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Direkteoverføring av komm unestyre møter
I Kommunestyremøte den16.3.2012bIe forslaget om å sende alle kommunestyremøtene på
nett med lyd og bilde (live-streaming) nedstemt.
Ordførerens dobbel stemme var da avgjørende for utfallet. Begrunnelsen for det var at mange
av de nyvalgte kommunestyrerepresentantene ikke var bekvem med å ha kamera tilstede under
møtet.

En slik begrururelse kan ikke benyttes for å stoppe overføring eller opptak. Kommuneloven $
3l nr 2 gir rett til lydopptak/overføring framøte.
Vedtak som anses som nulliteter kan man uten videre se bort fra; de betraktes som ikkeeksisterende.

Møteleder vil heretter på anmodning gi tillatelse til at forhandlingene i åpne møter tas opp på
lydbånd, video, e.1., eller kringkastes over radio eller fiernsyn, såfremt dette ikke virker
forstyrrende på gj enno mfwingen av møtet.
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DET KONGETIGE KOMMUNAI.
OG MODERNI SERINGSDEPARTEMENT
Statsråden

Ordførerne

i alle landets kommuner

Deres ref

-

Vå¡ ref

Dato

.08.2014

Invitasjon til

å delta

i reformprosessen

Regieringen presenterte kommunereformen 14. mai20l4 i kommuneproposisjonen 2015. Der
ble viktige utviklingstrekk, mål for reformen, en plan for gjennomføringen av
reformprosessen og virkernidler i reformen beskrevet.

Det er om lag 50 år siden Norge sist gjennomførte en kommunereform. Mye har endret seg
siden midten av 1960{allet. Norge er i endring. Det som endres, er befolkningsmønstre,
kommunikasjonsmuligheter, næringsstruktur og velferdsbehov. Kommunene har også fått
mange nye oppgaver. Nå er tiden inne til å se noen tiâr framover. Kommunereformen skal
sikre gode og likeverdige denester til våre innbyggere der de bor.
Kommunal- og forvaltningskomiteenla l2.juni frem sin innstilling (Innst. 300 S (20132014)) om kommuneproposisjonen 2015. Saken ble behandlet i Stortinget 18. juni. Stortingets
behandling viser at det er flertall på Stortinget for en reform. Det er også bred politisk
tilslutning til at det er behov for endringer i kommunestrukturen, målene for reformen, og at
prosessene skal starte opp til høsten. Det er videre ørighet om de økonomiske virkemidlene,
herunder at reformstøtte også skal gis til kommuner som blir under l0 000 innbyggere. Jeg vil
komme tilbake til innretningeîpâreformstøtten i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

Målene for reformen er gode og likeverdig tjenester til innbyggerne, en helhetlig og
samordnet samfunnsutvikling, kommuner som er bærekraftige og økonomisk robustg og et
styrket lokaldemokrati.

jeg å invitere alle
landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt
På bakgrunn av Stortingets behandling og klarsignal

til reformen

ønsker

å slå seg sammen med nabokommuner.

Posùadresse: Postboks 8l 12 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg.59 Telefon:222490 90 Telefaks:

Otg. nr.: 972417 858

222427 40

Verktøy til kommunene
Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket "at det er eit utredningsansvar
for alle kommuner". Jeg forstfu dette slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å
diskutere og vurdere sammenslåing og at prosessen avsluttes med et kommunestyrevedtak
senest innen våren 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utvikler nå vetktøy som vil være et altemativ til
de lokale utredningene som vanligvis gjennomføres når kommuner ønsker å wrdere
sammenslåing. De nye redskapene vil gi kommunene et sterkere eierskap til både prosessen
og de vurderingene som skal giøres.
Det skal lages en nettløsning der kommunene vil fü oversikt over befolkningsutvikling,
arbeidskraftbehov innen ulike sektorer, nøkkeltall for økonomi og tjenesteproduksjon,
pendlingsdata for egen kommune og for regionen den tilhører. Slik vil kommunene få en
oversikt over viktige forhold for seg og aktuelle sammenslåingskandidater, i tråd med det
tradisjonelle utredninger har fremskaffet. Disse dataene bør suppleres med infonnasjon dere
innhenter om egen virksomhet, som for eksempel hvilke interkommunale samarbeider dere
inngår i, oversikter over fagmiljøer (kapasitet og kompetanse) mv. for å fÏi et helhetlig bilde
av utfordringer og muligheter for kommunen og regionen.
Departementet vil også lage en veileder om hvordan dere kan starte opp prosessene med å
vurdere utfordringer og muligheter. Veilederen vil inneholde råd og tips for hvordan en kan
tilrettelegge for en god prosess, bl.a. involvering av innbyggere, næringsliv og frivillige lag og
organisasjoner. Vi tar sikte på at både nettløsningen og veilederen vil være tilgjengelig på
www.kommunereform.no i slutten av september.
Kommunene vil fli dekket kr 100 000 til utgifter knyttet til informasjon og folkehøring, jf.
inndelingslova $ 10. Loven setter ikke krav til hvordan innbyggeme skal høres, så hvert
kommunestyre må selv ta stilling til hvordan dette skal sþe. Departementet vil utarbeide et
opplegg for en innbyggerundersøkelse som kommunene vil fä tilbud om å bruke i høringen av
innbyggerne. I tillegg til ä stille spørsmål om saÍrmenslåingsalternativer, kan det også stilles
spørsmål om hvilke forventninger innbyggeme har til det framtidige tjenestetilbudet og
hvordan de vurderer potensialet for utvikling og vekst. Alle kommuner som går giennom
reformprosessen og som giør kommunestyrevedtak innen sommercn2016 vil fr utbetalt kr
100 000.

Fylkesmannen har fätt ansvar for å igangsette og lage rammer rundt de lokale prosessene.
Mange er i gangmed oppstartsmøtermedkommunene. Fylkesmannen vil sammen med KS
tilrettelegge for at det blir gode og lokalt forankrede prosesser. I hvert fylkesmannsembete vil
det være prosessveiledere som kan bistå kommunene, lage møteplasser, og som kan melde
tilbake til departementet om det er spesielle forhold vi bør være oppmerksomme på.

To [øp i prosessen
Jeg har lagt vekt på at det skal være to løp i reformprosessen, blant annet for å sikre at de som
er tidlig ute, ikke skal behøve unødige opphold i prosessene. For kommuner som giør
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kornmunestyrevedtak i løpet av høsten 2075, vll departementet legge til rette for at
sammenslåing skal kunne vedtas ved kongelig resolusjon i løpet av våren 2016. Betingelsene
for dette er at kommunestyrevedtakene er likelydende, den foreslåtte sammenslåingen er i tråd
med målene i refonnen, og at sammenslåingen ikke medfører at flere enn én kommune må
skifte fylkestilhørighet. Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra l. januar 2018.

Det andre løpet, som vil gjelde de fleste kommunene, krever vedtak senest innen sommeren
2016. Jegvil her vise til at flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreker at "det
er viktig at alle kommunar gjennomfører lokale prosessar knytt til kommunereforma og
melder tilbake innan fristen". Jeg vil våren 2015 legge fram et forslag for Stortinget om nye
oppgaver til større og mer robuste kommuner. Hvilke nye oppgaver kommunene får, vil med
andre ord være kjent innen kommunestyrene skal fatte vedtak om veien videre. Regjeringen
planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur vâren20l7.
Sammenslåingene som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1.1.2020,i
etterkant av kommunevalget høsten 2019.
Arbeidet vi nå starter, skal legge grunnlaget for en robust kommunestruktur som skal stå seg i
lang tid fremover. Jeg har tillit til at dere nå viser lokalt lederskap og finner de beste
løsningene for innbyggerne. Erfaringer tilsier at de beste løsningene oppnås gjerurom gode
lokale prosesser. Mange kommuner er allerede godt i gang med diskusjonene, noe som er
oppløftende og inspirerende for oss andre. Det er viktig nå at alle kommuner setter i gang med
prosesser i tråd med det et bredt stortingsflertall tydelig har uttrykt forventninger om.
Jeg ønsker dere lykke

til!

