Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Gielddastivra/Kommunestyret
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
10.11.2020
12:00

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

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

Representerer
A
A
A
A
A
A
A
TVP
SP
SP
SÁB/SFP
H

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Oddvar Betten
Øystein Nilsen
Anja K. Pedersen Noste

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
SV
SP
SÁB/SFP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Bent Johansen
Tom Ellingsen
Bjarne Store-Jakobsen

Møtte for
Oddvar Betten
Øystein Nilsen
Anja K. Pedersen Noste

Representerer
SV
SP
SÁB/SFP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Olaf Trosten
Britt-Inger Olsen

Stilling
Administrasjonssjef
Møtesekretær
Økonomisjef
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Saksnr
PS 59/20
PS 60/20
PS 61/20
RS 19/20
RS 20/20
RS 21/20
RS 22/20
RS 23/20
RS 24/20
PS 62/20
PS 63/20
PS 64/20
PS 65/20
PS 66/20
PS 67/20

Innhold
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Referater
Fylkesmannens kommunebilde av Nesseby kommune
Årsmld 2019 RSK Øst-Finnmark.pdf
Til høring/offentlig ettersyn: Kommunal planstrategi 2020-2023
Kystsoneplanen - Referat fra folkemøte i Nesseby 22.09.20
Agenda for oppstartmøte neste tirsdag?
Informasjon om stortingsvalget 2021
Bruk av ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond
Valg av politisk forhandlingsutvalg
Musikkrom ved Nesseby oppvekstsenter
Innkjøp helsesenteret 2020/2
Omorganisering- Sammenslåing av hjelpetjenesten og pleie- og omsorg
Detaljregulering av Vesterelvnes avløpsområde - Egengodkjenning etter
plan- og bygningslovens § 12-12
Gebyrregulativ 2021
Betalingssatser for institusjon 2021
Betalingssatser for hjemmetjenesten 2021
Betalingssatser hjelpetjenesten 2021
Finansiering tilrettelegging for bredbånd
Regulering av fangst av kongekrabbe

PS 68/20
PS 69/20
PS 70/20
PS 71/20
PS 72/20
PS 73/20

Orienteringssak:
-

«Oppvekstsenteret, bedre tverrfaglig innsats» v/Oppvekstsenteret

PS 59/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
Innkalling og saksliste godkjent med følgende ekstrasaker:
PS 72/20 Finansiering tilrettelegging for bredbånd.
PS 73/20 Regulering av fangst av kongekrabbe.

PS 60/20 Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
Bent Johansen og Berit Ranveig Nilssen valgt til å underskrive protokollen.
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PS 61/20 Referater
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
Referater tatt til orientering.

RS 19/20 Fylkesmannens kommunebilde av Nesseby kommune
RS 20/20 Årsmld 2019 RSK Øst-Finnmark.pdf
RS 21/20 Til høring/offentlig ettersyn: Kommunal planstrategi 2020-2023
RS 22/20 Kystsoneplanen - Referat fra folkemøte i Nesseby 22.09.20
RS 23/20 Agenda for oppstartmøte neste tirsdag?
RS 24/20 Informasjon om stortingsvalget 2021

PS 62/20 Bruk av ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
For tilskudd til ekstraordinære tiltak knyttet til reiselivs/servicenæringen, gjelder følgende kriterier for
tildeling:
•

Selskapet må ha opplevd en omsetningsnedgang på minst 20 % i perioden 01.04.20 – 01.08.20,
som kan knyttes til pandemiutbruddet, sammenlignet med året før. Dersom selskapet ikke hadde
normal sammenlignbar drift i samme periode i 2019, kan budsjettavvik som tydelig knyttes til
pandemien brukes som grunnlag for søknad.

•

For investeringer i reiselivs/servicebedrifter gis det tilskudd på inntil 40 % av godkjente
kostnader, oppad begrenset til kr. 200 000,-. Investeringen kan omfatte omstillingstiltak og
kompetanseheving, investering i maskiner/utstyr/bygninger/bygningsdeler. Tiltaket må kunne
iverksettes hurtig, dvs. maksimalt 2 måneder fra tilskuddsdato.
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•

Søker må i sin søknad sannsynliggjøre virkningene av omsøkt investering, og rapportere på
bruken av midlene innen ett år fra tilskuddsdato, hvis ikke blir tilskuddet krevet tilbakebetalt.
Tilskuddet må ikke bringe total offentlig finansiering av tiltaket høyere enn 50 %.

For kommunale infrastrukturprosjekter gjelder følgende kriterier for tildeling:
•

Midlene kan benyttes til anleggsprosjekter i kommunal regi, som f.eks. etablering/oppgradering
av infrastruktur som vei, vannledninger osv. Det er en forutsetning at hovedvekten av arbeid i
prosjekter som vurderes, skal utføres av private næringsaktører. Det kan benyttes inntil 300.000,til det enkelte prosjekt.

•

Tilskuddet må ikke bringe total offentlig finansiering av tiltaket høyere enn 50 %.

