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PS 65/11 Referatsaker
Se eget vedlegg for referatsaker.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Driftsavdelingen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
4/11
59/11
66/11

09.11.2011
2010/666-0 /
L7
Utvalg
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Formannskap
Kommunestyre

Fred Arne Ulriksen
fred.arne.ulriksen@loppa.kommune.no
Møtedato
25.11.2011
29.11.2011
13.12.2011

Søknad om kjøp av lærerbolig i Sør-Tverrfjord
Vedtak i Formannskap- 29.11.2011
Med forbehold om kommunestyrets godkjenning selges Gnr 8 Bnr 54 ”Lyngvoll” i SørTverrfjord til høystbydende.
Boligen legges ut for salg på det åpne marked.
Loppa kommune forbeholder seg retten til å anta eller forkaste alle bud.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 25.11.2011
Med forbehold om kommunestyrets godkjenning selges Gnr 8 Bnr 54 ”Lyngvoll” i SørTverrfjord til høystbydende.
Boligen legges ut for salg på det åpne marked.
Loppa kommune forbeholder seg retten til å anta eller forkaste alle bud.
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
Med forbehold om kommunestyrets godkjenning selges Gnr 8 Bnr 54 ”Lyngvoll” i SørTverrfjord til høystbydende.
Boligen legges ut for salg på det åpne marked.
Loppa kommune forbeholder seg retten til å anta eller forkaste alle bud.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Tilbud på kjøp av lærerbolig i Sør-Tverrfjord på kr 130 000,- fra Kenneth Eriksen, boks 18,

9584 Sør-Tverrfjord.
Thomassen AS, 9584 Sør-Tverrfjord, er interessert i boligen dersom Loppa kommune mener å
selge.

Saksutredning:
Det er kommet forespørsel om kjøp av eiendom gnr 8 bnr 54 ”lyngvoll” i Sør-Tverrfjord fra
Kenneth Eriksen, boks 18, 9584 Sør-Tverrfjord, han tilbyr Loppa kommune kr 130 000,Thomassen AS 9584 Sør-Tverrfjord, har sendt forespørsel om boligen er til salg, De har behov
for et ekstra hus. Dersom Loppa kommune mener å selge så er De interessert i denne.
I dag leier Loppa kommune ut boligen som består av to leiligheter.
Den ene leiligheten har en leie pr. mnd. på kr 4 283,Den andre leiligheten har en leie pr. mnd. på kr 2 685,-

Rådmannens vurdering:
Det er kommet forespørsel om kjøp av eiendom gnr 8 bnr 54 ”lyngvoll” i Sør-Tverrfjord,
boligen er utleid i dag, ved evt. salg av boligen bør Loppa kommune vurdere om vi har noen
alternativ for de som er leietakere i dag.
Gnr 8 Bnr 54 ”Lyngvoll” i Sør-Tverrfjord. Bygge år:1988. Bygningstype: 121- Tomannsbolig,
vertikaldelt.
Leilighet H0101 bruksareal 96. Leilighet H0102 bruksareal 66.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Oppvekst- og kulturavdelingen

Dato:
Arkivref:

30.05.2011
2011/501-0 /

Liv Beate Karlsen
liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saknsnr
17/11
67/11

Utvalg
Levekårsutvalget
Kommunestyre

Møtedato
21.06.2011
13.12.2011

Rusfritt arrangement 16.mai.

Vedtak i Levekårsutvalget- 21.06.2011
Loppa kommunestyre vedtar at Loppa kommune skal gi tilbud om rusfritt arrangement 1. og
16.mai i kommunen. Administrasjonen beregner kostnader, og dette legges inn i budsjett for
oppvekst- og kultur 2012. Ungdomskonsulenten organiserer tilbudet, dette i samarbeid med
ruskonsulenten.
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
Levekårsutvalget vedtar at Loppa kommune skal gi tilbud om rusfritt arrangement 1. og 16.mai
i kommunen. Administrasjonen beregner kostnader, og dette legges inn i budsjett for oppvekstog kultur 2012. Ungdomskonsulenten organiserer tilbudet.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksutredning:
Rusfritt arrangement på 16. mai har i Loppa vært tilfeldig , dette i forhold til om noen har
etterspurt dette eller ikke. Slike arrangement har ofte vært heftig diskutert både blant ungdom

og voksne, både i forkant og etterkant av 16.mai. Kommunen har ikke hatt arrangement på
1.mai.
De siste årene har vi sett en økende tendens til større konsum av alkohol hos mindreårige, dette
spesielt ved arrangement 1. og 16.mai. Dette er ikke en ønsket utvikling.
Ungdomskonsulenten har tatt iniativ til rusfritt arrangement på 16.mai i ungdomsklubbens
lokaler, dette i samarbeid med den som jobber ved ungdomsklubben i Øksfjord. Dette i
Øksfjord, der ungdom fra vestre Loppa også har vært invitert ( dette tidligere år).
Budsjettmessig har det ikke vært lagt inn midler i forhold til slike arrangement.
Dersom Loppa kommune tilbyr rusfritt arrangement 1. og 16.mai til ungdom vil det medføre
kostnader i forhold til :
- Vakt kveld/natt
- Bespisning natt og morgen (dette spesielt på 16.mai)
Vi har ungdomsklubber i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord. Ungdomsklubben i Øksfjord har
kjøpt inn alkometer. Dette betyr at en kan tilby måling, og premiering i forhold til null
promille(dette har vært gjort tidligere av politiet). Varm mat på kvelden og frokost har vært en
suksess. Både orangeruss og annen ungdom har vært innom for å spise.
Dersom Loppa kommune velger å tilby rusfritt arrangement på 1.og 16.mai, kostnadsberegnes
dette og legges inn i neste års budsjett.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Rådmann

Dato:
Arkivref:

24.10.2011
2011/784-0 /

Bjørnar Tollefsen
bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no

Saknsnr
61/11
68/11

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
29.11.2011
13.12.2011

Forslag til budsjett for 2012 - Kontroll og tilsyn
Vedtak i Formannskap- 29.11.2011
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr
541.000,- til kontroll og tilsyn i Loppa kommune for 2012.
Enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr
541.000,- til kontroll og tilsyn i Loppa kommune for 2012.

Vedlegg:
Følgebrev fra KUSEK
Saksfremlegg med innstilling fra KUSEK
Særutskrift fra møteprotokoll 9.9.11.

Saksutredning:
Det vises til vedlagte saksfremlegg fra kontrollutvalgets sekretariat samt særutskrift fra
møteprotokoll den 9.september 2011.
I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 18 skal denne saken fremlegges for formannskap og
kommunestyre.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Driftsavdelingen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
58/11
69/11

18.10.2011
2011/846-0 /
651
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Arne Dag Isaksen
arne.d.isaksen@loppa.kommune.no
Møtedato
29.11.2011
13.12.2011

Kjøp/leasing biler driftsavdelingen
Vedtak i Formannskap- 29.11.2011
Loppa kommunestyre delegerer til Rådmannen til å effektuere leasingavtale/kjøp med Alta
Motor AS jfr. tilbud for kjøretøy driftsavdelingen.
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre delegerer til Rådmannen til å effektuere leasingavtale/kjøp med Alta
Motor AS jfr. tilbud for kjøretøy driftsavdelingen.

Vedlegg:
Tilbud fra Alta Motor, Nissan og Harila AS.

Saksutredning:
Det har over tid vært kjent med at bilparken for driftsavdelingen har blitt gammel og utslitt.
Dette har sin årsak i at bruken av bilene er svært variert, og må brukes til svært tunge
arbeidsoppdrag.
Avdelingen server hele kommunen, det vil da være helt klart at det transporteres det som er
maksimalt mulig på hver tur avdelingen reiser ut i distriktet.

Det er innhentet pris på 2 mindre biler og 1 bil av transportertype.
Disse er slik:
Alta Motor AS
Unntatt offentlighet jfr. offentlighetslovens § 13, jfr. forvaltningslovens § 13.2.
Nissan
Unntatt offentlighet jfr. offentlighetslovens § 13, jfr. forvaltningslovens § 13.2.
Harila AS.
Unntatt offentlighet jfr. offentlighetslovens § 13, jfr. forvaltningslovens § 13.2.

Hadde ikke slik de andre av den mindre biltype, men hadde en brukt som Avis hadde stående i
Tromsø.

