi
næringshages sekundære oppgave vil være å tilby etablerere mentoravtaler, gi etablereropplæring,
initiere til etablerergrupper i kommunene og skape arena for nettverksbygging gjennom konferanser,
seminarer og kursvirksomhet.
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Organisering
Sápmi næringshage etableres ved at Indre-Finnmark Utviklingsselskap AS omdannes til Sápmi
næringshage AS ved nedskriving av dagens aksjekapital, navneskifte og aksjeemisjon der
næringslivets aksjeinnskudd utgjør minimum 50 % av aksjekapitalen. Næringshagen vil ha et
hovedkontor, i tillegg til to noder, en i Porsanger og en i Karasjok, og egne kontordager i Nesseby
kommune.
Økonomi
Det første året er det lagt opp til et budsjett på kr. 3 460 000. Av dette er kr. 1,02 mill. satt av til 1,5
årsverk, kr. 450 000 til drift av to noder og kr. 445 000 er satt av til kjøp av tjenester.
Av 24 bedrifter som hittil har bekreftet at de vil delta i næringshagen har 9 bedrifter signalisert at de
går inn som eiere og 19 som målbedrifter. I oppstartsåret vil noen av disse delta som
medlemsbedrifter i næringshagen, uten at målbedriftstiltak kan gjennomføres. Antallet
medlemsbedrifter vil ventelig øke når oppstart av næringshagen er besluttet.
Bedrifter
Etableringen av Sápmi Næringshage støttes av bedrifter innenfor flere bransjer i Indre-Finnmark.
Indre-Finnmarkskommunene består av Nesseby og Tana i øst, og Karasjok, Porsanger og
Kautokeino i vest.
Næringslivet i Indre-Finnmark skiller seg ut på flere måter sammenliknet med det øvrige
næringslivet i Norge. Primærnæringene har en høy andel av arbeidsplassene i næringslivet samtidig
som antall arbeidsplasser i øvrige næringer er lavt. Selv om bedriftenes lønnsomhet ligger i den
nedre del av landsgjennomsnittet, er enkelte næringer i regionen sterke og andre viser tydelige tegn
til vekst.
Blant næringshagens målbedrifter finnes flere bransjer representert:
- Bygg- og anleggsnæringen skaper mange viktige arbeidsplasser lokalt, og har i mange år levert
tjenester i hele fylke.
- Økonomi/regnskap er også en vekstnæring lokalt, og flere mål- og eierbedrifter er tiltenkt en
sentral rolle i næringshagen.
- Omstillinger i offentlig sektor har gitt aktører innen eiendomsutvikling flere muligheter for
utvikling av nedlagte, offentlige anlegg.
- I tillegg er primærnæringen grunnlaget for flere satsinger innen matproduksjon, og reindrifta har
potensiale for opplevelsesprodukter for reiselivet.
- Samisk design-, håndverks- og kulturbedrifter er en næring i vekst og som inngår som målbedrifter
i Sápmi næringshage.
Målbedriftene har klare målsettinger med sin deltakelse i næringshagen, både som enkeltbedrifter,
men også i forhold til bedriftenes bransjer.
Vurderinger

Nesseby kommune anbefales å videreføre samarbeidet med Karasjok, Tana og Porsanger, gjennom å
omdanne IFU til Næringshage. Dette forutsetter at SIVA og Finnmark fylkeskommune gir sin
tilslutning og godkjenner etableringen av en ny næringshage i Indre Finnmark. Dette vil gi et
positivt tilskudd av økonomi, kompetanse og nettverk til næringslivet i regionen.
Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Side 12 av 29

Side 13 av 29

Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Rådmannen

14.12.2015
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2015/611-0 /
G21

Ann-Jorid Henriksen
40 44 05 50
annjorid.henriksen@nesseby.kom
mune.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
89/15
Gielddastivra/Kommunestyret 75/15

14.12.2015
15.12.2015

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 14.12.2015
Behandling:
Fellesforslag:
Nytt pkt. 2:
Tana kommune er arbeidsgiver for fastlegene og personell med tilstedeværelse i Tana. Nesseby kommune har
arbeidsgiveransvar for legesekretær og laboratoriepersonell i Nesseby.
Vertskommunefunksjonen omfatter kommuneoverlegefunksjonen, kommunelegefunksjonen, fastlegefunksjonen,
turnusleger og legevakt, herunder Ø-hjelp på dagtid, helsesekretærer og annet personell som er direkte tilknyttet
legestasjonen.
Nytt pkt. 3:

Hovedkontor for felles legekontor lokaliseres i Tana kommune. Det skal imidlertid være et legeårsverk
med tilstedeværelse i Nesseby. I tillegg kommer turnuslege og tilstrekkelig sekretær- og
laboratoriebemanning.
I ferier og andre korttidsfravær skal legekontoret i Tana ha tilstrekkelig kapasitet til å betjene begge
kommunes befolkning.
Befolkningen kan fritt velge hvilket legekontor de henvender seg til.

