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H
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Navn

Funksjon
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MEDL
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H
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AP
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AP
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AP
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SV
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H
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H

R
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Fra admÍnistrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Liv B. Karlsen

Fung. Rådmann

Erla Sverdrup

Pleie og omsorgssjef

Camilla Hansen

Økonomisjef

Olav Henning Trondal

Driftssjef

Terje Haugen

Næringsrådgiver

Per Buvik
Solbjørg Jensen

Ekstern konsulent
Selcretær

Ordførerfremmetforslagomåbehandlesal<omasfaltering2Ol.4idagensl<ommunestyremØte.
ble godkjent av kommunestyret.

Overtannlegen i Finnmark v/ Lasse Hove orienterte om tannlegesituasjon i Loppa

PS

L3/L4 Referatsaker

RS

4/14 Planprogram - anmodning om sletting av innspill.

RS

5/14 Ärsmelding og regnskap 2oL3 - Loppa boligstiftelse

RS 6174 Særutskrift: Ârsmelding og regnskap 2013 - Loppa boligstiftelse

RS7/1,4 MØteutskrift fra kontrollutvalget i Loppa l<ommune den 4. april2Ot4

Vedtak i Kommunestyre - O5.O5.2O14
Refe ratsakene tas

PS

til orientering.

L4/L4 Kontrollutvalgets årsmelding

201-3

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets ãrsmeldínq for 20L3 til orientering

Vedtak i Kommunestyre - 05.05.20f4
l(ommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering
Enstemmig vedtatt,

PS

t5/L4 Oppfplging av gjennomført forvaltningsrevisjon

Sosialtjenesten og NAV Loppa

Det

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

L

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oppfplginS av forvaltníngsrevisjonsrapporten
Sosialtjenesten og NAV Loppa, og registrerer at l<ommunestyrets vedtal< i sak 66/2011 ikke er
fulgt opp av administrasjonen.

Kommunestyret registrerer at administrasjonen i ettertid har gjort avtale med NAV Stat om
revisjon av internkontrollen, herunder arbeidsmiljø, rutiner og saksbehandling, med oppstart
vâren2O14.

2.

l(ommunestyret ber rådmannen sprge for at de vedtatte tiltak i kommunestyrets sak 66/2Ot1,
blir gjennomført

sna

rlig,

Vedtak i Kommunestyre - 05.05.2014

1.
I

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten
Sosialtjenesten og NAV Loppa, og registrerer at kommunestyrets vedtak i sak 66/20L1 ikke er
fulgt opp av administrasjonen.

Kommunestyret registrerer at administrasjonen i ettertid har gjort avtale med NAV Stat om
revisjon av internkontrollen, herunder arbeidsmiljø, rutiner og saksbehandling, med oppstart
våren 2014.

2.

l(ommunestyret ber rådmannen sØrge for at de vedtatte tiltak i l<ommunestyrets sak 66/2017
blir gjennomført sna rlig.

Enstemmig vedtatt.

PS

L6/L4 Spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finmarl< - Hgring

Rådmannens forslag

til vedtak:

Utbygging av spes/arsthelsetjenesten i Alta synes ikke à ha negative konsekvenser for
Loppa kommune.

Vedtak i Kommunestyre - 05.05.20L4
Utbygging av spesialisthelsetjenesten iAlta synes ikke å ha negative l<onsekvenser for Loppa
kommune.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 24.O4.2OL4
Utbygging av spesialisthelsetjenesten i Alta synes ikke å ha negative konsekvenser for Loppa kommune.
Enstemmig vedtatt,

Vedtak i Levekårsutvalget - 24.O4.2OL4
Utbyggìng av spesialisthelsetjenesten

i Alta

synes ikke å ha negative konsekvenser for Loppa kommune.

