Status for iverksettelse av kommunestyrevedtak valgperioden 2011 – 2015

Status oppsummert:
Antall saker
Herav:
- Iverksatt
- Delvis iverksatt
- I arbeid
- Ikke påbegynt
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2014

Ansvarlig sektor:
Sentraladm. = sentraladministrasjonen som innbefatter rådmannskontoret, næringsavdeling, økonomiavdeling
HO-etat = helse- og omsorgsetaten – pleie- og omsorg, NAV, barnevern, helsestasjon, legekontor
OK-etat = oppvekst- og kulturetaten – skoler, barnehage, SFO, ungdomskonsulent
Driftsavd. = driftsavdelingen – serviceavdelingen, renholdsavdelingen

= betyr at kommunestyrets vedtak er iverksatt/ saken er avsluttet
= betyr at saken er under arbeid, delvis iverksatt eller ikke påbegynt. Dette
er saker administrasjonen skal jobbe videre med

Gjennomførte vedtak for årene 2011 – 2012 vises ikke i denne oversikten.

PS Sak Saken gjelder
nr

Kommunestyrets vedtak

Ansvarlig
sektor

Status

Kommentar

HO-etat/ Erla
Sverdrup

Ikke
påbegynt

HO-etat/ Erla
Sverdrup

Ikke
påbegynt

NAV-leder kunne ikke
møte til det oppsatte
eller påfølgende møter.
HO-sjef setter dette på
dagsorden slik at
vedtaket kan
iverksettes.
Saken har drøyd ut i
tid på grunn av
bemanningssituasjonen
i HO-etat. Denne vil
bli en del av en samlet
gjennomgang av
rutiner i HO-etat.

Alle

Delvis
iverksatt

2011
48/11

Referatsaker

66/11

Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten og
NAV Loppa

Kommunestyret ønsker å få en orientering av NAV-leder om målekort, statusrapport,
tiltaksplan på januarmøtet.

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.

75/11

Budsjett 2012

Levekårsutvalget skal holdes orientert om arbeidet slik at det blir en politisk
forankring.
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

Pkt 1 til 5 er gjeldende
budsjett for 2012.
Kulepunktene:

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:
Budsj.2011
Etater
Budsj.2012
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

88 989

4 565

Sum Etater

Nytt pkt 6 til rådmannens innstilling;
Loppa kommunestyre ber administrasjonen utrede økonomiske konsekvenser av å
innføre eiendomsskatt på verker og bruk i Loppa kommune.
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 i løpet av 2012.
Loppa kommune skal igangsette arbeidet med ny skolestruktur. Tidsramme:
Til politisk behandling i løpet av mars 2012.
Loppa kommune skal igangsette arbeidet med eierskapsmelding.
Tidsramme: Til politisk behandling i løpet av 2012.
Loppa kommune skal igangsette arbeidet sammen med nabokommunene om
en bedre sjøveisforbindelse internt i kommunen og ut av kommunen.
Tidsramme: Til politisk behandling i løpet av mars 2012.
Loppa kommune skal igangsette arbeid med sykefraværsoppfølging.
Tidsramme: Til politisk behandling innen planperioden. Mål skal ned til
maks 7% innen økonomiplanperioden.

1. Det er ikke igangsatt
en prosess som har til
hensikt å få politisk og
administrativ prosess
tilpasset hverandre. I
forbindelse med
tilsetting av HO-sjef
avklarte rådmannen
via ordfører med alle
gruppelederene at
stillingen skulle
utlyses og besettes.
2. Ny skolestruktur
lagt frem til politisk
behandling.
3. Arbeidet med
utarbeidelse av
eierskapsmelding er
ikke igangsatt på
grunn av
bemanningssituasjonen
. Det vurderes kjøp av
denne tjenesten.
4. Arbeidet mot
nabokommunene om
bedre
sjøveisforbindelse er
ikke igangsatt. Det har
vært arbeidet med
intern kommunikasjon.
5. Administrasjonen
jobber kontinuerlig
med
sykefraværsoppfølging
hvor målet er redusert

2/12

Salg av industriområde

Ordføreren og rådmann gis fullmakt til å forhandle med Grieg Seafood Finnmark AS
om salg av kommunens industriareal i Kreken.
Det forutsettes at området skal brukes til næringsformål, jfr reguleringsplan for
området.
Forhandlingsresultatet skal godkjennes av kommunestyret.

