Loppa kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Sakene:

034/04 - 043/04

Dato:

17.12.2004

Møtested:

Loppa Rådhus, kommunestyresalen

Tidspunkt:

10:00

Følgende medlemmer møtte:
Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen, Ann H. Johansen, Ørjan Olsen, Tor Kyrre Olsen, Jorunn
Romsdal, Ståle Johansen, Beate Kiil, Helene Benjaminsen, Tommy Hansen, Sigurd
Henriksen, Ann Tove Wilhelmsen, Arild Amundsen, Arnleif Iversen. I alt 14 representanter.
Følgende medlemmer møtte ikke:
Hans Roald Johnsen og Bjarte Takvam
Følgende varamedlemmer møtte:
Tommy Hansen
Følgende fra administrasjonen møtte:
Rådmann, Driftssjef, Personalkonsulent og sekretær Solbjørg Jensen
Merknader:
SV hadde levert inn en interpellasjon vedrørende omgjøring av sykepleiestillinger til to
hjelpepleierstillinger. Interpellasjonen ble avvist av ordføreren pågrunn av at den ble
innlevert for sent.

Rådmannen orienterte om inngått samarbeidsavtale mellom Hasvik- og Loppa kommune. Avtalen
innebærer i hovedtrekk at Hasvik kommune har ansvar for sekretariatet til Loppa kommunes
kontrollutvalg, og Loppa har tilsvarende ansvar for Hasvik kommune.”

PS 034/04

VALG AV STYRE I LOPPA BOLIGSTIFTELSE

Forslag til vedtak:
Ingen
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2004:
Arbeiderpartiet foreslo: Styret i Loppa boligstiftelse skal bestå av formannskapets
medlemmer unntatt Ann H Johansen + en fra beboerne.

Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2004:
Som Arbeiderpartiets forslag. Enstemmig vedtatt.

PS 035/04

REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENT FOR
LOPPA KOMMUNE

Forslag til vedtak:
Vedta revidert permisjonsreglement for Loppa kommune med endringer.

Vedtak i Personalstyret - 03.12.2004:
Loppa kommunestyre vedtar revidert permisjonsreglement for Loppa kommune med
endringer.
Endring i pkt. 3.5. Lønn under sykdom- det skal legges til følgende:
De første 3 måneder av sykefraværet utbetales full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable
tillegg etter oppsatt turnusplan. Etter 3 måneder foretas en omregning slik at det utbetalte
beløp tilsvarer refusjonsbeløpet fra folketrygden.
Kommunen kan etter personlig søknad fortsette utbetalingen på samme måte ut over 3
måneder. I slike tilfeller skal lønn også ut over 3 måneder medregnes i feriepengegrunnlaget
med mindre det fattes særskilt vedtak om at den ikke skal medregnes.
Andre bestemmelser/vedtak lokalt i Loppa kommune hva angår sykefravær oppheves herved.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2004:
Som personalstyrets innstilling. Enstemmig vedtatt.

PS 036/04

RENHOLDSPLANER FOR KOMMUNALE BYGG I
LOPPA KOMMUNE

Forslag til vedtak:
Fremlagte renholdsplaner for kommunale bygg i Loppa kommune vedtas. Vedtaket
forutsetter følgende:
1. Det beregnes en overgangperioden for innarbeiding av renholdsplanen, i denne
perioden skal byggene oppgraderes til kvalitetsnivå lagt til grunn for renholdsplanen.
Det skal også investeres i nødvendig renholdsutstyr i henhold til renholdsplanen.
2. Blant renholderne velges en ledende renholder som en del av sin stilling skal være
renholdernes nærmeste overordnede og faglige leder, det gis et særskilt lønnstillegg
for denne stillingen. Ledende renholder underlegges Driftsjef.
3. Omorganiseringen som følge av renholdsplanen skal så langt som mulig skje uten at
noen av renholderne går ned i lønn. Det legges opp til naturlig avgang og
omplassering i ledige stillinger.
Vedtak i Teknisk styre - 03.12.2004:
Fremlagte renholdsplaner for kommunale bygg i Loppa kommune vedtas. Vedtaket
forutsetter følgende:
1. Det beregnes en overgangperioden for innarbeiding av renholdsplanen, i denne
perioden skal byggene oppgraderes til kvalitetsnivå lagt til grunn for renholdsplanen.
Det skal også investeres i nødvendig renholdsutstyr i henhold til renholdsplanen.
2. Blant renholderne ansettes en ledende renholder som en del av sin stilling skal være
renholdernes nærmeste overordnede og faglige leder, det gis et særskilt lønnstillegg
for denne stillingen. Ledende renholder underlegges Driftsjef.
3. Omorganiseringen som følge av renholdsplanen skal så langt som mulig skje uten at
noen av renholderne går ned i lønn. Det legges opp til naturlig avgang og
omplassering i ledige stillinger.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2004:
Som teknisk styre’s innstilling. Enstemmig vedtatt.