Med hilsen

Jan

Kopi
Fylkesrnannen
KS
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Orientering fra oppvekst og kultur.
Møte i Levekårsutvalget 11. september

1. Situasjon

i skole, barnehage og

2O1,4.

kultur

Hdqtun skole
Har vært en grei oppstart.
3 nye lærere ved skolen. En overflyttet fra Bergsfjord(stilling naturlig avgang), en i et vikariat
(nyutdannet), og en i en midlertidig stilling ca.7O% ( utløst pga. økn¡ng i spesialundervisning
for flere elever samt spesialundervisning for elev som ikke har hatt noe i fjor, samt nedsatt
undervisning for nyutdannet. Deler av dette vil kommunen søke refusjon for).
Skolen har fått en ny elev i 3 kl.
58 elever ved skolen.
Leder for sfo og en assistent er overflyttet til Øksfjord barnehage. Dette fungerer greit.
Førskolelærer på sfo er nå leder for sfo i5O%. I tillegg til dette er det 2 assistenter ( L00 og
ca. 45 %). Disse brukes som elevassistenter itillegg tiljobben pä sfo.
HØglun sfo har 3 elever og 1. venteelev.
Rektor starter på rektorskolen med første samling i oktober.
En lærer ved skolen tar videreutdanning i musikk. Dette etter satsingen Kompetanse for
kvalitet.
I år er det en 100% stilling ved skolen som går til fremmedspråklige voksne.
Skoletilbud lor elev fra Nuvsvåg:
Oppvekst- og kultursjefen har hatt god dialog med foreldre, og rektor v/Høgtun skole
angående skolestart for eleven fra Nuvsvåg.
Foreldrene ble gitt et tilbud om delt løsning (hjemmeundervisning og skole i Øksfjord).
Dette takket de nei til da de ikke hadde anledning til å undervise barnet.
Skoletilbudet ble da slik:
4 dagers skoleuke tor L-4 kl. (man, tirs, fri onsdag tor, fred). Dette er lagt opp etter beste
fergerute.
Barnet følges Nuvsvåg - Tverrfjord av foreldre/bussjåfør. Her får de betalt 2 t.pr.dag barnet
er på skolen . Følging Øksfjord - Tverrfjord Ej¿res av assistent i barnehage/sfo/skolebussen.
Foreldrene har også et barn i barnehagen.
Det jobbes for å få på plass et beredskapshjem i Tverrfjord dersom barna blir fast der.
Berssfiord skole os barnehase
Har vært en grei oppstart også her.
Rektor starter på rektorskolen med første samling i oktober.
Har også her undervisning for fremmedspråklige voksne.
L7 barn.
Sandland skole
Her har vi tilsatt en mannlig lærer i LOl%. Han og den andre læreren deler på
admin istrasjonsressu rsen.
Greí oppstart her også. 4 barn ved skolen.
Norskopplæring for fremmedspråklige voksne gis også ved denne skolen (en fra Sandland
og en fra Sør-Tverrfjord),
Felles planleseinesdas for lærere i Loppai
19. august arrangerte oppvekst- og kultur felles planleggingsdag for alle lærerne i Loppa.
Dette ble

Tema for dagen var: Vurdering for læring.
Vi hadde fått foreleser fra Hammerfest Tone R Mortensen, veldig bra forelesningfforeleser.
Dette var en felles start for skolene i Loppa i forhold til arbeidet med Vurdering for læring.
Skal jobbes med flere år frem i tid.

Øksfiord barnehaqe:
Går veldig greit, ok oppstart.
Har gått greit med overfl¡ting av personale fra sfo.
To fulle avdelinger (har en plass ledig). 25 barn (33 plasser)
Bergsfiord barnehage:
4 barn.
To ass¡stenter i t00% samt styrer/ped.leder i til sammen 35%.
Har vært en grei oppstart.

Unedomsklubbene:
Starter opp i @ksfjord i uke 36.
Har ikke hørt noe om oppstart andre steder i kommunen.

Kulturskolen:
4 laerere (17 timer pr. uke fordelt på disse fire) + leder i 40% skaljobbe i kulturskolen dette
året.
Oppvekst- og kulturkontoret får oversikt etter hvert over tilbud og barn.
Grendehus:
Det gjøres en god jobb både i Nuvsvåg og i SØr-Tverrfjord når det gjelder utleie av
grendehusene.
Bibliotek:
Leder for biblioteket skal ta en utdanning i forhold til veiledning i Tromsø denne høsten
(ledere er prioritert innenfor oppvekst- og kultur).
Leder skal også hospitere ved annet bibliotek under kulturfestivalen dette året. Dette for å
få erfaring fra andre bibliotek.
2 Rektor og styrermøter
o
Oppvekst- og kultursjefen har satt opp mØteplan. Første møte er 26. september i
Øksfjord. Til dette møtet blir også helsesøster, sosiallærer, leder for bibtiotek og
leder for kulturskolen innkalt. Vikt¡g å få etablert samarbeid på tvers av etatene.
3. Møter i RSK Vest- Finnmark
Det ble avholdt styremøte i Loppa (Øksfjord L8. og L9.juni). Deltakerne overnattet
på @ksfjord sjØfiske, spiste på Dattera til Larsen. Har fått bare positive
tilbakemeldinger både på overnatting og bespisning. Jeg var veldig fornøyd med det
Loppa kunne tilby@
Første styremøte denne høsten var onsdag 3. septemb er 2OL4 i Alta, dette i forkant
av Skoleleder samlingen.
4. Saker uqder arbeid i avd. oppvekst og kultur
Arbeid med virksomhetsplan for oppvekst- og kultur. Dette er en jobb som oppvekst
og kultursjefen har startet på, må fortsette.
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Denne fikk en hurtig rullering pga.
KunstgresslØftet2Ot3/2014. Denne skal rulleres for en ny 4 års periode i 2O14.
Organisering av sekretær arbeidsoppgaver på oppvekst- og kultur/de andre
avde lingene.

-

-

-

-

Planlegging av flytting av barneskolen opp til ungdomsskolen i Øksfjord.
Nye retningslinjer for tildeling av idrettsmidler.
Retningslinjer for tildeling av 17.mai arrangement.
Budsjett 2015

/konomiplan
Ressurser til skolene 20L5/201:6.
Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur

Tert
For Oppvekst- og kultur avdelingen, Liv
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Loppa kommunes årsregnskap og årsmeldins,for 201,3 - kontrollutvalgets uttalelse
Referater

Møtet var annonsert på Loppa kommunes hjemmeside www.loÞoa.kommune.no og sekretariatets
hjemmeside www.kusek.no .
Leder Maria Thomassen äpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallinsen av 26. mai20l4 ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 512014 t.o.m. 612014 ble godkjent enstemmig.
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Kontrollutvalget i Loppa kommune

Sak 5/2014

Loppa kommunes årsregnskap og årsmelding for 2013 - kontrolluvalgets
uttalelse
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi
formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften $ 7:

til

Kontrollutvalgets uttalelse om Loppa kommunes årsregnskap og årsmelding for 2013
Kontrollutvalget har i møe 2. juni 2Dl4behandlet Loppa kommunes fusregnskap og årsmelding
for 2013.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagÍe årsregnskapet, rådmannens årsmelding og
revisj onsberetningen av 15. apnl 2014.
I tillegg har kontrollutvalget mottatt supplerende opplysninger i vedlagte to brev datert
henholdsvis 27. fehruar og2l . mai 2014 fra kommunerevisjonen til LopBa kommune vedrørende
løpende revisjon og årsoppgiørsrevisjon for 2073. Disse brevene legges ved denne uttalelse som
supplerende opplysninger til kommunestyret.

Kontrollutvalget har merket seg at Loppa kommunes regnskap for 2013 viser kr. 96 541350,- til
fordeling drift, et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 933 434,36, oget netto driftsresultat på
W 4 163 S2g,34.Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp pâW. 127 955,-.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
o

Revisors beretning er en beretning med awik fra normalberetning, som følge av al
investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettawik, og at bruk og avsetning til ubundne
fond ikke er i henhold til budsjett i det avlagfe regnskapet.

Når det gjelder kommunens ärsmelding har kontrollutvalget merket seg denne oppfyller ikke alle
krav som stilles i kommuneloven $ 48.

Ut over overnevnte, revisjonsberetningen av 15. april2014 og supplerende opplysninger i de to
vedlagte brev fra revisjonenhar ikke kontrollutvalget merknader til kommunens årsregnskap og
år'smelding

for2013.

Behandling:
Rådmannen v/økonomisjef Camilla Hansen møIte innledningsvis og orienterte om Loppa
kommunes årsregnskap og årsmelding for 2013. Hun redegjorde blant annet vedrørende awik
forhold til budsjett.

Votering:
Sekretariatets tilrådning ble enstenìmig bifalt.

Protokoll framøte2/2014i konfollutvalget den 2. juni 2014.
Síde 2 av 4

i
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Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestylet med kopi
formannskapet, jfr . kontrollutvalgsforskriften $ 7:

til

Kontrollutvalgets uttalelse om Loppa kommunes årsregnskap og årsmelding for 2013
Kontrollutvalget har i møte 2. juni 2014 behandlet Loppa kommunes årsregnskap og arsmelding

for2013.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte fu'sregnskapet, rådmannens årsmelding og
revisjonsberetningen av 1 5, apnT 2014.
I tillegg har kontoollutvalget mottatt supplerende opplysninger i vedlagte to brev datert
henholdsvis 21. februar og2l. mai20I4 fra kommunerevisjonen til Loppa kommune vedrørende
løpende levisjon og årsoppgjørsrevisjon for2013. Disse brevene legges ved derure uttalelse som
supplerende opplysninger til kommunestyret.

Kontrollutvalget har merket seg at Loppa kommunes regnskap for 2013 viser kr'. 96 54I350,- til
fordeling dlift, et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 933 434,36, og et netto driftsresultat på
Is 4 163 Szg,34.Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløppillrr. I27 955,-.
Kontrollutvalget har for øvngmerket seg at:
a

Revisors beretning er en beretning med awik fra normalberetning, som følge av at
investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettawik, og at bruk og avsetning til ubundne
fond ikke er i henhold til budsjett i det avlagte regnskapet.

Når det gjelder kommunens årsmelding har kontrollutvalget merket seg denne oppfyller ikke alle
krav som stilles i kommuneloven $ 48.

Ut over overnevnte, revisjonsberetningen av 15. aptíI2014 og supplerende opplysninger i de to
vedlagte brev fra revisjonen har ikke kontrollutvalget merknader til kommunens årsregnskap og
arsmelding

for20l3.