Sentraladm/
Bjørnar
Tollefsen
Driftsavd./
Fred-Arne
Ulriksen

I arbeid

15/12

Heis Øksfjord Helsesenter
tilbud

Driftsavd./
Driftssjef

I arbeid

21/12

Tilleggsbevilgning
Vassdalen Industriområde

Loppa kommunestyre delegerer til Rådmannen å anta tilbud på renovering/skifting av
heis på Øksfjord Helsesenter for en ramme på kr. 920 000.- eskl.mva.
Finansieringen gjøres bed bruk av fond som følger:
Fritt disposisjonsfond 256 5009
Kr 663 000.Heis Øksfjord Helsesenter 256 5066
” 257 000.Det foretas følgende budsjettregulering:
D 32320 3610 253
Kr 920 000.K 39400 3610 253
” 920 000.Rådmannen administrerer prosjektet slik at denne ferdigstilles snarest slik at
situasjonen for brukerne blir stabil.
Loppa kommunestyre vedtar følgende:

Sentraladm./
Camilla
Hansen

Ikke
påbegynt

1. Låneopptak for tilleggsfinansiering på inntil kr 2.000.000 i forbindelse med
prosjektet Vassdalen industriområde tas opp med en nedbetalingstid på 30 år.
2. Lånet tas opp med fast renteavtale.
3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet, jfr. Finansreglementets pkt. 9 a

sykefravær. Lederne
opplæres og oppfølges
i deres
sykefraværsarbeid.
Det har vært
gjennomført samtaler
med Grieg Seafood om
overdragelse av
eiendom. Saken kan
imidlertid ikke
avsluttes før det har
vært foretatt
oppmåling og
gjennomgang av
grensene mellom de
ulike eiendommer. En
tar sikte på at dette
gjøres sommeren 2013
og at saken da legges
frem til
kommunestyret for
endelig behandling.
Det har vært jevnlig
kontakt med Schindler
og det er opplyst at
man ser på nye
teknologiske løsninger
som er bedre enn hva
som er gitt tilbud på.

Lånet vil bli tatt opp i
2013.

26/12

Innføring av eiendomsskatt
i Loppa kommune

Loppa kommune vedtar å innføre eiendomsskatt på verk og bruk og annen
næringseiendom i hele kommunen. Det årlige eiendomsskattevedtaket om første
gangs utskrivning gjøres i juni møtet.

Sentraladm./
Camilla
Hansen

I arbeid

Sentraladm./
Terje Haugen

I arbeid

Finansiering av takseringsarbeid, inntil kr. 160 000 finansieres ved bruk av fond for
næringsrelaterte prosjekter 2565058. Tilsvarende sum avsettes tilbake til fondet
2565058 ved 1. års utskrivning av skatten. Budsjettregulering gjøres i hht vedtaket.

27/12

Oppstart kommuneplan

Arbeidet med kommuneplan 2013-2024 for Loppa kommune startes opp i løpet av
april 2013.
Plangruppa, som i henhold til planprogrammet skal utarbeide samfunnsdelen, vil bli
nedsatt i egen sak på et senere tidspunkt.

28/12

Planprogram for
kommuneplanens
samfunnsdel 2013-2014 ut
på høring

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 sendes ut på høring og
legges til offentlig ettersyn, med sikte på endelig vedtak i kommunestyrets møte 14.
september 2012.

