Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Ovdagoddi/Formannskapet
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
26.11.2013
08:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Knut Inge Store
Oddvar Betten
Hanne Iversen
Tor Gunnar Henriksen

Funksjon
LEDER
NESTLEDER
MEDL
MEDL

Representerer
A
SV
A
H

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Jarle Andreassen

Funksjon
MEDL

Representerer
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Magnhild Mathisen
Ingen varamedlem møtte for

Møtte for
Knut Store under orienteringssaken
Jarle Andreassen

Representerer
A
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stian Lindgård
Britt-Inger Olsen

Stilling
Rådmann
Møtesekretær
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Saksnr

Innhold

PS 103/13

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 104/13

Referater

RS 33/13

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Nesseby kommune 2013

RS 34/13

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Nesseby kommune 2013

RS 35/13

Møteprotokoll IKA Finnmark representantskapsmøte 22.10.2013 m vedtatt ØP 2014
-2017, budsjett 2014 og eiertilskudd 2014 -2017

PS 105/13

Ny selskapsavtale - Finnmark Kommunerevisjon IKS

PS 106/13

Eierskapsmelding for Nessby kommune

PS 107/13

Skifte av pensjonsforsikringsleverandør - DNB ASA avvikler tilbud om offentlig
tjenestepensjonsprodukter

PS 108/13

Søknad om støtte. Situasjone i Filippinene er akutt. Barna trenger hjelp fra dere nå

PS 109/13

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper - vedtak av forskrift

PS 110/13

Tertialrapport 2 - 2013 (januar - august)

PS 111/13

Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014 - 2017

Informasjon fra Nesseby Maskin og Veidekke om deres planer
Ordfører ba formannskapet vurdere hans habilitet under orienteringene da han har nær relasjon til en av de ansatte
i Nesseby Maskin, og fratrådte under vurderingen. Formannskapet erklærte han innhabil og han fratrådte som
møteleder under orienteringene. Varaordfører trådte til som møteleder.
Orientering om boligfeltet i Varangerbotn v/prosjektleder Ole Strømseth.
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PS 103/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2013
Behandling:
Innkalling og saksliste godkjent.

PS 104/13 Referater
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2013
Behandling:
Referater tatt til orientering.

RS 33/13 Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Nesseby kommune 2013
RS 34/13 Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Nesseby kommune 2013
RS 35/13 Møteprotokoll IKA Finnmark reprskapsmøte 22.10.2013 m vedtatt ØP 2014 -2017, budsjett 2014
og eiertilkudd 2014 -2017

PS 105/13 Ny selskapsavtale - Finnmark Kommunerevisjon IKS
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2013
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Forslag til ny selskapsavtale vedtas.

PS 106/13 Eierskapsmelding for Nessby kommune
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2013
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.
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Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Kommunestyret vedtar vedlagt eierskapsmeling for Nesseby kommune.
Eierskapsmeldingen er styrende for alle som utøver eierskap på vegne av Nesseby kommune.

PS 107/13 Skifte av pensjonsforsikringsleverandør - DNB ASA avvikler tilbud om offentlig
tjenestepensjonsprodukter
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2013
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Nesseby kommune skifter tjenestepensjonsleverandør fra fra DNB liv til KLP.
2. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte tidspunkt for bytte av pensjonsforsikringsleverandør til KLP
3. Eventuelt egenkapitaltilskuddet og andre kostnader i forbindelse med skifte av
pensjonsforsikringsleverandører fremmes som egen budsjettregulering for kommunestyret

PS 108/13 Søknad om støtte. Situasjone i Filippinene er akutt. Barna trenger hjelp fra dere
nå
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2013
Behandling:
Fellesforslag:
Nesseby Formannskap bevilger kr 10.000,- i støtte til hjelpeaksjonen på Filippinene i regi avRedd Barna.
Belastes ”Etter formannskapets bestemmelser”.
Nesseby Formannskap oppfordrer andre kommuner til å støtte opp om hjelpeaksjonen på Filippinene.

Votering:
Fellesforslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak lyder som følger:
Nesseby Formannskap bevilger kr 10.000,- i støtte til hjelpeaksjonen på Filippinene i regi avRedd Barna.
Belastes ”Etter formannskapets bestemmelser”.
Nesseby Formannskap oppfordrer andre kommuner til å støtte opp om hjelpeaksjonen på Filippinene.
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PS 109/13 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper - vedtak av forskrift
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2013
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Vedlagt forskrift sendes ut på høring. Nesseby kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å stadfeste forskrift etter
endt utlysning.

PS 110/13 Tertialrapport 2 - 2013 (januar - august)
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2013
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Tertialrapporten tas til orientering
Rådmannen bes iverksette nødvendige tiltak for å bringe drifta i balanse.
Virksomheter som ser ut til å få et overforbruk på mer enn 300.000 ved årsslutt, skal iverksette nødvendige
korrigerende tiltak for å bringe drifta innenfor tildelt ramme før årsslutt. Der dette ikke er mulig uten å bryte med
vesentlige forutsetninger i budsjettet skal rådmannen fremme sak til neste møte i kommunestyret. Saken skal
inneholde forslag til regulering av budsjettet.
Der skal det foreslås en tilpasning av drifta til virksomhetens ramme slik at konsekvensene blir minst mulig.
Reguleringen må foreslås med inndekning. Fortrinnsvis innenfor egen ramme.
Rådmannen bes se til at alle investeringstiltak som er igangsatt i år eller som planlegges igangsatt i år og som ikke
er med i investeringsbudsjettet for 2013 skal foreslås regulert inn sammen med finansieringen av tiltaket.