Sak612014

Referater
Følgende r efer ater fo relå :
Ref.sak 0512074: Brev fra Vefrk IKS, datert 15. april 2014: Negativ beretningfor 2013
vedrørende Loppa Havn W.

Sekretariatets tilrådning:
Referatsak 0512014 tas til etterreùring.

Kontrollutvalget er kjent med at Loppa Havn KF's særregnskap for 2013 er oversendt revisjonen
etter fristen og er som følge av dette ikfte klart til behandling i dette møtet. Kontrollutvalget

Protokoll fra møre 2/2014 i kontrollutvalget den 2- j,ni 2074.
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registreler at særregnskapet med dette ikke vil være klart for fastsettelse av kommunestyret iruren
forskrift smessi g tidsfri st.

Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Yedtak:
Referatsak 05/2014 tas til ettenetning.
Kontrollutvalget er kjent med at Loppa Havn KF's særregnskap fot 20L3 er oversendt revisjonen
etter fristen og er som følge av dette ilJ<e klart til behandling dette møtet. Kontrollutvalget
registrerer at særregnskapet med dette ikte vil være kl¿lrt for fastsettelse av kommunestyret innen
forskrift smessig tidsfrist.

i

MØteprotokollen ble referert og det fremkom ingen merknadertil denne.

Møtet hevet

kl, 12.15

Godkjenning av protokoll ved signering:

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er referert ogføfi.i samsvar med det som
fremkom imøtet.

/l
(-*
Maria Th
leder

Arild

\e-^.Ar-a
v;i;i;il;;;'
tr

Henning Fosshaug
sekretær for kontroll

Protokoll fra møte2l20I4 ikont¡olluwalget den 2.juni 2014.
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Klagenemnda

fot offentlige anskaffels er
Loppa kommuns

Loppa kommune
Parkveien 1-3
9550 ØKSFJORD
Norge

Dalo:
30.06.2014

Vãr referanse

Deres releranse

2014/0033-l 3

Oversendelse av avvisningsbeslutning
Vedlagt oversendes kopi av sekretariatets awisningsbeslutning i klagesak 2014133

Med hilsen
lt

a,\-L\l

{F

Peter

førstekonsulent

Kopi til:

Postadresse:
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

Besøksadresse:
Rådhusgaten 4
5014 Bergen

Telefon: +47 55 59 75 00
Telefaks: +47 55 59 75 99

postmottak@kofa.no
www.kofa,no

Klagenemnda
for offentlige anskaffelset

Hegg & Co AS
Att: Andreas Hegg
Postboks 1224
9504

ALTA

Norge

Deres referanse

Dalo:
30.06.2014

Vår reþranse

20t4/003i-1

I

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse
Det vises til deres klage på offentlig anskaffelse datert 21. mars 2Ol4 vedrørende Loppa
kommunes kjøp av IKT-tjenester fra Atea AS. Klagenemndas sekretariat har besluttet å awise
klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. forskrift om klagenemnd for
offentlige anskaffelser $ 9. Bakgrunnen for dette beskrives nedenfor. Sekretariatets
awisningsbeslutning kan påklages til klagenemndas leder innen 3 virkedager etter at den ble
giort (ent for klager.

Bakgrunn:

(l)

I forbindelse med prosjektet 'Digitalt førstevølg i Finnmark" kunngiorde Vest-Finnmark
Regionråd 27. juni 2011 en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av raÍlmeavtale om
kjøp av IKT-utstyr og tilhørende tjenester. Rammeavtalen skulle ifølge kunngjøringen
punkt II.1.5) etableres på vegne av kommuner tilknyttet Vest-Finnmark Regionråd, og
ytterligere åtte kommuner i Finnmark, herunder Loppa kommune (heretter innklagede).
Anskaffelsens verdi ble kunngjøringen punkt II.l.4) estimert til mellom 30 og 50

i

millioner kroner. Tilbudsfrist var i kururgiøringen punkt IV.3.2) angitt til å være
august 201

(2)

Rammeavtalen
4.

15.

l.

ble tildelt Atea AS (heretter valgte leverandør). Kontrakt ble inngått

juni 2012.

(3)

Innklagede gjorde avrop på rammeavtalenT. mars 2013

(4)

Saken ble brakt in¡r for klagenemnda for offentlige anskaffelser av Eltele AS (heretter
klager) ved brev datert 21. mars 2014.

Sekretariatets vurdering:

(5)

Saken gjelder spørsmål om ulovlig direkte anskaffelse ved avrop på rammeavtale om kjøp
av lKT-utstyr og tilhørende tjenester. Etter forskrift 15. november2002 nr. 1288 om
klagenemnd for offentlige anskaffelser $ 13a er det ikke krav om saklig klageinteresse i

Postadresse:
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

Besøksadresse
Rådhusgaten 4
5014 Bergen

Telefon: +47 55 59 75 00
Telefaks: +47 55 597599

postmottak@kofa.no
www.kofa.no

2

saker som gielder påstand om ulovlig direkte anskaffelse. Klagen er rettidig.
Konkurransen gielder en rammeavtale om kjøp av IKT-utstyr og tilhørende tjenester.
Anskaffelsens verdi er i kunngjøringen punkt II.l.4) estimert til mellom 30 og 50
millioner kroner. I tillegg til lov om offentlige anskaffelser følger anskaffelsen dermed
etter sin opplyste art og verdi forskrift om offentlige anskaffelser av 7. apnl2}O6w.402
del I og del III, jf. forskriften gg 2-l og2-2.
Klagers anførsel om ulovlig direlcte anskaffelse

(6)

Klager har anførtat innklagede har giennomførten ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå
awopsavtalen datert 7. mars 2013. Denne avropsavtalen, hevder klager, gjelder levering
av tjenester, herunder flytting av servere, som faller utenfor den kunngiorte
rammeavtalen.

(7)

Innklagede har forklart at kommunens servere ikke har blitt flyttet i den perioden som
klagen gielder. I brev til klagenemnda datert 19. juni 2}l4har klager deretter gitt uttrykk
for at man er "innstilt på å trekke sin klage i denne saken",men at det ønskes "en oversikt
på forholdet mellom tjenester som er levert av ATEA [valgte leverandørJ prismessig i
forholdtil varer som er levertprismessig". Dersom det finner sted en anskaffelse hvor
tjenesteelementet er sterkt fremtredende, skriver klager, vil dette utgiør en ulovlig direkte
, anskaffelse.

(8)

Slik sekretariatet oppfatter det klager skriver ovenfor, er klagen i sak2}l4/33 trukket,
Hvorvidt det senere finner sted en ulovlig direkte anskaffelse fordi det viser seg at
tjenesteelementet er sterkt fremtredende, og dette tjenesteelementet faller utenfor den
kunngiorte rammeavtalen, er et hlpotetisk spørsmål som klagenemnda ikke kan ta stilling
til, jf. blant aruret sak 2009/21i premiss (109).

(9)

Ettersom den akhrelle avropsavtalen ble inngått 7. mars 2073, og klagenemnda ikke har
myndighet til å ilegge gebyr for kontrakter inngått etter l. juli 20121, vil en uttalelse fra
nemnda uansett være rådgivende, jf. klagers kommentarer i klagen av 21. mars 2014 om
en "snarlig tilbakemelding på dette, slik at saken kan bringes inn þr domstolen til
b ehandling for t erminering/avkortning av tj ene s ten".

(10) De avklaringer klager nå eventuelt

ønsker ä g¡øre ovenfor innklagede, bes giort direkte
med denne, og en eventuell ny klage på ulovlig direkte anskaffelse for nye forhold klager
da eventuelt mener utgtrør ulovlige direkte anskaffelser, må uansett fremsettes i en ny
klage. Siden slike anskaffelser vil være foretatt etter 1. juli 2012, vil klagenemnda også
for disse kun ha myndighet til å avgi en rådgivende uttalelse på hvorvidt det foreligger
ulovlige direkte anskaffel ser.

I Jf.

forskrift om overgangsregler for lov I l. mai2012 nr. 25 om endringer i lov om offentlige anskaffelser og i
kommuneloven (giennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett) $ 1.

3

(11) På bakgrurm av ovennetmte awises klagen som uhensiktsmessig for behandling i
klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften g 9.

0,Ll
Erlend Pedersen
dir e ht ø r /s e lcr e t ar i ats I e de r

Kopi til:
Loppa kommune Parkveien 1-3

9550 ØKSFJORD

Norge

Liv Katlsen

DET KONGETEGE KOMMUNAL.
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Kommunar etter liste

Dykkar ref

Vår ref

Dato

t4l3ts3-162

13.08.2014

Forsøk med nedsâtt stemmerettsalder

til

16

år

I brev datert 24.3.2014 inviterte Kommunal- og moderniseringsministeren kommunene til å
søkje om å fä vere med på forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år.
Det var

til saman 124 kommunar som søkte

KRD kunngjorde 13.8.2014 namnet på dei 20 kommunane som skal ñ delta i forsøket. Din
kommune var diverre ikke mellom dei utvalde.

Vi vil likevel takke for innsatsen som de la ned når de søkte om forsøksstatus. Mange av
søknadene dokumenterte at mange kommunar legg ned eit verdfullt arbeid når det gjeld å
trekkje ungdom med i lokaldemokratiet. Vi vil ønskje dykk lukke til med det vidare arbeidet
for å mobilisere unge til å delta.

