Nesna kommune

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 19.12.2018
Tid: 10:00

Til stede på møtet
Medlemmer:

Hanne Davidsen, Jan-Erik Paulsen, Stine Mathisen, Magne Lyng
Hansen, Torstein Dybdal, Anne Mette Rosø, Ellen Mogård Larsen, Jørn
Ståle Pettersen, Gretha Bye, Lorents Lauritsen, Lena Kristin Vollen,
Stein Bjørgen, Gunnhild Forsland

Forfall:

Finn Rindahl, Hans Paulsen, Tom Kenneth Sandvær, Ida Maria Børli
Sivertsen

Varamedlemmer:

Kristian Sivertsen, Magne Elstad, Oddbjørn Paulsen, Ilkka Maapalo

Fra adm. (evt. andre):

Fungerende rådmann Tore Løkkås, økonomisjef Benthe Kristensen,
leder plan og utvikling Thomas Wirthgen, samfunns- og
næringsutvikler Halvor Hilmersen arkitekt Stein Hamre, ungdomsrådet
ved Emma Einmo, Martine Bye og Max Hoffmann, eldrerådet ved Ellen
Mikalsen

Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent med følgende tillegg:
- Ny sak 73/18 Støtte til samfunnshuset tas inn
- Orientering om nytt sykehjem ved arkitekt Stein Hamre før
saksbehandlingen
- Skriftlig spørsmål fra Gunnhild Forsland

Behandlede saker:

Sak 61/18 – 73/18

Musikkskolen deltok med julesanger.
Oddvar Gullesen, Lisbeth Parelius, Ragnar Rølvåg og Tore Løkkås fikk gullklokke for 25 års
tjeneste i Nesna kommune.

Moveien 24
8700 NESNA

Telefon: 75067000
Telefaks: 75067001

postmottak@nesna.kommune.no
www.nesna.kommune.no

Anne Mette Rosø ble enstemmig valgt til settevaraordfører.
Ordførers forslag til møteplan for våren 2019 ble vedtatt.
Vi bekrefter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Nesna, 19.12.2018

____________________
Hanne Davidsen
Ordfører

____________________
Gretha Bye

___________________
Magne Lyng Hansen
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SAKSLISTE
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61/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/305
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62/18

18/927
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63/18

18/911
Havneregulativ for Nesna havn 2019

73/18

18/1035
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64/18

18/768
Budsjett 2019

65/18

18/960
Budsjettregulering nr. 2 - 2018

66/18

18/981
Budsjettregulering nr. 3 - 2018

67/18

17/1209
Omorganisering av miljøterapeutiske tjenester i Nesna kommune

68/18

18/781
Vertskommuneavtale om akuttberedskap i barnevernet

69/18

17/899
Geotekniske undersøkelser Demmafjæra

70/18

18/724
Tiltak rettet mot ungdom - behandling av ungdomshøring

71/18

17/1099
Oppgradering av kjøretøy til Nesna brann- og redningstjeneste

72/18

18/703
Godkjenning av avtale mellom Nesna kommune og rådmann
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Spørsmål sendt inn av Gunnhild Forsland:
I kommunestyremøte 10. oktober 2018 fikk vi lagt fram regnskapsrapport 2/2018.
Rapporten viste at flere virksomheter hadde store overskridelser i forhold til vedtatt
budsjett. Kommunestyret gjorde følgende vedtak:
«Det er alvorlig når kommunen har så store avvik som det framkommer i
regnskapsrapport
2/2018. Budsjett og regnskap må få større fokus og det må ha
høyeste prioritet for å få kontroll på økonomien. Det må rapporteres til rådmann og
politisk hver måned.»
Hvordan er den økonomiske situasjonen pr. desember 2018? Ber om å få en orientering om
situasjonen i kommunestyremøte 19. desember d.å.
Rådmannen og økonomileder svarte på spørsmålet i møtet.
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61/18
Økonomiplan 2019 - 2022

Formannskapets innstilling:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Økonomiplan for 2019-2022 vedtas.
Økonomiplanen rulleres våren 2019.

Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Økonomiplan for 2019-2022 vedtas.
Økonomiplanen rulleres våren 2019.

62/18
Kommunale gebyrer, husleiesatser og brukerbetalinger 2019

Formannskapets innstilling:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Kommunale gebyrer, husleiesatser, brukerbetalinger og gebyrregulativ og renovasjonsgebyr
2019 vedtas.
Punkt 7. Brukerbetaling økes med 3 % der det er mulig.
- Gebyr vann 2019 settes til 50 % fastgebyr.

Behandling:
Nesna Arbeiderparti og Nesna SV ved Jan-Erik Paulsen fremmet følgende tilleggsforslag:
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Gebyr avløp 2019 settes til 50 prosent fastgebyr.
Formannskapets innstilling med Paulsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunale gebyrer, husleiesatser, brukerbetalinger og gebyrregulativ og renovasjonsgebyr
2019 vedtas.
Punkt 7. Brukerbetaling økes med 3 % der det er mulig.
- Gebyr vann 2019 settes til 50 % fastgebyr.
- Gebyr avløp 2019 settes til 50 prosent fastgebyr.

63/18
Havneregulativ for Nesna havn 2019

Formannskapets innstilling:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Havneregulativ for Nesna havn 2019 (iht. utkast 04.11.2018) vedtas.

Behandling:
Gretha Bye fremmet følgende forslag:
Pkt: 2.2: siste setning går ut.
Formannskapets innstilling med Byes endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Havneregulativ for Nesna havn 2019 (iht. utkast 04.11.2018) vedtas.
Pkt: 2.2: siste setning går ut.

73/18
Støtte til samfunnshuset
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Rådmannens innstilling:
Saken legges frem uten innstilling fra administrasjonen.

Behandling:
Kristian Sivertsen ba om å få vurdert sin habilitet da han er styreleder i Nesna samfunnshus
SA.
Jørn Ståle Pettersen ba om å få vurdert sin habilitet da han er styremedlem i Nesna
samfunnshus SA.
Begge ble erklært inhabile.
Nesna Høyre ved Lorents Lauritsen fremmet følgende forslag til vedtak:
Det bevilges 55 000 kr i tilskudd til Samfunnshuset. Dekkes inn med økt skatteinngang.
Forslaget fikk to stemmer.
Hanne Davidsen fremmet følgende forslag til vedtak:
Reduksjon av tilskuddet til samfunnshuset kr 15 000. Dekkes inn av økt utbytte fra
HelgelandKraft.
Forslaget fikk 10 stemmer, og ble vedtatt mot 3 stemmer.

Vedtak:
Reduksjon av tilskuddet til samfunnshuset kr 15 000. Dekkes inn av økt utbytte fra
HelgelandsKraft.