Rådmannens vurdering:
Viktigheten av at driftsavdelingen får skikkelige kjøretøy har mye med arbeidsmiljøet å gjøre.
Det vil også kreve stor grad av oppfølgning av bilene med hensyn til ettersyn og ivaretakelse.
Driftsavdelingen betjener hele kommunen, og dermed avhengig av sikre kjøretøy i sin
virksomhet.
Det er derfor viktig at man ser på denne sak som et viktig signal om at man ønsker en best
mulig arbeidsplass for personellet som skal arbeide både ute og inne under alle slags
værforhold.
Rådmannen vil derfor anbefale at det gis politisk støtte til nevnte anskaffelse.
Alta Motor AS er det som kvalitativt har gitt det beste tilbudet.
Det må påregnes at noe ekstrautstyr som bl.a. arbeidslys med mer må tilpasses og ivaretas ved
inngåelse av leasingavtale.
Leasing er nødvendigvis ikke det beste alternativet til finansiering, men man vil da oppnå å
utgiftsføre i driftsregnskapet hele kostnaden på anskaffelsen.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Rådmann

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
60/11
70/11

02.10.2011
2011/837-1 /
080
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Bjørnar Tollefsen
bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no
Møtedato
29.11.2011
13.12.2011

Godtgjøring folkevalgte
Behandling i Formannskap - 29.11.2011
Loppa kommune skal ikke være lønnsledende i forhold til øvrige kommuner i Finnmark med
1000 innbyggere. Gjennomsnittet for disse er 600 000 i 2011. Ut fra at en
stortingsrepresentant har 750 000 vil 80% utgjøre 600 000. Varaordfører skal ha en måneds
(1/12) av ordføreres godtgjørelse noe som utgjør 8%. Hovedutvalgsledere 1/24 del som utgjør
4%.
Loppa høyre v/Thorbjørn Johnsen foreslo følgende endringer i forhold til rådmannens
forslag;
2.2
3.1

Tapt arbeidsfortjeneste – legitimert kr 1800,Godtgjørelse ordfører – 80% av stortingsrepresentants lønn. Etter endt tjeneste skal
ordfører ha etterlønn ut siste år.

3.2
3.4
3.5
4.1-4
5.1
6

Godtgjørelse varaordfører – 8% av ordfører godtgjørelse
Godtgjørelse hovedutvalgsledere – 4% av ordføreres godtgjørelse
Godtgjørelse til utvalgsledere – 4% av ordførers godtgjørelse
Møtegodtgjørelse – kr 600,Oppmøte – 80% oppmøte og fravær 20%
Partistøtte – Gruppe kr 4.000 og representant kr 2.000

Vedtak i Formannskap- 29.11.2011
1. Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag til reglement for godtgjøring av folkevalgte.
2. Reglementet gjelder fra og med 01.01.12
3. Reglementet rulleres nest siste år i valgperiodene, første gang i 2014.
4. Vedtak i kommunestyresak 24/08 oppheves (partistøtte).
Vedtatt mot 2 stemmer som ble avgitt for Høyres forslag.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag til reglement for godtgjøring av folkevalgte.
2. Reglementet gjelder fra og med 01.01.12

3. Reglementet rulleres nest siste år i valgperiodene, første gang i 2014.
4. Vedtak i kommunestyresak 24/08 oppheves (partistøtte).

Vedlegg:
1
2
3

Godtgjøring folkevalgte - gjeldende
Godtgjøring folkevalgte - forslag
Godtgjøring folkevalgte - beregning

Saksutredning:
Reglementet som bestemmer godtgjørelsen til folkevalgte ble sist behandlet i 2008. Siden
satsene har vært uendret siden da, legges det nå frem et forslag til nytt reglement.

Rådmannens vurdering:
Ettersom det er 3 år siden forrige reglement for godtgjørelse til folkevalgte ble vedtatt, ser
rådmannen det som hensiktsmessig at dette rulleres og gis en ny politisk behandling.
Rådmannen har tillatt seg å foreslå nye satser. Dersom andre satser vedtas vil dette enkelt
kunne endres i det reglement som skal være gjeldende.
Nytt i det foreslåtte reglementet er at godtgjørelse til ordfører fristilles fra rådmanns lønn, og knyttes
direkte opp mot Stortingsrepresentantenes godtgjøring. Den faste godtgjørelsen til representantene,
unntatt stortingspresidenten, blir med Stortingets samtykke fastsatt av en egen kommisjon –
Stortingets lønnskommisjon – som også fastsetter regjeringsmedlemmenes lønn. Kommisjonen vurderer
godtgjørelsene årlig pr. 1. mai. Årlig fast godtgjørelse pr. 1.5.2011 – kr 750.900

Det vil være vanskelig å foreta en vurdering av vervet som ordfører i forholdt til vervet som
stortingsrepresentant. En konstaterer at mange kommuner legger seg på intervallet 90 – 100 %
av godtgjørelsen til stortingsrepresentanter. Rådmannen anbefaler at satsen legges til 90 % av
godtgjørelsen til stortingsrepresentanter. Dette er noe under den lønn ordfører har i dag, men
det forventes at ved den årlige justeringen i Stortinget, vil ny lønn pr 01.05.12 være omtrent på
det nivå ordfører har i dag.
En lang rekke kommuner har i dag gått bort fra prinsippet om at ordfører og rådmann har samme lønn,
og i stedet knytter denne opp mot stortingsrepresentantenes lønn.
Nytt er det også at de øvrige faste godtgjøringer til folkevalgte er prosentvis relatert til
ordførergodtgjøringen, og justeres i tråd med denne. På denne måten sikrer en at satsene justeres i
tråd med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.

Det foreslås at reglementet justeres/oppgraderes hvert tredje år i hver valgperiode, første gang i
2014.
Årlig merkostnad for denne økningen er ca kr 70.000,-. Ny årskostnad ca kr 161.000,-.

GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE
Revidert etter kommunestyrets vedtak 31.10.08

0

GENERELT
Alle folkevalgte - herunder også varamedlemmer, gjøres kjent med dette reglement og
Statens reiseregulativ.

1

UTGIFTSGODTGJØRELSE

1.1

REISEUTGIFTER
Reiseutgifter/skyss-, kost-, og overnattingsutgifter utbetales etter Statens reiseregulativ.
Det nevnes spesielt at i de tilfeller kommunen gir lunsj eller middag gjøres fradrag i kostgodtgjørelsen iht. regulativ.

1.2

UTGIFTSGODTGJØRELSE FOR OMSORGSARBEID/BARNEPASS
Legitimert omsorgsarbeid/barnepass dekkes med kr 65,- pr time, men inntil maksimalt
kr 450,- pr døgn.
Med barn forstås barn inntil 12 år.

1.3

ERSTATNING FOR TAP AV ARBEIDSINNTEKT
Erstatning for tap av arbeidsinntekt betales medlemmer i alle kommunale utvalg, styrer og
råd. Erstatningen betales også alle folkevalgte som er i annet oppdrag for kommunen
(kurs, reiser, møter) i den grad disse må legges til dagtid.
A. Ulegitimert tap erstattes med inntil 700,- pr dag.
B. Legitimert tap erstattes normalt med inntil kr 1.400,- pr dag inkl. feriepenger.
C. For å oppfylle kommunelovens § 41 nr 2 gis folkevalgte uten arbeidsinntekt, eksempelvis
hjemmeværende husmødre/studenter/alderspensjonister/uførepensjonister m.v. en
ulegitimert erstatning på inntil kr 400,- pr dag. Krav om slik erstatning må fremmes på
egen blankett.

2

ARBEIDSGODTGJØRING

2.1

ORDFØRERENS GODTGJØRELSE
Med hjemmel i kommuneloven fastsettes ordførerens godtgjørelse av kommunestyret.
Kommunestyret har bestemt at ordføreren i Loppa kommune skal være på heltid. Denne
ordningen opprettholdes. Ordførerens godtgjørelse settes lik rådmannens lønn.

2.1.1 Etterlønn for ordfører skal vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle. Vedtak om etterlønn
skal avgjøres av kommunestyret.
2.2

VARAORDFØRERENS GODTGJØRELSE
Varaordføreren får en fast årlig godtgjørelse som settes til 20.000,-. Godtgjørelsen dekker
alle oppdrag han/hun utfører, inkludert eventuelle arbeidsoppdrag i ordførerens ferie.

2.3. ANDRE FASTE GODTGJØRELSER
2.3.1 Godtgjørelse til formannskapets medlemmer.

Det gis en fast årlig godtgjørelse til medlemmene på kr 12.000,-.
2.3.2

Ledergodtgjørelse i hovedutvalg.
Det gis en fast årlig godtgjørelse til leder av hovedutvalg på kr 5.000,-. Leder for
kontrollutvalget godtgjøres likt med hovedutvalgsleder.

2.3.3

Ledergodtgjørelse i faste utvalg, styrer og råd som er opprettet av kommunestyret.
Det gis en fast årlig godtgjørelse til leder på kr 1.000,-.

2.4

MØTEGODTGJØRELSER

2.4.1

Godtgjørelse ved kommunestyremøter
Det gis møtegodtgjørelse på kr 200,- til møtende medlemmer ved kommunestyremøter.

2.4.2

Godtgjørelse for medlemmer i hovedutvalg
Det gis møtegodtgjørelse på kr 200,- til møtende medlemmer av hovedutvalg.