Ønskjer de å følgje med i utviklinga av forsøket, vil vi vise
www.regieringa.no/kmd under temaet "Val og demokrati".

til heimesida vår på

Med helsing

Siri Dolven (e.f.)
Fun g. avdelingsdi r elc.ør

Dag Vestrheim
seniorrådgjevar
Deue dokumen el er elektronisk godkjent og blir sendt utan signatur

Postadresse
Postboks 8112 Dep

2224 90 90

http://wwwkmd.dep.no/

Org no.
972 4r7 858

NO-0032 Oslo

postmottak@kmd.dep.no

Telefon*

Kontoradresse
Akersg. 59

Kommunalavdelinga

Sakshandsamar

Dag Vestrheim
2224't223

Kommunar:
Sarpsborg
Trøgstad
Rygge

lzrenskog
Nannestad

Hurdal
Oslo

Åsnes

Åmot
Rendalen

Engerdal
Gjøvik
Vågå
Sel

Nord-Aurdal

Nordre I¿nd
Øyste Slidre
Kongsberg
,Äl

Hol

I¿rvik
Re

Notodden

Kragerø
Bø

Hjartdal
Grimstad

Arendal
TVedestrand

Farsund

Flekkeford
Songdalen
Søgne

Audnedal
Sandnes

Klepp

Time
Sola
Randaberg

Suldal
Sauda
Sveio

Stord
Odda

Side 2

LOPPA KOMMUNE
S

Saksframlegg

entraladministrasj onen

Solbjørg Irene Jensen

22.08.2014
20141419-01

Dato:

Arkivref:

solbj org j ensen@loppa.kommune.no

Saknsnr
23114

3ûlt4

Møtedato
11.09.2014
23.09.2014

Utvalg
Levekårsutvalget
Kommunestyre

Søknad om salgsbevilling - Thomassen AS
Vedtak

i Levekàrsutvalget

- 1 1.09.2014

Bevillingshaver for salgsstedet Thomassen AS, org.nr.
perioden frem til 30.06.2016 for;

e76 493 zsz

gis satgsbevilling

i

a

Alkoholgruppe 1 på omsøkt areal i butikklokale på ca 80 m2. Omsøkt salgsareal
omfatter dog ikke gangerltrapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har
adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 08.00 - 20.00 på hverdager. På dager før sønog helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 08.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe I skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og
17.mai, og på stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og
folkeavstemming vedtatt ved lov.

a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder
ved salgstidens slutt.

o

Utøvelse av salgsbevillingen forutsetter at salgslokalene er godkjent av Mattilsynet.

a

Thomas Schiffner f. 19.07.73 godkjennes som styrer for salgsbevillingen og som
stedfortreder godkj ennes Britt Thomassen f . I 4.0I .47 .

o

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er
dokumentert avlag! og bestått av styrer og stedfortreder.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht.
alkoholforskriften nr 538 av 2005 $$ 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

o

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/alkoholsvake drikkevarer.

a

o
.

Salgsbevillingen forutsettes utøvetinøye s¿Ìmsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes
Rusmiddelplan.
Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 1370,- pr. är,jfr. al $ 7-1 og forskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. $ 6-2. Avgiften sluttavregnes pr.
3L.t2.
Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven $ l-7 jf. Alkoholloven kap. 3.

Enstemmig vedtatt.

Sammendrag
I inneværende bevillingsperiode har Thomassen AS salgsbevilling for alkoholholdig drikk
gruppe 1.
Det foreligger nå søknad på videreføring av bevillingen for

perioden2}l| -2016.

Forslag til vedtak:
Bevillingshaver for salgsstedet Thomassen AS, org.nr.
per¡oden frem til 30.06.2016 for;
o

976 493 zsz

gis salgsbevilling

i

Alkoholgruppe 1 på omsøkt arealibutikklokalepäca 80 m2. Omsøkt salgsareal
omfatter dog ikke gangerltrapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har
adgang

til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 08.00 - 20.00 på hverdager. På dager før sønog helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 08.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og
77.mai, og på stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og
folkeavstemming vedtatt ved lov.

a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder
ved salgstidens slutt.

a

Utøvelse av salgsbevillingen forutsetter at salgslokalene er godkjent av Mattilsynet.

a

Thomas Schiffner f.19.07.73 godkjennes som styrer for salgsbevillingen og som
stedfortreder godkjennes Britt Thomassen f. 14.01.47.

o

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er
dokumentert avlag! og bestått av styrer og stedfortreder.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht.
alkoholforskriften nr 538 av 2005 $$ 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/alkoholsvake drikkevarer.

Salgsbevillingen forutsettes ttøvetinøye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes
Rusmiddelplan.

Bevillingsgebyret utg¡ør minimum kr 1370,- pr. är,jfr. al $ 7-1 og forskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. $ 6-2. Avgiften sluttavregnes pr
o

31.12.
Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven $

l-7 if. Alkoholloven kap. 3.

Vedlegg:
Uttalelse fra NAV v/Ruskonsulenten.
Uttalelse fra Helsedirektoratet om plassering av alkohol i butikker.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Thomassen AS av 5.6.2014.
Uttalelse fra Politiet
Uttalelse fra Skatt Nord

Saksutredning:
Loppa kommune har mottatt søknad av 5.06.2014 fra Thomassen AS som søker om alminnelig
salgsbevilling for alkoholgruppe I i dagligvarebutikk i Sør-Tverrfiord.

til tidligere søknad.
Det søkes om salgstid i henhold til lovens maksimaltid fra kl 08.00 - 20.00 på hverdager og fra
kl. 08.00 - 18.00 pã dager før søn- og helligdager.
Søknaden er uendret i forhold

Butikkens åpningstid er vanligvis fra kl. 10.00 - 13.00 alle dager, men spesielt i turistsesongen
gjennomføres en mer fleksibel åpningstid og da er det ønskelig å ha bevilling innenfor den
utvidete åpningstida.
Bevillingshaver står fritt til å bestemme sin egen salgstid innenfor de rammer som følger av
bevillingsvedtaket o g loven.
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger blir rutinemessig, på bakgrunn av alkohollovens
bestemmelser, oversendt til Politi, Skatt Nord og NAV, til uttalelse.

Det er ingen anmerkninger frahøringsinstansene når det gjelder søknadens innhold eller
personer som er tilknyttet virksomheten.

til de

Ruskonsulenten har i sin uttalelse blant annet lagt vekt på at det er viktig å tenke på plassering
av alkoholholdig drikker i butikk, det kan være vanskelig å gå forbi dersom det er det første
som en blir møttmed i butikken.

Vurdering:
Fomyelse av bevillinger etter bevillingsperiodens utløp står rettslig i samme stilling som ny
søknad.

Hvert kommunestyre står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fomyelse av bevilling ut fra
en konkret vurdering av hensynene i $ I-7 a, eller ønsket om à føre en generelt strengere eller
mer liberal bevillingspraksis.

I medhold av alkoholloven $ 3-2kan det knyttes vilkår til bevillingen i samsvar med
alminnelige forvaltningsrettslige regler. For at et vilkar skal være lovlig kreves tett forankring i
alkohollovens formål, i tillegg at det ikke er uforholdsmessig tyngende, eller av andre grunner
urimelig.

Kort sagt må kommunen ha et bevist forhold til hvorfor den setter vilkåret, og hva kommunen
ønsker å oppnå.

Vilkår må vurderes grundig før eventuelt iverksettelse.
Rådmannen har kommet til at det ligger innenfor kommunens praksis i bevillingssaker å
innvilge bevilling i nærværende sak, og innstiller derfor positivt til bevillingssøknaden.

1

n

1 JUL

2014

!g.qPi. l.p.p,rnqos,

Loppa kommune
Sentlaladministrasj onen
Palltveien l/3
9550 Øksfiord

Ved : Uttale I se vedrøt'ende

Dereslef:

sl<j en l<ebev

2014/304-/U63/SEN

i

lgnin g

Vår ref:

Vår clato:

ll.07.14

Uttalelse vedrørende skj enkebevilling
Visel til Deres anmodning datert 08.07.2014 angående uttalelse til fornyelse søknad om
serverings- og skjenkebevilling- Dattera til Larsen, Coop marked Øksfiold, Øksfiord Sjøfiske
A./S, Tante Bettys' A/S, Nuvsvåg dagligvare A/S, Nærbutikken Søl'- Tverrfiord, C. Bock's

A/S

.

Ruskonsulenten er blitt anmodet om å komme med en uttalelse ut fi'a et sosialt og helsemessig
perspektiv. Ruskonsulenten ser på det sorn positivt at bygdene i Loppa kommune har en sosial
alena del det er mulig fol både kommunens innbyggere og tilreisende å samles, samt har
mulighet til å kjøpe alkoholholdige drikker i butikk.
Samtidig vil jeg som ruskonsulent oppfordre besluttende utvalg i Loppa lçommune om å ta
hensyn til alle komrnunens innbyggere både de som ønsker å nyte alkohol og de som av
forskjellige årsaker ildce ønsker det. Jeg vil anbefale at kommunen at de i sine beslutninget'
også legger til lette for skjenkefi'ie åpningsticler, skjenkefi'ie sonery' omr'ådel og skjenkefi'ie
au'angementer'. Spesielt viktig syns ruskonsulenten det et viktig at tilbud til barn er'
skjenkefi'ie arrangementer. I tillegg syns luskonsulenten det er viktig å tenke på plassering av
alkoholholdíge drikker i butild<, det kan være vanskelig å gå forbi dersom det er det første
som en blir rnøtt med i butikken.