64/18
Budsjett 2019

Formannskapets innstilling:
Formannskapets innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Rådmannens forslag til budsjett 2019 vedtas.
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Tillegg og endringer i budsjettets verbaldel:
Nytt punkt:
Økt samhandling i og mellom virksomhetene, samt bruk av ressursene på tvers av
virksomhetene. Administrasjonen rapportere tilbake til kommunestyret innen 1.3.2019.
Ny setning legges til punkt 7.d:
Mattrekket videreføres i politiske møter. (s.. 5 i budsjettet)
Side 12:
Nærvær brukes i overskriften
Første setning endres til: Mål for nærvær 2019 settes til 95 prosent.
Nytt avsnitt: Det gis en påskjønnelse til tilsatte eller virksomheter som gjør en innsats for
nærvær, arbeidsmiljø og/eller faglig utvikling/kvalitet. Det settes av inntil kr 12.000. Midlene
tas fra økt utbytte i Helgelandskraft. Utbytte i Helgelandskraft økes tilsvarende.
Det foretas en gjennomgang av kommunens avtale med fysioterapeutene, og med
Helgelandssykehuset om KAD plasser med sikte på bedre tjenester for alle enheter og
innbyggere og effektiv bruk av ressursene. Sakene legges fram for kommunestyret så snart
som mulig.
Punkt 22. Teaterinstruktør reduseres med kr 9 000 og 17.mai reduseres med kr 6.500.
Midlene tas fra økt skatteanslag.
Punkt 26 endres til:
Det opprettes en stedfortreder-/nestlederfunksjon i hjemmetjenesten. Behovet for frikjøp
må vurderes opp imot behovet for personell i helger/kveld/natt. Kostnadene dekkes
innenfor virksomhetens eget budsjettområde.
Følgende blir lagt i punkt 29, side 6:
Det skal ikke leies inn legevikarer. Det er en forutsetning så lenge det er 3 leger tilsatt i aktiv
tjeneste i Nesna kommune. Det skal heller ikke leies inn legevikarer ved kortere fravær.
Følgende blir lagt i punkt 30 side 6:
Før Nesnatunet eventuelt kan avvikles, jamfør forslag i konsekvenser fra administrasjonen,
skal dette utredes og presenteres for politisk behandling.
Nytt punkt:
0,5 årsverk fra NAV Nesna reduseres, og flyttes til Nesna legekontor til helsesekretær.
Eventuell differanse mellom lønn og utgifter legges i budsjettposten «sosialhjelp» Det er en
forutsetning at telefontiden på legekontoret opprettholdes.
Nytt punkt:
Frivilligsentralen
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Frivilligsentraler skal være en lokalt forankret møteplass åpen for alle som har lyst til å bidra
med frivillig innsats. Det skal drives utfra lokale forutsetning og behov. Aktivitetene skal
bygge å frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig
virksomhet. Den skal være en viktige velferds og samfunnsaktør, som samarbeider med
offentlige instanser, med frivillige organisasjoner, og det skal være et tillegg til offentlig
sektor.
Bevilgningen fra KD skal støtte opp under etablering og drift, tilrettelegge for innsatsen.
Nesna frivilligsentral skal være et bindeledd og kontaktpunkt mellom folk og organisasjoner
for mennesker som har behov for bistand i hele kommunen.
Det skal jobbes med å finne gode metoder for å koordinere det frivillige arbeidet. Det skal
utvikles samarbeidsformer mellom det offentlige og det frivillige. Dette innebærer at det
offentlige tilskuddet til frivilligsenteralen skal i hovedsak arbeide med løsninger og
koordineringer som støtter de frivillige i sin innsats.
Nesna kommune og Frivilligsentralen må i samarbeid koordinere og prioritere hvordan den
frivillige innsatsen kan støttes og rettes i forhold til behov. Dette kan være områder som
frivillig innsats i hjemmetjenester og sykehjem, eventuelt frokosthjelp, matombringing og
sosiale aktiviteter m.m.
I dette budsjettet må dessverre innsatsen til kommunen reduseres med 30 %, og det krever
at samspillet må prioriteres, og det må vurderes hvordan innsatsen skal tilrettelegges. Særlig
viktig er det å ha fokus i høytid og feriesesonger, da dette er perioder som kan være preget
av ensomhet, og være vanskelig for mennesker med bistandsbehov.

Nytt punkt:
- Vårres Plass/Frivilligsentralen vurderes som arena for aktivitetsplikt for mottakere av
sosialhjelp. Tilføres lønnsmidler fra reserverte tilleggsbevilgninger opp til kr 150 000.
Nytt punkt:
Vårres Plass/Frivilligsentralen vurderes som arena for aktivitetsplikt for mottakere av
sosialhjelp. Tilføres lønnsmidler fra reserverte tilleggsbevilgninger opp til kr 150 000.
Nytt punkt:
Det kuttes ikke i barnehageplasser inneværende barnehageår. Antall plasser fra høsten 2019
avpasses antall søkere og behov fra 1.8.
Redaksjonelle endringer og rettelser:
Alle steder i budsjettet hvor det står at sykehjemmet skal ha 18 sykehjemsplasser endres til
20 sykehjemsplasser.
På side 10 i konsekvensene til budsjettet hvor det står at det kun er 1 ansatt i
hjemmesykepleien på kvelden, endres til rett antall.
På side 12 i budsjettet fjernes «utfordringer» og teksten underlagt dette kapittelet.
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Administrasjonen bes utrede følgende i helse- og omsorgstjenestene:
1. Jfr. punkt 41 og 46 i tiltakslista
Samordning av nattevakttjenestene i hjemmetjeneste og miljøterapeutiske tjenester.
2. Bruk av trygghets- og sikkerhetsteknologi på natt.
3. Jfr. punkt 42 i tiltakslista
Samordning av sykepleiertjeneste hjemmetjeneste/sykehjem for døgnkontinuerlig
beredskap/sykepleietjeneste.