2.4.3

Godtgjørelse for medlemmer i faste utvalg, styrer og råd som er opprettet av kommunestyret
Det gis møtegodtgjørelse på kr 200,- til møtende medlemmer i faste utvalg, styrer og råd.

2.4.4

Godtgjørelse for vararepresentanter i formannskapet
Vararepresentanter som møter i formannskapet gis møtegodtgjørelse på kr 200,-.

3

ANDRE BESTEMMELSER

3.1

UTFYLLENDE BESTEMMELSER OM PUNKTENE FORAN

3.1.1

Vedr. pkt. 2.3 dekkes det kun fullt ut når representanten har møtt det enkelte år i 50% eller
mer av de aktuelle møter. For faste medlemmer som har møtt mindre enn 50%, avkortes
godtgjørelsen tilsvarende.

3.2.2

Det gis ikke møtegodtgjørelser for telefonmøter.

3.2.3

Dersom en representant er i møte i forskjellige utvalg m.v. samme dag, gis det kun en
godtgjørelse. Da benyttes høyeste sats for de møter det gjelder.

3.2.4

Folkevalgte som mottar fast årlig godtgjørelse får ingen møtegodtgjørelse.

3.2.5

Også kommunalt ansatte som møter i arbeidstiden har krav på møtegodtgjørelse.

3.2.6

Politisk oppnevnte styremedlemmer i et A/S gis ikke møtegodtgjørelse dersom de
som styremedlemmer har en fast årlig godtgjørelse.

3.3.7

Utbetaling av godtgjørelse til ordfører og varaordfører utbetales månedlig.
Godtgjørelse til formannskapsmedlemmer og leder av hovedutvalg og faste utvalg som er
oppnevnt av kommunestyret utbetales 2 ganger i året.

3.3.8

Ulegitimert tap pkt. 1.3 A gjelder egen næringsdrivende.

3.3.9

Møtegodtgjørelse for leder av Overformynderiet og Forliksrådet behandles særskilt.

GODTGJØRELSE TIL
FOLKEVALGTE
I
LOPPA KOMMUNE

1

GENERELT
Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes
av folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt å dekke reelle
utgifter forbundet med tillitsvervet.

2

UTGIFTSDEKNING

2.1

Reiseutgifter og kostgodtgjørelse
Reise- og kostutgifter ved deltaking i kommunale møter dekkes etter statens regulativ.
Det nevnes spesielt at i de tilfeller kommunen gir lunsj eller middag gjøres fradrag i
kostgodtgjørelsen iht regulativ.

2.2

Tapt arbeidsfortjeneste
-

Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1500,- pr dag.
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med kr. 800,- pr.dag.
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste deler av dag (inntil 5 timer) dekkes med
kr. 150,- pr. time.

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste betales medlemmer i alle kommunale utvalg, styrer
og råd. Erstatningen betales også folkevalgte som er i annet oppdrag for kommunen (kurs,
reiser, møter) i den grad disse må legges på dagtid.
2.3

Utgiftsgodtgjørelse for omsorgsarbeid
Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke eldre eller
funksjonshemmede får dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tid han/hun er fraværende
for å ivareta kommunale verv.
Legitimerte utgifter dekkes pr. møtedag med kr 65,- pr time, maksimalt kr. 450,-.

3

FAST GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE

3.1

Godtgjørelse til ordfører
Som hovedprinsipp gjelder følgende retningslinjer for godtgjørelse til ordfører.
Godtgjørelse ordfører settes til 90 % av godtgjøring for stortingsrepresentanter, og
justeres årlig (pr 1. mai) i tråd med gjeldende satser.
Ordføreren gis ikke feriegodtgjøring, men godtgjørelsen utbetales i 12 like rater pr år.
Ordføreren tilknyttes kommunens pensjonsordning.

Etter endt tjeneste innrømmes ordføreren etterlønn etter følgende prinsipper:
-

1 ½ måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter
valgperioden
3 måneder dersom vedkommende ikke tiltrer i ny stilling etter
valgperioden (herunder inntreden i tidligere stilling)

Det utbetales ikke møtegodtgjøring til ordfører.

3.2

Godtgjørelse til varaordfører
Godtgjørelse til varaordfører settes til 6 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres
etter denne.
Godtgjørelsen inkluderer alle oppdrag denne utfører inkludert evt stedfortreder for
ordfører i ferier.
Godtgjørelsen utbetales i 12 like rater pr år.
Godtgjørelsen dekker også fast godtgjørelse som formannskapsmedlem.
Det utbetales ikke møtegodtgjøring for deltaking i formannskapsmøtene
Dersom varaordfører går inn som ordfører ved sykefravær utover arbeidsgiverperioden
gis godtgjøring som ordfører.

3.3

Godtgjørelse til formannskapets medlemmer (unntatt ordfører og varaordfører)
Godtgjørelse til formannskapets medlemmer settes til 2 % av ordførerens godtgjørelse,
og reguleres etter denne.
Det utbetales ikke møtegodtgjøring for deltaking i Formannskapsmøtene

Møtende varamedlemmer mottar
godtgjøring pr.møte
3.4
Godtgjørelse til hovedutvalgsledere inkludert kontrollutvalget
Godtgjørelse til leder av hovedutvalg settes til 2 % av ordførerens godtgjørelse, og
reguleres etter denne.
Det utbetales ikke møtegodtgjøring for leders deltaking i hovedutvalget

3.5

Godtgjørelse til ledere for faste underutvalg, styrer og råd
Godtgjørelse til leder av faste underutvalg, styrer og råd settes til 0,9 % av ordførerens
godtgjørelse, og reguleres etter denne.
Det utbetales ikke møtegodtgjøring for leders deltaking i utvalgene

3.6

Godtgjørelse overformynderiet
Overformynderiets medlemmer gis en fast årlig godtgjørelse på 0,6 % av ordførers
godtgjørelse.

3.7

Godtgjøring for bruk av egen pc og skriver
Loppa kommune ønsker å legge til rette for økt bruk av møteinnkalling via e-post. For
medlemmer som fast mottar innkalling og sakspapirer via e-post betales en årlig
kompensasjon for bruk av egen pc og skriver etter følgende satser:
-

Medlemmer av alle valgte organer med unntak av formannskapet: kr. 1.000,-.

Medlemmer av formannskapet som bruker kommunens lesebrett tilstås en årlig
godtgjørelse på kr 500,-.

4

MØTEGODTGJØRELSE

4.1

Godtgjørelse ved kommunestyremøter
Møtegodtgjørelse for kommunestyrets møtende medlemmer og varamedlemmer (unntatt
ordfører og varaordfører) settes til:
Kr. 400,-

4.2

Godtgjørelse ved formannskapsmøter
Det betales ikke møtegodtgjøring for formannskapets faste medlemmer.
Møtegodtgjøring for varamedlemmer i formannskapet settes til:
Kr. 400,- for møter over 5 timer
Kr. 300,- for møter under 5 timer

4.3

Godtgjørelse for medlemmer i faste underutvalg, styrer og råd
Møtegodtgjøring for møtende medlemmer og varamedlemmer i faste underutvalg styrer
og råd settes til:
Kr. 400,- for møter over 5 timer
Kr. 300,- for møter under 5 timer

4.4

Godtgjørelse for medlemmer i AD hoc-utvalg
Møtegodtgjøring for møtende medlemmer og varamedlemmer i Ad hoc-utvalg settes til:
Kr. 400,- for møter over 5 timer
Kr. 300,- for møter under 5 timer
Kommunestyret vedtar ved oppretting av Ad hoc utvalg hvorvidt det skal betales
ledergodtgjøring. Dette vurderes opp mot utvalgets arbeidsomfang.

5

GJENNOMGÅENDE BESTEMMELSER

5.1

Fast godtgjørelse utbetales fullt ut til representanter som har møtt i minst 75 % av
møtene gjeldende år. Fastgodtgjørelsen reduseres forholdsmessig ved fravær større enn
25 %.

5.2

Samlet utbetaling av fastgodtgjørelse (unntatt ordfører og varaordfører) og
møtegodtgjørelse foretas 2 ganger pr. år (juni og desember).

5.3

Tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse utbetales fortløpende så snart krav er
fremmet.

6.

KOMMUNAL STØTTE TIL PARTIGRUPPER

Det ytes følgende kommunal støtte til partigrupper i kommunestyret:
-

Pr. gruppe i kommunestyret
Pr. representant i kommunestyret

kr. 6.000,kr. 2.000,-

Partistøtten utbetales en gang pr. år – innen 1.juli.

7.

IKRAFTTREDELSE/ JUSTERINGER
Reglement for godtgjøringer for folkevalgte i Loppa kommune gjelder fom. 01.01.2012.
Ordførerens lønn justeres i tråd med dette reglement når dagens ordførerlønn samsvarer
med 90 % av stortingsrepresentantenes lønn. Vurderes første gang 01.05.12.
Dette reglementet erstatter tidligere reglement for folkevalgtgodtgjøringer.
Reglementet evalueres i slutten av hver valgperiode.

