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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 01.11.2012 

Tid: 08:30 
 

 

 

 

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Knut Store  

Hanne Iversen 

Leder 

Medlem 

 AP 

AP 

Jarle Andreasen  

Oddvar Betten 

Medlem  

Nestleder 

FRP  

SV 

  Tor Gunnar Henriksen         Medlem             Høyre 

   

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

   

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  

  

Stian Lindgård   Rådmann 

Britt Inger Olsen   Møtesekretær 
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Saksnr Innhold 

PS 114/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 115/12 Referater 

PS 116/12 Betalingssatser hjemmestjenesten 2013 

PS 117/12 Betalingssatser institusjonsopphold; langtidsopphold- kortidsopphold 2013 

PS 118/12 Varanger ASVO - Endringer i selskapsavtale og vedtekter 

PS 119/12 Kommunale avgifter 2013 

PS 120/12       Julebord 2012  

 

 

 

 

Tidsplan 

 

0830 – 0930 Ordinære saker 

0930 – 1030 Informasjon fra Varanger Kraft 

1030 – 1130  Informasjon fra Fylkesmannen 

1130 – 1200 Lunsj 

1200 – 1530 Arbeidsmøte budsjett 

 

 

Orienteringssaker: 

 

Rådmannen orienterte om: 

 

- Mortensnes vannverk, ferdig til jul 

- Bergeby vannverk, midlertidig utbedring ferdig 

- Nyelv vannverk, ferdig boret 

- Nyelv Industriområde 

 

Ordføreren orienterte om: 

 

- Eventuell tomtekjøp i Gandvik 

- Kontorer til Sametinget i Varangerbotn 
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PS 114/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 01.11.2012  

Behandling: 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

 

 

 

PS 115/12 Referater 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 01.11.2012  

Ingen referater 

 

 

 

 

 

PS 116/12 Betalingssatser hjemmestjenesten 2013 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 01.11.2012  

Behandling: 

 

Forslag fra Hanne Iversen: 

 

Punkt 3  trygghetsalarmer: 

 

Egenandel økes til kr 500,- pr mnd, for øvrig som innstillingen. 

 

Vedtak: 

 

Hanne Iversens forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: 

 

Punkt 3trygghetsarlarmer: 

Egenandel på kr 350,- økes til kr 500,- pr mnd., førøvrig som innstillingen. 

 

 

PS 117/12 Betalingssatser institusjonsopphold; langtidsopphold- kortidsopphold 2013 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 01.11.2012  

Behandling: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: 

 

1. 1. måned betalingsfri, regnet fra innflyttingsdato. Kommunen gis derimot adgang til å ta 

betaling for korttidsopphold se pk. 10. 

 



Side 4 av 5 

2. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgifter.  

 

3. Vederlag for langtidsopphold følger forskriften. 

 

4. Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, 

arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter 

fradrag av skatt og gjeldsrenter. Avkastning av erstatning for fremtidige utgifter regnes 

ikke som inntekt. 

 

5. Det kan gis fradrag for boutgifter som pasienten har, dersom pasienten selv ikke har 

økonomi til å dekke dem. Der pasienten har hjemmeværende ektefelle eller deler leilighet 

fordels boutgiftene 50/50. fradrag for dokumenterte boutgifter gis ikke til pasienter som på 

innflyttingstidspunktet har et bankinnskudd eller annen likvid formue (siste framlagte 

likning) utover 1 G, ektepar 2 G. Pasienter som har et bankinnskudd eller annen likvid 

formue (siste framlagte likning) under 1 G, ektepar 2 G gis et fradrag for dokumenterte 

boutgifter i inntil 3 måneder begrenset oppad til det beløp pasienten skulle betalt i 

vederlag pr. mnd. 

 

6. Samboere beregnes som om de var gifte. 

 

7. Kontrollberegning/etterberegning foretas to ganger i året. Som hovedregel gjøres dette i 

januar og august. Dette er i tråd med forskriftens § 3, sjette ledd der det står at saken skal 

tas opp til ny vurdering dersom beboerens økonomiske situasjon endrer seg vesentlig, eller 

tidligere vedtak bygger på uriktige opplysninger. 

 

8. De som ikke selv er i stand til å forvalte sine kontantytelser vil institusjonen sammen med 

pårørende komme fram til en løsning. 

 

 

9. Korttidsopphold i institusjon: 

Dag- eller nattopphold i institusjon økes fra kr. 61,- til kr. 70,- pr. dag/natt 

Korttidsopphold i institusjonssatsen økes fra kr. 121,- pr. døgn til kr. 133,- pr. døgn. 

 

Jf forskriftens§ 4. 
 

 

 

 

PS 118/12 Varanger ASVO - Endringer i selskapsavtale og vedtekter 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 01.11.2012  

Behandling: 

 

Hanne Iversen ba formannskapet vurdere hennes habilitet da hun sitter i styret i Varanger Asvo.  Formannskapet 

erklærte Hanne Iversen som innhabil etter Forvaltningslovens §6, og fratrådte under behandling av denne saken. 

 

 

Vedtak: 

 

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: 
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Vedlagte vedtekter og selskapsavtale for Varanger ASVO vedtas. 

 

 

 

 

PS 119/12 Kommunale avgifter 2013 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 01.11.2012  

Behandling: 

 

Fellesforslag: 

 

Økes ikke til 100% inndekning slik administrasjonen tilrår.  Gebyrregulativet settes til 85% inndekning for 

vannavgift. 

 

De øvrige avgifter økes med 3% tilnærmet prisstigninger. 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: 

 

Vedlagt forslag til gebyrregulativ økes ikke til 100% inndekning slik administrasjonen tilrår.  Gebyrregulativet 

settes til 85% inndekning for vannavgift. 

 
De øvrige avgifter økes med 3% tilnærmet prisstigninger. 

 

 

 

 

 

PS 120/12 Julebord 2012 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 01.11.2012  

Behandling: 

 

Fellesforslag: 

 

Formannskapet bevilger kr 45 000,- til årets julebord, inndekning etter ”Formannskapets bestemmelse”. 

 

 

 

 

 


