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Spørsmål til offentlig spørretime i kommunestyremøtet 14. juni 2013 i Bergsfjord fra Berit Land:

VIDERE DRIFT AV FISKEBRUKET I BERGSFJORD
Fisket er grunnlaget for bosettingen i Loppa kommune. Fisket skaper ringvirkninger og aktivitet også
på landsiden og bidrar til aktivitet for annen næringsvirksomhet som fiskebruk, slipp og mekanisk
verksted. Kommunen har dyktige fiskere med moderne båter.
Forsøl AS v/Roy-Arne Pettersen ga 22. mai Loppa kommune beskjed om at ”styret har besluttet å
avvikle driften i Bergsfjord og Øksfjord og legge begge anleggene ut for salg”.
Bergsfjord har kommunens eneste fiskebruk. Dersom kommunens eneste fiskebruk legges ned, vil
det få stor innflytelse på bosettingsmønster og aktivitetsnivå i kommunen.
Hva har Loppa kommune gjort etter at det ble kjent at fiskebruket skal selges, for å sikre videre
drift av fiskebruket i Bergsfjord?
Ordfører og Per Buvik hadde en muntlig redegjørelse for hva som er gjort og hva som planlegges.
Spørsmål til offentlig spørretime fra Roar Posti:
- Har kommunen noen konkrete forslag til løsninger på boligsituasjonen i ytterdistriktene som f.eks.
Bergsfjord med tanke på utvikling og tilflyttere?
- Er kommunen villig til å innføre egen skatt / eiendomsskatt på hytter og eneboliger som bare
brukes som fritidshus, og kanskje på denne måten stimulere eiere til salg til trengende tilflyttere?
Bare Bergsfjord har i dag snart 30 boliger som står tomme nesten hele året!
- Er det kommet noen konkrete forslag eller tiltak fra Loppa kommune for å løse krisen rundt
fiskebruket?
- Mye av oppbrukt fiskeutstyr som garn, telner m.m. representerer i dag en stor miljøbelastning da
det ikke meg bekjent finnes egne mottaksstasjoner i kommunen, eks. som i Kvaløyvågen. Har
kommunen tenkt å opprette eget mottak av dette avfallet fra fiskeflåten f.eks. gjennom Norsk
Fiskeretur AS?
- Når skal Bergsfjord få en egen returstasjon nede ved fergekaia?
- Hvorfor tømmes den ene containeren for glass og metall så sjelden?

Ordfører svarte muntlig på spørsmålene.
Merknader til saksliste
Ståle Sæther stilte spørsmål om kommunestyresak 10/2013 Oppføring av rekkehus på Ystnes
og kommunestyresak 20/13 Reguleringsplan for industriområde i Vassdalen. Det ble stilt
spørsmål om innsigelser på reguleringsplanen.

Ordfører ba om kommunestyrets godkjenning til å behandle høringsuttalelse til
kommunikasjonstilbudet i Loppa kommune. Det ble enighet om at saken settes på
sakskartet.

PS 21/13 Referatsaker
RS 8/13 Tilsyn Loppa kommune - forhåndsvarsel om vedtak
RS 9/13 Tilbakemelding på tilsyn - systemrevisjon 2012
RS 10/13 Særutskrift: Pålegg om retting etter tilsyn med Loppa kommune som barnehagemyndighet.
RS 11/13 Avtale flytekai Vassdalen

Vedtak i Kommunestyre - 14.06.2013

Referatsakene tas til orientering.

PS 22/13 Revisjon av selskapsavtale VEFAS IKS
Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar følgende:
Loppe kommune slutter seg til representantskapets anbefaling og vedtar ny selskapsavtale,
der ordlyden i selskapsavtalens § 6 endres til «Selskapets samlede lånegjeld skal ikke
overstige 70 millioner kroner»
Vedtak i Kommunestyre - 14.06.2013

Loppa kommunestyre vedtar følgende:
Loppe kommune slutter seg til representantskapets anbefaling og vedtar ny selskapsavtale, der
ordlyden i selskapsavtalens § 6 endres til «Selskapets samlede lånegjeld skal ikke overstige 70
millioner kroner»
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre- 14.06.2013

Adm.dir. i VEFAS Kjetil Romsdal orienterte.
Ordfører og varaordfører ble erklært inhabil i henhold til Fvl. § 6 første ledd bokstav e.
Grethe Lill Olsen fungerte som setteordfører under behandlingen.

PS 23/13 Ny eierform Bergsfjord samfunnshus.
Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar at samvirkemodellen er den modellen som ønskes brukt ved
omdanning av eierform for Bergsfjord Samfunnshus A/L. Endelig vedtak gjøres når
representantskapet har fattet vedtak, og nye vedtekter legges frem til politisk behandling.