I(onklusjonen blil at det er positivt at det tilrettelegges for sosiale arenael, samtidig som jeg
ber politikelne i Loppa kommune være bevisst på at de også legger til rette for alkoholfi'ie
altelnativ i sin helhetlige alkoholpolitikk.

// ARBE¡ÐS OG VELFERDSETATEF{
'ÞbËtä<iiéåiä:' näñkèïbäkkéñ'i¿t 7i' þ56ö' øKSÈiöHö
Besøksadresse: Hanl<enbakken 26 ll 955OØKSFJORD
Tel: 55 55 3333 ll Faks: 78 38 94 91

www.nav.rìo

//

nav.loppa@nav.no

Vennlig hilsen

((/rÞ--

W,..-...-

Chlistine Tlondal
Ruskonsulent

I(opi: Helse- og omsol'gssjef Erla Sver.drup

tF[ïl H.lred i rekto ratet

Stavanger kommune
Postboks 8001
4068 STAVANGER

Deres ref.:
Saksbehandler:
Vår ref.:
Dato:

ANWAS
1

0/1 061

22.04.2010

Uttalelse om plassering av alkohol i butikker og vilkår om tildekking
Helsedirektoratet viser til deres brev av 15.2.2010, hvor det bes om en vurdering av
hvorvidt innehavere av kommunal salgsbevilling kan pålegges en "mindre sentral
plassering" av de alkoholholdige drikkevarene i butikken, evt. om kommunen kan kreve
at alkoholholdig drikk tildekkes i en eller annen form.
Om bakgrunnen for spørsmålet gjengis fra brevet:
"Personer som tidligere har hatt store rusproblem har bl.a. sagt at det at øl er sà lett
tilgjengelig er en av mange årsaker til at det er vanskelig à komme ut av
rusavhengigheten. I mange butikker er Ølkassene og kjøledisken med øl og andre
rusdrikker det første som møter kundene. Uansett om en bare skal ha melk og brød
mà en likevel gët forbi utvalget av ø1. Dette gjelder ogsä for alle barn og unge som er
innom butikkene."
Problemstillingen er reist av en kommunestyrerepresentant.
ounkt
Utq
I medhold av alkoholloven $ 3-2 kan det knyttes vilkår til bevillingen i samsvar med

alminnelige forvaltningsrettslige regler. Det kan settes generelle vilkår for alle
salgsbevillinger i kommunen, og individuelle vilkår i tilknytning til hvert enkelt
bevillingsvedtak.

For at et vilkår skal være lovlig, må det ha saklig sammenheng med den bevillingen
som gis og være forankret i alkohollovens formå|, dvs. formålsbestemmelsen i
alkoholloven $ 1-1 eller de spesielle formålene med den enkelte bestemmelse iloven. I
tillegg må vilkåret være egnet til å fremme det aktuelle formålet. Vilkår krever en tettere
forankring til lovens formål enn de hensyn som kan vektlegges ved behandlingen av
en bevillingssøknad, jf. alkoholloven $ 1-7 a.
Det er itillegg et krav at vilkåret ikke er uforholdsmessig tyngende, eller av andre
grunner urimelig. Utfallet av denne vurderingen vil henge sammen med forankringen
lovens formål;jo klarere vilkåret fremmer lovens formå|, jo lettere vil det bli akseptert
som rimelig og forholdsmessig. Hvorvidt et vilkår er uforholdsmessig tyngende, må i
prinsippet vurderes konkret for hver enkelt bevillingshaver. I praksis vil imidlertid
Helsedirektoratet . Divisjon folkehelse
Avd. nasjonalt folkehelsearbeid
Ann-Kristin Wassvik, tlf.: 24 16 30 66
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo . Tlf.: 810 20 050
Faks:2416 30 0'1 . Org. nr.: 983 544 622 . postmottak@helsedir.no . www.helsedirektoratet.no
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enkelte vilkår være åpenbart forholdsmessige uavhengig av individuelle forhold, f. eks
et vilkår om at de ansatte ikke kan innta rusmidler i arbeidstiden, mens det for andre
vilkår vil måtte foretas en konkret vurdering.
Fastsettelse av nye vilkår i løpet av bevillingsperioden vilvære en endring av vedtaket,
og kan derfor bare skje i den utstrekning forvaltningsloven $ 35 tillater det.

Vilkår om "mindre sentral plasserinq"
Den oppgitte begrunnelsen for ønsket om dette vilkåret, er å skjerme (tidligere)
rusavhengige og andre sårbare grupper mot unødig eksponering av alkoholholdig drikk
i butikkene. Begrunnelsen er utvilsomt forankret i alkohollovens formål, og
saklighetskravet er derfor i utgangspunktet tilfredsstilt. Litt avhengig av hvilken
plassering kommunen ser for seg, vil det imidlertid kunne være noe usikkert hvor egnet
for formålet et slikt vilkår vil vaere. Antagelig vil det være uenighet om hva som er en
"mindre sentral plassering" i denne sammenhengen, og andre relevante hensyn vil
kunne lide, for eksempel betjeningens mulighet til å ha området under et visst oppsyn.
I tillegg må vilkåret, som beskrevet ovenfor, ikke vaere urimelig tyngende i forhold til
det som søkes oppnådd. Dette vil blant annet bero på hvilken plassering kommunen
ser for seg, i hvilken grad salgsstedets lokaliteter er tilrettelagt for denne typen
plassering, eventuelt hvilke fiTsiske inngrep som blir nødvendig for å kunne tilfredsstille
kommunens krav til "mindre sentral plassering", samt hvilke andre plasseringsmessige
hensyn som vil kunne bli skadelidende sett fra salgsstedets side. Dersom det er
tvilsomt om en konkret endring i plasseringen vil være egnet til å fremme formålet, vil
vilkåret lettere bli ansett som uforholdsmessig tyngende.

Det er kommunen som selv må foreta den endelige egnethets- og
rimelighetsvurderingen, både generelt og i forhold til hvert enkelt salgssted.
Direktoratet vil imidledid bemerke at formuleringen "mindre sentral plassering" fremstår
som vag, og den vil antagelig by på store utfordringer i forhold til avgrensning og
kontroll. På den andre siden vil mer konkrete anvisninger mht. plassering kunne bli
problematiske i forhold til andre legitime hensyn, herunder salgsstedets rett til å
innrette lokalet og vareplasseringen basert på egne behov, og derfor lett bli ansett som
urimelig. I tillegg vil det antagelig av mange kunne bli oppfattet som en noe vidtgående
detaljstyring av virksomhetene.
Direktoratet vil anbefale at kommunen vurderer det ovenstående grundig før tiltaket
eventuelt iverksettes.

Vilkår om tildekkinq
Den oppgitte begrunnelsen er den samme som ovenfor. Direktoratet anser
saklighetskravet som oppfylt når det gjelder forankring i alkohollovens formål I tillegg
synes vilkåret egnet til å ivareta de hensyn som er beskrevet ovenfor.
Spørsmålet er etter dette om et krav om tildekking vil være uforholdsmessig tyngende
for salgsstedene. Dette er for det første et spørsmål om i hvilken grad eventuell
tildekking rent praktisk kan gjennomføres på en måte som ikke innebærer en
uforholdsmessig stor belastning for dem det gjelder. Dernest må det vurderes i hvilken
grad selve det faktum at varene står tildekket, vil innebære ulemper for salgsstedene
og deres kunder.

-2-

Det må innledningsvis påpekes at en sammenligning med tildekking av
tobakksprodukter ikke uten videre er relevant. Tobakksproduktene tar relativt liten
plass, og kan med letthet plasseres i et skap uten innsyn eller oppbevares under
kassen, ev. i form av kort til automat. Det lanseres heller ikke nye tobakksprodukter,
samtidig som røykere gjerne holder seg til et bestemt sigarettmerke. Det er derfor i
liten grad behov for at kundene ser produktene for å kunne velge mellom dem.
Når det gjelder alkoholholdige drikkevarer, er situasjonen en annen. Produktene tar
større plass i butikken, og vil ikke like enkelt kunne dekkes til. De fleste kunder vil
dessuten ha behov for å se og skaffe seg overblikk over produktutvalget før de
bestemmer hva de vil kjøpe. Det er ikke uten videre enkelt å få til dersom produktene
befinner seg under en presenning eller bak et forheng. Dette vil kunne bety
misfornøyde kunder, og dermed også problemer for salgsstedene.

vil være uforholdsmessig tyngende for salgsstedene å gjennomføre
selve tildekkingen på en måte som også ivaretar kundenes behov for å se
vareutvalget, er det vanskelig for direktoratet å ha noen klar formening om. Dette vil
kunne variere fra salgssted til salgssted avhengig av lokalets størrelse, hvordan dette
er innredet, varenes plassering osv. Salgsstedene vil selv være de nærmeste til å
redegjøre for dette.
I hvilken grad det

Avslutningsvis bemerkes at tildekking antagelig vil være et mer hensiktsmessig tiltak
enn "mindre sentral plassering". Som redegjort for ovenfor, vil imidlertid legitime
kundehensyn kunne lide dersom varene tildekkes. Den konkrete vurderingen må
kommunen selv foreta, og direktoratet anbefaler at salgsstedene gis anledning til å
uttale seg før eventuelle tiltak iverksettes.

