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Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
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Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Marit Thomassen
MEDL
Linda Rostrup Martinsen
MEDL
Kai Martin Hansen
MEDL
Erling Johan Hansen
MEDL

Representerer
KP
KP
AP

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Jan Eirik Jensen
Gjermund Amundsen
Ingvild Eriksen
Ståle Sæther
Thorbjørn Johnsen
Jorunn Romsdal
Harald Olafson
Ståle Johansen
Anneli Vestre
Grethe Lill Vestre

Funksjon
LEDER
MEDL
MEDL
MEDL
NESTL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
KP
AP
KP
H
H
AP
KP
AP
SV
KP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Torill Martinsen
Tom Arne Nilsen
Arvid Johansen
Maria Johansen

Møtte for
Marith Thomassen
Linda Rostrup Martinsen
Erling Hansen
Kai Martin Hansen

Representerer
KP
H
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Liv B. Karlsen
Camilla Hansen
Mari Gylseth
Solbjørg Jensen

Stilling
Assisterende rådmann
Økonomisjef
Personalrådgiver
Sekretær

Merknader til saksliste
Ståle Johansen anmodet om at sakstitlene er mest mulig beskrivende.

PS 33/13 Personalsak
Vedtak i Kommunestyre - 27.09.2013

Vedtaket av 27.09.2013 kan fås ved henvendelse til administrasjonen.
Behandling i Kommunestyre- 27.09.2013

Kommunestyret vedtok enstemmig å behandle saken for lukkede dører, jf. kl. § 31 nr 3.

PS 34/13 Referatsaker
RS 12/13 Eiendommen "Lyngvoll"

Vedtak i Kommunestyre - 27.09.2013

Referatsaken tas til orientering.

PS 35/13 Oppdatering av kommunens administrative organisasjonskart
Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar det oppdaterte administrative organisasjonskartet.
Vedtak i Kommunestyre - 27.09.2013

Kommunestyret vedtar det oppdaterte administrative organisasjonskartet, med en beskrivelse hva
som inkluderes i sentraladministrasjonen.
Loppa kommune skal iverksette en prosess for å vurdere den politiske organiseringen mot den
administrative organiseringen.
Dette innebærer også en gjennomgang av delegasjonsreglementet.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre- 27.09.2013

Loppa Høyre v/ Ståle Sæther foreslo følgende;

Kommunestyret vedtar det oppdaterte administrative organisasjonskartet.
Loppa kommune skal iverksette en prosess for å vurdere den politiske organiseringen mot den
administrative organiseringen.

Dette innebærer også en gjennomgang av delegasjonsreglementet.
Vedtak i Administrasjonsutvalget - 09.09.2013

Kommunestyret vedtar det oppdaterte administrative organisasjonskartet, med en beskrivelse hva
som inkluderes i sentraladministrasjonen.
Enstemmig.
Behandling i Administrasjonsutvalget- 09.09.2013

Diskusjon dreide seg om den organisatoriske plassering av IT, Plan og Næring. De ønsket en
tydeliggjøring av hvilken avdeling disse tilhører.

PS 36/13 Brannordning Loppa kommune - avtale om samarbeid med Alta
kommune sitt brannvesen
Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommune inngår avtale med Alta kommune, slik avtalen fremkommer i vedlagte avtaleutkast
mottatt pr epost 11.mars 2013. Årets kostnader dekkes inn ved mindreforbruk på post 4460
11500(Kursutgifter ansatte i brannvesen). For neste år legges disse utgiftene inn i budsjettet.
Vedtak i Kommunestyre - 27.09.2013

Loppa kommune inngår avtale med Alta kommune, slik avtalen fremkommer i vedlagte avtaleutkast
mottatt pr epost 11.mars 2013. Årets kostnader dekkes inn ved mindreforbruk på post 4460
11500(Kursutgifter ansatte i brannvesen). For neste år legges disse utgiftene inn i budsjettet.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 09.09.2013

Loppa kommune inngår avtale med Alta kommune, slik avtalen fremkommer i vedlagte avtaleutkast
mottatt pr epost 11.mars 2013. Årets kostnader dekkes inn ved mindreforbruk på post 4460
11500(Kursutgifter ansatte i brannvesen). For neste år legges disse utgiftene inn i budsjettet.
Vedtatt med 4 mot 1 stemme som ble avgitt for AP’s forslag.

Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 09.09.2013

AP v/Gjermund Amundsen foreslo følgende endring til innstillinga:
Det kan brukes inntil kr 25.000,- av posten kursutgifter.

PS 37/13 Årsmelding og kommuneregnskap 2012

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og
årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2012.
Tilhørende årsmelding tas til etterretning.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket kr. 768 711,- disponeres på følgende måte:
• Kr. 213 711,- avsettes til bølgedemper i Nuvsvåg
• Kr. 185 000,- avsettes til rusprosjektet
• Kr. 370 000,- avsettes til utbedring av defekt avløpsledning i Vassdalen

Vedtak i Kommunestyre - 27.09.2013

Under voteringen ble Høyres forslag satt opp mot AP’s forslag.
Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (H).

1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og
årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2012.
Tilhørende årsmelding tas til etterretning.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket kr. 768 711,- disponeres på følgende måte:
• Kr. 213 711,- avsettes til bølgedemper i Nuvsvåg
• Kr. 185 000,- avsettes til rusprosjektet
• Kr. 370 000,- avsettes til utbedring av defekt avløpsledning i Vassdalen
3. Kommunestyret tar merforbruket i Oppvekst og kultur og Driftsavdelingen til etterretning og
henstiller at man for ettertiden holder seg til de gitte økonomiske rammer.

Behandling i Kommunestyre- 27.09.2013

AP v/Jorunn Romsdal foreslo;

1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og
årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2012.
Tilhørende årsmelding tas til etterretning.

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket kr. 768 711,- disponeres på følgende måte:
• Kr. 213 711,- avsettes til bølgedemper i Nuvsvåg
• Kr. 185 000,- avsettes til rusprosjektet

• Kr. 370 000,- avsettes til utbedring av defekt avløpsledning i Vassdalen
3. Kommunestyret tar merforbruket i Oppvekst og kultur og Driftsavdelingen til etterretning og
henstiller at man for ettertiden holder seg til de gitte økonomiske rammer.
Loppa Høyre v/Thorbjørn Johnsen foreslo;
Mindreforbruket disponeres som følgende,
1. Kr 185.000,- avsettes til rusprosjektet
2. Kr 583 711,- overføres til fritt disposisjonsfond
Vedtak i Formannskap - 27.09.2013

1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og
årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2012.
Tilhørende årsmelding tas til etterretning.

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket kr. 768 711,- disponeres på følgende måte:
• Kr. 213 711,- avsettes til bølgedemper i Nuvsvåg
• Kr. 185 000,- avsettes til rusprosjektet
• Kr. 370 000,- avsettes til utbedring av defekt avløpsledning i Vassdalen
3.

Kommunestyret tar merforbruket i Oppvekst og kultur til etterretning og henstiller at man for
ettertiden holder seg til de gitte økonomiske rammer.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 27.09.2013

1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og
årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2012.
Tilhørende årsmelding tas til etterretning.

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket kr. 768 711,- disponeres på følgende måte:
• Kr. 213 711,- avsettes til bølgedemper i Nuvsvåg
• Kr. 185 000,- avsettes til rusprosjektet
• Kr. 370 000,- avsettes til utbedring av defekt avløpsledning i Vassdalen
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 26.09.2013

1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og
årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2012.
Tilhørende årsmelding tas til etterretning.

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket kr. 768 711,- disponeres på følgende måte:
• Kr. 213 711,- avsettes til bølgedemper i Nuvsvåg
• Kr. 185 000,- avsettes til rusprosjektet
• Kr. 370 000,- avsettes til utbedring av defekt avløpsledning i Vassdalen
3.

Kommunestyret tar merforbruket i Oppvekst og kultur til etterretning og henstiller at man for
ettertiden holder seg til de gitte økonomiske rammer.