Sentraladm./
Terje Haugen

I arbeid

34/12

Drift av kaier og
havneinnretninger

Loppa kommunestyre vedtar å overføre ansvaret for all drift og utvikling av alle
kaier/kaianlegg til Loppa Havn KF. I dette ligger også et totalansvar for eksisterende
og fremtidige økonomiske forpliktelser innenfor de bestemmelser som gjelder i
medhold av kommunelov og vedtekter gitt av Loppa kommunestyre.

I arbeid

47/12

8/54 - Kjøp av vertikaldelt
tomannsbolig i SørTverrfjord

Loppa kommunestyre vedtar å selge eiendommen Gnr 8 Bnr 54 ”Lyngvoll” i SørTverrfjord til høystbydende jfr. kommunestyrets vedtak PS 67/11.
Høyeste bud innen 2.mai 2012, ved tilbudsfrist kl 13:30 var kr. 330 500,Loppa kommune skriver kjøpekontrakt med kjøper og skjøte.
Salget vil bli gjennomført i etterkant etter at leietakerne har fått oppsigelse av
leieforholdet, det er 1 måneds oppsigelse i følge leiekontrakt.

Driftsavd/
Sentraladm.
Driftssjef/
Camilla
Hansen
Driftsavd./
Fred-Arne
Ulriksen

I arbeid

Arbeidet med
innføring av
eiendomsskatt er i
gang. Ansatte og
politikere har vært på
opplæring. Vedtaket
kan ikke fullt
iverksettes før en
avsetter tilbake til fond
ved utskriving av
eiendomsskatt.
Saken er ikke iverksatt
da kommuneplanlegger har fratrådt
sin stilling. Det
arbeides med å se på
hvordan en skal
organisere dette
arbeidet fremover
Saken har vært på
høring. Imidlertid
mangler endelig
vedtak i
kommunestyret.

I forbindelse med
inngåelse av
kjøpekontrakt har
kjøper fremmet
følgende pr epost:
”I forbindelse med
kjøpekontrakten, må
det avklares hvem som
tar kostnadene med

setningsskaden på
boligen som ikke var
beskrevet av selger.
Setningsskaden var
heller ikke synlig
grunnet tildekking av
snø ved min befaring
før budrunde. Skaden
ble oppdaget og varslet
etter at bud var
stadfestet.”
Loppa kommune
samarbeider med
advokat for å løse
denne saken. Dersom
dette får betydning for
salgssummen vil saken
bli fremlagt til ny
politisk behandling.

48/12

50/12

11/80 - Søknad om erverv
av tomt

Føringer for kommunens
alkoholpolitikk for
perioden 2012-2016

Loppa kommunestyre opphever vedtak i sak 42/94.
Loppa kommunestyre vedtar å selge kaianlegget under bygningen Damperiet og 1
meter av kai rundt bygget til Arne Torbjørn Rønnings dødsbo.

Driftsavd./
Fred-Arne
Ulriksen

I arbeid

Ny eier vil måtte påregne noen omkostninger i forbindelse med overdragelsen, men
selve kaia selges for kr 1,-.
Signalene fra kommunestyret tas med i det videre arbeidet med rullering av
rusmiddelplan.

HO-etat/ Erla
Sverdrup

Ikke
påbegynt

Saksbehandler er
fortsatt i dialog med
dødsbo/ ny eier om
denne saken. Videre
status oppdateres her
når det foreligger.
Arbeidet med rullering
av alkoholpolitisk plan
er ikke kommet i gang
på grunn av vakanse i
stillinger. Det tas sikte
på et nært samarbeid
med Levekårsutalget
under utarbeidelsen
slik at en sikrer at
politiske signaler/
føringer blir
hensyntatt.

53/12

Innføring av eiendomsskatt
i Loppa kommune

1.

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 vedtar Loppa kommune å
innføre eiendomsskatt for verk og bruk og annen næringseiendom i hele
kommunen fra og med skatteåret 2013:

Sentraladm./
Camilla
Hansen

I arbeid

Arbeidet med
innføring av
eiendomsskatt er
startet.
Takseringsarbeidet
forventes gjennomført
vår/sommer 2013.
Innkreving fra og med
januar 2014.