•

Ordinære tildelinger gis etter gjeldende retningslinjer for næringsfond, med følgende endring:
Investeringer i øvrige bedrifter: tilskudd ytes med inntil 20 % av godkjente kostnader, oppad
begrenset til kr. 150 000,-. Dette gjelder for tildelinger ut 2021.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.10.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
For tilskudd til ekstraordinære tiltak knyttet til reiselivs/servicenæringen, gjelder følgende kriterier for
tildeling:
•

Selskapet må ha opplevd en omsetningsnedgang på minst 20 % i perioden 01.04.20 – 01.08.20,
som kan knyttes til pandemiutbruddet, sammenlignet med året før. Dersom selskapet ikke hadde
normal sammenlignbar drift i samme periode i 2019, kan budsjettavvik som tydelig knyttes til
pandemien brukes som grunnlag for søknad.

•

For investeringer i reiselivs/servicebedrifter gis det tilskudd på inntil 40 % av godkjente
kostnader, oppad begrenset til kr. 200 000,-. Investeringen kan omfatte omstillingstiltak og
kompetanseheving, investering i maskiner/utstyr/bygninger/bygningsdeler. Tiltaket må kunne
iverksettes hurtig, dvs. maksimalt 2 måneder fra tilskuddsdato.
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•

Søker må i sin søknad sannsynliggjøre virkningene av omsøkt investering, og rapportere på
bruken av midlene innen ett år fra tilskuddsdato, hvis ikke blir tilskuddet krevet tilbakebetalt.
Tilskuddet må ikke bringe total offentlig finansiering av tiltaket høyere enn 50 %.

For kommunale infrastrukturprosjekter gjelder følgende kriterier for tildeling:
•

Midlene kan benyttes til anleggsprosjekter i kommunal regi, som f.eks. etablering/oppgradering
av infrastruktur som vei, vannledninger osv. Det er en forutsetning at hovedvekten av arbeid i
prosjekter som vurderes, skal utføres av private næringsaktører. Det kan benyttes inntil 300.000,til det enkelte prosjekt.

•

Tilskuddet må ikke bringe total offentlig finansiering av tiltaket høyere enn 50 %.

•

Ordinære tildelinger gis etter gjeldende retningslinjer for næringsfond, med følgende endring:
Investeringer i øvrige bedrifter: tilskudd ytes med inntil 20 % av godkjente kostnader, oppad
begrenset til kr. 150 000,-. Dette gjelder for tildelinger ut 2021.

Rådmannens innstilling
For tilskudd til ekstraordinære tiltak knyttet til reiselivs/servicenæringen, gjelder følgende kriterier for
tildeling:
•

Selskapet må ha opplevd en omsetningsnedgang på minst 20 % i perioden 01.04.20 – 01.08.20,
som kan knyttes til pandemiutbruddet, sammenlignet med året før. Dersom selskapet ikke hadde
normal sammenlignbar drift i samme periode i 2019, kan budsjettavvik som tydelig knyttes til
pandemien brukes som grunnlag for søknad.

•

For investeringer i reiselivs/servicebedrifter gis det tilskudd på inntil 40 % av godkjente
kostnader, oppad begrenset til kr. 200 000,-. Investeringen kan omfatte omstillingstiltak og
kompetanseheving, investering i maskiner/utstyr/bygninger/bygningsdeler. Tiltaket må kunne
iverksettes hurtig, dvs. maksimalt 2 måneder fra tilskuddsdato.

•

Søker må i sin søknad sannsynliggjøre virkningene av omsøkt investering, og rapportere på
bruken av midlene innen ett år fra tilskuddsdato, hvis ikke blir tilskuddet krevet tilbakebetalt.
Tilskuddet må ikke bringe total offentlig finansiering av tiltaket høyere enn 50 %.

For kommunale infrastrukturprosjekter gjelder følgende kriterier for tildeling:
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•

Midlene kan benyttes til anleggsprosjekter i kommunal regi, som f.eks. etablering/oppgradering
av infrastruktur som vei, vannledninger osv. Det er en forutsetning at hovedvekten av arbeid i
prosjekter som vurderes, skal utføres av private næringsaktører. Det kan benyttes inntil 300.000,til det enkelte prosjekt.

•

Tilskuddet må ikke bringe total offentlig finansiering av tiltaket høyere enn 50 %.

•

Ordinære tildelinger gis etter gjeldende retningslinjer for næringsfond, med følgende endring:
Investeringer i øvrige bedrifter: tilskudd ytes med inntil 20 % av godkjente kostnader, oppad
begrenset til kr. 150 000,-. Dette gjelder for tildelinger ut 2021.

--- slutt på innstilling ---

PS 63/20 Valg av politisk forhandlingsutvalg
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
Forslag fra SFP/SÁB v/Bjarne Store-Jakobsen:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Mandat for utvalget legges frem for neste møte. Saken må
også behandles i valgnemnda.
Votering:
Forslag fra SFP/SÁB v/Bjarne Store-Jakobsen enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Mandat for utvalget legges frem for neste møte. Saken må
også behandles i valgnemnda.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 03.11.2020
Behandling:
Forslag fra Marit Kjerstad:
Forhandlingsutvalg for inneværende valgperiode:
Hanne Iversen Noste AP
Marit Kjerstad TVP
Kjell Harald Erichsen SP

Vara AP/TVP: Kristian Bergstø
Vara: Anja Pedersen
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Noste
Ordfører tiltrer forhandlingsutvalget ved innkalling.
Votering:
Forslag fra Marit Kjerstad enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Forhandlingsutvalg for inneværende valgperiode:
Hanne Iversen Noste AP
Marit Kjerstad TVP
Kjell Harald Erichsen SP
Noste

Vara AP/TVP: Kristian Bergstø
Vara: Anja Pedersen

Ordfører tiltrer forhandlingsutvalget ved innkalling.