PS 037/04

BUDSJETT 2005 - LOPPA HAVN KF

Forslag til vedtak:
Forslag til budsjett 2005 vedtas.
Vedtaket forutsetter at foreslått underskudd fjernes i 2005. Følgende tiltak skal iverksettes for
å få til dette:
1. Administrative kostnader skal reduseres med minst kr 150.000,-.
2. Øvrige driftskostnader skal reduseres med minst kr 50.000,-.

Vedtak i Havnestyret - 22.10.2004:
Forslag til budsjett 2005 vedtas.

Vedtaket forutsetter at foreslått underskudd fjernes i 2005. Følgende tiltak skal iverksettes for
å få til dette:
1. Administrative kostnader reduseres med minst kr 150.000,-, dette gjennomføres ved
at bl.a. 50% stilling Loppa Havn KF inndras fra 1.1.2005.
2. Øvrige driftskostnader skal reduseres med minst kr 50.000,-.
3. Flytekaier Nuvsvåg, Sandland og Bergsfjord iverksettes under forutsetning av at det
oppnås finansiering og at antall leietakere sikrer økonomisk grunnlag for drift av
kaiene.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2004:
Kystpartiet v/Arild Amundsen foreslo: Nytt pkt. 4. Venterom i Øksfjord må opprettholdes.
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2004:
Som havnestyrets innstilling med tillegg fra Kystpartiet. Enstemmig vedtatt.

PS 038/04

LOPPA HAVN KF - AVGIFTSREGULATIV 2005

Forslag til vedtak:
Fremlagte forslag til avgiftsregulativ for 2005 vedtas.

Vedtak i Havnestyret - 17.09.2004:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2004:
Som havnestyrets innstilling. Enstemmig vedtatt.

PS 039/04

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK
AKTIVITET 2004 - 2008

Forslag til vedtak:
Levekårsutvalget anbefaler at den fremlagte kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet
for 2004 – 2008 godkjennes.
Behandling i Levekårsutvalget - 01.12.04:
Det ble gjort noen endringer i forhold til anlegg og tiltak i Sør-Tverrfjord.
Vedtak i Levekårsutvalget - 01.12.04:
Levekårsutvalget anbefaler at den fremlagte kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet
for 2004 – 2008 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2004:
Som innstillinga fra Levekårsutvalget. Enstemmig vedtatt.

PS 040/04

SØKNAD OM FRITAK RENOVASJON, SAMT 1/2 VANN
OG KLOAKKAVGIFT 26/392- KLAGE

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre slutter seg til vedtak i teknisk styre av 23.04.04 sak 5/04.

Behandling i Kommunestyret - 17.12.2004:
Følgende medlemmer var inhabil under behandlingen av klagesaken: Arne D. Isaksen, Marie
Pedersen, Arild Amundsen, Arnleif Iversen og Ann H. Johansen.
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2004:
Loppa kommunestyre slutter seg til vedtak i teknisk styre av 23.04.04 sak 5/04. Enstemmig
vedtatt.

PS 041/04

SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGGING OG
FORLENGING AV "KVITBJØRN" - KLAGE

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre slutter seg til næringsfondsstyrets vedtak i sak 15/04.

Behandling i Kommunestyret - 17.12.2004:
Følgende medlemmer var inhabil under behandlingen av klagesaken: Arne D. Isaksen, Marie
Pedersen, Ann H. Johansen, Arild Amundsen, Ann Tove Wilhelmsen.
Loppa AP foreslo:
Loppa kommunestyre slutter seg til næringsfondsstyrets vedtak i sak 15/04.
Vi kan ikke se at næringsfondets retningslinjer åpner for slike tilskudd. Vi ber om at
næringsfondsstyret ser på retningslinjene slik at det i fremtiden også kan innvilges slike
tilskudd.Kystpartiet foreslo:
Loppa kommunestyre anbefaler søknaden. Dekkes av næringsfondet i 2005.
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2004:
Det ble avgitt 5 stemmer for AP’s forslag, mens 4 stemte for Kystpartiets forslag.