Enstemmig vedtatt,

PSLT/L4 Avvil<ling av Loppa Havn l(F
Rådmannens forslag

til vedtak:

'J,. Loppa Havn

2,

l(F avvikles pr 30.06,20L4
Regnskapet avsluttes samme dato, og eiendeler og gjeld overføres i sin helhet

3.

kommune
Dagens styre fungerer som avvil<lingsstyre

til Loppa

Vedtak i Kommunestyre - O5.O5.201¿[

L.
2.
3.

Loppa Havn KF avvikles pr 30.06.2014
Regnsl<apet avsluttes samme dato, og eiendeler og gjeld overføres i sin helhet

til

Loppa

til

Loppa

l<ommune
Dagens styre fungerer som avviklingsstyre

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Havnestyre - 25.03.2O14

L.
2.

Loppa Havn KF avvikles pr 30.06,2014
Regnskapet avsluttes samme dato, og eiendeler og gjeld overføres i sin helhet

3.

kommune
Dagens styre fungerer som avviklingsstyre

Enstemmig vedtatt.

L8/L4 Deltakelse i forsøl< med stemmerett for ungdom som fyller
1"6 eller 17 år ivalgåret ved l<ommunestyrevalget i 2OI5
PS

Rådmannens forslag
Alt,

til vedtak:

L

Loppa kommunestyre ser på forsøl< med stemmerett for ungdom som fyller L6 eller 17

åtr i

valgåret

som et ledd i satsingen på ungdom og vil sende søknad om deltakelse i forsøket. Begrunnelsen for

å

delta er for å styrke lol<aldemokratiet samt gjgre l<ommunen mer attral<tiv for unge borgere.

Alt.2
Loppa kommunestyre Ønsker ikke å delta i forsøket med stemmerett for ungdom som fi¡ller L6 eller L7

år i valgåret.

Vedtak i Kommunestyre - 05.05.2014
,l

,i

l

Loppa kommunestyre ser på forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret
som et ledd i satsingen på ungdom og vil sende søknad om deltakelse i forsøket. Begrunnelsen for å

delta er for å styrl<e lokaldemokratiet samt gj@re l<ommunen mer attraktÍv for unge borgere.
l

i

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 24.O4.201.4
Loppa l<ommunestyre ser på forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17

åtr i valgåret
som et ledd i satsingen på ungdom og vil sende sølcnad om deltal<else i forsøket. Begrunnelsen for å
delta er for å styrl<e lokaldemokratiet samt gjøre l<ommunen mer attraktiv for unge borgere.

Enstemmig vedtatt.

PS

\9/L4 Asfaltering 2OL4

Vedtak i Kommunestyre - 05.05.2014
Loppa lcommunestyre delegerer

til

Rådmannen å bevilge asfaltering av l<ommunale veien i2OL4for

inntil kr 600 000,- av fondsmidler som er avsatt til formålet, kto, 2565057.

Behandling

i

Kon'¡munestyre- 05.05.2014

Ordfører foreslo;

Loppa kommunestyre delegerer

til Rådmannen

å bevilge asfaltering av l<ommunale veien

i2Ot4for

inntil kr 600 000,- av fondsmidler som er avsatt til formålet, kto. 2565057.
Enstemmig vedtatt.

" På oppdlag fi'a NVE har NGI kartlagt skredfaren innenfor utvalgte omlåder

i

Loppa kommune. Omr'ådene valgt ut av NVE er:

. Bergsfiord

. Øksfiold

. Sør-Tverrfiord
. Nuvsvåg

. Langfiorclhamn
.Ift'eken

. Ingaelva
'Øyla-Seivika

v/Odd A. Mikkelsen overrakte rapporten om skredfaren i Loppa kommune etter en orientering om
resultat av dette arbeidet.
NVE

Orienteringssak
Arbeidsgruppa, oppnevnt av kommunestyre 1.'3,12.13|a frem sitt arbeid pr 30.4. Gruppa foreslo en
rekke tiltak som kommunestyre skal ta stilling til etter en behandlingsrunde i partiene.