Rådmannens innstilling
Fellesforslag fra formannskapet:
Forhandlingsutvalg for inneværende valgperiode:
Hanne Iversen Noste AP
Vara AP/TVP: Kristian Bergstø
Marit Kjerstad TVP
Kjell Harald Erichsen SP
Vara SP/SÁB: Anja Pedersen Noste
Ordfører tiltrer forhandlingsutvalget ved innkalling.

PS 64/20 Musikkrom ved Nesseby oppvekstsenter
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1. Formannskapet bevilger inntil kr. 500.000 til oppgradering av lokaler og innkjøp av
instrumenter/utstyr til musikkrom og oppgradering av lokaler og innkjøp av utstyr til naturfagssal på
Nesseby Oppvekstsenter.
2. Virksomhetsledere ved teknisk og oppvekstsenteret finner frem til løsninger for lokalisering av
rommene.
3. Bevilgningen utgiftsføres disposisjonsfond.
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4. Omgjøring av tidligere budsjettregulering, kan benyttes til annet enn det som opprinnelig var
budsjettert. Oppvekstsenteret gis anledning til å benytte midlene innenfor rammene av budsjettet for
2020.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 03.11.2020
Behandling:
Forslag fra AP og TVP:
1. Formannskapet bevilger inntil kr. 500.000 til oppgradering av lokaler og innkjøp av
instrumenter/utstyr til musikkrom og oppgradering av lokaler og innkjøp av utstyr til naturfagssal på
Nesseby Oppvekstsenter.
2. Virksomhetsledere ved teknisk og oppvekstsenteret finner frem til løsninger for lokalisering av
rommene.
3. Bevilgningen utgiftsføres disposisjonsfond.
4. Omgjøring av tidligere budsjettregulering, kan benyttes til annet enn det som opprinnelig var
budsjettert. Oppvekstsenteret gis anledning til å benytte midlene innenfor rammene av budsjettet for
2020.
Votering:
Forslag fra AP og TVP enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Formannskapet bevilger inntil kr. 500.000 til oppgradering av lokaler og innkjøp av
instrumenter/utstyr til musikkrom og oppgradering av lokaler og innkjøp av utstyr til naturfagssal på
Nesseby Oppvekstsenter.
2. Virksomhetsledere ved teknisk og oppvekstsenteret finner frem til løsninger for lokalisering av
rommene.
3. Bevilgningen utgiftsføres disposisjonsfond.
4. Omgjøring av tidligere budsjettregulering, kan benyttes til annet enn det som opprinnelig var
budsjettert. Oppvekstsenteret gis anledning til å benytte midlene innenfor rammene av budsjettet for
2020.

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kommunestyret bevilger kr. 268.000 til oppgradering av lokaler og innkjøp av
instrumenter/utstyr til musikkrom på Nesseby Oppvekstsenter.
2. Bevilgningen utgiftsføres disposisjonsfond.

PS 65/20 Innkjøp helsesenteret 2020/2
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Side 8 av 20

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1. Kommunestyret bevilger kr 400 000,- til innkjøp av senger, dekontaminator, nye møbler til
dagligstuen i Gierdu. Godkjenner kjøp av steketopp og dampovn med tilhørende utstyr. I tillegg
kjøpes det inn nytt kjøkken til en avdeling.
2. Midlene kr 400 000,- tas fra disposisjonsfondet.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.10.2020
Behandling:
Forslag fra Knut Store:
1. Kommunestyret bevilger kr 400 000,- til innkjøp av senger, dekontaminator, nye møbler til
dagligstuen i Gierdu. Godkjenner kjøp av steketopp og dampovn med tilhørende utstyr. I tillegg
kjøpes det inn nytt kjøkken til en avdeling.
2. Midlene kr 400 000,- tas fra disposisjonsfondet.
Votering:
Knut Stores forslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
3. Kommunestyret bevilger kr 400 000,- til innkjøp av senger, dekontaminator, nye møbler til
dagligstuen i Gierdu. Godkjenner kjøp av steketopp og dampovn med tilhørende utstyr. I tillegg
kjøpes det inn nytt kjøkken til en avdeling.
4. Midlene kr 400 000,- tas fra disposisjonsfondet.