Votering:
Fellesforslag enstemmig vedtatt, resten som innstillingen.

Side 14 av 29

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

De gamle avtalene for legesamarbeid mellom Nesseby kommune og Tana kommune opphører
fra 31.12.2015.
Ny avtale for legesamarbeid vedtas som foreslått i vedlegget med virkning fra 1.1.2016
Vedlegg:
1. Korrigert avtale om samarbeid om legetjenester mellom Nesseby og Tana
2. Tilbakemelding om forslaget til avtale fra de ansatte i kommunehelsetjenesten.

Saksfremlegg - Ny legeavtale med Tana Kommune
Rådmannens innstilling

De gamle avtalene for legesamarbeid mellom Nesseby kommune og Tana kommune opphører
fra 31.12.2015.
Ny avtale for legesamarbeid vedtas som foreslått i vedlegget med virkning fra 1.1.2016
Vedlegg:
3. Avtale om samarbeid om legetjenester mellom Nesseby og Tana
4. Tilbakemelding om forslaget til avtale fra de ansatte i kommunehelsetjenesten.

Bakgrunn for saken
Rådmannen i Nesseby kommune deltok våren 2015 i to møter med Rådmannen i Tana om legesamarbeidet. Tana
kommune viste til økonomiske beregninger der de mente at kostnadene for legesamarbeidet forfordelte Tana
kommune. Tana ønsket at Nesseby kommune skulle ta en større del av det økonomiske ansvaret enn det avtalen la
opp til. Det ble ikke oppnådd enighet om ny avtale på rådmannsnivå
Kommunestyret i Tana vedtok den 23. april i sak PS 17/2015 å si opp avtalen om legesamarbeid med Nesseby.
Det har i løpet av tiden etter vært avholdt politiske forhandlinger mellom kommunene om å videreføre avtalen.
Kommunene har blitt enige om noen prinsipper som formelt legges frem for de respektive kommunestyrene for
endelig godkjenning.
Rådmannen i Tana kommune sendte 13. november 2015 over et forslag til legeavtale til Nesseby kommune.
Forsalget ble i desember lagt fram for de berørte arbeidstakerne i kommunehelsetjenesten. (vedlegg 2.) Den 10.
desember 2015 ble forslaget drøftet med Nesseby kommunes hovedtillitsvalgte som stilte seg bak
tilbakemeldingene fra de berørte arbeidstakerne.
Det foreligger nå (14.12.2015) et nytt utkast til avtale der det er foretatt strykninger i forhold til det opprinnelige
avtaleutkastet fra Tana.
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Prinsipper for ny legeavtale:
 Den gamle avtalen videreføres ut 2015
 Tana kommune ettergir fakturaer vedrørende turnuslege og annet for ca halv mill
 Det etterberegnes ikke økt vederlag for 2015
 Fra 2015 er Tana administrativ vertskommune, mens Nesseby er samarbeidende kommune.
 Kommuneoverlege, leger, helsesekretærer, laboratoriebemanning og annet personale direkte tilknyttet
legetjenesten og legevakt er inkludert i samarbeidet
 Tana kommune er arbeidsgiver for all bemanning med unntak av helsesekretærene, jordmor og helsesøster
som vil beholde sitt arbeidsforhold i Nesseby kommune.
 Det skal være et legeårsverk i Nesseby med tilhørende bemanning og turnuskandidat (hvis tildelt). Siden
det er ett legekontor med flere lokaliteter, vil befolkningen kunne bruke velge legekontor i, også ved
fravær og ferier.
 Økonomisk oppgjør skjer ved at alle nettoutgifter og -inntekter samles i en pott som fordeles 1/3 til
Nesseby og 2/3 til Tana. Beløpet kan avregnes inntil tre ganger årlig.
o Skal medtas i beregningene:
 Personalutgifter og – inntekter/refusjoner
 Inventar, programvare, lisenser, kontorhold, kommunikasjon og lignende
o Skal ikke medtas i beregningene:
 Jordmor, helsesøster, fysioterapeut og lignende
 Bygning og oppvarming
 Andel av finansiering til spesialisthelsetjenesten
 Nesseby kommune skal ha plass i lokalt samarbeidsutvalg. Det skal avholdes årlige møter på
kommunalsjef- og/eller rådmannsnivå.
 Den enkelte kommune kan med 1. års skriftlig varsel si opp samarbeidsavtalen.

