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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Eldrerådet 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 30.11.2017 

Tid: 10:00 

 

 

 
 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Kirsten Isaksen LEDER Pensjonistforeninga 

Odd Olaisen NESTL Pensjonistforeninga 

Jenny Eriksen MEDL              Pensjonistforeninga                                       

  

  

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

   

Olaf B Johnsen MEDL Politisk valgt, ingen vara møtte 

Elin Anita Länsman MEDL Politisk valgt, ikke meldt forfall 

   

   

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Britt-Inger Olsen 

 

 

 

I tillegg møte ordfører Knut Store 

Møtesekretær 
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Saksnr Innhold 

PS 11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 12/17 Referater 
PS 13/17 Dimensjonering av institusjonsplasser i pleie og omsorg 

PS 14/17 Legetjeneste i Nesseby kommune- foreløpig vurdering av dagens og 

framtidig løsning 
PS 15/17 

 

PS 16/17 

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Nesseby Kommune  

«Årets pensjonist i Nesseby 

 

 

 

 

 

 

PS 11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2017  

Behandling: 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

 

 

PS 12/17 Referater 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2017  

Behandling: 

 

Mail fra administrasjonssjefen av 4.12.17 ang. dimensjonerings- og kvalitetsprosjektet ble gjennomgått. 

 

 

 

PS 13/17 Dimensjonering av institusjonsplasser i pleie og omsorg 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2017  

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Eldrerådets vedtak lyder som følger: 

 

Administrasjonssjefen ber om godkjenning av en prosess som skal lede fram til en helhetlig 

utviklingsplan for pleie, omsorg og bistand inkludert dimensjonering og kvalitet. I prosessen 

skal helhetlige tjenester for alle med hjelpebehov vurderes. Det søkes bistand fra KS Helse ved 

behov. Inndekning skjer innenfor egen ramme. 
 

 

 

 

PS 14/17 Legetjeneste i Nesseby kommune- foreløpig vurdering av dagens og framtidig 

løsning 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2017  

Behandling: 
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Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Eldrerådets vedtak lyder som følger: 

 

Administrasjonssjefen tilrår en todelt politisk behandling for å vurdere en eventuell uttreden av 

legesamarbeidsavtalen med Tana kommune. 

 

a. Kommunestyret ber om at en egen legetjeneste skal utredes videre 

b. Kommunestyret tar en endelig avgjørelse om uttreden i juni 2018 

 
 

 

 

 

PS 15/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Nesseby Kommune 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2017  

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Eldrerådets vedtak lyder som følger: 

 

1. Vedtaket fra 2016 med hensyn til låneopptak til investeringer i 2017 var på kr 16 947 

827 til finansiering av investeringer. På grunn av at investeringene for 2017 forventes å 

blir rundt 16 mill lavere reduseres dette til 2,000,000, hvorav 1,052,173 utgjør 

forventede ubrukte lånemidler som en buffer dersom investeringene viser seg å bli større 

enn forventet i 2017. 

Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på 17,880,827 i 2018 som tilsvarer 100% 

lånefinansiering av alle investeringer i årsbudsjett i henhold til vedlagte 

investeringsoversikt.  

 

2. Lånet tas opp i henhold til finansreglementet.  

 

3. Det tas opp 3 millioner i Startlånsmidler fra Husbanken. 

 

4. Det må foreligge tilstrekkelige planer og utfyllende saksbehandling før igangsetting av 

hvert investeringstiltak.  

 

5. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en  

stortingsrepresentant.  

 

6. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse.   

 

7. Møtegodtgjørelse settes til:  

a) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte  

b) Kommunestyremedlemmer kr 700 pr møte  

c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte. 

 

8. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats. 

 

9. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver tredje måned. 
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10. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 754 000. 

 

11. Årsbudsjett 2018 vedtas med et total driftsresultat på kr 0. I tillegg vedtas total 

budsjettrammer per avdeling og for felles områder som spesifisert i vedlegget.  

 

12. Nesseby kommunestyre vedtar økonomiplan 2019 – 2021 som i vedlegget.  
 

 

Bygging av robuste boliger til rus/psykiatri utsettes til 2019 i økonomiplanen. 

 

Det bevilges kr 50 000,- til kommunalt skadefellingslag 2018, som tas fra lønnspotten 

 

 
 

 

PS 16/17 Planlegging av prisen "Årets pensjonist" 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 06.12.2017  

Behandling: 

 

Fellesforslag: 

 

Nesseby eldreråd vedtar å opprette prisen «Årets pensjonist».  Prisen deles ut første gang i 2018. 

 

«Årets pensjonist» skal være en person som har vært/er aktiv kulturelt, sosialt og humanitært før og etter 

pensjonsalder. 

 

«Årets pensjonist» skal annonseres i god tid før tildelingsdato, og forslagene skal sendes Nesseby eldreråd. 

 

Prisen skal inneholde innrammet diplom, blomster og inngravert tinnfat med følgende tekst:  «Årets pensjonist, 

årstall og navn på vinner». 

 

Administrasjonen får fullmakt sammen med leder å utforme diplomet. 

 

Det økonomiske i forbindelse med prisen belastes eldrerådets budsjett. 

 

 

Vedtak: 

 

Fellesforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Møtet hevet. 