Enstemmig vedtatt.
Behandling i Levekårsutvalget- 26.09.2013

Ståle Sæther foreslo følgende tilleggspunkt til innstillingen;
Kommunestyret tar merforbruket i Oppvekst og kultur til etterretning og henstiller at man for
ettertiden holder seg til de gitte økonomiske rammer.
Vedtak i Levekårsutvalget - 19.09.2013

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Behandling i Levekårsutvalget- 19.09.2013

Ståle Sæther foreslo;

Saken utsettes til behandling i nytt ekstraordinært møte i levekårsutvalget torsdag 26.september 2013.

PS 38/13 Kunstgressløftet 2013/2014
Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre godkjenner at Loppa kommune overtar Vassdalen kunstgressbane, som i dag
eies av Øksfjord Idrettslag.
Loppa kommune overtar spilleflaten vederlagsfritt. Alt vedlikehold m.m. uføres(som i dag) av Øksfjord
Idrettslag. Loppa kommune står for prosessen i Kunstgressløftet 2013/2014 og får 100%
momskompensasjon.

Prosjektet finansieres med støtte fra Sparebankfondet, ekstern giver, spillemidler og refusjoner.
Loppa kommune mellomfinansierer prosjektet til alle tilskudd er utbetalt. Mellomfinansieringen vil bli
på kr. 1.250.000,- fra 3/5 år til kommunen får spillemidler. Kommunen vil da tape renteinntekter. Tapte
renteinntekter vil utgjøre kr. 104 008,- over 3 år og 178 112 over 5 år.
Vedtak i Kommunestyre - 27.09.2013

Loppa kommunestyre godkjenner at Loppa kommune overtar Vassdalen kunstgressbane, som i dag
eies av Øksfjord Idrettslag.
Loppa kommune overtar spilleflaten vederlagsfritt. Alt vedlikehold m.m. uføres(som i dag) av Øksfjord
Idrettslag. Loppa kommune står for prosessen i Kunstgressløftet 2013/2014 og får 100%
momskompensasjon.
Prosjektet finansieres med støtte fra Sparebankfondet, ekstern giver, spillemidler og refusjoner.
Loppa kommune mellomfinansierer prosjektet til alle tilskudd er utbetalt. Mellomfinansieringen vil bli
på kr. 1.250.000,- fra 3/5 år til kommunen får spillemidler. Kommunen vil da tape renteinntekter. Tapte
renteinntekter vil utgjøre kr. 104 008,- over 3 år og 178 112 over 5 år.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 23.09.2013

Loppa kommunestyre godkjenner at Loppa kommune overtar Vassdalen kunstgressbane, som i dag
eies av Øksfjord Idrettslag.
Loppa kommune overtar spilleflaten vederlagsfritt. Alt vedlikehold m.m. uføres(som i dag) av Øksfjord
Idrettslag. Loppa kommune står for prosessen i Kunstgressløftet 2013/2014 og får 100%
momskompensasjon.
Prosjektet finansieres med støtte fra Sparebankfondet, ekstern giver, spillemidler og refusjoner.
Loppa kommune mellomfinansierer prosjektet til alle tilskudd er utbetalt. Mellomfinansieringen vil bli
på kr. 1.250.000,- fra 3/5 år til kommunen får spillemidler. Kommunen vil da tape renteinntekter. Tapte
renteinntekter vil utgjøre kr. 104 008,- over 3 år og 178 112 over 5 år.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Levekårsutvalget - 19.09.2013

Loppa kommunestyre godkjenner at Loppa kommune overtar Vassdalen kunstgressbane, som i dag
eies av Øksfjord Idrettslag.
Loppa kommune overtar spilleflaten vederlagsfritt. Alt vedlikehold m.m. uføres(som i dag) av Øksfjord
Idrettslag. Loppa kommune står for prosessen i Kunstgressløftet 2013/2014 og får 100%
momskompensasjon.
Prosjektet finansieres med støtte fra Sparebankfondet, ekstern giver, spillemidler og refusjoner.