Driftsavd./
Driftssjef

Delvis
iverksatt

Videre fremddrift i
etableringen av et
kommunalt
boligforetak er stoppet.

Utskrivingsalternativer, jf § 3
d) bare verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen
2.

Eiendomsskattesatsen er to promille.

3.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

4.

68/12

Etablering av nytt
kommunalt boligforetak i
Loppa kommune

Vedlagte skattevedtekter vedtas og benyttes ved taksering og utskriving av
eiendomsskatt.
Det etableres ikke et egent KF for boliger i Loppa. Loppa kommune utarbeider en
tilstandsrapport over alle boliger i kommunen.
Kommunen har behov for at følgende utarbeides:
-Boliger til egne ansatte
-Boliger til sosiale behov

Så snart ny driftssjef er
på plass vil arbeidet
med resten av vedtaket
komme i gang. Videre
fremdrift oppdateres
her.

Boliger som det ikke er behov for selges til markedspris.

74/12

Tilleggsbevilgning
Bergsfjord skole

Loppa kommune iverksettes Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS anbefalinger i
rapport 2012 pk. 0,3:
- utarbeider overordnet politiske mål og strategier for eiendomsforvaltningen.
- utarbeider vedlikeholdsplaner for kommunale bygg.
- innfører rutiner som sikrer at det foretas jevnlig rapportering til kommunestyret om
planlegging og gjennomføring av eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold.
- utarbeider realistiske budsjett for bygningsvedlikehold, som omfatter alle kjente
utgiftsposter og som bygger på forventet utvikling.
Loppa kommunestyre vedtar følgende tilleggsbevilgning til Bergsfjord skole;
1.
2.

Kr 271.000,- eks mva til innkjøp av inventar. Beløpet er redusert med kr
44.000,- da innkjøp av smartboard er avsatt i budsjett for 2012.
Kr 100.000,- til gjennomføring av lovpålagt oppgave – flytting av vaskerom
fra fyrrom.

Investeringen finansieres gjennom økt låneopptak til utbyggingen av tilbygg ved
Bergsfjord skole. Refundert mva tilbakeføres investeringsprosjektet.

Sentraladm./
Camilla
Hansen

I arbeid

Budsjettregulering
foretatt. Lån ikke tatt
opp.

85/12

Forvaltningsrevisjonsprosjekt
Eiendomsforvaltning og
bygningsvedlikehold

86/12

Avtaler
samhandlingsreformen

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten
Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold til orientering, og slutter seg til
rapportens anbefalinger.
Kommunestyret ber rådmannen besørge følgende:
Utarbeide overordnede politiske mål og strategier for eiendomsforvaltningen
Utarbeide vedlikeholdsplaner for kommunale bygg
Innføre rutiner som sikrer at det foretas jevnlig rapportering til Teknisk, plan
og næring om planlegging og gjennomføring av eiendomsforvaltning og
bygningsvedlikehold.
Utarbeide realistiske budsjett for bygningsvedlikehold, som omfatter alle
kjente utgiftsposter og som bygger på forventet utvikling.
Loppa kommunestyre godkjenner avtalen/e som er framforhandlet mellom
kommunen og Helse Finnmark (HF) som består av overordnet samarbeidsavtale og
tjenesteavtale 1 - 11.

Driftsavd./
Driftssjef

Ikke
påbegynt

Vedtaket er ikke
påbegynt på grunn av
vakanse i stillinger.
Det har vært vurdert å
kjøpe dette arbeidet
eksternt, men denne
beslutningen vil bli tatt
i samråd med ny
driftssjef.

HO-etat/ Erla
Sverdrup

I arbeid

Overordnet avtale er
underskrevet av
ordfører og sendt til
Helse Finnmark.

1. Kommunestyret vedtar avtalen (alle nivå).
2. Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen
3. Rådmannen signerer tjenesteavtalene.
4. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i
tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden
og partene er enige i disse.