Dagens satser
Stortingsrepresentants lønn
Ordførers godtgjørelse
Varaordførers godtgjørelse
Leder hovedutvalg
Medlem formannskapet
Leder andre råd og utvalg
Overformynderiet
Sum

750 900

20 000
5 000
12 000
1 000
3 000
41 000

Nye satser
Årlig merkostnad
90 %
675 810
710 000
6%
2%
2%
0,9 %
0,6 %

42 600
14 200
14 200
6 390
4 260
81 650

22 600
9 200
2 200
5 390
1 260
40 650

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
8/11
62/11
71/11

03.11.2011
2008/786-0 /
L12

Monika Olsen
monika.olsen@loppa.kommune.no

Utvalg
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
25.11.2011
29.11.2011
13.12.2011

Prising av næringsareal - forslag til reglement
Vedtak i Formannskap- 29.11.2011
Kommunestyret vedtar Reglementet for feste og salg av næringsareal i Loppa kommune, datert
24.11.11 med følgende prissetting:
1. Salgsprisen settes til kr. 200,- pr. m2 for opparbeidede næringsareal
2. Årlig festeavgift er 5 % av salgsprisen – til 10,- pr. m2
3. salgspris og festeavgift reguleres 1. januar med økningen i konsumprisindeksen fra
forrige år
4. Salgspris og festeavgift kan reguleres ved skjønn hvert 5 år. Første gang 01.01.2018.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 25.11.2011
Kommunestyret vedtar Reglementet for feste og salg av næringsareal i Loppa kommune, datert
24.11.11 med følgende prissetting:
5. Salgsprisen settes til kr. 200,- pr. m2 for opparbeidede næringsareal
6. Årlig festeavgift er 5 % av salgsprisen – til 10,- pr. m2
7. salgspris og festeavgift reguleres 1. januar med økningen i konsumprisindeksen fra
forrige år
8. Salgspris og festeavgift kan reguleres ved skjønn hvert 5 år. Første gang 01.01.2018.

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar Reglementet for feste og salg av næringsareal i Loppa kommune, datert
24.11.11 med følgende prissetting:
9. Salgsprisen settes til kr. 200,- pr. m2 for opparbeidede næringsareal
10. Årlig festeavgift er 5 % av salgsprisen – til 10,- pr. m2
11. salgspris og festeavgift reguleres 1. januar med økningen i konsumprisindeksen fra
forrige år
12. Salgspris og festeavgift kan reguleres ved skjønn hvert 5 år. Første gang 01.01.2018.

Vedlegg:
Reglement for feste og salg av næringsareal i Loppa kommune, datert 24.11.2011

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Utleie av næringsareal i Loppa kommune, vedtatt av kommunestyret 13.05.2011

Saksutredning:
Kommunestyret vedtok i mai en fremtidig prisstrategi for næringsarealene i Loppa kommune i
sak Utleie av næringsarealer i Loppa kommune.
I denne saken fremmes ett reglement for feste og salg av næringsareal i Loppa kommune. Dette
er basert på de prinsippene som ble vedtatt i mai. Dokumentene må derfor sees i sammenheng.
Kommunen har ikke hatt noen strategi på prisfastsetting og salg av næringsarealer tidligere.
Dette reglementet skal sørge for at rutinene rundt dette skal bli bedre.
Salgspris og festeprisen er foreslått satt til kr. 200,- pr. m2. Årlig leie er satt til 5 % av
salgsprisen eller 10 kr. pr m2. Dette i tråd med den vedtatte strategien.

Reglement for feste og salg av næringsareal i Loppa kommune
24.11.2011.
SØKNAD OM TILDELING AV NÆRINGSAREAL
Den som ønsker å kjøpe eller feste næringsareal fra Loppa kommune må søke kommunen om
dette. Søknaden på næringsareal skal behandles i formannskapet.
Søknaden skal inneholde:
1. Planer for aktiviteten som skal være på arealet
2. Skisse som viser bygninger og andre installasjoner på området
3. Tidsperspektivet på utbyggingen av arealet
Reguleringsbestemmelsene er førende for tildeling av næringsareal og kan ikke fravikes.
Eventuelle avvik krever ny regulering.

TILDELING AV TOMT
Ved tildeling får kjøper/fester opsjon på tomta i 6 måneder for å utvikle sine planer
videre/eventuelt starte utbyggingen av tomta.
Dersom byggearbeidene ikke har startet opp eller kjøper/fester ikke har arbeidet videre med
sine planer, faller tilsagnet bort.
Dersom kjøper/fester dokumenterer at det arbeides med planene kan administrasjonen utvide
opsjonen med ytterligere 6 måneder.
Formannskapet kan gi opsjon ut over et år etter søknad. Dette forutsetter at det dokumenteres at
det arbeides med prosjektet og at årsaken til at oppstarten utsettes er relevant.
Ved tildeling skal 2,5 % av eventuell kjøpesum betales Loppa kommune som forskott innen 1
måned etter tildeling av tomta. Dersom forskottet ikke er betalt innen fristen, bortfaller tilsagnet
og opsjonen på tomta.
Ved kjøp eller feste av tomta går forskottet som fradrag på kjøpet eller første innkreving av
festeavgift.
Dersom det betales forskott på tomta og byggearbeidene ikke kommer i gang innenfor de
fristene som gjelder for opsjonene, tilbakebetales ikke forskottet.

BYGGING PÅ TILDELT TOMT
Byggingen på tildelt tomt kan starte når følgende vilkår er oppfylt:
1. Byggetillatelse er gitt og denne er i samsvar med forutsetningene for opsjonen på
tomta.
2. Det foreligger dokumentasjon fra en finansieringsinstitusjon på finansiering av
totalprosjektet. Med totalprosjektet menes kostnader knyttet til bygninger,
produksjonsutstyr og eventuelt kjøp av tomta.
3. Tomta skal være kjøpt eller festet.

FESTEAVGIFT ELLER KJØP AV TOMT
Festeavgiften løper fra den 1. i måneden etter at tomta er tildelt. Tomta kan kjøpes til 20 ganger
festeavgiften etter at vilkårene for bygging er oppfylt (se ”Bygging på tildelt tomt” – punkt 1 og
2) med fradrag for innbetalt forskott.
Innbetalt festeavgift ut over innbetalt forskott gir ikke fradrag i kjøpesummen.

PRISING AV OPPARBEIDEDE NÆRINGSAREAL
Salgsprisen er vedtatt til kr. 200.- pr. m2 for opparbeidede næringsareal. Årlig festeavgift er 5
% av salgsprisen (kr. 10.- pr m2).
Salgsprisen og festeavgiften reguleres 1. januar med økinga i konsumprisindeksen fra forrige
år. Første regulering skjer 01.01.2013 med økinga i konsumprisindeksen for 2012.
Salgsprisen og festeavgiften og kan reguleres ved skjønn hvert 5 år. Første gang 01.01.2018.
Tinglysningsgebyrer betales av kjøper etter den til enhver tids gjeldende satser.
Dokumentavgift ved overføring av hjemmel til eiendomsrett og festerett i fast eiendom er 2,5
% av kjøpesum og skal betales av kjøper. Satsen fastsettes årlig av Stortinget.

GJENKJØP
Det tinglyses en gjenkjøpsklausul som sikrer Loppa kommune en rett til å kjøpe ubebygd tomt
tilbake til samme pris som ved salg av tomta fra Loppa kommune.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Rådmann

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
64/11
72/11

09.11.2011
2010/438-0 /
100

Monika Olsen
monika.olsen@loppa.kommune.no

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
29.11.2011
13.12.2011

Budsjettregulering 2011 - utbytte Ymber
Behandling i Formannskap - 29.11.2011
Loppa Høyre/Kystpartiet foreslår;
I forbindelse med økt utbytte fra Ymber vedtar Loppa kommunestyre å avsette kr 533.093,- til
følgende formål;
100.000,- til idrettsformål
100.000,- til etterutdanning lærere
41.000,- Etablering av bibliotekfilial Sør-Tverrfjord
242.093,- Veilys Andsnes og Loppa øy prioriteres
50.000,- Underskuddsgaranti kultur

Vedtak i Formannskap- 29.11.2011
Forslaget fra Høyre og Kystpartiet ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
I forbindelse med økt utbytte fra Ymber, vedtar kommunestyret å avsette kr. 533 093 til fritt
disposisjonsfond.
Budsjettreguleringen vedtas slik:
Driftskonto
19050 9000 325
15400 9400 325

Opprinnelig budsjett 2011
1 000 000
0

Nytt budsjett 2011
1 533 093
533 093

Saksutredning:
Generalforsamlingen i Ymber vedtok i styremøte 14. juni 2011 å avsette kr. 18 471 000 i
utbytte til eierkommunene. Loppa kommunes andel er på 8,3 % og utgjør av dette kr.
1 533 093.