Vurderinger
Avtalen er fremforhandlet politisk, og møter behovene for begge kommuner for å videreføre legesamarbeidet. De
gamle avtalene erstattes av denne.

Mulige alternative løsninger og konsekvenser
Nesseby kommune kan på sikt vurdere å etablere egen legetjeneste og selv tilsette lege(r) i kommunen.
Totalkostnaden ved en slik etablering er ikke utredet og satt opp mot det foreliggende forslaget til legeavtale.
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AVTALE OM SAMARBEID OM
LEGETJENESTER
MELLOM
NESSEBY OG TANA
1.

Vertskommunesamarbeid

Nesseby og Tana kommune inngår en vertskommuneavtale med hjemmel i kommunelovens § 28 -1a og 1 b.
Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid med Tana kommune som vertskommune.
Tana kommune skal som vertskommune organisere felles legetjeneste. Tjenesten er hjemlet blant annet i lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester av 26. april 2011.

2.

Nærmere om vertskommunens oppgaver

Tana kommune er arbeidsgiver for fastlegene og personell med tilstedeværelse i Tana. Nesseby kommune har
arbeidsgiveransvar for legesekretær og laboratoriepersonell i Nesseby.
Vertskommunefunksjonen omfatter kommuneoverlegefunksjonen, kommunelegefunksjonen, fastlegefunksjonen,
turnusleger og legevakt, herunder Ø-hjelp på dagtid, helsesekretærer og annet personell som er direkte tilknyttet
legestasjonen.

3.

Geografisk plassering

Hovedkontor for felles legekontor lokaliseres i Tana kommune. Det skal være et legeårsverk med tilstedeværelse i
Nesseby. I tillegg kommer turnuslege og tilstrekkelig sekretær- og laboratoriebemanning.
I ferier og andre korttidsfravær skal legekontoret i Tana ha tilstrekkelig kapasitet til å betjene begge kommunes
befolkning.
Befolkningen kan fritt velge hvilket legekontor de henvender seg til.

4.

Lokalt samarbeidsutvalg

Lokalt samarbeidsutvalg består av representanter for Tana kommune, Nesseby kommune og legenes representanter.

5.

Ansvar

Tana og Nesseby kommune er hver ansvarlig overfor for sine innbyggere for at innbyggerne får de tjenester som
følger blant annet av helse og omsorgstjenester av lov 26. april 2011.

6.

Økonomi

Vertskommunen utarbeider forslag til budsjett og oversender dette til Nesseby kommune som ledd i
budsjettbehandlingen. Budsjett er gyldige når begge kommuner har vedtatt det.
Budsjettet skal være basert på at begge kommunene skal ha økonomisk nytte av samarbeidet. Driften skal ikke gi
fortjeneste.
Budsjettet fastsettes ut fra ordinære og påregnelige driftsutgifter, og inntekter. Eventuell økning i utgifter eller
reduksjon i inntekter i løpet av året som ikke er budsjettert, fordeles mellom deltakerkommunene gjennom oppgjør i
henhold til avtalt fordeling.
Kostnadsfordelingen gjøres ved at nettoutgiftene til legetjenesten for begge kommunene samles i ett beløp.
Kostnadene inkluderer legesekretærer og laboratoriepersonell, men ikke jordmor, helsesøster eller fysioterapeut og
lignende. Utgifter til bygning og oppvarming regnes ikke med. Inventar, programvare, lisenser, kommunikasjon og
lignende tas med. Kommunens andel av finansiering av spesialisthelsetjenesten som følge av
samhandlingsreformen i somatikk holdes utenfor.
Det samlede nettobeløpet fordeles slik at Nesseby kommune dekker 1/3 av beløpet mens Tana kommune dekker 2/3
av beløpet. Det innebærer at Tana og Nesseby står for henholdsvis 2/3 og 1/3 av nettoutgiften.
Beløpet avregnes og faktureres tre ganger per år, første gang etter 30. juni og 31. desember ved midlertidige
beregninger. Endelig avregning gjøres når begge regnskapene er avlagt. Eventuelle endringer som følge av revisjon
korrigeres i sammenheng med midlertidig beregning.
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7.