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kommunestyret bevilger kr 256 605,- til innkjøp av tre nye senger, 60 000,- til dekontaminator,
100 000,- til nye møbler til dagligstua i Gierdu, og godkjenner kjøp av steketopp og dampovn
med tilhørende utstyr til 98 908,-

PS 66/20 Omorganisering- Sammenslåing av hjelpetjenesten og pleie- og omsorg
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
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Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Vi skal fortsatt se på fremtidens tjenestetilbud
• Omorganiseringsprosessen skal være et samarbeid mellom virksomhetsledere, alle ansatte i de to
virksomhetene, kommuneledelse og politisk ledelse, som skal arbeide med utvikling av Unjárgga
Ođđá dearvvašvuođaguovddáš, boahtteáiggi dearvvašvuođabálvalusat Unjárgga gielddas / Nye
Nesseby helsetun, fremtidens helsetjenester i Nesseby kommune.
• Nesseby kommune jobber videre med omorganisering av de to virksomhetene. Vi setter av to år
til denne prosessen. Arbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2022.
• Under omorganiseringsprosessen, skal det være to virksomhetsledere; 1 i hjelpetjenesten og 1 i
PLO.
• Virksomhetsleder for PLO tilsettes. Administrasjonsutvalget ønsker at virksomhetsleder PLO har
bostedsadresse i Nesseby kommune.
• Nesseby kommunestyre ønsker at det fremlegges en oversikt over budsjettmessige konsekvenser
av de ulike modellene (2019 sett opp mot de ulike alternativene i arbeidsgruppas rapport,
eventuelt andre modeller).
• Virksomhetsleder for pleie og omsorg skal ha kontorplass ved Nesseby helsesenter.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 03.11.2020
Behandling:
Fellesforslag:
Vi skal fortsatt se på fremtidens tjenestetilbud
• Omorganiseringsprosessen skal være et samarbeid mellom virksomhetsledere, alle ansatte i de to
virksomhetene, kommuneledelse og politisk ledelse, som skal arbeide med utvikling av Unjárgga
Ođđá dearvvašvuođaguovddáš, boahtteáiggi dearvvašvuođabálvalusat Unjárgga gielddas / Nye
Nesseby helsetun, fremtidens helsetjenester i Nesseby kommune.
• Nesseby kommune jobber videre med omorganisering av de to virksomhetene. Vi setter av to år
til denne prosessen. Arbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2022.
• Under omorganiseringsprosessen, skal det være to virksomhetsledere; 1 i hjelpetjenesten og 1 i
PLO.
• Virksomhetsleder for PLO tilsettes. Administrasjonsutvalget ønsker at virksomhetsleder PLO har
bostedsadresse i Nesseby kommune.
• Nesseby kommunestyre ønsker at det fremlegges en oversikt over budsjettmessige konsekvenser
av de ulike modellene (2019 sett opp mot de ulike alternativene i arbeidsgruppas rapport,
eventuelt andre modeller).
• Virksomhetsleder for pleie og omsorg skal ha kontorplass ved Nesseby helsesenter.
Votering:
Fellesforslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Vi skal fortsatt se på fremtidens tjenestetilbud
• Omorganiseringsprosessen skal være et samarbeid mellom virksomhetsledere, alle ansatte i de to
virksomhetene, kommuneledelse og politisk ledelse, som skal arbeide med utvikling av Unjárgga
Ođđá dearvvašvuođaguovddáš, boahtteáiggi dearvvašvuođabálvalusat Unjárgga gielddas / Nye
Nesseby helsetun, fremtidens helsetjenester i Nesseby kommune.
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•
•
•
•
•

Nesseby kommune jobber videre med omorganisering av de to virksomhetene. Vi setter av to år
til denne prosessen. Arbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2022.
Under omorganiseringsprosessen, skal det være to virksomhetsledere; 1 i hjelpetjenesten og 1 i
PLO.
Virksomhetsleder for PLO tilsettes. Administrasjonsutvalget ønsker at virksomhetsleder PLO har
bostedsadresse i Nesseby kommune.
Nesseby kommunestyre ønsker at det fremlegges en oversikt over budsjettmessige konsekvenser
av de ulike modellene (2019 sett opp mot de ulike alternativene i arbeidsgruppas rapport,
eventuelt andre modeller).
Virksomhetsleder for pleie og omsorg skal ha kontorplass ved Nesseby helsesenter.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 20.10.2020
Behandling:
Fellesforslag fra AP, Tverrpolitisk Liste, Senterpartiet, Samefolkets Parti, Delta og Fagforbundet:
Omorganisering- Sammenslåing av hjelpetjenesten og pleie- og omsorg
Vi skal fortsatt se på fremtidens tjenestetilbud
• Omorganiseringsprosessen skal være et samarbeid mellom virksomhetsledere, alle ansatte i de
to virksomhetene, kommuneledelse og politisk ledelse, som skal arbeide med utvikling av Ođđá
Unjárgga dearvvašvuođaguovddáš, boahtteáiggi dearvvašvuođabálvalusat Unjárgga gielddas /
Nye Nesseby helsetun, fremtidens helsetjenester i Nesseby kommune.
• Nesseby kommune jobber videre med omorganisering av de to virksomhetene. Vi setter av to år
til denne prosessen. Arbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2022.
• Under omorganiseringsprosessen, skal det være to virksomhetsledere; 1 i hjelpetjenesten og 1 i
PLO.
• Virksomhetsleder for PLO tilsettes. Administrasjonsutvalget ønsker at virksomhetsleder PLO har
bostedsadresse i Nesseby kommune.
• Administrasjonsutvalget ønsker at det fremlegges en oversikt over budsjettmessige konsekvenser
av de ulike modellene (2019 sett opp mot de ulike alternativene i arbeidsgruppas rapport,
eventuelt andre modeller).
• Saken tas opp under neste budsjettmøte i formannskapet.
Vedtak:
Fellesforslag enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens innstilling