I budsjettet for 2011 ble det vedtatt ett aksjeutbytte på kr. 1 000 000.
Merinntekten kr. 533 093 kan fritt disponeres av kommunestyret under forutsetning av at
regnskapet for 2011 viser mindreforbruk.

Rådmannens vurdering:
Rådmannen foreslår å avsette merinntekten til fritt disposisjonsfond uten å spesifisere dette
nærmere. Loppa kommune har mange driftsmessige utfordringer foran seg de kommende år, i
tillegg vet vi at behovet for investeringer også vil gjøre seg gjeldene i løpet av relativt kort tid.
Ideelt sett – burde utbyttet blitt avsatt til ”hvilende” reserve-bufferfond, så som rente og
pensjonsfond. Men rådmannen må erkjenne at utfordringene står i kø på mange felt og
nødvendigheten av frie fond er mer viktig enn noen gang tidligere.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Rådmann

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
35/11
9/11
8/11
65/11
15/11
73/11

07.11.2011
2011/838-0 /
100

Bjørnar Tollefsen
bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no

Utvalg
Levekårsutvalget
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Administrasjonsutvalget
Formannskap
Arbeidsmiljøutvalget
Kommunestyre

Møtedato
25.11.2011
25.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
30.11.2011
13.12.2011

Økonomiplan 2012 - 2015
Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget- 30.11.2011
Loppa kommunestyre vedtar rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan for 2012 – 2015.
Enstemmig

Behandling i Formannskap - 29.11.2011
Loppa Høyre har i sitt program at kommunen skal styres gjennom langsiktige planer og klare
måltall for utvikling av kommunen fra politisk hold.
Forslag fra Loppa Høyre v/Thorbjørn Johnsen:
Loppa Høyre foreslår følgende retningslinjer(mål) for den økonomiske driften av kommunen i
perioden 2011-2015;
Netto driftsresultatkrav på minimum 5 % av driftsinntektene i planperioden
Det skal være mindre vekst i driftsutgiftene enn driftsinntekter
Kommunens totale gjeld skal ikke være høyere enn 50 % av driftsinntektene

Vedtak i Formannskap- 29.11.2011
Loppa kommunestyre vedtar rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan for 2012-2015.
Enstemmig vedtatt.
Det ble votert over tilleggsforslaget fra Loppa Høyre som fikk 2 mot 3 stemmer.

Vedtak i Administrasjonsutvalget- 29.11.2011
Loppa kommunestyre vedtar rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan for 2012 – 2015.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 25.11.2011
Loppa Høyre har i sitt program at kommunen skal styres gjennom langsiktige planer og klare
måltall for utvikling av kommunen fra politisk hold.
Forslag fra Loppa Høyre v/Thorbjørn Johnsen:
Loppa Høyre foreslår følgende retningslinjer(mål) for den økonomiske driften av kommunen i
perioden 2011-2015;
Netto driftsresultatkrav på minimum 5 % av driftsinntektene i planperioden
Det skal være mindre vekst i driftsutgiftene enn driftsinntekter
Kommunens totale gjeld skal ikke være høyere enn 50 % av driftsinntektene
Det ble votert over forslaget fra Loppa Høyre. Forslaget falt mot 3 stemmer.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 25.11.2011
Loppa kommunestyre vedtar rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan for 2012 – 2015.
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Vedtak i Levekårsutvalget- 25.11.2011
Loppa kommunestyre vedtar rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan for 2012 – 2015.
Levekårsutvalget ser at det er nødvendig med en skolestrukturdebatt. Resultatet legges frem til
politisk behandling i mars 2012.
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan for 2012 – 2015.

Vedlegg:
-

Økonomiplan 2012 - 2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
-

Statsbudsjettet for 2012

Saksutredning:
Det vises til fremlagte økonomiplan for 2012 – 2015 med tilhørende kommentarer.

Rådmannens vurdering:
Økonomiplanen for 2012 – 2015 har innarbeidet alle kjente forutsetninger for Loppa kommunes
økonomi i perioden. I dette ligger også at allerede vedtatte investeringer og økninger i driften er
hensyntatt.
Som nevnt i økonomiplanen ønsker rådmannen umiddelbart å starte opp en utredning på fremtidig
skolestruktur i Loppa kommune. Denne vil bli lagt frem til politisk behandling i mars 2012.

Rådmannen anbefaler at det fremlagte dokument vedtas som Loppa kommunes økonomiplan
for perioden 2012 – 2015.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Rådmann

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
36/11
10/11
9/11
66/11
14/11
74/11

07.11.2011
2011/838-0 /
100

Bjørnar Tollefsen
bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no

Utvalg
Levekårsutvalget
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Administrasjonsutvalget
Formannskap
Arbeidsmiljøutvalget
Kommunestyre

Møtedato
25.11.2011
25.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
30.11.2011
13.12.2011

Budsjett 2012
Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget- 30.11.2011
Loppa kommunestyre vedtar:
1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2012 vedtas slik det foreligger.
2. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2012 benyttes maksimale
satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2012.
3. Det foretas i utgangspunktet ingen lånebaserte nyinvesteringer i 2012 med unntak av allerede
vedtatte investeringer.

4. Endringer som påvirker driften er lagt frem som egne saker til politisk behandling.
5. Rådmannens forslag til budsjett 2012 vedtas med følgende rammer:
Etater
Sentraladministrasjon
Oppvekst og kulturetaten
Helse og omsorg
Driftsavdelingen
Sum Etater

Budsj.2011 Budsj.2012
15 734
17 145
26 429
26 150
36 129
38 883
6 132
6 811
84 424
88 989

Enstemmig.

Behandling i Formannskap - 29.11.2011
Rådmannen la frem pkt 5 på møtet.

Senterpartiet v/Stein Thomassen foreslo;
Nytt pkt 6 til rådmannens innstilling;

Endring
1 411
(279)
2 754
679
4 565

Loppa kommunestyre ber administrasjonen utrede økonomiske konsekvenser av å innføre
eiendomsskatt på verker og bruk i Loppa kommune.
----------------------Loppa Høyre har programfestet en satsing på kommunikasjon (veier og sjøveis), økning av
kunnskapen i skolen og fortsatt satsing på tilrettelegging for næringsutvikling. Dette skal vi
følge opp i praktisk handling gjennom de neste 4 år.
Loppa Høyre v/Thorbjørn Johnsen leverte følgende forslag;
Loppa kommune skal iversette en prosess som har som oppgave å få politisk og
administrativ organisering tilpasset hverandre. Med fokus på ledelsesstruktur.
Rådmannen bes legge frem en sak for administrasjonsutvalget so gjennomgår mulige
løsninger for reduksjon av årsverk. Innen økonomiplanperioden bør antall årsverk være
på 120. Tidsramme: Til politisk behandling innen 2012.
Loppa kommune skal igangsette arbeidet med ny skolestruktur. Tidsramme: Til politisk
behandling innen mars 2012.
Loppa kommune skal igangsette arbeidet med eierskapsmelding. Tidsramme: Til
politisk behandling innen 2012.
Loppa kommune skal igangsette arbeidet sammen med nabokommunene om en bedre
sjøveisforbindelse internt i kommunen og ut av kommunen. Tidsramme: Til politisk
behandling innen mars 2012.
Loppa kommune skal igangsette arbeid med sykefraværsoppfølging. Tidsramme: Til
politisk behandling innen planperioden. Mål skal ned til minimum 7% innen
økonomiplanperioden.

Vedtak i Formannskap- 29.11.2011
Loppa kommunestyre vedtar;
1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2012 vedtas slik det foreligger. Enstemmig.
2. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2012 benyttes maksimale
satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2012. Enstemmig.
3. Det foretas i utgangspunktet ingen lånebaserte nyinvesteringer i 2012 med unntak av allerede
vedtatte investeringer. Enstemmig.

4. Endringer som påvirker driften er lagt frem som egne saker til politisk behandling.
Enstemmig.
5. Rådmannens forslag til budsjett 2012 vedtas med følgende rammer:
Etater
Sentraladministrasjon
Oppvekst og kulturetaten
Helse og omsorg
Driftsavdelingen
Sum Etater

Budsj.2011 Budsj.2012
15 734
17 145
26 429
26 150
36 129
38 883
6 132
6 811
84 424
88 989

Endring
1 411
(279)
2 754
679
4 565

Enstemmig vedtatt.
Det ble votert over Senterpartiets forslag som fikk 3 mot 2 stemmer.
Det ble votert over Loppa Høyres tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Administrasjonsutvalget- 29.11.2011
Loppa kommunestyre vedtar:
1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2012 vedtas slik det foreligger.
2. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2012 benyttes maksimale
satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2012.
3. Det foretas i utgangspunktet ingen lånebaserte nyinvesteringer i 2012 med unntak av allerede
vedtatte investeringer.