Loppa kommune mellomfinansierer prosjektet til alle tilskudd er utbetalt. Mellomfinansieringen vil bli
på kr. 1.250.000,- fra 3/5 år til kommunen får spillemidler. Kommunen vil da tape renteinntekter. Tapte
renteinntekter vil utgjøre kr. 104 008,- over 3 år og 178 112 over 5 år.
Enstemmig vedtatt.

PS 39/13 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2014
Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet i Loppa
kommune for 2013 – 2014.
Vedtak i Kommunestyre - 27.09.2013

Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet i Loppa
kommune for 2013 – 2014.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskap - 27.09.2013

Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet i Loppa
kommune for 2013 – 2014.
Vedtatt mot 1 stemme som ble avgitt for Høyre’s forslag.
Behandling i Formannskap- 27.09.2013

Loppa Høyre v/Thorbjørn Johnsen foreslo;
Loppa kommune vedtar den fremlagte prioritets tiltaksliste – vedlegg 1 i plan for idrett og fysisk
aktivitet i Loppa kommune for 2014.
Vedtak i Levekårsutvalget - 26.09.2013

Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet i Loppa
kommune for 2013 – 2014.
Enstemmig vedtatt.

PS 40/13 Opptak av startlån 2013
Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr 2 mill. kroner i Husbanken i år 2013 for
videre utlån til personlige søkere som skal bygge, kjøpe eller utbedre egen bolig.
Startlån tildeles ved enkeltvedtak i tråd med Husbankens forskrifter og retningslinjer for startlån.
Lånet nedbetales som serielån med total løpetid på 10 år med fast rente.

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet i henhold til Finansreglementet 9a.
Vedtak i Kommunestyre - 27.09.2013

Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr 2 mill. kroner i Husbanken i år 2013 for
videre utlån til personlige søkere som skal bygge, kjøpe eller utbedre egen bolig.
Startlån tildeles ved enkeltvedtak i tråd med Husbankens forskrifter og retningslinjer for startlån.
Lånet nedbetales som serielån med total løpetid på 10 år med fast rente.
Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet i henhold til Finansreglementet 9a.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskap - 09.09.2013

Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr 2 mill. kroner i Husbanken i år 2013 for
videre utlån til personlige søkere som skal bygge, kjøpe eller utbedre egen bolig.
Startlån tildeles ved enkeltvedtak i tråd med Husbankens forskrifter og retningslinjer for startlån.
Lånet nedbetales som serielån med total løpetid på 10 år med fast rente.
Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet i henhold til Finansreglementet 9a.
Enstemmig vedtatt.

PS 41/13 Nuvsvåg Feriesenter SUS – Vedrørende kjøp av Nuvsvåg
skole/barnehage
Vedtak i Kommunestyre - 27.09.2013

Saken utsettes. Enstemmig vedtatt.

PS 42/13 Budsjettdrøftinger
Behandling i Kommunestyre- 27.09.2013

Signalene fra kommunestyret tas med i det videre budsjettarbeidet.

PS 43/13 Presisering av mandatet for arbeidsgruppa bestående av alle
gruppelederne i kommunestyret
Vedtak i Kommunestyre - 27.09.2013

Arbeidsgruppen nedlegges og arbeidet med budsjett 2014 ivaretas av rådmann og ordfører frem (les
politiske partier) mot kommunestyret i desember 2013.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre- 27.09.2013

Gjermund Amundsen, Ståle Johansen, Ingvild Eriksen fikk permisjon og fratrådte.
Anneli Vestre måtte fratre pågrunn av sykdom.
Loppa Høyre v/Thorbjørn Johnsen foreslo;
Arbeidsgruppen nedlegges og arbeidet med budsjett 2014 ivaretas av rådmann og ordfører frem (les
politiske partier) mot kommunestyremøtet i desember 2013.

PS 44/13 Uttalelse fra Loppa kommune vedrørende OL i Oslo 2022.
Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre slutter seg til vedlagte uttalelse vedrørende OL i Oslo 2022.

Vedtak i Kommunestyre - 27.09.2013

Loppa kommunestyre slutter seg til vedlagte uttalelse vedrørende OL i Oslo 2022.
Enstemmig vedtatt