PS 67/20 Detaljregulering av Vesterelvnes avløpsområde - Egengodkjenning etter plan- og
bygningslovens § 12-12
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
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Hanne Iversen Noste ba kommunestyret vurdere hennes habilitet i saken, da hennes stefar Nils Asgeir
Samuelsen har vært medvirkende i oppstartsarbeidet med avløpsstasjonen, samt at hun og hennes mann
er høringsparter i saken.
Kommunestyret erklærte henne inhabil etter Forvaltningslovens §6 1. b. og hun fratrådte under
behandlingen.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas planforslag for Vesterelvnes avløpsområde –
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 29.05.2020

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.10.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas planforslag for Vesterelvnes avløpsområde –
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 29.05.2020

Administrasjonssjefens innstilling
-Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas planforslag for Vesterelvnes avløpsområde –
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 29.05.2020
PS 68/20 Gebyrregulativ 2021
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Vannavgiften fastsettes til kr 9700,- for 2021 for boliger i kategorien 0-149 m2 . Forøvrig reduksjon på
kr 2006 for øvrige kategorier.
Gebyret for feiing 2021 settes til kr 400,-.
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Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 03.11.2020
Behandling:
Forslag fra AP og TVP:
Vannavgiften fastsettes til kr 9700,- for 2021 for boliger i kategorien 0-149 m2 . Forøvrig reduksjon på
kr 2006 for øvrige kategorier.
Votering:
Forslag fra AP og TVP enstemmig vedtatt.

Forslag fra SP:
Gebyret for feiing 2021 settes til kr 400,-.
Votering:
Forslag fra SP enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Vannavgiften fastsettes til kr 9700,- for 2021 for boliger i kategorien 0-149 m2 . Forøvrig reduksjon på
kr 2006 for øvrige kategorier.
Gebyret for feiing 2021 settes til kr 400,-.

Administrasjonssjefen innstilling
1. Kommunestyret vedtar fremlagte gebyrregulativ for 2021.

PS 69/20 Betalingssatser for institusjon 2021
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Ved langtidsopphold foretar en vederlagsberegning ut fra inntekt hos beboer. Betalingen skjer med
hjemmel i §3 i vederlagsforskriften. Som grunnregel skal ikke betalingen overstige det det koster å drive
en sykehjemsplass. Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon er kroner
8 700,Det er kun ved korttidsopphold i institusjon det foreligger faste priser satt av staten. Dette er følgende
betalingssatser etter siste rundskriv I-1/2020 endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse –
og omsorgstjenester:

Side 13 av 20

1. Dag- eller nattopphold i institusjon pr. dag/natt, For det enkelte dag- eller nattopphold på institusjon
endres den maksimale egenandelen kommunen kan kreve fra tjenestemottaker fra 85,- til kroner 90,2. For korttidsopphold på institusjon endres den maksimale egenandelen kommunen kan kreve av
tjenestemottaker fra kroner 165,- til kroner 170,- per døgn.
3. Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som, uten selv å ønske det,
legges på dobbeltrom, settes til kroner 41 600,-

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.10.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Ved langtidsopphold foretar en vederlagsberegning ut fra inntekt hos beboer. Betalingen skjer med
hjemmel i §3 i vederlagsforskriften. Som grunnregel skal ikke betalingen overstige det det koster å drive
en sykehjemsplass. Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon er kroner
8 700,Det er kun ved korttidsopphold i institusjon det foreligger faste priser satt av staten. Dette er følgende
betalingssatser etter siste rundskriv I-1/2020 endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse –
og omsorgstjenester:
1. Dag- eller nattopphold i institusjon pr. dag/natt, For det enkelte dag- eller nattopphold på institusjon
endres den maksimale egenandelen kommunen kan kreve fra tjenestemottaker fra 85,- til kroner 90,2. For korttidsopphold på institusjon endres den maksimale egenandelen kommunen kan kreve av
tjenestemottaker fra kroner 165,- til kroner 170,- per døgn.
3. Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som, uten selv å ønske det,
legges på dobbeltrom, settes til kroner 41 600,-

Administrasjonssjefens innstilling
Ved langtidsopphold foretar en vederlagsberegning ut fra inntekt hos beboer. Betalingen skjer med
hjemmel i §3 i vederlagsforskriften. Som grunnregel skal ikke betalingen overstige det det koster å drive
en sykehjemsplass. Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon er kroner
8 700,Det er kun ved korttidsopphold i institusjon det foreligger faste priser satt av staten. Dette er følgende
betalingssatser etter siste rundskriv I-1/2020 endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse –
og omsorgstjenester:
1. Dag- eller nattopphold i institusjon pr. dag/natt, For det enkelte dag- eller nattopphold på institusjon
endres den maksimale egenandelen kommunen kan kreve fra tjenestemottaker fra 85,- til kroner 90,2. For korttidsopphold på institusjon endres den maksimale egenandelen kommunen kan kreve av
tjenestemottaker fra kroner 165,- til kroner 170,- per døgn.
3. Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som, uten selv å ønske det,
legges på dobbeltrom, settes til kroner 41 600,-
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PS 70/20 Betalingssatser for hjemmetjenesten 2021
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
1.