Behandling:
Ilkka Maapalo ba om å få sin habilitet vurdert, og ble erklært inhabil mot 3 stemmer.
Rådmannen korrigerer tilskuddssatser private barnehager til:
Små barn
212 824
Store barn
102 492


Nesna Arbeiderparti og Nesna SV ved Hanne Davidsen fremmet følgende
endringsforslag:

Endring i budsjett 2019, punkt 22:
Reduksjon i diverse tilskudd. Lokale lag og foreninger 20 000, kulturbåt 12 000. Midlene til
teaterinstruktør, 17. mai og lokale lag og foreninger dekkes inn av økt utbytte fra
HelgelandKraft.
Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer.



Nesna Høyre ved Jørn Ståle Pettersen fremmet følgende forslag:

1. Punkt 6:
Det bevilges 100.000 til nærtiltak og rådmannen kommer med en plan for bruk for å få ned
sykefraværet i kommunen. Dekkes inn med økt utbytte fra HelgelandKraft med 100 000.
Forslaget falt mot 6 stemmer.
2. Teaterinstruktør 28 000,-. Dekkes inn med økt skatteinnkomst.
Forslaget falt mot 6 stemmer
3. Lokale lag og foreninger økes med 35 000,-, settes til fjorårets nivå kr 85 000,-.
Dekkes inn med økt skatteinnkomst.
Forslaget falt mot 4 stemmer.
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4. Kulturbåt 25 000,-. Dekkes inn med økt skatteinnkomst.
Forslaget falt mot 6 stemmer.
5. 17. mai 13 000,-. Dekkes inn med økt skatteinnkomst.
Forslaget falt mot 6 stemmer.


Nesna Arbeiderparti og Nesna SV ved Stine Mathisen fremmet følgende
tilleggsforslag:

Det økes ytterligere 50 % legesekretær slik at det opprettholdes 200 % helsesekretær ved
legekontoret. Stillingen finansieres av reserverte tilleggsbevilgninger.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Nesna Arbeiderparti og Nesna SV fremmet følgende tilleggsforslag til verbaldelen:

Stillingsstopp og vikarstopp videreføres fram til 1.7.2019. Ordningen vurderes innen
1.7.2019.
Forslaget ble vedtatt mot en stemme.


Ellen Mogård Larsen fremmet følgende tilleggsforslag til verbadelen:

Punkt 32:
Samhandling mellom barnehage/skole, helsestasjon og barnevern om tiltak for sårbare barn
og ungdom formaliseres. Samhandling forstås som iverksetting, gjennomføring og evaluering
av tiltak.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Nesna Arbeiderparti og Nesna SV ved Anne Mette Rosø fremmet følgende
endringsforslag:

Møter i eldrerådets og råd for funksjonshemmede avholdes fortrinnsvis på onsdager da
servicetorget er stengt. Dette for å bidra til å opprettholde sekretærfunksjon.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Nesna Arbeiderparti og Nesna SV ved Jan-Erik Paulsen fremmet følgende forslag:

Avtale om seniorordning opphører for alle, også tidligere inngåtte avtaler.
Forslaget ble vedtatt mot en stemme.
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Punkt 6 i Mål og strategier, overordnede mål ble vedtatt mot 3 stemmer.
Formannskapets innstilling med vedtatte tillegg og endringer ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Formannskapets innstilling med vedtatte tillegg og endringer ble enstemmig vedtatt
Endring i budsjett 2019, punkt 22:
Reduksjon i diverse tilskudd. Lokale lag og foreninger 20 000, kulturbåt 12 000. Midlene til
teaterinstruktør, 17. mai og lokale lag og foreninger dekkes inn av økt utbytte fra
HelgelandKraft.
Det økes ytterligere 50 % legesekretær slik at det opprettholdes 200 % helsesekretær ved
legekontoret. Stillingen finansieres av reserverte tilleggsbevilgninger.
Stillingsstopp og vikarstopp videreføres fram til 1.7.2019. Ordningen vurderes innen
1.7.2019.