4. Endringer som påvirker driften er lagt frem som egne saker til politisk behandling.
5. Rådmannens forslag til budsjett 2012 vedtas med følgende rammer:
Etater
Sentraladministrasjon
Oppvekst og kulturetaten
Helse og omsorg
Driftsavdelingen
Sum Etater

Budsj.2011 Budsj.2012
15 734
17 145
26 429
26 150
36 129
38 883
6 132
6 811
84 424
88 989

Endring
1 411
(279)
2 754
679
4 565

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 25.11.2011
Rådmannen la fram pkt. 5 på møtet.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 25.11.2011
Loppa kommunestyre vedtar:
1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2012 vedtas slik det foreligger.
2. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2012 benyttes maksimale
satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2012.
3. Det foretas i utgangspunktet ingen lånebaserte nyinvesteringer i 2012 med unntak av allerede
vedtatte investeringer.

4. Endringer som påvirker driften er lagt frem som egne saker til politisk behandling.
5. Rådmannens forslag til budsjett 2012 vedtas med følgende rammer:
Etater
Sentraladministrasjon
Oppvekst og kulturetaten
Helse og omsorg
Driftsavdelingen
Sum Etater

Budsj.2011 Budsj.2012
15 734
17 145
26 429
26 150
36 129
38 883
6 132
6 811
84 424
88 989

Enst. Vedtatt.

Behandling i Levekårsutvalget - 25.11.2011
Rådmannen la frem et pkt 5.

Endring
1 411
(279)
2 754
679
4 565

Vedtak i Levekårsutvalget- 25.11.2011
Loppa kommunestyre vedtar:
1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2012 vedtas slik det foreligger.
2. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2012 benyttes maksimale
satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2012.
3. Det foretas i utgangspunktet ingen lånebaserte nyinvesteringer i 2012 med unntak av allerede
vedtatte investeringer.

4. Endringer som påvirker driften er lagt frem som egne saker til politisk behandling.
5. Rådmannens forslag til budsjett 2012 vedtas med følgende rammer:
Budsj.2011 Budsj.2012
Etater
Endring
Sentraladministrasjon
15 734
17 145
1 411
Oppvekst og kulturetaten
26 429
26 150
(279)
Helse og omsorg
36 129
38 883
2 754
Driftsavdelingen
6 132
6 811
679
84 424
Sum Etater
88 989
4 565
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar:
1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2012 vedtas slik det foreligger.
2. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2012 benyttes maksimale
satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2012.
3. Det foretas i utgangspunktet ingen lånebaserte nyinvesteringer i 2012 med unntak av allerede
vedtatte investeringer.

4. Endringer som påvirker driften er lagt frem som egne saker til politisk behandling.

Vedlegg:
-

Rådmannens forslag til budsjett for 2012 med tilhørende kommentarer (Detaljbudsjett sendes
ikke ut - men kan fås tilsendt ved henvendelse til økonomiavdelingen).
Loppa kirkelige fellesråds budsjettforslag 2012.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
-

Statsbudsjettet for 2012

Saksutredning:
Det vises til fremlagte budsjettforslag med tilhørende kommentarer.

Rådmannens vurdering:
Rådmannen anbefaler at det fremlagte budsjettforslaget vedtas som Loppa kommunes budsjett
for 2012.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Driftsavdelingen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
9/11
75/11

10.11.2011
2011/929-0 /
153

Arne Dag Isaksen
arne.d.isaksen@loppa.kommune.no

Utvalg
Havnestyre
Kommunestyre

Møtedato
28.11.2011
13.12.2011

Avgiftsregulativ Loppa Havnedistrikt 2012
Vedtak i Havnestyre- 28.11.2011
Loppa Havn KF vedtar fremlagte forslag til avgiftsregulativ for Loppa Havn KF 2012 med
følgende endringer;
Pkt. 2.1.4. c endres til; Ambulansebåter, redningsfartøy, bergingsfartøy og isbrytere under
utførelse av sin virksomhet.
Pkt. 2.1.4.e endres til 15 meter.
Pkt. 3.2 harmoniseres med kommunens øvrige leiepriser, jfr. prisning av opparbeidede
næringsareal.
Pkt. 3.10 tillegges følgende; Sommerplasser avvikles fra og med 2012.
Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:
Loppa Havn KF vedtar fremlagte forslag til avgiftsregulativ for Loppa Havn KF 2012.
Avgiftene/inntektssiden gjennomgås i 2012.
Det innhentes juridisk kompetanse for oppsigelser og etablering av nye avtaler.

Vedlegg:
Forslag til avgiftsregulativ for 2012.

Saksutredning:
Avgiftsregulativet legges frem slik at man har ett grunnlag for å fakturere inntekter for Loppa
Havn KF. Dessverre grunnet mye fravær hos meg er det ikke blitt tatt høyde for en ny prising
av flytekaiene, ei heller gjennomgang av alle ”avtaler” som bør reforhandles.
Loppa Havn KF skal drive forretningsmessig, og det er nok ett godt stykke før vi er på det
nivået man skulle ønske. Her er det også viktig at det blir en prosess hvor alle sider ved driften
tas opp.
I avgiftsregulativet er det lagt opp til et snitt på 3% økning, som tilsvarer vanlig prisstigning
inneværende år.
Nå er det blitt ett nytt havnestyre, og det tilligger dette organet å sette kursen fremover i Loppa
Havn KF.
Hjemmel for innkreving redigeres inn i forskriftene før disse sendes ut.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
10/11
76/11

09.11.2011
2011/930-0 /
150

Monika Olsen
monika.olsen@loppa.kommune.no

Utvalg
Havnestyre
Kommunestyre

Møtedato
28.11.2011
13.12.2011

Budsjett 2012 - Loppa Havn KF
Vedtak i Havnestyre- 28.11.2011
Det fremlagte budsjettforslaget for Loppa Havn KF 2012 vedtas med følgende tillegg;
Styrergodtgjørelse post 40200 settes til kr 50 000. Inndekkes over disposisjonsfond som
reduseres tilsvarende.
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
Det fremlagte budsjettforslaget for Loppa Havn KF 2012 vedtas.

Vedlegg:
Forslag til budsjett 2012
Notat fra daglig leder av 31.10.2011

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Rådmann

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
63/11
77/11

09.11.2011
2011/838-0 /
100

Monika Olsen
monika.olsen@loppa.kommune.no

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
29.11.2011
13.12.2011

Avsetning til lønnsreguleringsfond 2011
Vedtak i Formannskap- 29.11.2011
Kr. 600 000 avsettes til lønnsreguleringsfond i 2011. Midlene skal gå til styrkning av
lønnsavsetningen for 2012. Fondet skal disponeres av kommunestyret.
Følgende budsjettregulering vedtas:
Driftspost
15010 9000 870
15400 9400 870

opprinnelig budsjett 2011
2 200 000
0

nytt budsjett 2011
1 600 000
600 000

Dette under forutsetning av at regnskapet for 2011 viser mindreforbruk i drift.
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
Kr. 600 000 avsettes til lønnsreguleringsfond i 2011. Midlene skal gå til styrkning av
lønnsavsetningen for 2012. Fondet skal disponeres av kommunestyret.
Følgende budsjettregulering vedtas:
Driftspost
15010 9000 870
15400 9400 870

opprinnelig budsjett 2011
2 200 000
0

nytt budsjett 2011
1 600 000
600 000

Dette under forutsetning av at regnskapet for 2011 viser mindreforbruk i drift.

Saksutredning:
I budsjettprosessen for 2011 budsjetterte vi med ett rentenivå på 4 % for alle innlån. Rentenivået har vært lavere enn det hele
driftsåret. Regnskapsrapporten viser at forbruket på rentene per 09.11.11 er på 60 % av budsjettet for 2011. Da er nesten
samtlige lån for belastet for inneværende år.