Vennlig hilsen
Arnhild Haga Rimestad e.f
fu ng. avdelingsdirektør
Ann-Kristin Wassvik
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk
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Søknad om salgsbevilling - Coop Finnmark SA

Vedtak

i Levekàrsutvalget - I 1.09.201 4

Bevillingshaver for salgsstedet Coop Marked Øksfiord, org.nr. 981397 568 gis salgsbevilling i
perioden frem til 30.06.2016 for:
o

Alkoholgruppe 1 på omsøkt areal i butikklokale på ca 342m2 i Strandveienl2. Omsøkt
salgsareal omfatter dog ikke gangerltrapper og andre bedriftsinterne rom som publikum
ikke har adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 10.00 - 20.00 på hverdager. På dager før sønog helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 10.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe I skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og
17.mai, og på stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og
folkeavstemming vedtatt ved lov.

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder
ved salgstidens slutt.
Ingunn Bye f. 22.05.74 godkjennes som styrer for salgsbevillingen. Som stedfortreder
godkjennes Annette Hansen f. 30.07.80 når kunnskapsprøven er dokumentert avlagt og
bestått.
a

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er
dokumentert avlagl og bestått av styrer.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht.
alkoholforskriften nr 538 av 2005 $$ 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

o

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/alkoholsvake drikkevarer.

o

Salgsbevillingen forutsettes utøvetinøye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes
Rusmiddelplan.

a

Bevillingsgebyret utg¡ør minimum kr 1370,- pr. år, jfr. Al g 7-1 og forskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. $ 6-2. Avgiften sluttavregnes pr

3r.12.

.

Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven $

l-7 jf. Alkoholloven kap.

3.

Enstemmig vedtatt.

Sammendrag
I inneværende bevillingsperiode har Coop Finnmark SA salgsbevilling for alkoholholdig drikk
gruppe 1 på utsalgsstedet Coop Marked Øksfiord.
Det foreligger nå søknad pävidereføring av bevillingen for perioden2}l4 -2016.

Forslag til vedtak:
Bevillingshaver for salgsstedet Coop Marked Øksfiord, org.ff. 981397 568 gis salgsbevilling
perioden frem til 30.06.2016 for:
a

i

Alkoholgruppe 1 på omsøkt arealibutikklokale på ca 342m2 i Strandveienl2. Omsøkt
salgsareal omfatter dog ikke gangerltrapper og andre bedriftsinterne rom som publikum
ikke har adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 10.00 - 20.00 på hverdager. På dager før sønog helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 10.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe I skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og
17.mai, og på stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og
folkeavstemming vedtatt ved lov.

o

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder
ved salgstidens slutt.

a

Ingunn Bye f. 22.05.74 godkjennes som styrer for salgsbevillingen. Som stedfortreder
godkjennes Annette Hansen f. 30.07.80 når kunnskapsprøven er dokumentert avlagt og
bestått.

O

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er
dokumentert avlagl og bestått av styrer.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht.
alkoholforskriften nr 538 av 2005 $$ 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/alkoholsvake drikkevarer.

a

Salgsbevillingen forutsettes utøvet inøye samsvar med de til enhver tid gieldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes
Rusmiddelplan.

Bevillingsgebyret utg¡ør minimum l<r 1370,- pr. är,jfr. Al $ 7-l og forskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. $ 6-2. Avgiften sluttavregnes pr.

3t.12.
Vedtaket er faltet i medhold av alkoholloven $

l-7 if. Alkoholloven

kap. 3.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) :
Søknad fra Coop Finnmark SA av 5.5.2014
Uttalelse fra NAV v/Ruskonsulenten
Uttalelse fra Skatt Nord
Uttalelse fra Politiet
Uttalelse fra Helsedirektoratet om plassering av alkohol

i butikker

Saksutredning:
Loppa kommune har mottatt søknad fra Coop Finnmark SA som søker om alminnelig
salgsbevilling for alkoholgruppe 1.
Søknaden er uendret i forhold til tidligere søknad. Ny styrer søkes godkjent. Stedfortreder er
under opplæring og vil innen rimelig tid måtte avlegge bestått kunnskapsprøve for äbli
godkjent.

Det søkes om salgstid fra kl. 10.00 - 20.00 på hverdager og fra kl. 10.00 - 18.00 pä dager før
søn- og helligdager. Butikken er pälørdager åpen til kl20.00, og bevillingshaver må derfor
sørge for at alkoholholdige drikkevarer gjøres fysisk utilgjengelig for butikkens kunder etter kl
18.00.
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger blir rutinemessig, på bakgrunn av alkohollovens
bestemmelser, oversendt til Politi, Skatt Nord og NAV, til uttalelse.

Det er ingen anmerkninger fra høringsinstansene når det
personer som er tilknyttet virksomheten.

gf

elder søknadens innhold eller

til de

Ruskonsulenten har i sin uttalelse blant annet lagt vekt på at det er viktig å tenke på plassering
av alkoholholdig drikker i butikk, det kan være vanskelig å gå forbi dersom det er det første
som en blir møtt med i butikken.

Vurdering:
Fornyelse av bevillinger etter bevillingsperiodens utløp står rettslig i samme stilling som ny
søknad.

Hvert kommunestyre står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av bevilling ut fra
en konkret vurdering av hensynene i $ l-7a, eller ønsket om äføre en generelt strengere eller
mer liberal bevillingspraksis.

I medhold av alkoholloven $ 3-2kandet knyttes vilkår til bevillingen i samsvar med
alminnelige forvaltningsrettslige regler. For at et vilkår skal være lovlig kreves tett forankring i
alkohollovens formål, i tillegg at det ikke er uforholdsmessig tyngende, eller av andre grunner
urimelig.
Kort sagt må kommunen ha et bevist forhold til hvorfor den setter vilkåret, og hva kommunen
ønsker å oppnå.
Vilkår må vurderes grundig før eventuelt iverksettelse.
Rådmannen har kommet til at det ligger innenfor kommunens praksis i bevillingssaker å
innvilge bevilling i nærværende sak, og innstiller derfor positivt til bevillingssøknaden.
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Søknad om salgsbevilling - Nuvsvåg Dagligvare AS
Vedtak

i

Levekàrsutvalget - 11.09,2014

Bevillingshaver for salgsstedet Nuvsvåg Dagligvare AS, org.nr.992 I04 279 gis
salgsbevilling i perioden frem til 30.06.2016 for;

Alkoholgruppe 1 på omsøkt arcalibutikklokale på ca 170 m2. Omsøkt salgsareal
omfatter dog ikke gangerltrapper og andre bedriftsinteme rom som publikum ikke har
adgang

til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 10.00 - 20.00 på hverdager. På dager før sønog helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 10.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og
17.mai, og på stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og
folkeavstemming vedtatt ved lov.

a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder
ved salgstidens slutt.
Ørjan Olsen f.30.07.76 godkjennes som styrer for salgsbevillingen og som stedfortreder
godkjennes Ann-Mari Klepp f. 23.05.7 3.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht.
alkoholforskriften nr 538 av 2005 $$ 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/alkoholsvake drikkevarer.

o

Salgsbevillingen forutsettes utøvetinøye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes
Rusmiddelplan.

a

Bevillingsgebyret utg¡ør minimum kr 1370,- pr. är,jfr. Al $ 7-1 og forskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. $ 6-2. Avgiften sluttavregnes pr.
31.t2.

a

Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven g

l-7 jf. Alkoholloven kap. 3.

Enstemmig vedtatt.

Sammendrag
I inneværende bevillingsperiode har Nuvsvåg Dagligvare AS salgsbevilling for alkoholholdig
drikk gruppe 1.
Det foreligger nå søknad på videreføring av bevillingen for perioden2014 -2016.

Forslag til vedtak:
Bevillingshaver for salgsstedet Nuvsvåg Dagligvare AS, org.nr.992 104 279 gis
salgsbevilling i perioden frem til 30.06.2016 for;
a

Alkoholgruppe 1 på omsøkt areal i butikklokal e pâ ca I70 m2. Omsøkt salgsareal
omfatter dog ikke gangerltrapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har
adgang til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 10.00 - 20.00 på hverdager. På dager før sønog helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 10.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og
17.mai, og på stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og
folkeavstemming vedtatt ved lov.

a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder
ved salgstidens slutt.

o

Ørjan Olsen f.30.07 .76 godkjennes som styrer for salgsbevillingen og som stedfortreder
godkjennes Ann-Mari Klepp f. 23.05.73.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht.
alkoholforskriften nr 538 av 2005 $$ 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/alkoholsvake drikkevarer.

o

Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes
Rusmiddelplan.

o

Bevillingsgebyret utg¡ør minimum kr 1370,- pr. är,jfr. Al g 7-1 og forskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. $ 6-2. Avgiften sluttavregnes pr.
31.12.

a

Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven $ l-7 jf. Alkoholloven kap.

3

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

:

Søknad fraNuvsvåg Dagligvare av 1.06.2014
Uttalelse fra NAV v/Ruskonsulenten
Uttalelse fra Politiet
Uttalelse fra Skatt Nord
Uttalelse fra Helsedirektoratet om plassering av alkohol i butikker

Saksufredning:
Loppa kommune har mottatt søknad av 1.06.2014 fraNuvsvåg Dagligvare AS som søker om

alminnelig salgsbevilling for alkoholgruppe
Søknaden er uendret i forhold

1.

til tidligere søknad.