PS 042/04

ÅRSBUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005 - 2008

Forslag til vedtak:
1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2005 for Loppa kommune vedtas slik det
foreligger.
2. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2005 benyttes maksimale satser,
jfr. Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2005.

3. Det foretas ingen nyinvesteringer.
4. Kommunale avgifter og gebyrer er fastsatt og regulert inn i budsjettet i henhold til
kommunestyrevedtak i sak 28/04.
5. Det fremlagte forslag for økonomiplan 2005 – 2008 vedtas slik det foreligger.
Kommunestyret presiserer at økonomiplanen må bearbeides og konkretiseres
ytterligere det kommende år.
6. Det innføres ansettelsesstopp i hele økonomiplanperioden. Samtlige ledige stillinger
skal fremlegges for personalstyret for endelig vurdering. Dersom personalstyret
aksepterer at ledig stilling videreføres, har rådmannen fullmakt til å lyse ut stillingen.
Dersom personalstyret innstiller på å nedlegge stillingen, skal saken videre til
kommunestyret for endelig vedtak.
Behandling i Formannskapet - 03.12.2004:
Ordføreren foreslo:
Som rådmannens innstilling med følgende tillegg:
Nytt pkt 7:
Merkantil stilling ved sosialkontoret som er et vikariat og som skulle ved samlokalisering på
Øksfjord Helsesenter inndras.
Denne stillingen inndras og ledige midler tilføres til styrking av undervisningsstillinger ved
skolene.
Vedtak i Formannskapet - 03.12.2004:
Som ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyret - 17.12.2004:
Loppa SV v/Tommy Hansen foreslo:
Pkt. 1 Vedtaket av 03.12.04 i personalstyret omgjøres og sykepleierstillingene fortsetter
urørte.
Pkt. 2 Vedtaket av 03.12.04 i personalstyret omgjøres og en får utført en konsekvensanalyse
av eksterne konsulenter.
Loppa SV v/Helene Benjaminsen foreslo:
Side 32 Økonomiplan utgår.
Loppa SV v/Helene Benjaminsen foreslo:
Punkt 7 – Merkantil stilling ved sosialkontoret utgår.
Loppa AP foreslo:
Nytt pkt. 8- Loppa kommunestyre ber rådmannen få vurdert eksternt levekårsetatens
ressurser innen PLO og skole innen 1.03.2005.
Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2004:
Det ble votert over følgende:
SV’s forslag pkt. 1 vedrørende personalstyrets vedtak om omgjøring av sykepleiestillinger
falt mot 2 stemmer.
SV’s forslag pkt. 2 ble satt opp mot AP’s forslag om nytt pkt. 8. SV’s forslag falt mot 2
stemmer.

Formannskapets innstilling punktene 1-4 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt. 5 ble satt opp mot SV’s forslag om at økonomiplan utgår.
SV’s forslag falt mot 2 stemmer.
Formannskapets innstilling pkt. 6 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt 7 ble satt opp mot SV’s forslag vedrørende pkt 7.
Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer.
LOPPA KOMMUNE BUDSJETTUTTALELSE 2005 ble enstemmig vedtatt som
følgende:
Loppa kommunestyre legger nå frem et budsjett i balanse hvor ytterligere 5-6 årsverk
forsvinner i tillegg til reduksjon på velferdstilbud for innbyggerne i Loppa kommune
generelt.
Dette er et resultat av det inntektssystem som Stortinget har vedtatt, og som faller svært
uheldig ut for små kommuner som f.eks. Loppa.
Vi har derfor de siste to årene vært tvunget til å si opp dyktige medarbeidere, noe som igjen
har medført et dramatisk fall i folketallet. En nedgang på –53 pr. 3.kvartal 2004.
Takket være lojale og innsatsvillige ansatte har Loppa kommune klart å tilby gode tjenester
til våre innbyggere også disse årene.
Arbeidsledigheten i vår kommune er ekstremt høy, og er pr. i dag på 11 %. Dette har, mer
eller mindre, vært situasjonen de siste to årene.
Året 2005 vil gi dårligere tilbud innen helse- skole og øvrig kommunal service til våre
innbyggere, og i tillegg vet vi hva som skjer når inntektssystemets virkninger i 2006 slår til
for fullt for Loppa kommune. Dette betinger et ansvar fra sentrale myndigheter.
Loppa kommune har lojalt fulgt opp Stortingets satsing på eldrereformen og bygd ut
tjenesten i tråd med Stortingets vedtak, noe som har svekket vår økonomiske handlefrihet.
Det er ikke et eneste lyspunkt nåværende regjering gir distriktskommuner som Loppa, men
en arrogant måte å oppmuntre til nye satsingsområder med et virkemiddelapparat som har fått
begrensede fullmakter i så måte.
Stortinget som har det øverste ansvar i denne situasjonen, ser ikke ut å ville bidra til å lette
innbyggernes belastning.
Et ensidig næringsliv som har slitt de siste årene, setter også sitt preg på situasjonen.
Folketallsutviklingen i Loppa kommune er svært dramatisk.
At Regjeringen ved KRD ikke følger norsk lov og vanlig forvaltningsskikk, er svært
bekymringsfull. Vi viser her til at KRD i lang tid unnlot å besvare henvendelser fra vår
kommune, noe som ytterligere har gjort budsjettarbeidet mer vanskelig enn det allerede er.
Dersom Stortinget ønsker avvikling av kommuner som Loppa, så forventes det et oppgjør
som gir like muligheter til etablering i sentrale strøk. Dette betyr i klar tekst at alle som sitter
med egne boliger, blir utløst til en takstpris på boenhetene jfr. takst i sentrums Alta og