91/12

Småbedriftssenteret Njordveien 22, Øksfjord

Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak om å rive Småbedriftssenteret.
Arbeidet med å rive bygget starter i 2014 og kostnadene finansieres i driftsbudsjettet
for 2014. Videre bruk av det frigitte arealet må innarbeides i kommunens arealplan.

Driftsavd./
Driftssjef

Ikke
påbegynt

95/12

Tilstandsrapport
svømmebasseng Nuvsvåg,

Bassenget i Nuvsvåg videreføres. Kr. 300.000,- til drift overføres fra fritt
disposisjonsfond til oppvekst og kultur. Enstemmig vedtatt.

Sentraladm./
Camilla

I arbeid

Gjennomgang av
tjenesteavtalene er
iverksatt før avtalene
er klar for
underskriving av
rådmannen. Dialog
med
samhandlingsleder i
Helse Finnmark er
opprettet.
Vedtaket
gjennomføres ved at
kostnader til riving
innarbeides i
Driftsavdelingens
budsjett for 2014.
Videre bruk av arealet
innarbeides i
kommuneplanens
arealdel.
Dette gjøres i 2013

96/12

inkl. tilstandsrapport
Økonomiplan 2013-2016

Kommunestyret vedtar rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan 2013-2016
med følgende tilføyelse;
Under pkt videregående opplæring;
Det må jobbes med strategier for å rekruttere elever til LOSA i økonomiplanperioden.

98/12

Søknad om gravplass i
Bergsfjord

Loppa kommunestyre vedtar at omsøkte kirkegård i Bergsfjord innarbeides i
areal/reguleringsplaner som utarbeides i nær fremtid. Detaljplan for tiltaket med
kostnadsberegning legges frem til politisk behandling når kommuneplanens arealdel
er vedtatt.

1/13

Referatsaker

2/13

Fra omstillingsprogram til
utviklingskommune –
Organisering av arbeidet
med næringsutvikling etter
at Omstillingsprogrammet
er fullført
Planprogram for
kommuneplanens
samfunnsdel 2013-2024
Høring - planprogram for
regional transportplan
2014-2023

Hansen
Alle
OK-etat/ Liv
B. Karlsen

I arbeid

Driftsavd./
Driftssjef

Ikke
påbegynt

Personalsak – møtet lukkes

Sentraladm.

Iverksatt

Loppa kommunestyre vedtar å igangsette prosjektet ”Fra omstillingsprogram
til utviklingskommune” forutsatt at prosjektet kan finansieres slik skissert i
saksutredningen.

Sentraladm./
Terje Haugen

Iverksatt

Saken ble utsatt

Sentraladm./
Terje Haugen

I arbeid

Loppa kommune foreslår at dialogmøtene utvides i tid. Dialogmøtene bør avholdes i
mai / juni eller juni/august.
Det er viktig å prioritere møter med kommunen/brukerne høyt. Det er derfor viktig at
det gis tid til møte med kommunen slik at en får en god og konstruktiv dialog om
framtidig kommunikasjonstilbud i kommunen.
I forkant av dialogmøtet med fylkeskommunen bør alle viktige samferdselstemaer for

Sentraladm./
Terje Haugen

Iverksatt

Økonomiplanen er
gjort gjeldende for alle
etater.
OK-etaten har fått
avsvar med å utarbeide
strategier for å
rekruttere elever til
LOSA. Siden det nå
knytter seg usikkerhet
rundt det fremtidige
LOSA-tilbudet i
Loppa, vil OK-sjef
avklare dette punktet
med kommunestyret.
Saken realiseres når
arbeidet med
kommuneplanens
arealdel er avsluttet.

2013

3/13
4/13

Rådmannen informerte
om saken.
Prosjektet er igangsatt
og det jobbes for å
fullfinansiere
prosjektet.