Vedtak i Kommunestyre - 14.06.2013

Loppa kommunestyre vedtar at samvirkemodellen er den modellen som ønskes brukt ved
omdanning av eierform for Bergsfjord Samfunnshus A/L. Endelig vedtak gjøres når
representantskapet har fattet vedtak, og nye vedtekter legges frem til politisk behandling.

Vedtatt mot 3 stemmer (H).
Behandling i Kommunestyre- 14.06.2013

Loppa Høyre v/Tom Arne Nilsen foreslo;
Loppa kommunestyre selger sine andeler i Bergsfjord Samfunnshus iht. vedtektene pkt 5 –
overdragelse av andeler.

Vedtak i Formannskap - 03.06.2013

Loppa kommunestyre vedtar at samvirkemodellen er den modellen som ønskes brukt ved
omdanning av eierform for Bergsfjord Samfunnshus A/L. Endelig vedtak gjøres når
representantskapet har fattet vedtak, og nye vedtekter legges frem til politisk behandling.

Enstemmig vedtatt.

PS 24/13 Faste møtefullmektiger til forliksrådet
Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommune oppnevner følgende personer til utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for
inneværende periode frem til 1.1.2017;
1. Yngvill Bye
2. Stein Thomassen
3. Ruth Frisk Isaksen

Vedtak i Kommunestyre - 14.06.2013

Loppa kommune oppnevner følgende personer til utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for
inneværende periode frem til 1.1.2017;
1.

Yngvill Bye

2. Stein Thomassen
3. Ruth Frisk Isaksen

Enstemmig vedtatt.

PS 25/13 Suppleringsvalg Kontrollutvalget
Vedtak i Kommunestyre - 14.06.2013

Maria Thomassen velges som nytt medlem og leder av kontrollutvalget for Halvor Pettersen.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre- 14.06.2013

AP v/Gjermund Amundsen foreslo:
Maria Thomassen velges som nytt medlem og leder av kontrollutvalget for Halvor Pettersen.

PS 26/13 Tertialregnskap 1. tertial 2013
Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr. 30.4.13 til etterretning. Kommunestyret vil henstille til
administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser økonomisk varsomhet, og at rådende
budsjettdisiplin videreføres.

Vedtak i Kommunestyre - 14.06.2013

Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr. 30.4.13 til etterretning. Kommunestyret vil henstille til
administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser økonomisk varsomhet, og at rådende
budsjettdisiplin videreføres.
Loppa kommunestyre setter i gang et arbeid med å endre bruken av våre ressurser. Arbeidet skal
gjøres av en arbeidsgruppe bestående av alle gruppelederne i KS og rådmannen. Saken legges frem
til politisk behandling i budsjettmøte november 2013.

Gruppen skal ha følgende mandat;
Det skal utarbeides forslag til hvordan endre bruken av ressursene innenfor følgende områder:

Sentraladministrasjon

- redusere med inntil 10% i perioden

Oppvekst

- redusere utgiftene i takt med nedgangen i elevtallet

Helse og omsorg

- imøtekomme den økende andel eldre og pleietrengende i kommunen

Høyre sin representant skal være gruppens leder.

Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre- 14.06.2013

Loppa Høyre v/Thorbjørn Johnsen foreslo;
Loppa kommunestyre setter i gang et arbeid med å endre bruken av våre ressurser. Arbeidet skal
gjøres av en arbeidsgruppe bestående av alle gruppelederne i KS og rådmannen. Saken legges frem
til politisk behandling i budsjettmøte november 2013.
Gruppen skal ha følgende mandat;
Det skal utarbeides forslag til hvordan endre bruken av ressursene innenfor følgende områder:

Sentraladministrasjon

- redusere med inntil 10% i perioden

Oppvekst

- redusere utgiftene i takt med nedgangen i elevtallet

Helse og omsorg

- imøtekomme den økende andel eldre og pleietrengende i kommunen

Høyre sin representant skal være gruppens leder.

Vedtak i Formannskap - 03.06.2013

Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr. 30.4.13 til etterretning. Kommunestyret vil henstille til
administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser økonomisk varsomhet, og at rådende
budsjettdisiplin videreføres.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 03.06.2013

Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr. 30.4.13 til etterretning. Kommunestyret vil henstille til
administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser økonomisk varsomhet, og at rådende
budsjettdisiplin videreføres.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Levekårsutvalget - 29.05.2013

Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr. 30.4.2013 til orientering.
Enstemmig vedtatt.

PS 27/13 Kontrollutvalgets årsmelding 2012
Forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.
Vedtak i Kommunestyre - 14.06.2013

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.
Enstemmig vedtatt.