PS 111/13 Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014 - 2017
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.11.2013
Behandling:

Forslag fra Tor Gunnar Henriksen:
Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014/2017
1. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr 9 800 000 til finansiering av følgende
investeringer i årsbudsjett 2014:
Kr 8 800 000 til utbygging oppvekstsenter
Kr 1 000 000 til Bergeby vannverk
Lånet tas opp som serielån med like store avdrag i 20 år.

Side 5 av 8

2. Det må foreligge tilstrekkelige planer, utfyllende saksbehandling og særskilt politisk vedtak før
igangsetting av hvert investeringstiltak.
3. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 3 500 000 i Husbanken til videre utlån. Lånet tas opp som
et annuitetslån over 30 år.
4. Ordførerens godtgjørelse settes til 77 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en stortingsrepresentant.
5. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførerens godtgjørelse.
6. Møtegodtgjørelse fastsettes 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 videreføres i 2014.
9. Foreldrebetaling for mat i barnehagen med kr 350 i måneden videreføres i 2014.
10. Det innføres foreldrebetaling i SFO med kroner 1 500 i måneden fra 01.07.14 med 50 %
søskenmoderasjon. Det er uheldig med innføring av betaling midt i skoleåret.
11. Kommunestyret bevilger kr 290 000,- til ½ stilling til rusforebyggende arbeid i 2014.
12. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned.
13. Årsbudsjett for 2014 vedtas med et netto driftsresultat på kr 5 168 982.
14. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 621 454.
15. Rammene for områdene som i budsjettdokumentet benevnes som tekniske tjenester og samfunns- og
næringsutvikling vedtas som samlet ramme for virksomhet for plan og utvikling.
16. Nesseby kommune vedtar framlagte forslag til økonomiplan for 2014 -2017 hvor årsbudsjett 2014 utgjør
første år i økonomiplanperioden.

Forslag fra Hanne Iversen :
Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014/2017
1. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr 9 800 000 til finansiering av følgende
investeringer i årsbudsjett 2014:
Kr 8 800 000 til utbygging oppvekstsenter
Kr 1 000 000 til Bergeby vannverk
Lånet tas opp som serielån med like store avdrag i 20 år.
2. Det må foreligge tilstrekkelige planer, utfyllende saksbehandling og særskilt politisk vedtak før
igangsetting av hvert investeringstiltak.
3. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 3 500 000 i Husbanken til videre utlån. Lånet tas opp som
et annuitetslån over 30 år.
4. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en stortingsrepresentant.
5. Varaordførerens godtgjørelse settes til kr. 100 000 per år.
6. Møtegodtgjørelse fastsettes til:
a) Formannskapsmedlemmer kr 700 pr møte
b) Kommunestyremedlemmer kr 800 pr møte
c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte.
7. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.
8. Ingen foreldrebetaling for barnehageplass videreføres i 2014.
9. Foreldrebetaling for mat i barnehagen med kr 350 i måneden videreføres i 2014.
10. Det innføres foreldrebetaling i SFO med kroner 1 500 i måneden fra 01.01.14 med 50 %
søskenmoderasjon.
11. Kommunestyret bevilger kr 290.000 til ½ stilling til rusforebyggende arbeid i 2014
12. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned.
13. Årsbudsjett for 2014 vedtas med et netto driftsresultat på kr 5 304 003..
14. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 621 454.
15. Rammene for områdene som i budsjettdokumentet benevnes som tekniske tjenester og samfunns- og
næringsutvikling vedtas som samlet ramme for virksomhet for plan og utvikling.
16. Nesseby kommune vedtar framlagte forslag til økonomiplan for 2014 -2017 hvor årsbudsjett 2014 utgjør
første år i økonomiplanperioden.
Votering:
Hanne Iversens forslag vedtatt med 3 mot 1 stemme.
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Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014/2017
1. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr 9 800 000 til finansiering av følgende
investeringer i årsbudsjett 2014:
Kr 8 800 000 til utbygging oppvekstsenter
Kr 1 000 000 til Bergeby vannverk
Lånet tas opp som serielån med like store avdrag i 20 år.
2. Det må foreligge tilstrekkelige planer, utfyllende saksbehandling og særskilt politisk vedtak før
igangsetting av hvert investeringstiltak.
3. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 3 500 000 i Husbanken til videre utlån. Lånet tas opp som
et annuitetslån over 30 år.
4. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en stortingsrepresentant.
5. Varaordførerens godtgjørelse settes til kr. 100 000 per år.
6. Møtegodtgjørelse fastsettes til:
a) Formannskapsmedlemmer kr 700 pr møte
b) Kommunestyremedlemmer kr 800 pr møte
c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte.
7. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.
8. Ingen foreldrebetaling for barnehageplass videreføres i 2014.
9. Foreldrebetaling for mat i barnehagen med kr 350 i måneden videreføres i 2014.
10. Det innføres foreldrebetaling i SFO med kroner 1 500 i måneden fra 01.01.14 med 50 %
søskenmoderasjon.
11. Kommunestyret bevilger kr 290.000 til ½ stilling til rusforebyggende arbeid i 2014
12. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver fjerde måned.
13. Årsbudsjett for 2014 vedtas med et netto driftsresultat på kr 5 304 003..
14. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 621 454.
15. Rammene for områdene som i budsjettdokumentet benevnes som tekniske tjenester og samfunns- og
næringsutvikling vedtas som samlet ramme for virksomhet for plan og utvikling.
16. Nesseby kommune vedtar framlagte forslag til økonomiplan for 2014 -2017 hvor årsbudsjett 2014 utgjør
første år i økonomiplanperioden.

Møtet hevet.
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