Sken ble utsatt i møtet,
men må omarbeids og
fremmes på nytt.
Høringsuttalelse
oversendt
fylkeskommunen

5/13

Prosjektplan for "Alta,
Loppa og Stjernøya
vannområde 2013 - 2015"

6/13

Fritak fra verv som
styreleder Loppa Havn KF

7/13

Valgbarhet som leder av
kontrollutvalg

8/13

Avtale flytekai Vassdalen

9/13

Omregulering i forbindelse
med etablering av
rekkehus på Ystnes

10/13

Oppføring av rekkehus
Ystnes

Loppa kommune være gjennomdrøftet og vedtatt politisk.
Loppa kommune tar prosjektplanen for prosjektsamarbeidet ”Alta, Loppa og
Stjernøya vannområde 2013-2015” til orientering. Prosjektet gjennomføres i henhold
til prosjektplanen, og Loppa kommune bidrar med en egenandel på 8000 kroner pr. år
i prosjektperioden.
Prosjekteierne er kommunene Kautokeino, Alta og Loppa, og disse utgjør
styringsgruppa i prosjektet.
Styringsgruppa fatter beslutninger som gjelder prosjektets økonomi og fremdrift.
Styringsgruppa inngår i vannområdeutvalget.
En representant til styringsgruppa oppnevnes av rådmannen.
Politisk nivå involveres ved høringer og saker med betydning for kommunen.
Loppa kommunestyre finner ikke at det foreligger en lovlig fritaksgrunn for å frita
Torbjørn Johnsen fra sitt verv som styreleder i Loppa Havn KF. Torbjørn Johnsen gis
dermed ikke fritak fra sitt verv som styreleder i Loppa Havn KF.
Loppa kommunestyre presiserer at medlemmer av kontrollutvalget ikke kan inneha
noe arbeidsforhold i Loppa kommune. Det enkelte medlem må sørge for å søke om
fritak for verv dersom en oppretter et arbeidsforhold til kommunen.
Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte leieavtale mellom Frydenbø Øksfjord
Slipp og Mek AS og Loppa Havn KF.
Saken oversendes styre for underskrift av den som har prokura i selskapet.

Driftsavd./
Fred-Arne
Ulriksen

Iverksatt

Vedtaket er oversendt
prosjektleder. FredArne Ulriksen er
kommunens
kontaktperson inn i
prosjektet.

Sentraladm./
Solbjørg
Jensen
Sentraladm./
Solbjørg
Jensen
Sentraladm./
Solbjørg
Jensen

Iverksatt

Vedtaket er oversendt
Loppa Havn

Iverksatt

Vedtaket er oversendt
kontrollutvalget

Iverksatt

Omregulering av boligfelt må sees i sammenheng med arbeidet som er igangsatt med
kommuneplanen.
Saken utsettes til kommuneplanen skal behandles i kommunestyret.

Driftsavd./
Driftssjef

Iverksatt

Saken utsettes.

Driftsavd./
Driftssjef

I arbeid

Saken er oversendt
Loppa Havn for
signering og
effektuering.
Omreguleringssaken er
stoppet. Det foretas
ingen videre
planlegging av
oppføring av bolig før
kommuneplanens
arealdel er ferdig.
Videre arbeid i forhold
til dette konkrete
boligprosjektet er
stanset.
Det må avklares med
Gjensidige hvordan vi
forholder os med
hensyn til
erstatningsbeløpet for
Myrveien 4. Dette

beløpet var tenkt å
inngå som egenkapital
i prosjektet i samråd
med Gjensidige.
Permisjonsreglementet
med dets endringer
gjøres kjent i alle
avdelinger.
Gjort gjeldende for
alle kontrakter som
inngås for møblerte
leiligheter.

11/13

Revisjon av
permisjonsreglementet

Loppa kommunestyre vedtar det fremlagte forslaget til nytt permisjonsreglement med
justering av pkt 3.9.2.