PS 28/13 Salg av kommunale bygg i Nuvsvåg
Rådmannens forslag til vedtak:

1. Loppa kommunestyre vedtar å selge:
1. Nuvsvåg skole (ekskl. grendehus), 9582 Nuvsvåg, BRA ca. 1.100 m2, tomt ca. 4,5 daa
2. Nuvsvåg Barnehage, 9582 Nuvsvåg, BRA ca. 164 m2 , tomt ca. 1,8 daa
3. Bolig, Rabben, (2 boenheter), 9582 Nuvsvåg, BRA 129 m2, tomt ca. 0,7 daa
2. Salgssummen fastsettes til kr 550.000,- jf bud fra Nuvsvåg Feriesenter SUS
3. Omkostninger for salg (tinglysning etc) dekkes av kjøper.
4. Det inngås ingen intensjonsavtale for øvrig bygningsmasse da eventuelle bygg må lyses ut for salg
til høystbydende.

Vedtak i Kommunestyre - 14.06.2013

1. Loppa kommunestyre vedtar å selge:
1.

Nuvsvåg skole (ekskl. grendehus og basseng), 9582 Nuvsvåg, BRA ca. 1.100 m2, tomt ca. 4,5 daa

2. Nuvsvåg Barnehage, 9582 Nuvsvåg, BRA ca. 164 m2 , tomt ca. 1,8 daa
3. Bolig, Rabben, (2 boenheter), 9582 Nuvsvåg, BRA 129 m2, tomt ca. 0,7 daa
2. Salgssummen fastsettes til kr 550.000,- jf bud fra Nuvsvåg Feriesenter SUS
3. Omkostninger for salg (tinglysning etc) dekkes av kjøper.

Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 14.06.2013

1. Loppa kommunestyre vedtar å selge:
1.

Nuvsvåg skole (ekskl. grendehus og basseng), 9582 Nuvsvåg, BRA ca. 1.100 m2, tomt ca. 4,5 daa

2. Nuvsvåg Barnehage, 9582 Nuvsvåg, BRA ca. 164 m2 , tomt ca. 1,8 daa
3. Bolig, Rabben, (2 boenheter), 9582 Nuvsvåg, BRA 129 m2, tomt ca. 0,7 daa
2. Salgssummen fastsettes til kr 550.000,- jf bud fra Nuvsvåg Feriesenter SUS
3. Omkostninger for salg (tinglysning etc) dekkes av kjøper.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 14.06.2013

1. Loppa kommunestyre vedtar å selge:
1.

Nuvsvåg skole (ekskl. grendehus og basseng), 9582 Nuvsvåg, BRA ca. 1.100 m2, tomt ca. 4,5 daa

2. Nuvsvåg Barnehage, 9582 Nuvsvåg, BRA ca. 164 m2 , tomt ca. 1,8 daa
3. Bolig, Rabben, (2 boenheter), 9582 Nuvsvåg, BRA 129 m2, tomt ca. 0,7 daa
2. Salgssummen fastsettes til kr 550.000,- jf bud fra Nuvsvåg Feriesenter SUS
3. Omkostninger for salg (tinglysning etc) dekkes av kjøper.
Enstemmig vedtatt.

PS 29/13 Bølgedemper Nuvsvåg
Forslag til vedtak:

Styret i Loppa Havn KF anmoder Loppa kommunestyre om tillatelse å oppta lån for utplassering av
bølgedemper til flytekaianlegget i Nuvsvåg jfr. tilbud fra Astorplast AS 6092 FOSNAVÅG Kr. 444 000.eskl. mva.

Gjennomføringen delegeres Rådmannen som ivaretar søknad om finansiering og gjennomføring av
prosjektet.

Vedtak i Kommunestyre - 14.06.2013

Loppa kommunestyre ser behovet for bølgedemping i Nuvsvåg.
Loppa kommunestyre godkjenner et lånebeløp inntil kr 250 000,- som finansiering av tiltaket. Daglig
leder delegeres fullmakt til å ta opp lånet på inntil 250.000,-.

Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre- 14.06.2013

Ordfører foreslo følgende tillegg;

Loppa kommunestyre godkjenner et lånebeløp inntil kr 250 000,- som finansiering av tiltaket. Daglig
leder delegeres fullmakt til å ta opp lånet på inntil 250.000,-.

Vedtak i Havnestyre - 21.05.2013

Loppa Havn KF ser behovet for bølgedemping i Nuvsvåg og anmoder Loppa kommunestyre om å
finne finansiering for tiltaket.
Enstemmig vedtatt.