Dagsenter for eldre og demente kr 296,- pr dag.
Tjenesten er tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for sosial kontakt,
aktivisering, rehabilitering eller avlastning for pårørende. Tilbudet inneholder kaffe, middag og
dessert og i tillegg er det transport til og fra dagsenter.

2.
a)

Matombringing:
Matombringing - kr 139,- pr middag. Dette gjelder for middager som blir hjemkjørt og levert
utenfor helsesenteret.
Matombringing – kr 127,- pr. middag i omsorgsboliger ved helsesenteret.
Matombringing kr. 103,- pr. ½ porsjon middag som blir hjemkjørt og levert utenfor
helsesenteret.
Matombringing kr 103,- pr ½ porsjon middag, til omsorgsboliger ved helsesenteret
Matombringing samtlige måltid – omsorgsboliger på helsesenteret kr 4479,- pr. mnd.

b)
c)
d)
e)

3.

Trygghetsalarmer:
Egenandel kr. 582,- pr. mnd. Egenandelen kreves fra oppkoblingsdato til den kobles ned.

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Praktisk bistand – herunder hjelp i hjemmet
inntekt under 2G kr. 210,- Jfr Rundskriv I-1/2020.
inntekt under 3G kr. 135,- pr time
inntekt under 4G 148,- pr time
inntekt under 5G til kr. 164,- pr time
inntekt over 5G til kr. 188,- pr time

5. Kjøring av beboere i institusjon og brukere i hjemmebaserte tjenester:
Det videreføres egenandel for brukere de ganger Pleie- og omsorg må kjøre brukere til butikk og post.
Dette gjelder kun brukere som har rett til dette etter fattet vedtak.
a)
Kjøring til butikk/post i Varangerbotn, Nesseby Helsesenter kr. 102,-.
b)
Kjøring til butikk i Vadsø egenandel kr. 403,c)
Kjøring til butikk i Tana Bru egenandel kr.161,e)
Kjøring etter vedtak andre steder ut fra Statens gjeldende satser pr km. pr bruker.
f)
Dersom de fastsatte prisene over er dyrere enn hvis man beregner km etter Statens satser, kal
man kunne fakturere etter Statens gjeldende km. sats, dog med minstepris på kr. 102,g)
Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i
husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G er kr 210,- jf. Rundskriv I1/2020.

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.10.2020
Behandling:
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Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1.
Dagsenter for eldre og demente kr 296,- pr dag.
Tjenesten er tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for sosial kontakt, aktivisering,
rehabilitering eller avlastning for pårørende. Tilbudet inneholder kaffe, middag og dessert og i tillegg er
det transport til og fra dagsenter.
2.
Matombringing:
a)
Matombringing - kr 139,- pr middag. Dette gjelder for middager som blir hjemkjørt og levert
utenfor helsesenteret.
b)
Matombringing – kr 127,- pr. middag i omsorgsboliger ved helsesenteret.
c)
Matombringing kr. 103,- pr. ½ porsjon middag som blir hjemkjørt og levert utenfor
helsesenteret.
d)
Matombringing kr 103,- pr ½ porsjon middag, til omsorgsboliger ved helsesenteret
e)
Matombringing samtlige måltid – omsorgsboliger på helsesenteret kr 4479,- pr. mnd.

3.
Trygghetsalarmer:
Egenandel kr. 582,- pr. mnd. Egenandelen kreves fra oppkoblingsdato til den kobles ned.

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Praktisk bistand – herunder hjelp i hjemmet
inntekt under 2G kr. 210,- Jfr Rundskriv I-1/2020.
inntekt under 3G kr. 135,- pr time
inntekt under 4G 148,- pr time
inntekt under 5G til kr. 164,- pr time
inntekt over 5G til kr. 188,- pr time

5. Kjøring av beboere i institusjon og brukere i hjemmebaserte tjenester:
Det videreføres egenandel for brukere de ganger Pleie- og omsorg må kjøre brukere til butikk og post.
Dette gjelder kun brukere som har rett til dette etter fattet vedtak.
a)
Kjøring til butikk/post i Varangerbotn, Nesseby Helsesenter kr. 102,-.
b)
Kjøring til butikk i Vadsø egenandel kr. 403,c)
Kjøring til butikk i Tana Bru egenandel kr.161,e)
Kjøring etter vedtak andre steder ut fra Statens gjeldende satser pr km. pr bruker.
f)
Dersom de fastsatte prisene over er dyrere enn hvis man beregner km etter Statens satser, kal
man kunne fakturere etter Statens gjeldende km. sats, dog med minstepris på kr. 102,g)
Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i
husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G er kr 210,- jf. Rundskriv I1/2020.

