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PS 029/04

ALTA KRAFTLAG A/L - FORSLAG TIL
VEDTEKTSENDRINGER I ÅR 2004

Forslag til vedtak:
• Loppa kommunestyre støtter forslaget fra representantskapet i Alta kraftlag A/L av 28.
juni 2004 med følgende justeringer:
o §5 Valg av representanter og vararepresentanter til representantskapet.
Alta kraftlags representantskap skal fortsatt bestå av 14 medlemmer.
Valg av representanter og vararepresentanter til representantskapet velges
med 8 offentlige og 6 andelsvalgte representanter med følgende fordeling:
Representanter i representantskapet
Antall
Alta kommune
6 medlemmer
Kvænangen kommune
1. medlem
Loppa kommune
1. medlem
Totalt offentlige
8 medlemmer
Andelsvalgte i Alta
4 medlemmer
Andelsvalgte i Kvænangen
1. medlem
Andelsvalgte i Loppa
1. medlem
Totalt andelsvalgte
6 medlemmer
TOTALT ANTALL MEDLEMMER
14 Medlemmer
o § 7 Representantskapets myndighet og gjøremål.
Loppa kommunestyre støtter forslaget om endringer i § 7 om åpne møter.
Videre støtter Loppa kommunestyre Kvænangen kommunes forslag om at
kommunene skal ha en plass i styret.
o §12 Endring av vedtektene.
Retningslinjene i denne paragrafen må følge de samme retningslinje som ved
oppløsningen av laget ihht §13. For øvrig bør det innarbeides at endringene i
kulepunkt 2 blir:
”Forelagt og vedtatt av møtende representantskap med 2/3 flertall i to påfølgende ordinære
møter”

o §13 Oppløsning av laget.
Loppa kommunestyre slutter opp om forslaget til justeringene av paragrafens
punktene 1 til 5. Loppa kommune vil foreslå at punkt 6 beholdes i sin
nåværende form med
”Et eventuelt overskudd ved avvikling skal fordeles på andelseierne”

o §14 Fusjon/fisjon.
I paragrafen tilføyes det
…..2/3 flertall regnet av de møtende i påfølgende ordinære møter.

Behandling i Kommunestyret - 22.10.2004:
Rådmannen trakk sin innstilling. Ordføreren fremla følgende forslag:
•

Loppa kommunestyre støtter forslaget fra representantskapet i Alta kraftlag A/L av 28.
juni 2004 med følgende justeringer:
o §5 Valg av representanter og vararepresentanter til representantskapet.
Alta kraftlags representantskap skal fortsatt bestå av 14 medlemmer.

Valg av representanter og vararepresentanter til representantskapet velges
med 8 offentlige og 6 andelsvalgte representanter med følgende fordeling:
Representanter i representantskapet
Alta kommune
Kvænangen kommune
Loppa kommune
Totalt offentlige
Andelsvalgte i Alta
Andelsvalgte i Kvænangen
Andelsvalgte i Loppa
Totalt andelsvalgte
TOTALT ANTALL MEDLEMMER

Antall
6 medlemmer
1. medlem
1. medlem
8 medlemmer
4 medlemmer
1. medlem
1. medlem
6 medlemmer
14 Medlemmer

o § 7 Representantskapets myndighet og gjøremål.
Loppa kommunestyre støtter forslaget om endringer i § 7 om åpne møter.
Videre støtter Loppa kommunestyre Kvænangen kommunes forslag om at
kommunene skal ha en plass i styret.
o § 12 Endring av vedtektene.
Retningslinjene i denne paragrafen må følge de samme retningslinje som ved
oppløsningen av laget ihht §13.
Følgende endringer innarbeides:
Pkt.1 endres til:
Forelagt for samtlige tilsluttede kommuner minst 3 mndr. før behandling i
representantskapet og fått tilslutning av et flertall av disse.
Pkt 2 endres til:
Forelagt og vedtatt av møtende representantskap med 2/3 flertall i to
påfølgende ordinære møter
o §13 Oppløsning av laget.
Loppa kommunestyre vil foreslå følgende endringer i styrets forslag til § 13.
Pkt. 1 endres til:
Bare kommunestyrene i konsesjonsområdet kan ved enighet kreve oppløsning
og avvikling av laget.
Pkt. 2
Strykes.
Pkt. 3 – 5
I hht administrasjonens innstilling.
Pkt. 6 endres til:
Et eventuelt overskudd ved avvikling skal fordeles på andelseierne.
o §14 Fusjon/fisjon.
I paragrafen tilføyes det
…..2/3 flertall regnet av de møtende i påfølgende ordinære møter.

Vedtak i Kommunestyret - 22.10.2004:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

PS 030/04

ØKSFJORD HELSESENTER - SLUTTRAPPORT
BYGGEPROSJEKT

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre tar rapporten fra Byggekomiteen til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 22.10.2004:
Møtet ble lukket for publikum under sakens behandling.
Vedtak i Kommunestyret - 22.10.2004:
Som rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.

PS 031/04

OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGE

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å overdra kommunal flytebrygge ved Øksfjord bilservice AS til
Øksfjord bilservice AS for videre drift og vedlikehold. Overdragelsen forutsetter at det
utarbeides en avtale som sikrer vederlagsfri bruk av kaia for kommunen i fremtiden.

Vedtak i Teknisk styre - 17.09.2004:
Som innstillinga.
Kontraktforslaget legges frem for endelig behandling i kommunestyret.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 22.10.2004:
Kommunestyret vedtar å overdra kommunal flytebrygge ved Øksfjord bilservice AS til
Øksfjord bilservice AS for videre drift og vedlikehold. Overdragelsen forutsetter at det
utarbeides en avtale som sikrer vederlagsfri bruk av kaia for kommunen i fremtiden.

PS 032/04

KLAGE OVER VEDTAK OM BRØYTING TIL
TVERRFJORDBOTN

Forslag til vedtak:
1. Det vises til vedtak 07/04 og 15/04 i teknisk styre, samt klage over vedtak om
brøyting til Tverrfjordbotn datert 26.08.04 samt brev av 28.09.04 fra Hermann
Ellingsen.
2. Vedtak om opphør av vedlikehold – herunder brøyting – er ikke å betrakte som
enkeltvedtak. Det foreligger således ikke klagerett i henhold til forvaltningslovens §
28 2. ledd.
3. På bakgrunn av sakens prinsipielle betydning velger likevel kommunestyret som
overordnet organ å belyse saken gjennom egen behandling.

4. Kommunestyret har gjennom sin behandling funnet å opprettholde vedtak fattet av
teknisk styre i sak 07/04. Dette begrunnes med at kommunen av bevilgningsmessige
grunner ikke har økonomiske rammer til å forestå brøyting i omsøkte område.
Behandling i Kommunestyret - 22.10.2004:
Kommunestyret vedtok å behandle saken på prinsipielt grunnlag.
Vedtak i Kommunestyret - 22.10.2004:
Som rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.

PS 033/04

BUDSJETTDRØFTING/UTFORDRINGER FREMOVER

Rådmannen orienterte om budsjettsituasjonen 2005, samt at etatsjefene la frem sine syn på
utfordringene fremover.