Samarbeid

Det tilstrebes et best mulig samarbeid mellom partene gjennom møter på rådmannsnivå der alle saker som berører
tjenesten kan tas opp. Dersom en av partene ber om det, kan det også holdes møter på politisk nivå.

8.

Inntreden og uttreden av samarbeid

Inntreden av nye deltakerkommuner kan skje dersom alle de opprinnelige deltakerkommunene slutter seg til dette.
Den enkelte kommune kan med 1 års skriftlig varsel si opp samarbeidsavtalen.
Ved uttreden bortfaller kommunens forpliktelse til å betale innskudd regnet fra og med 1.1. året etter at uttreden har
skjedd.
Ved uttreden av samarbeidet refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som kommunen har hatt gjennom
samarbeidet.

9.

Mislighold

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan den andre part heve avtalen med øyeblikkelig
virkning.

10.

Løsning av tvister

Tvist om forståelse av denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Kommunene kan
anmode KS om å mekle for å finne en løsning. Fører forhandlingene ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten
avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig
virkning ved voldgift i Norge etter bestemmelsen i i lov 14.5.2004 nr 25 om voldgift.
Kommunene oppnevner hver sin representant til voldgiftsretten. Disse oppnevner i fellesskap en tredjemann som
leder. Oppnås ikke enighet, oppnevnes denne av tingrettens formann.
Verneting er indre Finnmark tingrett.

11.

Ikrafttredelse

Denne avtalen trer i kraft fra og med 1.1.2016 forutsatt at den er vedtatt i begge deltakerkommunene.

Dato:___________
__________________
Ordfører Tana

Dato:____________
_____________________
Ordfører Nesseby

Side 18 av 29

Vedlegg: 2
Kommentarer fra de ansatte i Kommunehelsetjenesten vedrørende forslag til ny avtale om legesamarbeid.
Her er tilleggskommentarer til konsekvenser det får for jordmor og helsesøster til avtale om samarbeid om
legetjenester mellom Nesseby og Tana
Dersom Tana kommune skal være arbeidsgiver for legesekretærene blir jordmor og helsesøster «uten virksomhet»
og man må da evt. starte en prosess med omorganisering. Jordmor og helsesøster er helsepersonell og hører naturlig
inn under kommunehelsetjenesten. Dersom helsesekretærene skal jobbe i Tana kommune ved fravær etc. kan det bli
en ensom jobb for oss to andre som blir «igjen» her.
Legetjeneste, jordmortjeneste og helsesøstertjeneste bruker litt av samme «økonomiske ressurser» dvs. telefon,
data, noe utstyr og materiell og dette fordeles pr i dag når regninger betales. I en situasjon der alt som er her skal
tilhøre Tana, blir dette vanskelig. Det hender jordmor eller helsesøster utfører enkelte oppgaver for
lege/laboratoriet, dette blir også en utfordring å løse dette dersom legekontoret splittes.
Å utføre spesielt massevaksinasjoner slik som på skolen kan bli utfordrende dersom legene plutselig ikke er her
fordi de måtte til Tana.
Så til Tana sin framlegg:
En avtale slik den foreslåes gir et absolutt dårligere tilbud til befolkningen i Nesseby, enn pr dags dato.
Befolkningen vil fritt kunne bruke begge kontorene, men med forslaget fra Tana risikerer vi å ikke ha et operativt
kontor her flere mnd i året. Befolkningen risikerer i mye større grad å måtte kjøre til Tana.
Tana «truer» Nesseby med at det ikke avtalen blir å tre i kraft fra nyttår dersom man ikke godtar den som foreslått,
dette er dårlig forhandlingsskikk. De forlanger også at legesekretærene MÅ kunne jobbe i Tana eller omvendt.
Samtidig sies det i avtalen at Tana skal ha tilstrekkelig kapasitet å betjene begge kommunene ved fravær, med dette
forstår jeg at Tana er prioritert, er en lege eller ved fravær av legesekretærer kan man stenge her og sende
personellet til Tana.

