Loppa kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Sakene:

046/05 - 061/05

Dato:

16.12.2005

Møtested:

Loppa Rådhus, kommunestyresalen

Tidspunkt:

9:00

Følgende medlemmer møtte:
Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen, Bård Jahr, Beate Kiil, Ann H Johansen, Tor Kyrre Olsen,
Ståle Johansen, Annfrid Slettvoll, Helene Benjaminsen, Per Sandnes, Ann Tove Wilhelmsen,
Arild Amundsen. I alt 12 representanter.
Følgende medlemmer møtte ikke:
Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal, Hans Roald Johnsen, Sigurd Henriksen, Arnleif Iversen og
Bjarte Takvam
Følgende varamedlemmer møtte:
Bård Jahr, Annfrid Slettvoll, Per Sandnes
Følgende fra administrasjonen møtte:
Rådmann, Johanna Isaksen, Tommy Hansen, Monika Olsen
Merknader:
Organist Stephen Jones viste frem bilder fra sin tur fra Nordkapp til Lindesnes.

PS 046/05

REFERATSAKER

RS 010/05

BREDBÅND I VESTRE LOPPA

RS 011/05

SAK OM RENOVASJONSGEBYR KOPI AV SKRIV TIL
TORMOD HENRIKSEN

RS 012/05

Særutskrift: SØKNAD OM FINANSIERING VEDR. KJØP AV
FISKEBRUKET I BERGSFJORD

RS 013/05

BUDSJETT 2006 OG ØKONOMIPLAN MED
LANGTIDSBUDSJETT 2006-2009

PS 047/05

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
Tommy Hansen innvilges fritak fra politiske verv pågrunn av hans nye arbeidssituasjon.
Enstemmig vedtatt.

PS 048/05

BUDSJETT 2006 - LOPPA HAVN KF

Forslag til vedtak:
Forslag til budsjett Loppa havn KF for 2006 vedtas.
Vedtak i Havnestyret - 02.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 049/05

PÅVIRKBARE EGENINNTEKTER 2006

Forslag til vedtak:
Kommunestyret fastsetter følgende endring av kommunale betalingssatser innen
driftsavdelingen for 2006:
1. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og tjenester
Utleie av maskiner, verktøy etc. i henhold til driftsavdelingens prisliste for 2005 økes med 2
%.
2. Vannforsyning
Vannavgiften økes med 2 % for arealberegningen, vannmåler og tilknytningsavgift.
3. Avløp og rensing
Kloakkavgiften økes med 2 % for arealberegningen, vannmåler og tilknytningsavgift.

4. Slamtømming
Avgiften for slamtømming økes med 2 % for å dekke inn underskuddet på slamtømmingen.
5. Renovasjon
Ingen økning.
6. Feiing
Feieavgiften økes med 2 %.
7. Kommunale leiegårder
Husleien økes med 2 %.
8. Byggesaksgebyrer
Gebyrene økes med 2 %.
9. Oppmålingsgebyr
Gebyrene og festeavgiften økes med 2 %.

Vedtak i Formannskapet - 02.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 09.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.
Bård Jahr fikk permisjon og fratrådte.

PS 050/05

ÅRSBUDSJETT 2006 OG ØKONOMIPLAN 2006 - 2009

Forslag til vedtak:
1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2006 for Loppa kommune vedtas slik det foreligger.
2. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2006 benyttes maksimale satser, jfr.
Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2006.
3. Det foretas ingen lånebaserte nyinvesteringer.
4. Kommunale avgifter og gebyrer er fastsatt og regulert inn i budsjettet i henhold til
Vedtak i Formannskapet - 02.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.
Behandling i Levekårsutvalget - 09.12.2005:
Arbeiderpartiets gruppe foreslo følgende:
Viser til Sør-Tverrfjord bygdelag’s uttalelse i forhold til rådmannens budsjettkommentarer.
Tilleggsinnstilling til formannskapets vedtak:

Utekontordagene opprettholdes i vinterhalvåret, fortrinnsvis januar-april i Sør-Tverrfjord. I
resten av året blir Sør-Tverrfjord og Sandland sammenslått med mulighet for bytting av
kontorsted. Dette som en prøveordning og evalueres innen 1.09.06.
Det forutsettes at transportordning Sør-Tverrfjord - Sandland har en tilfredsstillende
løsning.
Vedtak i Levekårsutvalget - 09.12.2005:
Formannskapets innstilling med AP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyret - 16.12.2005:
AP v/Annfrid Slettvoll foreslo:
Som formannskapets innstilling med Arbeiderpartiets tilleggsforslag .
Uttalelse til budsjettet ble levert fra Arbeiderpartiet som følgende:
Loppa kommunestyre legger nå frem et budsjett med samme tjenestenivå som i 2005.
Dette er et resultat av en ny kurs for mindre kommuner etter Stortingsvalget i høst, og som
har signalisert en satsing på også mindre kommuner fremover.
Vi har i de siste to årene vært tvunget til å si opp dyktige medarbeidere, noe som igjen har
medført et dramatisk fall i folketallet.
Takket være lojale og innsatsvillige ansatte har Loppa kommune klart å tilby gode tjenester
til våre innbyggere hvor innstramminger og oppsigelser har vært hverdagen for alle.
For året 2006 er det fortsatt stramme økonomiske føringer, men som gir muligheter for
kreative løsninger på vanskelige oppgaver.
Loppa kommune har lojalt fulgt opp Stortingets satsing på eldereformen og bygd ut tjenesten
i tråd med Stortingets vedtak, noe som har medført økt lånebelastning.
Rentenivået i 2006 er en utfordring som hele tiden vil være en faktor som kan endre
forutsetningene for å holde budsjettbalansen.
Ellers er lønnsoppgjøret i 2006 svært viktig om hvorvidt forutsetningene i vårt budsjett
oppfylles. Pensjonskostnadene er også økt betydelig med hele 3 % som alene utgjør nærmere
1.8 mill.kr i merkostnader.
Næringsutvikling vil fortsatt være svært viktig for Loppa-samfunnene, og her er det en del
lysninger når det gjelder sysselsettingen med å få flere hender i arbeid.
Loppa kommune satser på intern solidaritet og samhold, som medfører at å være bosatt i
Loppa gir trygghet i hverdagen.
Stortingets bevilgning til vanskeligstilte kystkommuner ble mer eller mindre en flopp som
ikke har gitt de fire kystkommunene den uttellingen som var forventet.
Loppa kommune er en ressurskommune innen oppdrett og fiskeri og vil fortsatt være en
seriøs aktør i denne utviklingen med seriøse aktører..

Loppa kommunestyre oppfordrer derfor våre innbyggere til å være med i et partnerskap med
kommunen gjennom utviklingslagene, og synliggjøre våre fortrinn.
Året 2006 vil fortsatt ha store utfordringer og her er det viktig at samhandling internt og
eksternt står i fokus.
En ny fiskeripolitikk er svært viktig om kystsamfunnene skal ha noen utviklingsmuligheter
og bestå i fremtiden. Her er forventningene store til en ny fiskeripolitikk som setter
samfunnsmessige kriterier foran profitthensyn, slik det har vært i de senere år.
Loppa kommune vil fortsatt arbeide med effektivisering og rasjonalisering innen områder
som er naturlig. Det vil også bli arbeidet aktivt innen Regionråd og interkommunalt
samarbeid for å sikre best mulig tjenesteyting til våre innbyggere.
Bredbånd til områder i vår kommune som ikke har fått dette, vil være en prioritert oppgave
og betinger at Fylkeskommunen og andre aktører er med i prosessen.
Loppa kommune vil også bruke 2006 til å profilere reiseliv og det gode liv i Loppa. Her vil
det være et felles utfordring for alle som har interesser for å skape en trygg fremtid i vår
kommune.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
Formannskapets innstilling med tillegget fra levekårssutvalget ble vedtatt mot 1 stemme.
Budsjettuttalelsen ble enstemmig vedtatt.

PS 051/05

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre fritar Vigdis Guttormsen som meddommer ved Alta Tingrett ut
inneværende periode.
Vedtaket er gjort i medhold av domstolloven § 81.
Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 052/05

OVERFORMYNDERI

Forslag til vedtak:
Beate Martinsen velges som overformynder for 4 år. Som hennes varamann er Ann H.
Johansen valgt for 2 år.
Som varamann for overformynder Bjarte Takvam velges Halvor Pettersen for 2 år.