Regnskap
2011

Budsjett
%2011 forbr

Ansvar: 9000 Renter
Funksjon: 870 Renter/utbytte og lån
15010 Renter løpende lån
Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån

1.319.686
1.319.686

2.200.000
2.200.000

60
60

Sum ansvar: 9000 Renter

1.319.686

2.200.000

60

Ansvar: 9010 Avdrag på lån
Funksjon: 870 Renter/utbytte og lån
15100 Avdragsutgifter
Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån

3.743.447
3.743.447

4.220.000
4.220.000

89
89

Sum ansvar: 9010 Avdrag på lån

3.743.447

4.220.000

89

TOTALT

5.063.133

6.420.000

79

Rådmannens vurdering:
I forbindelse med budsjettet for 2012 så har ikke rådmannen maktet å avsette bufferen til
lønnsregulering til mer enn 1 million. Dette er etter rådmannens syn svært marginalt. Når
budsjettet for 2012 er så stramt som det er, så burde avsetningen vært større. Hvis det avsettes
midler fra 2011 til 2012 så vil dette fondet kunne belastes hvis det foreslåtte lønnsbudsjettet
viser seg å være for lavt. I motsatt fall vil fondet stå ubrukt og kommunestyret kan omdisponere
midlene.
Følgende budsjettregulering foreslås:
Driftspost
15010 9000 870
15400 9400 870

opprinnelig budsjett 2011
2 200 000
0

nytt budsjett 2011
1 600 000
600 000

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Driftsavdelingen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
3/11
57/11
78/11

09.11.2011
2009/701-0 /
S02

Fred Arne Ulriksen
fred.arne.ulriksen@loppa.kommune.no

Utvalg
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
25.11.2011
29.11.2011
13.12.2011

Sluttbehandling av Klima- og energiplan for Loppa kommune
Vedtak i Formannskap- 29.11.2011
Loppa kommunestyre vedtar framlagt Klima- og energiplan for Loppa kommune.
Planen vedtas med korrigeringer av faktafeil som fremkom på møtet.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 25.11.2011
Planen vedtas med korrigeringer av faktafeil som fremkom på møtet.
Enst.vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar framlagt Klima- og energiplan for Loppa kommune.

Vedlegg:
Klima- og energiplan for Loppa kommune.
Høringsinnspill klima- og energiplanene for Loppa kommune.
Endringer i forhold til høringsinnspill på Klima- og energiplanen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vedtak i kommunestyre PS10/10 datert 5.3.2010.

Saksutredning:
Loppa kommunestyret besluttet den 5.3.2010 PS 10/10, å delta i samarbeidsprosjektet på
utarbeidelse av Klima- og energiplan i samarbeid med Måsøy, Kvalsund og Hasvik kommune.
Flere faktorer, som klimaendringen globalt og energiutgifter lokalt, krever at vi tar tak i
energibruken både internt i kommunen som organisasjon og i samfunnet rundt. Regjeringens
klimamål forutsetter mange tiltak rundt i kommunene, og nå i ”oppstartfasen” er det statlige
tilskudd å hente både til planlegging og fysiske miljøtiltak. Men som alltid er det nødvendig
med godkjente planer for å få utløst tilskudd.
Ecgrup AS har nå etter at planen var til offentlig ettersyn i tidsrommet 11.5.2011- 1.6.2011,
gjort noen endringer i forhold til kommentarene fra høringen. Loppa kommune har fått
oversendt for sluttbehandling lovpålagt klima- og energiplan for Loppa kommune som er
utarbeidet av EcGroup. EcGroup AS er engasjert av Finnmark Fylke for å bistå kommunene
med utarbeidelse av Klima- og energiplan. Loppa kommune kan etter søknad til Enova få
tildelt inntil 100.000 kr for utarbeidelse av klima- og energiplan.

Rådmannens vurdering:
Loppa kommune vedtar vedlagte Klima- og energiplan for Loppa kommune og videresender
planen til Loppa kommunestyre for endelig vedtak.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Rådmann

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
34/11
79/11

08.11.2011
2011/936-0 /
G16

Bjørnar Tollefsen
bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no

Utvalg
Levekårsutvalget
Kommunestyre

Møtedato
25.11.2011
13.12.2011

Smittevern og pandemiplan Loppa kommune
Vedtak i Levekårsutvalget- 25.11.2011
Loppa kommunestyre vedtar fremlagte smittevern og pandemiplan for Loppa kommune.
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar fremlagte smittevernplan for Loppa kommune

Vedlegg:
Smittevernplan for Loppa kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
-

Lov om vern mot smittsomme sykdommer, LOV-1994-05-55, endret fra 01.01.2006.
Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa (2006).
Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste m.v, FOR 200510-11 nr. 1196, med ikrafttredelse 1. januar 2006.
Lov om helsemessig- og sosial beredskap, LOV-2000-06-56, endret fra 01.01.2006.

Saksutredning:
Kommunen er pålagt å beskrive arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer som en egen
delplan innen kommunens helsetjeneste. Smittevernloven pålegger kommunelegen å utarbeide
forslag til kommunal smittevernplan og å organisere og lede dette arbeidet. Kommunestyret gis
myndighet til å iverksette vidtrekkende tiltak under et utbrudd av allmennfarlig sykdom i
kommunene. Dette for å motvirke spredning av sykdommen. Kommunelegen kan utøve
kommunestyrets myndighet i hastesaker.

Ved eventuelle epidemier eller såkalt allmenfarlige sykdommer, må kommunehelsetjenesten ha
en beredskap og prosedyrer for hvordan man lokalt skal håndtere bekjempelsen av aktuell
sykdom og forhindre eller minimalisere videre spredning av smitten. Dette innenfor
rammebetingelsene av foreliggende og påregnelige ressurser.
Planen viser en oversikt over de ressurser, tjenester og tiltak kommunen har for å forebygge og
begrense overføring av smittsomme sykdommer i en normalsituasjon og ved
epidemier/pandemier.
Planen er i stor grad en videreføring av eksisterende smittevernplan, men har i tillegg tatt
hensyn til nye pålegg fra myndighetene mht. krav om pandemiplan og oppbevaring, håndtering
og transport av smittefarlig avfall fra helsetjenesten i kommunen.

Rådmannens vurdering:
Kommunen er lovpålagt å ha en smittevernplan som en delplan innen kommunens
helsetjeneste. Fremlagte plan er en videreføring av eksisterende smittevernplan for Loppa
kommune, med tillegg av to nye kapitler som omhandler pandemier og andre smitteverntiltak
vedrørende oppbevaring, håndtering og transport av smittefarlig avfall fra helsetjenesten i
kommunen.
Med denne planen skal også nye pålegg fra myndighetene gjennom lover og forskrifter være
ivaretatt så langt som mulig. Det anbefales at fremlagt plan godkjennes.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

08.11.2011
2011/847-0 /

Solbjørg Irene Jensen
solbjorg.jensen@loppa.kommune.no

Saknsnr
33/11
80/11

Utvalg
Levekårsutvalget
Kommunestyre

Møtedato
25.11.2011
13.12.2011

Søknad om salgsbevilling - Thomassen AS
Vedtak i Levekårsutvalget- 25.11.2011
I medhold av alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a-c, 3-1 annet ledd og 3-7 gis salgsbevilling med
følgende spesifikasjon
Bevillingshaver:
Styrer:
Alkoholvare:
Salgsareal:
Salg/utleveringssted:

Bevillingsperiode:

Thomassen AS
Thomas Schiffner
Alkoholholdig drikk gruppe 1
80 m2 salgsflate i dagligvarebutikk
Hverdager fra kl. 08.00 til kl. 20.00. Dager før søn- og helligdager fra kl. 08.0018.00 (med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag).
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn og helligdager, 1. og
17.mai og på stemmedagene for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Fra 16.12.2011 til og med 30.06.2012.

Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og
kommunale vedtak.

For den enkelte bevilling betales en årlig avgift fastsatt av kompetent organ i medhold av
alkoholloven § 7-1 og tilhørende forskrifter.
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a-c, 3-1 annet ledd og 3-7 gis salgsbevilling med
følgende spesifikasjon
Bevillingshaver:
Styrer:
Alkoholvare:
Salgsareal:

Thomassen AS
Thomas Schiffner
Alkoholholdig drikk gruppe 1
80 m2 salgsflate i dagligvarebutikk

Salg/utleveringssted:

Bevillingsperiode:

Hverdager fra kl. 08.00 til kl. 20.00. Dager før søn- og helligdager fra kl. 08.0018.00 (med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag).
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn og helligdager, 1. og
17.mai og på stemmedagene for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Fra 16.12.2011 til og med 30.06.2012.

Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og
kommunale vedtak.