Det søkes om salgstid i butikkens åpningstid som er fra kl 10.00 og frem til maksimaltidens
slutt, som er kl 20.00 på hverdager og fra kl. 10.00 - 18.00 på dager før søn- og helligdager.
Butikken er på hverdager åpen tilkl22.00, og bevillingshaver må derfor sørge for at
alkoholholdige drikkevarer gSøres fysisk utilgjengelig for butikkens kunder etter kl 20.00
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger blir rutinemessig, på bakgrunn av alkohollovens
bestemmelser, oversendt til Politi, Skatt Nord og NAV, til uttalelse.

Det er ingen anmerkninger fra høringsinstansene som tilsier at søknaden bør avslås
Ruskonsulenten har i sin uttalelse blant annet lagt vekt på at det viktig å tenke på plassering av
alkoholholdig drikker i butikk, det kan være vanskelig å gå forbi dersom det er det første som
en blir møttmed i butikken.

Vurdering:
Fomyelse av bevillinger etter bevillingsperiodens utløp star rettslig i samme stilling som ny
søknad.

Hvert kommunestyre står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av bevilling ut fra
en konkret vurdering av hensynene i $ l-7a, eller ønsket omäføre en generelt strengere eller
mer liberal bevillingspraksis.

I medhold av alkoholloven $ 3-2kan det knyttes vilkår til bevillingen i samsvar med
alminnelige forvaltningsrettslige regler. For at et vilkår skal være lovlig kreves tett forankring i
alkohollovens formål, i tillegg at det ikke er uforholdsmessig tyngende, eller av andre grumer
urimelig.

Kort sagt må kommunen ha et bevist forhold til hvorfor den setter vilkåret, og hva kommunen
ønsker å oppnå.

Vilkår må vurderes grundig før eventuelt iverksettelse.
Rådmannen har kommet til at det ligger innenfor kommunens praksis i bevillingssaker å
innvilge bevilling i nærværende sak, og innstiller derfor positivt til bevillingssøknaden.
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Søknad om salgsbevilling - C. Bucks Eftf AS
Vedtak

i

Levekårsutvalget - I 1.09,201 4

Bevillingshaver for salgsstedet Cort Buck's Eftf AS, org.ff. 953 016 834 gis salgsbevilling
perioden frem til 30.06.2016 for;
o

i

Alkoholgruppe I på omsøkt areali butikklokale på ca 160 m2. Omsøkt salgsareal
omfatter dog ikke gangerltrapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har
adgang

til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 08.00 - 20.00 på hverdager. På dager før sønog helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 08.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe I skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og
17.mai, og på stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og
folkeavstemming vedtatt ved lov.

a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder
ved salgstidens slutt.

a

Roar Posti f.22.05.61 godkjennes som styrer for salgsbevillingen og som stedfortreder
godkjennes Margot Sandnes f. 10.01.48.

a

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er
dokumentert avlagt og bestått av styrer og stedfortreder.

a

Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht.
alkoholforskriften nr 538 av 2005 $$ 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

o

Alkoholholdige drikkevarer mäikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/alkoholsvake drikkevarer.

a

Salgsbevillingen forutsettes utøvetinøye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes
Rusmiddelplan.

o

Bevillingsgebyret utgSør minimum kr 1370,- pr år, jfr. Al $ 7-1 og forskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. $ 6-2. Avgiften sluttavregnes pr
3r.12.

o

Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven $ 1-7 jf. Alkoholloven kap. 3

Enstemmig vedtatt.

Sammendrag
I inneværende bevillingsperiode har C.Bucks Eftf AS salgsbevilling for alkoholholdig drikk
gruppe 1.
Det foreligger nå søknad på videreføring av bevillingen for perioden2}l4

-2016

Forslag til vedtak:
Bevillingshaver for salgsstedet Cort Buck's Eftf AS, org.ff. 953 016 834 gis salgsbevilling
perioden frem til 30.06.2016 for;

i

Alkoholgruppe 1 på omsøkt areal i butikklokalepäca160 m2. Omsøkt salgsareal
omfatter dog ikke gangerltrapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har
adgang

til.

a

Det gis salgsbevilling i tidsrommet fra kl. 08.00 - 20.00 på hverdager. På dager før sønog helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag fra kl. 08.00 - 18.00.
Salg av alkoholholdig drikk gruppe I skal ikke skje pâsøn- og helligdager, 1. og
17.mai, og på stemmedagen for Stortingsvalg, Fylkestingsvalg, Kommunestyrevalg og
folkeavstemming vedtatt ved lov.

a

Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder
ved salgstidens slutt.
Roar Posti f.22.05.61godkjennes som styrer for salgsbevillingen og som stedfortreder
godkjennes Margot Sandnes f. 10.01.48.

o

Salgsbevillingen kan ikke utøves før Kunnskapsprøven for salgsbevilling er
dokumentertavlagf og bestått av styrer og stedfortreder.
Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht.
alkoholforskriften nr 538 av 2005 $$ 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet.

a

Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med
alkoholfri/alkoholsvake drikkevarer.

a

o

a

Salgsbevillingen forutsettes utøvetinøye samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunes
Rusmiddelplan.

Bevillingsgebyret utgjør minimum fu 1370,- pr ar, jfr. Al S 7-1 og forskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. $ 6-2. Avgiften sluttavregnes pr
31.t2.
Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven $ I-7 if. Alkoholloven kap. 3

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

:

Søknad ftaC. Bucks Eftf. AS av t.6.2014
Uttalelse fra NAV v/Ruskonsulenten
Uttalelse fra Skatt Nord
Uttalelse fra Politiet
Uttalelse fra Helsedirektoratet om plassering av alkohol i butikker

Saksutredning:
Loppa kommune har mottatt søknad fra C.Buck's Eftf AS som søker om alminnelig
salgsbevilling for alkoholgruppe I i dagligvarebutikken i Bergsfiord.
Søknaden er som tidligere, bortsett fraatny styrer for bevillingen søkes godkjent.
Det søkes om salgstid i henhold til lovens maksimaltid fra kl 08.00 - 20.00 på hverdager og fra
kl. 08.00 - 18.00 på dager før søn- og helligdager.

Butikkens åpningstid er fra kl. 09.00 - 16.00 på hverdager, og 10.00 - 13.00 på dager før sønog helligdager. Bevillingshaver står fritt til å bestemme sin egen salgstid innenfor de rammer
som følger av bevillingsvedtaket og loven.
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger blir rutinemessig, på bakgrunn av alkohollovens
bestemmelser, oversendt til Politi, Skatt Nord og NAV, til uttalelse.

Det er ingen anmerkninger fra høringsinstansene når det gjelder søknadens innhold eller til de
personer som er tilknyttet virksomheten.
Ruskonsulenten har i sin uttalelse blant annet lagt vekt på at det er viktig å tenke på plassering
av alkoholholdig drikker i butikk, det kan være vanskelig å gå forbi dersom det er det første
som en blir møtt med i butikken.

Vurdering:
Fornyelse av bevillinger etter bevillingsperiodens utløp står rettslig i samme stilling som ny
søknad.

Hvert koinmunestyre står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av bevilling ut fra
en konkret vurdering av hensynene i $ l-7a, eller ønsket om å føre en generelt strengere eller
mer liberal bevillingspraksis.

I medhold av alkoholloven $ 3-2kan det knyttes vilkår til bevillingen i samsvar med
alminnelige forvaltningsrettslige regler. For at et vilkår skal være lovlig kreves tett forankring
alkohollovens formåI, i tillegg at det ikke er uforholdsmessig tyngende, eller av andre grirnner
urimelig.

Kort sagt må kommunen ha et bevist forhold til hvorfor den setter vilkåret, og hva kommunen
ønsker å oppnå.

Vilkår må vurderes grundig før eventuelt iverksettelse.
Rådmannen har kommet til at det ligger innenfor kommunens praksis i bevillingssaker å
innvilge bevilling i nærværende sak, og innstiller derfor positivt til bevillingssøknaden.

i

LOPPA KOMMUNE
S

Saksframlegg

entraladministrasj onen

Solbjørg Irene Jensen

27.08.2014

Dato:

Arkivref:

20141412-0

I
solbj org j ensen@loppa.kommune. no

u63

Saknsnr
27114

34n4

Møtedato
11.09.2014
23.09.2014

Utvalg
Levekårsutvalget
Kommunestyre

Søknad om skjenkebevilling - Tante Betty's AS
Vedtak

i

Levekàrsutvalget - I 1.09.201 4

l. Bevillingshaver for skjenkestedet

"Tante Betty's

"org.ff. 989 901

540, gis skjenkebevilling

for:

A) Alkoholgruppe 7,2 og3 for innendørs skjenking i kafeens lokaler på 100 kvm i
Nuvsvåg. Skjenkerettighetene gjelder for bevillingsperioden frem til 30.06.2016.
Skjenketid gis for tidsrommet kI.10.00 - 01.00 på hverdager, og kI.10.00 - 03.00
natt til lørdagog søndag. Skjenketid päsøndaglhelligdag kl. 10.00 -22.00.

B)

Skjenketiden for brennevin starter ikke før kl.13.00 alle omsøkte dager innendørs.