Vedtak i Kommunestyret - 04.11.2005:
Som nytt medlem i Overformynderiet velges Beathe Martinsen med Ann H. Johansen som
varamedlem. Valgt for 2 år.
Enst. Vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 053/05

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON –
INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rapporten om inkluderende arbeidsliv til orientering. Det er positivt at det fortsatt
arbeides med IA-avtalen og forhold som vedrører den.
Tiltak for ytterligere reduksjon i sykefravær bør prioriteres.

Vedtak i Formannskapet - 02.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 054/05

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for forvaltningsrevisjon utarbeides
hvert annet år. Blant fokusområdene i perioden 2005 – 2007 prioriteres:

1.
2.
3.
4.

Beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester
Økonomisk sosialhjelp
Inventar og oppbevaring av utstyr
Saksbehandling av enkeltvedtak

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der
kontrollutvalget finner det nødvendig.

Vedtak i Formannskapet - 02.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 055/05

SERVICEPORTAL FOR VEST-FINNMARK

Forslag til vedtak:
Loppa kommune slutter seg til prosjektet felles serviceportal for Finnmark. Kommunen vil prioritere
prosjektet tilstrekkelig gjennom å frigjøre administrativ kapasitet til nødvendig eget arbeid.

Vedtak i Formannskapet - 02.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 056/05

FELLES STRATEGISK PLATTFORM FOR VESTFINNMARK REGIONRÅD

Forslag til vedtak:
Det framlagte forslag til felles strategisk plattform for Vest-Finnmark regionråd og forslaget
til organisering av samarbeidet i rådet vurderes som et godt grunnlag å bygge
regionsamarbeidet på i framtida.
Kommunestyret vedtar derfor å slutte seg til felles strategisk plattform og forslag til
organisering av samarbeid.
Vedtak i Formannskapet - 02.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt
Behandling i Kommunestyret - 16.12.2005:
AP v/Tor Kyrre Olsen foreslo følgende til regiontinget:
Ann H Johansen
Marie Pedersen
Bård Jahr
Varamenn:
Annfrid Slettvoll
Ståle Johansen
Tor Kyrre Olsen
Kystpartiet v/Arild Amundsen foreslo følgende til regiontinget:
Arild Amundsen
Varamenn:
Ann Tove Wilhelmsen
Per Sandness
Arnleif Iversen
Sigurd Henriksen
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Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.
Valg av regionting ble som AP’s og Kystpartiet’s forslag. Enstemmig vedtatt.

PS 057/05

VEDRØRENDE KOMMUNALE AVGIFTER

Forslag til vedtak:
I medhold av forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall osv. §4 nr. 2 innvilges ikke fritak
for renovasjonsavgift på eiendommen gnr.8, bnr.53 i Sør-Tverrfjord i Loppa kommune.
Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
Pågrunn av at kommunestyret som klageorgan ikke er beslutningsdyktig utsettes saken til
neste møte.
Enstemmig vedtatt.

PS 058/05

ENØK TILTAK PÅ SKOLER I LOPPA KOMMUNE

Forslag til vedtak:
Det vedtas å iverksette følgende ENØK-tiltak:
Høgtun skole kr 55.000,Høgtun barneskole kr 35.000,-.
Nuvsvåg skole kr 60.000,Bergsfjord skole kr 60.000,Sandland skole kr 80.000,-.
Tiltakene finansieres ved bruk av ekstraordinært aksjeutbytte.
Vedtak i Formannskapet - 02.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
Som innstillinga med følgende tillegg.
Dersom midlene ikke brukes i 2005 må disse overføres til 2006. Enstemmig vedtatt.