Kommentarer til forslag om nye prinsipper for legesamarbeidsavtale.
Vi ønsker kke at sekretærer ansatt på Legekontoret i Nesseby skal bli ansatt i Tana. Vi ønsker en forutsigbar
hverdag med arbeidssted Nesseby . Vi ser at det foreslåes et tettere samarbeid der sekretærer skal brukes på tvers av
kommunegrensene ved behov. Vi frykter at dette kan medføre at vi blir pålagt å jobbe i Tana når de har behov for
vikar, og at det vil overkjøre Nesseby sitt behov . I praksis vil dette gå ut over Nessebys tilbud ved at vi blir
underbemannet eller må holde stengt. Vi har allerede organisert dagene med bemanning sånn at vi er to sekretærer
i kjernetiden med høyt trykk av pasienter . Dvs mandag, tirsdag og halve onsdag da vi tar blodprøver og har
bemanning på laboratoriet. Fra onsdag etter lunsj tom fredag er kun en sekretær på jobb og vi klarer da alene å ta
unna arbeidet som oppstår spontant på lab pluss telefoner, scanning og forefallende på kontoret.
Pr dags dato er kommunelege og turnuslege ansatt i Tana med arbeidssted i Nesseby. Det syns vi har fungert greit.
Det bør fortsatt være vedtatt i avtalen at legene skal ha arbeidssted i Nesseby for å sikre at behovet blir dekket i
kommunen . Det har vært et problem i tidligere år at legen her plutselig blir oppringt og pålagt kontordag i Tana,
og at vi må ringe å flytte alle pasientene. Det sier seg selv at sånne situasjoner ikke er gunstig.
Et punkt i de foreslåtte prinsippene sier noe om velge/bruke legekontor ved behov ifht ferier og fravær av leger.
Til det kan vi si at vi de senere år har opprettholdt grunnbemanning gjennom hele året. Vi har ikke hatt stengt eller
hatt behov for å bruke Tana-legene til annet enn ø-hjelp (som vi skal), med få unntak. Ventetiden til konsultasjon
har vært innen rimelig tid hele året. I tillegg til vaktlege i Tana har vi også hatt ø-hjelpstimer tilgjengelig i Nyborg.
Dette med hensyn til at spesielt de eldre og små barn skal slippe å dra over fjellet ved akutte ting. Dvs at vi tar
mesteparten av ø-hjelpa her på kontoret .

Kommentarer til «Avtale om samarbeid om legetjenester mellom Nesseby og Tana»
pkt 2
Vi foreslår å sikre bemanning og legedekning i Nesseby ved å kontraktsfeste at sekretærer og leger har arbeidssted
i Nesseby.
pkt 3
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Hvis det forekommer lengre perioder hvor det ikke er lege tilstede i Nesseby er det vel naturlig å ta inn vikar ?
Med lengre periode menes over 3-4 uker. Ferieavvikling pleier å gå bra uten at vi trenger legevikar. Det er mindre
trykk av pasienter om sommeren.
pkt 4
Forslag om at Mette og Heidi kurses i budsjett ,fordeler oppgaver og vi holder det lokalt. Eventuelt andre i
kommunen kan ta budsjett biten .
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Økonomiavdelingen

16.11.2015
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2015/807-0 /
210

Kari Moan
40 44 05 94
kari.moan@nesseby.kommune.
no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
84/15
Gielddastivra/Kommunestyret 76/15

26.11.2015
15.12.2015

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2015
Behandling:
Fellesforslag:
Pkt. 9. Foreldrebetaling for mat i barnehagen settes til kr 400 pr barn pr mnd
Punktvis votering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Vedtatt med 4 mot 1 stemme
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Fellesforslag enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Enstemmig vedtatt
Vedtatt med 4 mot 1 stemme
Vedtatt med 4 mot 1 stemme

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr 9 810 000 til finansiering av investeringer i
årsbudsjett i henhold til vedlagte investeringsoversikt.
2. Lånet tas opp som serielån med like store avdrag over 20 år.
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3. Det må foreligge tilstrekkelige planer, utfyllende saksbehandling og særskilt politisk vedtak før
igangsetting av hvert investeringstiltak.
4. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en stortingsrepresentant.
5. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse.
6. Møtegodtgjørelse settes til:
a) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte
b) Kommunestyremedlemmer kr 700 pr møte
c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte.
7. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.
8. Ingen foreldrebetaling for barnehageplass i 2016.
9. Foreldrebetaling for mat i barnehagen settes til kr 400 pr barn pr mnd.
10. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver tredje måned.
11. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 835 000.
12. Årsbudsjett 2016 vedtas med et netto driftsresultat på kr 721 596.