Sentraladm./
Mari Gylseth

I arbeid

12/13

Leie av møbler

Driftsavd. /
Julia
Wilhelmsen

Iverksatt

13/13

Referatsaker

1. Loppa kommunestyre vedtar å innføre leie for møbler i møblerte utleieenheter.
2. Leiesatsen settes til kr 7,- pr kvm/mnd.
3. Leiesatsen justeres årlig i takt med og i samme størrelsesorden som økningen i
husleien.
4. Bestemmelsen får virkning for alle kontrakter som inngås etter vedtaksdato.
Tas til orientering

Iverksatt

Ingen oppfølging

14/13

Søknad om fritak som
leder av kontrollutvalget

I arbeid

15/13

Styreleder Loppa Havn KF

Saken settes opp til ny
behandling til neste
møte.
Innkallingslister
oppdatert

16/13

Suppleringsvalg – Loppa
Havn KF

Ordfører Jan-Eirik Jensen oppnevnes som nytt medlem og styreleder i Loppa Havn
KF.

Sentraladm.
v/Solbjørg
Jensen
Sentraladm.
v/Solbjørg
Jensen
Sentraladm.
v/Solbjørg
Jensen
Sentraladm.
v/Solbjørg
Jensen

17/13

Smittevern og
pandemiplan for Loppa
kommune

Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til Smittevern og pandemiplan med
korrigeringer.

HO-etat
V/Erla
sverdrup

Iverksatt

18/13

Kommunale bygg i
Nuvsvåg

Kommunestyret er positiv til å starte prosessen med salg av kommunale bygninger i
Nuvsvåg.
Dette gjelder skolen, barnehagen og eiendommen ”Rabben”.

Sentraladm.
v/Bjørnar
Tollefsen

I arbeid

Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Halvor Pettersen om fritak som leder og
medlem i kontrollutvalget gjeldende fra 15.april 2013 – 17.april 2014.
Valg av nytt medlem og leder utsettes til neste møte.
Loppa kommunestyre tar styreleder i Loppa Havn KF Thorbjørn Johnsen fratredelse
til etterretning.

Iverksatt

Iverksatt

Innkallingslister
oppdatert og
nødvendige meldinger
gitt til rette
myndigheter.
Gjøres gjeldende som
Loppa kommunes plan
for smittevern.
Endringer påpekt av
kommunestyret
innarbeides i planen
før denne
offentliggjøres.
Rådmannen handler i
tråd med de politiske
signaler gitt i denne
saken. Egen sak legges

19/13

Intensjonsavtale – kjøp av
eiendom

20/13

Reguleringsplan for
industriområdet i
Vassdalen

Loppa kommunestyre vedtar følgende:
1. Med forbehold om at et kjøp vil være det mest gunstige alternativ ved
bygging av skredvoll på Ystnes, vil Loppa kommune kjøpe eiendommen gnr
26 bnr 178 med tilhørende bebyggelse.
2. Kjøpesummen fastsettes til kr 1.250.000,-.
3. En endelig avklaring om kjøp gjøres når kostnader knyttet til alternativ
skredsikring samt omfang av tilskudd er kjent.
4. Kostnader til tinglysning etc bæres av Loppa kommune.
5. Dersom et kjøp ikke vil være det mest gunstige alternativ opphører dette
intensjonsvedtaket.
1. Teknisk, plan og nærings vedtak i sak 3/2013 av14.02.2013 oppheves.
2.

Reguleringsplanen for Vassdalen industriområde med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas med følgende endring av § 4 i
reguleringsbestemmelsene:

Bebyggelsen skal ikke overstige en høyde på 12 meter, enkeltdeler av bygning
kan tillates med høyde inntil 25 meter.

Driftsavd.
v/Fred Arne
Ulriksen

I arbeid

Sentraladm.
v/Terje
Haugen

Iverksatt

frem til politisk
behandling til til et
senere møte.
Saken får ingen videre
behandling før en vet
sum kostnader og
tilskuddsstørrelse for
skredsikringen på
Øksfjord.

Vedtaket kunngjøres i
henhold til gjeldende
forskrifter.