Administrasjonssjefens innstilling
1.
Dagsenter for eldre og demente kr 296,- pr dag.
Tjenesten er tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for sosial kontakt, aktivisering,
rehabilitering eller avlastning for pårørende. Tilbudet inneholder kaffe, middag og dessert og i tillegg er
det transport til og fra dagsenter.
2.
Matombringing:
a)
Matombringing - kr 139,- pr middag. Dette gjelder for middager som blir hjemkjørt og levert
utenfor helsesenteret.
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b)
Matombringing – kr 127,- pr. middag i omsorgsboliger ved helsesenteret.
c)
Matombringing kr. 103,- pr. ½ porsjon middag som blir hjemkjørt og levert utenfor
helsesenteret.
d)
Matombringing kr 103,- pr ½ porsjon middag, til omsorgsboliger ved helsesenteret
e)
Matombringing samtlige måltid – omsorgsboliger på helsesenteret kr 4479,- pr. mnd.

3.
Trygghetsalarmer:
Egenandel kr. 582,- pr. mnd. Egenandelen kreves fra oppkoblingsdato til den kobles ned.

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Praktisk bistand – herunder hjelp i hjemmet
inntekt under 2G kr. 210,- Jfr Rundskriv I-1/2020.
inntekt under 3G kr. 135,- pr time
inntekt under 4G 148,- pr time
inntekt under 5G til kr. 164,- pr time
inntekt over 5G til kr. 188,- pr time

5. Kjøring av beboere i institusjon og brukere i hjemmebaserte tjenester:
Det videreføres egenandel for brukere de ganger Pleie- og omsorg må kjøre brukere til butikk og post.
Dette gjelder kun brukere som har rett til dette etter fattet vedtak.
a)
Kjøring til butikk/post i Varangerbotn, Nesseby Helsesenter kr. 102,-.
b)
Kjøring til butikk i Vadsø egenandel kr. 403,c)
Kjøring til butikk i Tana Bru egenandel kr.161,e)
Kjøring etter vedtak andre steder ut fra Statens gjeldende satser pr km. pr bruker.
f)
Dersom de fastsatte prisene over er dyrere enn hvis man beregner km etter Statens satser, kal
man kunne fakturere etter Statens gjeldende km. sats, dog med minstepris på kr. 102,g)
Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i
husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G er kr 210,- jf. Rundskriv I1/2020.
PS 71/20 Betalingssatser hjelpetjenesten 2021
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtattl

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Betalingssatser for hjelpetjenesten fastsettes slik for 2021:
Transport av brukere i miljøtjenesten
a)
Kjøring til Varangerbotn, Nesseby helsesenter egenandel kr. 102,- pr. bruker.
b)
Kjøring til Vadsø egenandel kr 403,- pr bruker.
c)
Kjøring til Tana Bru egenandel kr. 161,- pr bruker
d)
Kjøring til Nuorgam egenandel 322,- pr bruker.
e)
Kjøring andre steder ut fra Statens gjeldende sats pr km. pr bruker.
f)
Dersom de fastsatte prisene over er dyrere enn hvis man beregner km etter Statens satser, skal
man kunne fakturere etter Statens gjeldende km. sats, dog med minstepris på kr. 102,g)
Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i
husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G er kr 210,- jf. Rundskriv I1/2020.
Transport i miljøtjenesten skjer etter vedtak.
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Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.10.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Betalingssatser for hjelpetjenesten fastsettes slik for 2021:
Transport av brukere i miljøtjenesten
a)
Kjøring til Varangerbotn, Nesseby helsesenter egenandel kr. 102,- pr. bruker.
b)
Kjøring til Vadsø egenandel kr 403,- pr bruker.
c)
Kjøring til Tana Bru egenandel kr. 161,- pr bruker
d)
Kjøring til Nuorgam egenandel 322,- pr bruker.
e)
Kjøring andre steder ut fra Statens gjeldende sats pr km. pr bruker.
f)
Dersom de fastsatte prisene over er dyrere enn hvis man beregner km etter Statens satser, kal
man kunne fakturere etter Statens gjeldende km. sats, dog med minstepris på kr. 102,g)
Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i
husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G er kr 210,- jf. Rundskriv I1/2020.
Transport i miljøtjenesten skjer etter vedtak.

Rådmannens innstilling
Betalingssatser for hjelpetjenesten fastsettes slik for 2021:
Transport av brukere i miljøtjenesten
a)
Kjøring til Varangerbotn, Nesseby helsesenter egenandel kr. 102,- pr. bruker.
b)
Kjøring til Vadsø egenandel kr 403,- pr bruker.
c)
Kjøring til Tana Bru egenandel kr. 161,- pr bruker
d)
Kjøring til Nuorgam egenandel 322,- pr bruker.
e)
Kjøring andre steder ut fra Statens gjeldende sats pr km. pr bruker.
f)
Dersom de fastsatte prisene over er dyrere enn hvis man beregner km etter Statens satser, kal
man kunne fakturere etter Statens gjeldende km. sats, dog med minstepris på kr. 102,g)
Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i
husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G er kr 210,- jf. Rundskriv I1/2020.
Transport i miljøtjenesten skjer etter vedtak.
PS 72/20 Finansiering tilrettelegging for bredbånd
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
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Kommunestyrets vedtak lyder som følger:
Kommunestyret bevilger kr 1 500 000,- til bredbåndsutbygging for 2021.