13. Nesseby kommunestyre vedtar framlagte forslag til økonomiplan 2016 – 2019 hvor årsbudsjett
2016 utgjør første år i økonomiplanen

Årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016 - 2019
Rådmannens innstilling

14. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr 9 810 000 til finansiering av
investeringer i årsbudsjett i henhold til vedlagte investeringsoversikt.
15. Lånet tas opp som serielån med like store avdrag over 20 år.
16. Det må foreligge tilstrekkelige planer, utfyllende saksbehandling og særskilt politisk vedtak før
igangsetting av hvert investeringstiltak.
17. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en
stortingsrepresentant.
18. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse.
19. Møtegodtgjørelse settes til:
d) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte
e) Kommunestyremedlemmer kr 700 pr møte
f) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte.
20. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.
21. Ingen foreldrebetaling for barnehageplass i 2016.
22. Foreldrebetaling for mat i barnehagen settes til kr 400 i måneden.
23. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver tredje måned.
24. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 835 000.
25. Årsbudsjett 2016 vedtas med et netto driftsresultat på kr 721 596.
26. Nesseby kommunestyre vedtar framlagte forslag til økonomiplan 2016 – 2019 hvor årsbudsjett
2016 utgjør første år i økonomiplanen
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Bakgrunn for saken

I dette dokumentet presenteres formannskapets forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 –
2019.
Budsjettprosessen har som tidligere blitt utarbeidet i nært samarbeid mellom administrasjon og
formannskap. Det har vært avholdt arbeidsmøter i formannskapet hvor alle virksomhetsledere har møtt
i et, og enkelte virksomhetsledere har vært innkalt etter behov seinere.
Budsjettprosessen tar utgangspunkt i regnskap for 2014. Økonomiske konsekvenser av nye lovpålegg,
politiske vedtak, andre forhold med økonomiske konsekvenser som ikke kan unngås og korrekt lønn
legges inn i konsekvensjustert budsjett. Konsekvensjustert budsjett vil på den måten vise hvilket
handlingsrom politikerne har for nye tiltak hvis de ikke skal redusere eksisterende rammene for
virksomhetene. Etter forslag fra virksomhetene bestiller kommunestyret hvilke tiltak som skal utredes
nærmere.
Gjennom arbeidsmøter prioriterer formannskapet hvilke tiltak som skal være med i årsbudsjett og
økonomiplan.
Budsjett 2016 kontroll og tilsyn er ikke mottatt, budsjettert med samme utgift som i 2015.

Vurderinger

Netto driftsresultat for 2016 er budsjettert til kr 721 596.
Netto driftsresultat angir forhold mellom driftsutgifter og driftsinntekter hvor renter og avdrag på lån er
medregnet. Netto driftsresultat er derfor et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. Staten
ved KRD anbefaler at netto driftsresultat i økonomiplanperioden skal være mellom 3 og 5 prosent av
driftsinntektene. Nesseby kommune ligger langt under dette i hele økonomiplanperioden.
Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre statlige tilskudd. Disse inntektene er
budsjettert etter KS sin prognosemodell basert på forslag til Statsbudsjett 2016 og prognoser for
øremerkede statlige tilskudd til spesielle tjenester.
Egne inntekter består av brukerbetalinger, leieinntekter, gebyrer og tilskudd fra ulike instanser til
prosjekt etter søknad fra virksomhetene. Driftsinntektene er forsiktig, men realistisk budsjettert – bl.a.
er inntekt fra eiendomsskatt redusert med kr 700 000 fra og med 2017 i påvente av Stortingsbehandling
av eiendomsskatt på verk og bruk.
Nesseby kommune har en kostnadsutvikling som krever gjennomgang og endringer for å holde utgifter
innenfor inntektsramme - og for å gi mulighet for avsetninger til fond for uforutsette utgifter og
framtidig utvikling. Denne utfordringen kan kun løses gjennom å øke brukerbetalinger, redusere
tjenestevolum/driftsutgifter eller en kombinasjon av disse.

Årsresultat 2016
Budsjettert netto driftsresultat kr 721 596 avsettes til disposisjonsfond.