PS 30/13 Søknad om ny oppdrettslokalitet, Vassvika, i Loppa
kommune, ny behandling.
Rådmannens forslag til vedtak:

1. Teknisk, plan og nærings vedtak i sak 27/12 oppheves.

2. Mainstream AS sin søknad om ny oppdrettslokalitet lokalisert til Vassvika ved Silda
godkjennes med følgende vilkår:
Kystverkets merknader om merking av oppdrettanlegget følges.

Vedtak i Kommunestyre - 14.06.2013

1. Teknisk, plan og nærings vedtak i sak 27/12 oppheves.

2. Mainstream AS sin søknad om ny oppdrettslokalitet lokalisert til Vassvika ved Silda
godkjennes med følgende vilkår:
a. Kystverkets merknader om merking av oppdrettanlegget følges.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 14.06.2013

1. Teknisk, plan og nærings vedtak i sak 27/12 oppheves.

2. Mainstream AS sin søknad om ny oppdrettslokalitet lokalisert til Vassvika ved Silda
godkjennes med følgende vilkår:
a. Kystverkets merknader om merking av oppdrettanlegget følges.

Enstemmig vedtatt.

PS 31/13 Kommunikasjonstilbudet i Loppa kommune
Vedtak i Kommunestyre - 14.06.2013

1. Det nye fergetilbudet.

Kommunestyret i Loppa viser til kommunestyrets vedtak i sak 37/12, 25.05.2012, ”Høring-fergeruter i
nytt anbud”.
Kommunestyret kan ikke se at fylkeskommunen har tatt hensyn til kommunens høringsuttalelse i
saken.
Rutetilbudet fra fylkeskommunen har gitt vestre-Loppa en ytterligere reduksjon i fergetilbudet.
Punktene nedenfor viser konsekvensene av det nye fergetilbudet;

De nye rutene viser at det ikke blir ettermiddagsferge på fredag og ikke ferge på lørdag.
Lørdag skal det heller ikke gå hurtigbåt. Skal man reise noe sted i helgen, må man starte

fredag morgen. Det kan ikke være slik at beboerne i ytre Loppa skal være nødt til å ta seg fri
fra arbeid og skole for å kunne reise ut av bygda en helg.
På tirsdager ankommer ferga Øksfjord kl. 1555, 10 min etter at sørgående hurtigrute har
gått, kl. 1545!
Folk som bruker tjenestetilbudet i Øksfjord, vil ikke lenger ha mulighet for en kort reisedag
(som i dag er tirsdag med hjemkomst kl. 13)

Det vises forøvirg til vedlagte oppsett over ruteforslagene; nåværende sak 37/12 og forslaget som er
innarbeidet i anbudet.

2. LoppaXpressen. Nuvsvåg må få signalanløp i ruta til Øksfjord.

3. Samordning av ruter. Rutetilbudet som tilbys i Loppa er ikke samordnet. Fylkeskommunen
må sørge for at det skjer en samordning av buss, ferge, hurtigbåt og hurtigrute.
4. Om høring.
Kommunestyret i Loppa viser til at kommunen har brukt mye tid og ressurser på å finne gode
samferdselsløsninger i kommunen. Kommunen har også utarbeidet et forslag til ny sjøverts
transportløsning for Loppa kommune som er oversendt fylkeskommunen.

I tilbakemeldinga som kommer via nye ruter i Loppasambandet, ser en at det blir tatt lite hensn til
kommunens forslag til ruteendringer.
Kommunestyret krever at fylkeskommunen må ta hensyn til hva kommunen mener når det
fremtidige transporttilbudet i Loppa skal utformes.

Enstemmig vedtatt.

PS 32/13 Krav om ny årslønn - Rådmannen
Forslag til vedtak:

Vedtak i Kommunestyre - 14.06.2013

Loppa kommunestyre opprettholder dagens lønnsnivå på kr 710 000,-. Neste justering blir 1.april
2014 hvor lønnsutviklingen for 2013 og 2014 legges til grunn.

Videre oversendes sak nr PS 47/11 i formannskapet den 21.10.2011 til kontrollutvalget for nærmere
lovlighetsvurdering.

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 14.06.2013

De kommunalt ansatte ble enstemmig erklært inhabil under sakens behandling med begrunnelse i at
det utledes inhabilitet som følge av at overordet tjenestemann er det.
Samtlige gruppeledere gikk sammen om et forslag som lyder;
Loppa kommunestyre opprettholder dagens lønnsnivå på kr 710 000,-. Neste justering blir 1.april
2014 hvor lønnsutviklingen for 2013 og 2014 legges til grunn.
Videre oversendes sak nr PS 47/11 i formannskapet den 21.10.2011 til kontrollutvalget for nærmere
lovlighetsvurdering.