PS 059/05

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Forslag til vedtak:
Det foretas eierskapskontroll i alle selskaper inneværende planperiode. Kontroll av VEFIK
IKS som selskap vurderes av kontrollutvalget.
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for selskapskontroll
utarbeides hvert annet år.
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nødvendig.
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Kommunestyret pålegger selskap som er underlagt selskapskontrollen å sende årsregnskap,
årsberetning, revisjonsberetning, nummererte brev fra revisor, møteinnkallinger og
protokoller fra generalforsamling/representantskap og styremøte til kommunens
kontrollutvalg og revisor.
Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 060/05

INNTEKTSSYSTEMUTVALGETS UTREDNING – NOU
2005: 18 – HØRINGSUTTALELSE

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre har forståelse for at det har vært – og er nødvendig å foreta endringer i
forhold til fordeling av kommunenes frie inntekter.
Loppa kommunes var en av kommunene som tapte aller mest på omleggingen i perioden
2002 – 2006. Kort kan her nevnes at vi tapte stort på følgende sentrale kriterieendringer:
•
•
•
•

Det ekstraordinære skjønnet skal avvikles – og er nå avviklet i 2006
Nye bosettingskriterier skal innføres i kostnadsnøkkelen
Skatteandelen skal trappes opp
Inntektsutjevningen skal økes

Dette har konkret medført at vi de siste årene har effektivisert, rasjonalisert og modernisert
alle våre driftssider i et gedigent omfang. Loppa kommune har fjernet totalt i overkant av 34
årsverk, eller om lag 20 % av sin samlete arbeidsstyrke. Vi opplever derfor at vi ikke har mer
å gå på hva angår innsparingsmuligheter, uten at dette går på bekostning av en noenlunde
forsvarlig drift.
Loppa kommunestyre hadde derfor store forventninger til inntektsutvalgets utredning, og vi
forutsatte at man ville se virkningene av tidligere endringer i en sammenheng med totaliteten i
nytt system. Videre var vi svært tilfredse med signalene om at kommuner som bl.a. på
bakgrunn av geografiske forhold er ufrivillig dyre i drift, ikke skulle straffes for dette gjennom
innføring av nytt system.
Vi har forståelse for at man i et nytt inntektssystem må skjele til kommunestruktur og nye
sammenslutninger. Loppas geografiske forhold og forutsetninger er imidlertid av en slik
karakter at det vil være direkte urimelig å forvente at vi skal kunne delta i en
kommunestrukturendring.
Vi har ved tidligere systemendringer etterlyst avbøtende tiltak for de kommunene som kom
dårligst ut. I så måte finner vi det fornuftig at man denne gang foreslår å innføre et
inntektsgaranti tilskudd.
Men siden vi var en av de største taperne ved forrige systemrevisjon, finner vi det helt
urimelig at vi nok en gang kommer på topp ti-listen over de største taperne i forhold til ny
utredning.
Dette fordi konsekvensene hos oss vil bli en helt umulig økonomisk situasjon, med utarming
av tjenestenivået til en standard som ingen kommune kan være bekjent av å ha.
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Vi ber derfor om at man i det videre arbeidet også tar stilling til endringene som ble
gjennomført i perioden 2002 – 2006, og at man forsøker å fange opp kommuner som kommer
i en helt urimelig situasjon etter prognosert totalbilde gjennom disse endringene.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 061/05

SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV FESTET TOMT PÅ
KRÆKEN

Forslag til vedtak:
1. Volden Group AS får overta festet tomt inklusive kai og kaikrane på Kræken
industriområde for kr 40.000,-.
Vedlagte målebrev viser

tomteområdet.

2. Kommunen inngår en avtale med Volden Group AS om bruksrett ved
kommuale/offentlige behov.
3. Ved opphør og/eller avvikling tilbakefaller tomten Loppa kommune.
Vedtak i Formannskapet - 02.12.2005:
1. Volden Group AS får overta festet tomt inklusive kai og kaikrane på Kræken
industriområde for kr 40.000,-.
Vedlagte målebrev viser tomteområdet.
2. Kommunen inngår en avtale med Volden Group AS om bruksrett ved
kommuale/offentlige behov.
3. Ved opphør og/eller avvikling tilbakefaller tomten Loppa kommune.
4. Beløpet avsettes til investeringsfond ved driftsavdelingen.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2005:
1. Volden Group AS får overta festet tomt inklusive kai og kaikrane på Kræken
industriområde for kr 40.000,-.
Vedlagte målebrev viser tomteområdet.
2. Kommunen inngår en avtale med Volden Group AS om bruksrett ved
kommuale/offentlige behov – og øvrig adkomst i forhold til vegbehov.
3. Ved opphør og/eller avvikling tilbakefaller tomten Loppa kommune.
4. Beløpet avsettes til investeringsfond ved driftsavdelingen.
Enstemmig vedtatt.