Vedlegg til saken «Årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016 – 2019»
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Årsbudsjett 2016
og
økonomiplan 2016 – 2019

Budsjettskjema 1A

-

Beskrivelse

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Budsjett

2016

2017

2018

2019

-

-

Nesseby

-

Skatt på inntekt og formue

-17 200 000

-17 200 000

-17 200 000

-17 200 000

-

Ordinært rammetilskudd

-67 200 000

-67 200 000

-67 200 000

-67 200 000

-

Skatt på eiendom

-1 300 000

-600 000

-600 000

-600 000

-

Andre generelle statstilskudd

-14 799 000

-14 799 000

-14 799 000

-14 799 000

-

Sum frie disponible inntekter

-100 499 000

-99 799 000

-99 799 000

-99 799 000

-

Renteinntekter og utbytte

-3 495 000

-3 495 000

-3 495 000

-3 495 000

-

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter

5 205 000

5 835 293

5 782 513

5 749 883

-

Avdrag på lån

7 400 000

7 890 500

7 910 500

7 910 500

-

Netto finansinntekter/-utgifter

9 110 000

10 230 793

10 198 013

10 165 383

-

Til bundne avsetninger

600 000

600 000

600 000

600 000

-

Til ubundne avsetninger

300 000

300 000

300 000

300 000

-

Bruk av ubundne avsetninger

-580 000

-580 000

-580 000

-580 000

-

Bruk av bundne avsetninger

-585 489

-585 489

-585 489

-585 489

-

Netto avsetninger

-265 489

-265 489

-265 489

-265 489

-

Til fordeling drift

-91 654 489

-89 833 696

-89 866 476

-89 899 106

-

Sum fordelt til drift fra skjema 1B

90 932 893

89 432 893

89 432 893

89 432 893

-

Merforbruk/mindreforbruk

-721 596

-400 803

-433 583

-466 213

Hovedoversikt drift
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- Beskrivelse

2016

2017

2018

2019

-3 424 478

-3 424 478

-3 424 478

-3 424 478

- Nesseby
- Brukerbetalinger
- Andre salgs- og leieinntekter

-12 809 405 -12 809 405 -12 809 405 -12 809 405

- Overføringer med krav til motytelse

-16 420 005 -16 420 005 -16 420 005 -16 420 005

- Rammetilskudd

-67 200 000 -67 200 000 -67 200 000 -67 200 000

- Andre statlige overføringer

-14 799 000 -14 799 000 -14 799 000 -14 799 000

- Andre overføringer

-1 209 000

- Skatt på inntekt og formue

-1 209 000

-1 209 000

-1 209 000

-17 200 000 -17 200 000 -17 200 000 -17 200 000

- Eiendomsskatt

-1 300 000

- SUM DRIFTSINNTEKTER (B)

-600 000

-600 000

-600 000

-134 361 888 -133 661 888 -133 661 888 -133 661 888

- Lønnsutgifter

79 494 777

79 094 777

79 094 777

79 094 777

- Sosiale utgifter

14 306 071

14 306 071

14 306 071

14 306 071

18 875 756

18 775 756

18 775 756

18 775 756

- Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod

7 245 000

6 245 000

6 245 000

6 245 000

- Overføringer

5 079 170

5 079 170

5 079 170

5 079 170

-216 993

-216 993

-216 993

-216 993

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm
tjenesteprod

- Fordelte utgifter
- SUM DRIFTSUTGIFTER (C)

124 783 781 123 283 781 123 283 781 123 283 781

- BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)

-9 578 107 -10 378 107 -10 378 107 -10 378 107

- Renteinntekter, utbytte og eieruttak

-3 495 000

-3 495 000

-3 495 000

-3 495 000

-8 000

-8 000

-8 000

-8 000

-3 503 000

-3 503 000

-3 503 000

-3 503 000

- Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

5 205 000

5 835 293

5 782 513

5 749 883

- Avdrag på lån

7 400 000

7 890 500

7 910 500

7 910 500

20 000

20 000

20 000

20 000

12 625 000

13 745 793

13 713 013

13 680 383

9 122 000

10 242 793

10 210 013

10 177 383

- NETTO DRIFTSRESULTAT (I)

-456 107

-135 314

-168 094

-200 724

- Bruk av disposisjonsfond

-580 000

-580 000

-580 000

-580 000

- Bruk av bundne fond

-585 489

-585 489

-585 489

-585 489

-1 165 489

-1 165 489

-1 165 489

-1 165 489

- Avsetninger til disposisjonsfond

300 000

300 000

300 000

300 000

- Avsetninger til bundne fond

600 000

600 000

600 000

600 000

- SUM AVSETNINGER (K)

900 000

900 000

900 000

900 000

-721 596

-400 803

-433 583

-466 213

- Mottatte avdrag på utlån
- SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)

- Utlån
- SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)
RESULTAT EKSTERNE
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

- SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)

- REGNSK.MESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

Driftsbudsjett, netto rammer virksomhetene
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-