Ellen Mogård Larsen fremmet følgende tilleggsforslag til verbadelen:

Punkt 32:
Samhandling mellom barnehage/skole, helsestasjon og barnevern om tiltak for sårbare barn
og ungdom formaliseres. Samhandling forstås som iverksetting, gjennomføring og evaluering
av tiltak.
Møter i eldrerådets og råd for funksjonshemmede avholdes fortrinnsvis på onsdager da
servicetorget er stengt. Dette for å bidra til å opprettholde sekretærfunksjon.
Avtale om seniorordning opphører for alle, også tidligere inngåtte avtaler.

65/18
Budsjettregulering nr. 2 - 2018

Formannskapets innstilling:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Budsjettregulering nr. 2 – 2018 vedtas.
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Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Budsjettregulering nr. 2 – 2018 vedtas.

66/18
Budsjettregulering nr. 3 - 2018

Formannskapets innstilling:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Budsjettregulering nr. 3 – 2018 vedtas.

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Budsjettregulering nr. 3 – 2018 vedtas.

67/18
Omorganisering av miljøterapeutiske tjenester i Nesna kommune

Formannskapets innstilling:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Styringsgruppen for forbedring av Miljøterapeutiske tjenester i Nesna opphører. To nye
styringsgrupper opprettes:
 En styringsgruppe for utviklingshemmede
 En styringsgruppe for rus og psykiatri (ROP)
Sammensetning, tidsplan og mandat for styringsgruppene vedtas som i saksutredningen.
MTT som virksomhet avvikles på sikt.
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Tjenester til de med fysiske funksjonshemminger organiseres under helsetjenestene.
Arbeidsgruppa for samordning av helsetjenestene i det nye Havnetunet vurderer og foreslår
organisering av helsetjenester til brukere med fysiske funksjonshemminger.
Utviklingshemmede endres til psykisk utviklingshemmede (gjelder fem steder).
Rapport fra arbeidsgruppa vedlegges saken.

Behandling:
Hanne Davidsen fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber rådmannen søke fylkesmannen om utsettelse for lukking av avvik innen
kommunens helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming over 18 år som
bor i egen bolig. Rådmannen bes vise til styringsgruppas arbeid for å finne gode og varige
løsninger for ledelse og styring av en ny tjeneste for de psykisk utviklingshemmede i Nesna
kommune. Unntatt fra søknaden om utsettelse avvik 2 «Kommunen har ikke etablert et
system som sikrer at bruker får forsvarlige helsetjenester». Det utarbeides system og rutiner
for helsetjenester til psykisk utviklingshemmede i Nesna kommune så snart som mulig og
innen fristen 1.2.2019.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
MDG Nesna ved Ilkka Maapalo fremmet følgende endringsforslag:
I 3. avsnitt endres ordet «helsetjenestene» til ordet «kommunehelsetjenesten». Dette
gjelder 3 steder i 3. avsnitt.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Råd for funksjonshemmede ved Anne Mette Rosø fremmet følgende forslag:
Det må tas tak i dette med arbeids- og aktivitetstilbud, og legge til rette for konkrete planer
for å organisere aktiviteter for meningsfulle dager for de nevnte grupper.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styringsgruppen for forbedring av Miljøterapeutiske tjenester i Nesna opphører. To nye
styringsgrupper opprettes:
 En styringsgruppe for psykisk utviklingshemmede
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En styringsgruppe for rus og psykiatri (ROP)