For den enkelte bevilling betales en årlig avgift fastsatt av kompetent organ i medhold av
alkoholloven § 7-1 og tilhørende forskrifter.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad av 7.10.2011
Uttalelse fra Politiet
Uttalelse fra Skatt Nord
Dokumentasjon på

Saksutredning:
Thomassen AS søker om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol) for inneværende bevillingsperiode. Samtlige bevillinger for inneværende periode
opphører 30.6.2012.
Tiden for salg det søkes om er fra kl. 10.00 til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før sønog helligdager.
Butikkens åpningstid er vanligvis fra kl. 10.00-13.00 alle dager, men for å bedre servicetilbudet
spesielt i turistsesongen har Thomassen AS gjennomført en mer fleksibel åpningstid. Det er derfor
ønskelig med salgsbevilling innenfor maksimaltiden.
Det søkes om godkjenning av Thomas Schiffner som styrer for bevillingen.
Søknader om nye salgs- og skjenkebevillinger blir rutinemessig, på bakgrunn av alkohollovens
bestemmelser, oversendt til politi, sosialtjenesten, ligningskontor, kemneren, Finnmark
fylkesskattekontor og Finnmark skattefogdkontor, til uttalelse.
Hjemmelsgrunnlag
Det fremgår av alkoholloven § 1-7 at bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det
gis statlig bevilling etter kapittel 5.
Krav om uklanderlig vandel
Vandelskravet omfatter forholdet til alkohollovgivningen, annen lovgivning som har sammenheng med
alkohollovens formål, samt skatte- avgifts- og regnskapslovgivningen.
Vandelskravene skiller seg fra de hensyn bevillingsmyndigheten kan legge vekt på ved at
bevillingsmyndigheten plikter å ta hensyn til vandelskravene.
Kommunestyrets bevillingsvedtak
Nedenfor foretas en generell gjennomgang av det enkelte punkt som er lagt inn i administrasjonens

forslag til vedtak - her fremkommer en del forklaringer samt hvilke rammer loven angår for kommunens
bevillingsvedtak.
Bevillingshaver:
Alkoholloven § 1-4b angir at den som skal være innehaver av bevillingen er den for hvis
regning virksomheten drives, dersom dette er et firma så er det dette som er
bevillingshaver.
Styrer og stedfortreder:
Det fremgår av alkohollovens § 1-7c at for hver bevilling skal det utpekes en styrer med
stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra
kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller
skjenkestedets størrelse.
Salgsareal:
Her er det lagt inn størrelse og hvilket areal hvor salget kan foregå. Bevillingen gjelder
også for et bestemt lokale, det er ikke anledning til å flytte etablissementet uten
bevillingsmyndighetens godkjenning.
Salgstid:
Alkoholloven § 3-7:
Salg og utlevering av øl kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget
opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for
kommunen eller for den enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som er
nevnt foran.
Salg og utlevering av øl er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00
på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan
bestemmes at salg av øl ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte
ukedager. Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai, og
på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og
folkeavstemning vedtatt ved lov.
Bevillingshaver står fritt til å bestemme sin egen salgstid innenfor de rammer som følger av
bevillingsvedtaket og loven.
Alkoholvare:
Under dette punkt fastsettes hvilken type alkoholholdig drikk som kan selges.

Rådmannens vurdering:
Ut fra det som fremgår av søknad og mottatt dokumentasjon oppfyller søker alkohollovens
formelle krav for å få salgsbevilling. Pågrunn av at virksomheten er svært liten er det urimelig å kreve
en stedfortreder.
Ingen av de instanser som har uttalt seg har innvendinger mot at salgsbevilling blir gitt.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
81/11

09.11.2011
2011/940-0 /
080
Utvalg
Kommunestyre

Solbjørg Irene Jensen
solbjorg.jensen@loppa.kommune.no
Møtedato
13.12.2011

Revisjon av reglement for Loppa kommunestyre
Rådmannens forslag til vedtak:
Revidert reglement for Loppa kommunestyre godkjennes.

Vedlegg:
Gjeldende reglement for Loppa kommunestyre.
Forslag til nytt reglement for Loppa kommunestyre.

Saksutredning:
Reglement for Loppa kommunestyre ble vedtatt 10.6.1996. Reglementet har ikke vært revidert
tidligere.
I kommunestyremøte den 10.juni 2011 anmodet kontrollutvalgets leder om at kommunestyret
bør revidere reglementet.
Reglementet er gjennomgått og følgende nye endringer (uthevet med gråfarge) er foreslått og
innarbeidet i det nye forslaget;
§1 Valg og sammensetning
Lagt til et avsnitt om permisjon fra verv i kommunestyret som er vedtatt og angitt i
delegasjonsreglementet.
§4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging.
Endret hvor innkallingen skal kunngjøres. Endringen er mer i tråd med dagens praksis og
ønsker.

§10 Inhabilitet
Gjengir Forvaltningslovens og Kommunelovens habilitetsbestemmelser.
§19 Interpellasjoner og spørsmål

Foreslår nytt pkt c som først og fremst må betraktes som ”kjøreregel” på hva som kreves for at
den som spør skal kunne vente å få et utfyllende svar i det aktuelle møtet.

§ 20 Deputasjoner
Nytt avsnitt om innbyggerinitiativ. Bestemmelse i kommuneloven som trådte i kraft 1.juli
2003.
§22 Bokføring av forhandlingene
Ny bestemmelse om godkjenning av kommunestyrets møteprotokoll.
§23 Lovlighetskontroll
Tatt med i reglementet frist for å kreve lovlighetskontroll.

Rådmannens vurdering:
Reglementet inneholder regler for behandling av saker i kommunestyret, ordførers møteledelse
og hvordan kommunestyrerepresentantene skal forholde seg under møtene.
Rådmannen anbefaler kommunestyret å godkjenne fremlagte forslag til nytt reglement.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Rådmann

Dato:
Arkivref:

10.11.2011
2010/618-0 /

Bjørnar Tollefsen
bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no

Saknsnr
82/11

Utvalg
Kommunestyre

Møtedato
13.12.2011

Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten og NAV Loppa
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten
Sosialtjenesten og NAV Loppa til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
Som en oppfølging av dette ber kommunestyret rådmannen iverksette følgende tiltak:
1) Foreta en gjennomgang av kommunens deltakelse i styringen av de kommunale oppgavene
(sosialtjenesten) ved NAV Loppa.
2) Initiere og iverksette relevante tiltak for at målsetningene med samordningen i NAV Loppa
blir ivaretatt, spesielt i forhold til tverrfaglig arbeid, tilgjengelighet, oppfølging av brukere
og brukermedvirkning.
3) Gjennomgå rutinene i saksbehandlingen slik at dette sikrer at kravene i forvaltningsloven
og Lov om sosiale tjenester i NAV blir etterlevd fullt ut.
4) Utarbeide rutiner for internkontroll for de kommunale oppgavene ved NAV Loppa
(sosialtjenesten) som er i tråd med kravene i Lov om sosiale tjenester i NAV § 5 og
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
5) Samarbeidsavtalen mellom NAV Finnmark og Loppa kommune legges frem for
kommunestyret til orientering.

Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Sosialtjenesten og NAV Loppa
Saksfremlegg utarbeidet av KUSEK
Særutskrift fra møtet i kontrollutvalget 9.9.2011

Saksutredning:
På vegne av kontrollutvalget forelegges saken til behandling i kommunestyret.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Rådmann

Dato:
Arkivref:

21.11.2011
2011/966-0 /

Bjørnar Tollefsen
bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no

Saknsnr
83/11

Utvalg
Levekårsutvalget
Kommunestyre

Møtedato
13.12.2011

Kandidater til styrene for helseforetakene
Rådmannens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre foreslår ………………………………… som kandidat til styre for Helse
Finnmark HF 2012 – 2014

Vedlegg:
Vedlegg
1 Invitasjon til å foreslå kandidater til styrene for
helseforetakene
2 Helse Finnmark oppnevning av nytt styre

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:
Det vises til vedlagte invitasjon fra Helse Finnmark.

Rådmannens vurdering:
Saken legges frem uten innstilling da dette er en politisk oppnevning.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Rådmann

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
84/11

29.11.2011
2009/598-0 /
G10

Bjørnar Tollefsen
bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no

Utvalg
Kommunestyre

Møtedato
13.12.2011

Ny oppnevning av arbeidsgruppe - Samhandlingsreformen
Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Kommunestyrevedtak av 23.4.10

Saksutredning:
Det vises til kommunestyrevedtak av 23.04.2010, jfr vedlegg.

Rådmannens vurdering:
Det er nødvendig å foreta ny oppnevning av arbeidsgruppen som skal se på hvordan
Loppa kommune selv best kan utvikle sine egne helsetjenester og kompetanse for å
imøtekomme Samhandlingsreformens utfordringer lokalt.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

30.11.2011
2011/995-0 /

Solbjørg Irene Jensen
solbjorg.jensen@loppa.kommune.no

Saknsnr
85/11

Utvalg
Kommunestyre

Møtedato
13.12.2011

Søknad om fritak som varamedlem i Eldrerådet
Rådmannens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre imøtekommer søknaden fra Kjell Kiil om fritak som varamedlem til
eldrerådet for hele valgperioden. Fritak gis med hjemmel i kommuneloven § 15 pkt.2.
Som nytt medlem velges………

Vedlegg:
Ingen

Saksutredning:
Kjell Kiil søker om fritak fra sitt vev som medlem av eldrerådet. Dette av helsemessige
grunner.

Spørsmål om fritak fra kommunale verv er behandlet i kommunelovens §
15 -2.ledd og lyder;
Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke
uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Rådmannens vurdering:
Rådmannen vil ut fra de grunner som er oppgitt, tilrå at Kjell Kiil innvilges fritak for sitt vev
som varamedlem av eldrerådet. Kommunestyret velger nytt varamedlem for vedkommende.