Beskrivelse

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Budsjett

2016

2017

2018

2019

1 046 000

1 046 000

1 046 000

1 046 000

5 326 293

5 326 293

5 326 293

5 326 293

2 726 893

2 726 893

2 726 893

2 726 893

762 000

762 000

762 000

762 000

3 959 559

3 959 559

3 959 559

3 959 559

-

-

-

POLITISKE ORGANER
Netto ramme drift

-

-

-

STAB
Netto ramme drift

-

-

-

ØKONOMITJENESTER
Netto ramme drift

-

-

-

REVISJONSTJENESTER
Netto ramme drift

-

-

-

SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING
Netto ramme drift

-

-

-

OPPVEKSTSENTER
Netto ramme drift

15 403 353 15 003 353 15 003 353 15 003 353

-

-

-

NAV NESSEBY
Netto ramme drift

668 391

668 391

668 391

668 391

9 740 443

9 740 443

9 740 443

9 740 443

-

-

-

HJELPETJENESTEN
Netto ramme drift

-

-

-

PLEIE OG OMSORG
Netto ramme drift

13 467 210 13 467 210 13 467 210 13 467 210

-

-

-

KOMMUNEHELSETJENESTEN
Netto ramme drift

4 419 586

3 419 586

3 419 586

3 419 586

862 750

862 750

862 750

862 750

3 259 103

3 259 103

3 259 103

3 259 103

-

-

-

VARANGER SAMISKE MUSEUM
Netto ramme drift

-

-

-

TEKNISKE TJENESTER
Netto ramme drift
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-

-

-

TILLEGSBEV. OG LØNNSPOTT
Netto ramme drift

780 000

780 000

780 000

780 000

-

-

-

SKATT, RAMMETILSK. OG FELLESFINANS
Netto ramme drift

-77 200 000 -75 379 207 -75 411 987 -75 444 617

Budsjettskjema 2A
-
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-

Beskrivelse

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Budsjett

2016

2017

2018

2019

-

-

Nesseby

-

Investeringer i anleggsmidler

9 840 000

400 000

0

0

-

Årets finansieringsbehov

9 840 000

400 000

0

0

-

Bruk av lånemidler

-9 810 000

-400 000

0

0

-

Kompensasjon for merverdiavgift

-30 000

0

0

0

-

Sum finansiering

-9 840 000

-400 000

0

0

Hovedoversikt investering
-

Beskrivelse

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Budsjett

2016

2017

2018

2019

-

-

Nesseby

-

Kompensasjon for merverdiavgift

-30 000

0

0

0

-

SUM INNTEKTER (L)

-30 000

0

0

0

-

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.

9 840 000

400 000

0

0

-

SUM UTGIFTER (M)

9 840 000

400 000

0

0

-

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)

9 810 000

400 000

0

0

-

Bruk av lån

-9 810 000

-400 000

0

0

-

SUM FINANSIERING (R)

-9 810 000

-400 000

0

0

Oversikt investeringer
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-

Beskrivelse

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Budsjett

2016

2017

2018

2019

-

38620

Vannforsyning, sammenkobling Karlebotn vannverk med Sirdagoppe

-

Utgift Vannforsyning

2 700 000

0

0

0

-

Netto Vannforsyning

2 700 000

0

0

0

-

38630

Kloakker, avløpsstasjon Vesterelv

-

Utgift Kloakker

3 000 000

0

0

0

-

Netto Kloakker

3 000 000

0

0

0

-

38673

Oppvekstsenter inv/F, asfaltering

-

Utgift Oppvekstsenter inv/F

600 000

0

0

0

-

Netto Oppvekstsenter inv/F

600 000

0

0

0

-

38674

Fiskebruk inv og FDV, nytt mottaksanlegg

-

Utgift Fiskebruk inv og FDV

3 000 000

0

0

0

-

Netto Fiskebruk inv og FDV

3 000 000

0

0

0

-

38770

Kommunale veier, Vesterelv bru – forprosjekt rehabilitering

-

Inntekt Kommunale veier

-30 000

0

0

0

-

Utgift Kommunale veier

140 000

0

0

0

-

Netto Kommunale veier

110 000

0

0

0

-

38778

Gatelys, strømmålere gatelys

-

Utgift Gatelys

400 000

400 000

0

0

-

Netto Gatelys

400 000

400 000

0

0

-

90910

Innlån

-

Inntekt Innlån

-9 810 000

-400 000

0

0

-

Netto Innlån

-9 810 000

-400 000

0

0

-

Inntekt

-9 840 000

-400 000

0

0

-

Utgift

9 840 000

400 000

0

0

-

Netto

0

0

0

0

-
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