Administrasjonssjefens innstilling
-

Kommunestyret bevilger kr 1 500 000,- til bredbåndsutbygging for 2021.

PS 73/20 Regulering av fangst av kongekrabbe
Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 10.11.2020
Behandling:
Uttalelse fra Nesseby kommunestyre:
Nesseby kommunestyret støtter høringsuttalelse innsendt fra Fjordfiskenemnda. Videre finner vi det
viktig å fremheve følgende fra Nesseby Fjordfiskarlags høringsuttalelse:
«Kongekrabbefiske har i de senere år vist seg en stor suksess historie og som har hatt stor
effekt for rekruttering og utvikling av samfunn ute i distriktene som i årrekker har vært død, i
fiskeri- sammenheng.
En enkel undersøkelse viser at 55% av all kongekrabbe som førstehåndsomsettes skjer på
steder med færre enn 200 innbyggere eks: Bugøynes, Nesseby, Skjånes, Dyfjord, Veidnes,
Kiberg, Repvåg, Torhop, Sjursjok, Smørfjord og Snefjord. Dette viser betydningen av
kongekrabbens inntreden på små plasser.
Forslaget fra Næring og fiskeridepartementet som nå ligger ute til høring, er innbefattet store
forandringer opp mot dagens regulering.
Å innføre store forandringer, slik Nærings og fiskeridepertementet foreslår, vil rokke på den
positive utviklingen kongekrabben har hatt de senere år. Den vil ha store konsekvenser for
den mindre flåten og de småsamfunnene med den største krabbeplagen og med minst
mulighet til fiske etter hvitfisk. Dette kan ikke vi være bekjent med. Man kan ikke se at man
opprettholder bredden i norsk fiskerinæring ved at man innfører reguleringer som straffer de
minste fartøyene og dem som bor i en region hvor krabben hemmer muligheten for et
tradisjonelt fiske»
Nesseby kommunestyret ber om at eksisterende omsetingskrav beholdes for 2021, dette med bakgrunn i
endringen er foreslått fra 2021 medfører at mange fiskere i vårt område vil få redusert kvotefaktor.
Endringen foreslått i høringen med frist 20.11.20 må gjøres med forutsigbarhet. En videre opptrapping
slik det fremkommer i høringen frem til 2023 vil medføre at båter i åpen gruppe ikke har mulighet til å
innfri kvotekravet på kr . 500.000,Omsetningskrav – sjølaksefiske
Nesseby kommunestyre mener at det fortsatt skal være mulighet at omsetning fra sjølaksefiske skal inngå
i beregningsgrunnlaget for omsetningskravet.
Nesseby kommunestyret, 10.11.20
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Uttalelse fra Nesseby kommunestyre:
Nesseby kommunestyret støtter høringsuttalelse innsendt fra Fjordfiskenemnda. Videre finner vi det
viktig å fremheve følgende fra Nesseby Fjordfiskarlags høringsuttalelse:
«Kongekrabbefiske har i de senere år vist seg en stor suksess historie og som har hatt stor
effekt for rekruttering og utvikling av samfunn ute i distriktene som i årrekker har vært død, i
fiskeri- sammenheng.
En enkel undersøkelse viser at 55% av all kongekrabbe som førstehåndsomsettes skjer på
steder med færre enn 200 innbyggere eks: Bugøynes, Nesseby, Skjånes, Dyfjord, Veidnes,
Kiberg, Repvåg, Torhop, Sjursjok, Smørfjord og Snefjord. Dette viser betydningen av
kongekrabbens inntreden på små plasser.
Forslaget fra Næring og fiskeridepartementet som nå ligger ute til høring, er innbefattet store
forandringer opp mot dagens regulering.
Å innføre store forandringer, slik Nærings og fiskeridepertementet foreslår, vil rokke på den
positive utviklingen kongekrabben har hatt de senere år. Den vil ha store konsekvenser for
den mindre flåten og de småsamfunnene med den største krabbeplagen og med minst
mulighet til fiske etter hvitfisk. Dette kan ikke vi være bekjent med. Man kan ikke se at man
opprettholder bredden i norsk fiskerinæring ved at man innfører reguleringer som straffer de
minste fartøyene og dem som bor i en region hvor krabben hemmer muligheten for et
tradisjonelt fiske»
Nesseby kommunestyret ber om at eksisterende omsetingskrav beholdes for 2021, dette med bakgrunn i
endringen er foreslått fra 2021 medfører at mange fiskere i vårt område vil få redusert kvotefaktor.
Endringen foreslått i høringen med frist 20.11.20 må gjøres med forutsigbarhet. En videre opptrapping
slik det fremkommer i høringen frem til 2023 vil medføre at båter i åpen gruppe ikke har mulighet til å
innfri kvotekravet på kr . 500.000,Omsetningskrav – sjølaksefiske
Nesseby kommunestyre mener at det fortsatt skal være mulighet at omsetning fra sjølaksefiske skal inngå
i beregningsgrunnlaget for omsetningskravet.
Nesseby kommunestyret, 10.11.20

Møtet hevet.
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