Tromsø, pluss startkapital for å kunne flytte og etablere seg på ny. Dette vil flatt utgjøre ca.
2.5 mill.kr pr. husstand.
Situasjonen i Loppa kommune er slik at livskapitalen til den enkelte forringes grunnet statlig
unnfallenhet, og uvilje til å rette opp den uretten som inntektssystemet gir mindre
kommuner.
Loppa kommune forventer at Statens tar det ansvar dette medfører, og opptrer på en
anstendig måte i denne sak.
Loppa kommune er en ressurskommune innen oppdrett og fiskeri.
Det forventes derfor at Staten, ved Innovasjon Norge, bistår slik at drift ved oppdrettsanlegg,
forfabrikk og fiskeri for øvrig kan komme i gang på en anstendig måte. Loppa kommune har
arbeidet aktivt med å skaffe nye næringsområder innen marinesektor uten at (synlig) statlig
medvirkning har vært særlig markant.
Fiskeri/og oppdrett er ikke lenger et samfunnsansvar, og ei heller en sak Stortinget og
Regjeringen har kontroll over. Det er i realiteten bankene som styrer primærnæringene på
kysten med statens velsignelse.
Slik hverdagen er for lokalpolitikerne er ikke meget nøkterne løfter eller valgprogram
gjennomførbare. Dette gir som resultat at lokaldemokratiet svekkes i sin helhet.
Dette medfører at lokalpolitikerne blir ”mobboffer” for sentralmyndigheters unnfallenhet i
den situasjonen kommunen er kommet i etter innføring av nåværende inntektssystem.
Loppa kommunestyre vil uansett kjempe for sine innbyggeres rettigheter, og stiller som krav
at Stortinget griper inn slik at lokaldemokratiet ikke mister kontroll på situasjoner som kan
utløse sosiale og samfunnmessige kriser.
At ressursrike kommuner som Loppa skal være nødt til å bruke øks for å kunne balansere
budsjettene i dagens Norge, er direkte uanstendig..
Loppa kommunestyre forlanger at Stortinget nå kommer på banen og gir klare arbeidsorde til
regjeringen om å lempe på inntektssystemet slik at vi kan gi våre innbyggere det
velferdstilbudet disse har krav på.
Loppa kommunestyre oppfordrer derfor våre innbyggere til å være med i et partnerskap med
sin egen kommune gjennom utviklingslagene, og synliggjøre våre fortrinn og klargjøre
overfor sentrale myndigheter hva en feilslått politikk fra Storting og regjering kan før til.
Signalene fra Loppa kommunestyre bør være en tankevekker for Stortinget, da våre
problemstillinger er like i mange (mindre) distriktskommune i ”Velferdstaten Norge”.

PS 043/04

SKATTEREGNSKAPET FOR LOPPA KOMMUNE FOR 1.
HALVÅR 2004

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre godkjenner kommunens skatteregnskap for 1.halvår 2004.

Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2004:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