Sammensetning, tidsplan og mandat for styringsgruppene vedtas som i saksutredningen.
MTT som virksomhet avvikles på sikt.
Tjenester til de med fysiske funksjonshemminger organiseres under
kommunehelsetjenestene. Arbeidsgruppa for samordning av kommunehelsetjenestene i det
nye Havnetunet vurderer og foreslår organisering av kommunehelsetjenester til brukere
med fysiske funksjonshemminger.
Utviklingshemmede endres til psykisk utviklingshemmede (gjelder fem steder).
Kommunestyret ber rådmannen søke fylkesmannen om utsettelse for lukking av avvik innen
kommunens helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming over 18 år som
bor i egen bolig. Rådmannen bes vise til styringsgruppas arbeid for å finne gode og varige
løsninger for ledelse og styring av en ny tjeneste for de psykisk utviklingshemmede i Nesna
kommune. Unntatt fra søknaden om utsettelse avvik 2 «Kommunen har ikke etablert et
system som sikrer at bruker får forsvarlige helsetjenester». Det utarbeides system og rutiner
for helsetjenester til psykisk utviklingshemmede i Nesna kommune så snart som mulig og
innen fristen 1.2.2019.
Det må tas tak i dette med arbeids- og aktivitetstilbud, og legge til rette for konkrete planer
for å organisere aktiviteter for meningsfulle dager for de nevnte grupper.

68/18
Vertskommuneavtale om akuttberedskap i barnevernet

Formannskapets innstilling:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Nesna kommune inngår et vertskommunesamarbeid, jf. Kommuneloven § 28-1 a-k, med
Leirfjord kommune. Formålet er en hensiktsmessig organisering av akuttberedskapen i
kommunens barneverntjeneste, og som medvirker til å sikre akutt hjelp til barn og familier
utenom barneverntjenestens åpningstid.

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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Nesna kommune inngår et vertskommunesamarbeid, jf. Kommuneloven § 28-1 a-k, med
Leirfjord kommune. Formålet er en hensiktsmessig organisering av akuttberedskapen i
kommunens barneverntjeneste, og som medvirker til å sikre akutt hjelp til barn og familier
utenom barneverntjenestens åpningstid.

69/18
Geotekniske undersøkelser Demmafjæra

Formannskapets innstilling:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå oppdrag med leverandør angående innledende
geoteknisk vurdering del «Nesna kai» til kr. 105 000,- eks. moms, finansiert over
havnefondet.

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå oppdrag med leverandør angående innledende
geoteknisk vurdering del «Nesna kai» til kr. 105 000,- eks. moms, finansiert over
havnefondet.

70/18
Tiltak rettet mot ungdom - behandling av ungdomshøring

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Nesna kommune bidrar til å opprette en ungdomsklubb på Nesna i samarbeid med
Nesna kirkelige fellesråd, Westcon og Sinus. Nesna kommune gir et tilskudd på 60
000kr for inventar og utstyr, hvor 15 000 kr tas fra folkehelsetilskuddet og 45 000 kr
fra disposisjonsfondet.
2. Det dannes en elevbedrift som får ansvar for å drifte ungdomsklubben.
Foreldregruppa bistår ungdommen og ungdomsrådet er referansegruppe. Det gis
kurs i styrearbeid, drift, salg og regnskap. Det gis et tilskudd på 25 000 kr fra
Gründerfondet.
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3. Det drives et informasjonsarbeid retta mot ungdom om utdanningsmuligheter og
arbeidsmuligheter i Nesna kommune. Informasjon presenteres på #VelgNesna.
4. Medvirkningsarbeidet i Nesna kommune skal styrkes. Det lages en
medvirkningsstrategi som skal øke ungdoms mulighet til å medvirke og påvirke
beslutninger og utforming av planer. Strategien legges fram medio Juni 2019.
5. Det opprettes et tverrfaglig team som skal utarbeide rutiner og virkemidler for å sikre
barn deltagelse i aktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt.
6. Nesna kommune gjennomfører Ungdataundersøkelse i 2019. Kostnad 20000
finansieres over tilskudd folkehelse. Tilskuddet brukes til analyse og utarbeiding av
tiltak som er nødvendig.
7. Nesna kommune vurderer innføring av skolefrokost/lunsj fra høst 2019. Tiltaket
utredes og legges fram for politisk behandling.
8. Nesna kommune styrker det helsefremmende arbeidet i skole og barnehage.
Helsetjenesten vurderer hvordan en best kan arbeide for helsefremmende arbeid
blant barn og ungdom. Helsetjenesten utarbeider tiltak, foreslår organisering, sikrer
medvirkning fra ungdom og legger fram et forslag til politisk behandling.
9. Tilskudd til tiltak rettet mot ungdom gås igjennom og kvalitetssikres.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Nesna kommune bidrar til å opprette en ungdomsklubb på Nesna i samarbeid med
Nesna kirkelige fellesråd, Westcon og Sinus. Nesna kommune gir et tilskudd på 60
000kr for inventar og utstyr, hvor 15 000 kr tas fra folkehelsetilskuddet og 45 000 kr
fra disposisjonsfondet.
2. Det dannes en elevbedrift som får ansvar for å drifte ungdomsklubben.
Foreldregruppa bistår ungdommen og ungdomsrådet er referansegruppe. Det gis
kurs i styrearbeid, drift, salg og regnskap. Det gis et tilskudd på 25 000 kr fra
Gründerfondet.
3. Det drives et informasjonsarbeid retta mot ungdom om utdanningsmuligheter og
arbeidsmuligheter i Nesna kommune. Informasjon presenteres på #VelgNesna.
4. Medvirkningsarbeidet i Nesna kommune skal styrkes. Det lages en
medvirkningsstrategi som skal øke ungdoms mulighet til å medvirke og påvirke
beslutninger og utforming av planer. Strategien legges fram medio Juni 2019.
5. Det opprettes et tverrfaglig team som skal utarbeide rutiner og virkemidler for å sikre
barn deltagelse i aktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt.
6. Nesna kommune gjennomfører Ungdataundersøkelse i 2019. Kostnad 20000
finansieres over tilskudd folkehelse. Tilskuddet brukes til analyse og utarbeiding av
tiltak som er nødvendig.
7. Nesna kommune vurderer innføring av skolefrokost/lunsj fra høst 2019. Tiltaket
utredes og legges fram for politisk behandling.
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8. Nesna kommune styrker det helsefremmende arbeidet i skole og barnehage.
Helsetjenesten vurderer hvordan en best kan arbeide for helsefremmende arbeid
blant barn og ungdom. Helsetjenesten utarbeider tiltak, foreslår organisering, sikrer
medvirkning fra ungdom og legger fram et forslag til politisk behandling.
9. Tilskudd til tiltak rettet mot ungdom gås igjennom og kvalitetssikres.

71/18
Oppgradering av kjøretøy til Nesna brann- og redningstjeneste

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Det anskaffes en fabrikkny brannbil og en fabrikkny redningsbil til Nesna brannvesen.
2. Investeringen på inntil 5 mill. kroner eks. moms finansieres på grunnlag av
låneopptak på ca. 3,3 mill. kroner og bruk av egne midler ca. 1,7 mill. kroner.
3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendig avtale med leverandør.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Det anskaffes en fabrikkny brannbil og en fabrikkny redningsbil til Nesna brannvesen.
2. Investeringen på inntil 5 mill. kroner eks. moms finansieres på grunnlag av
låneopptak på ca. 3,3 mill. kroner og bruk av egne midler ca. 1,7 mill. kroner.
3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendig avtale med leverandør.

72/18
Godkjenning av avtale mellom Nesna kommune og rådmann

Ordførers innstilling:
Ordfører anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Side 18 av 19

Avtalen mellom Nesna kommune og Lill Torbjørg Leirbakken Stabell godkjennes.

Behandling:
Saken ble lukket etter kommunelovens § 31.3.
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avtalen mellom Nesna kommune og Lill Torbjørg Leirbakken Stabell godkjennes.
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