C) Konsumtiden utløper 30 minutter etter endt skjenketid.
2. Ør1an Olsen f . 30 .07 .7 6 godkj ennes som styrer for skj enkebevillingen. Og som stedfortreder
godkjennes Truls Bendixen f. 06.06.59.
3. Bevillingen gis under forutsetningav atbevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven $
$ 1-7c er oppfylt.

l-7a'

4. For skjenkebevillingen gielder også følgende:

a)

Skjenkebevillingen gis gyldighet t.o.m. 30.06.2016

b)

Bevillingsgebyret utg¡ør minimum kr 4050,- pr ar, jfr. Al $ 7-1 og forskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. $ 6-2. Avgiften sluttavregnes
pr 31.12.

c)

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet inøye samsvar med de til
enhver tid
gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa
kommunes Rusmiddelpolitisk Handlingsplan.

d) Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll
nr.538 av 2005 $$ 8-1

e)

5.

til

iht. Alkoholforskriften

8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

Utøvelse av skjenkebevillingen forutsetter at skjenkelokalene oppfyller Plan- og
bygningslovens krav til bruk for slik virksomhet, samt de til enhver tid gjeldende
krav til godkjente brann og rømningsveier for skjenkelokalet.

Ved overgangen mellom soÍlmer og vintertid gjelder følgende:
a) Når klokken stilles fram en time til kl. 03.00 ved overgang til sommertid på våren,
må skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs 1 time kortere skjenketid.

b) Når klokken stilles tilbake en time til kl 02.00 ved overgang fra sommertid til
vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke pågå
en time ekstra.

Vedtaket er fattet i medhold av Alkoholloven $ 1-7 jf. $ 1-10 jf. Kap. 4.
Enstemmig vedtatt.

Sammendrag
I inneværende bevillingsperiode har Tante Betty's AS skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
gruppe 1,2 og3.
Det foreligger nå søknad på videreføring av bevillingen for perioden20l4-2016.

Forslag til vedtak:
1. Bevillingshaver for skjenkestedet "Tante Betty's "org.nr. 989 901 540, gis skjenkebevilling
for:

A) Alkoholgruppe 1,2 og 3 for innendørs skjenking i kafeens

lokaler på 100 kvm i
Nuvsvåg. Skjenkerettighetene gjelder for bevillingsperioden frem til 30.06.2016.
Skjenketid gis for tidsrommet kl.10.00 - 01.00 på hverdager, og kI.10.00 - 03.00
natt

B)

til lørdag

og søndag. Skjenketid på søndag/helligdag kl. 10.00

-22.00.

Skjenketiden for brennevin starter ikke før kI.13.00 alle omsøkte dager innendørs.

C) Konsumtiden utløper

30 minutter etter endt skjenketid

2. Ørjan Olsen f.30.07.76 godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. Og som
stedfortreder godkjennes Truls Bendixen f. 06.06.59.

3. Bevillingen gis under forutsetningav albevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven
$ 1-7a - $ 1-7c er oppfflt.

4. For skjenkebevillingen gielder også følgende

a)

Skjenkebevillingen gis gyldighet t.o.m. 30.06.2016
minimum kf 4050,- pr år, jfr. Al $ 7-1 og forskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. $ 6-2. Avgiften sluttavregnes
pr 31.12.

b) Bevillingsgebyret utgør

c)

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid
gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt
Loppa kommunes Rusmiddelp olitis k Handlingspl an.

d)

Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. Alkoholforskriften
nr.538 av 2005 $$ S-1 til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

e) Utøvelse

av skjenkebevillingen forutsetter at skjenkelokalene oppfyller Plan- og
bygningslovens krav til bruk for slik virksomhet, samt de til enhver tid gjeldende
krav til godkjente brann og rømningsveier for skjenkelokalet.

5.

Ved overgangen mellom sommer og vintertid gjelder følgende:

klokken stilles fram en time til kl. 03.00 ved overgang til sommertid på våten,
må skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs I time kortere skjenketid.
a) Når

b) Når klokken stilles tilbake en time til kl 02.00 ved overgang fra sommertid til
vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke
pågå en time ekstra.
Vedtaket er fattet i medhold av Alkoholloven $ 1-7 jf. $ l-10

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) :
Søknad av 1.06.2074
Uttalelse fra NAV v/Ruskonsulenten
Uttalelse fra Skatt Nord
Uttalelse fra Politiet

jf. Kap.4.

Saksutredning:
Loppa kommune har mottatt søknad fra selskapet Tante Betty's AS, org.nr 989 901 540 som
søker om skjenkebevilling for sin serveringsvirksomhet i kafeens lokale i Nuvsvåg for
alkoholgruppe 7,2 og3.
Konseptet er kafe og pub og søknaden gjelder permanent skjenkebevilling hele året.
Skjenketidene er salnmenfallende med skjenkestedets åpningstid for alkoholgruppe
Alkoholgruppe 3 tillates ikke før elter kl. 13.00.

I og2.

Bevillingshaver står ftitt til å bestemme sin egen skjenketid innenfor de rammer som er gitt
bevillingsvedtaket og etter loven.

i

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger blir rutinemessig, på bakgrunn av alkohollovens
bestemmelser, oversendt Politiet, Skatt Nord og NAV Loppa til uttalelse.

Ingen av høringsinstansene som har gitt tilbakemelding har merknader som er
søknaden kan imøtekommes.

til hinder for at

Ruskonsulenten har i sin uttalelse blant annet lagt vekt på skjenkefrie åpningstider, skjenkefrie
soner/områder og skjenkefrie arrangementer. Spesielt viktig at tilbud til barn er skjenkefrie
arrangement.

Vurdering:
Fomyelse av bevillinger etter bevillingsperiodens utløp står rettslig i samme stilling som ny
søknad.

Hvert kommunestyre står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av bevilling ut fra
en konkret vurdering av hensynene i $ l-7a, eLler ønsket omäføre en generelt strengere eller
mer liberal bevillingspraksis.
Kommunen kan både innskrenke og utvide skjenketiden i forhold til normaltiden. Ett mulig
tiltak som vil kunne føre til en reduksjon i sosiale problemer forbundet med alkoholberuselse er
begrensninger i skj enketidene.
Alkoholloven $ 4-4 oppstiller følgende tidsbegrensninger for når alkoholholdig drikk kan skjenkes:
Normaltid

.
.

alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer
annen alkoholholdig drikk

-

-

fra kl. 13.00 til kl. 24.00

fra kl. 08.00 til kl. 01.00

Maksimaltid

.
.

alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer
annen alkoholholdig drikk

-

- fra kl. 13.00 til kl. 03.00

fra kl, 06.00 til kl. 03.00

Det er følgelig forbudt å skjenke all alkoholholdig drikk mellom kl. 03.00 og kl. 06,00, og for drikk med
22 volumprosent alkohol eller mer gjelder forbudet

til kl. 13,00.

at det ligger innenfor kommunens praksis i bevillingssaker og
gjeldende Rusmiddelplan å innvilge bevilling i nærværende sak, og innstiller derfor positivt
Rådmannen har kommet

bevillingssøknaden.

til

til

LOPPA KOMMUNE
S entraladmini

Dato:
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Søknad om skjenkebevilling - Øksfjord Sjøfiske AS
Vedtak

i Levekârsutvalget

- I 1.09.201 4

1. Bevillingshaver for skjenkestedet "Loppakroa"
org.ff. 992 886 285, gis skjenkebevilling for:

vlØksflord Sjøfrske AS

A) Alkoholgruppe 1 og2 for utendørs

skjenking på omsøkt utendørs areal iht. vedlagt
tegning på Njordveien2T for bevillingsperioden frem til 30.06.2016. Skjenketid gis
for tidsrommet k1.11.00 - 24.00 på hverdager, søndager i tidsrommet 15.00 - 01.00,
og k1.11.00 - 03.00 natt til lørdagog søndag. Skjenketid på nyttårsaften uavhengig
av ukedag fra kl. 11.00-03.00.

B) Alkoholgruppe 1,2 og 3 for innendørs skjenking på omsøkt areali henhold til
tegning på 100 kvm i Njordveien 27. Skjenkerettighetene gjelder for
bevillingsperioden frem til 30.06.2016. Skjenketid gis for tidsrommet kl.11.00 24.00 påhverdager,søndager i tidsrommet 15.00 - 01.00, og k1.11.00 - 03.00 natt
tillørdag og søndag. Skjenketid på nyttårsaften uavhengig av ukedag fra kl. 1 1.0003.00.

C) Skjenketiden for brennevin starter ikke før kl.13.00 alle

omsøkte dager innendørs.

D) Konsumtiden utløper 30 minutter etter endt skjenketid.

E)

Søknad om skjenkerett for brennevin utendørs avslås under henvisning til gjeldende
Rusmiddelplan for Loppa kommune hvor det besluttet at kommunestyret ikke
tildeler utendørs brennevinsbevilling. Dette kan påklages i henhold til
forvaltningslovens regler. Klagefristen er tre uker fra bevillingshaver mottar
underretning om vedtaket.

2. Knut Harald Lyngedal f.28.09.59 godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. Og som

stedfortreder godkjennes Rune Fj ellstad f . 2l .l I .7 4.
3. Bevillingen gis under forutsetningav at bevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven
$ 1-7a - $ l-7c er oppfflt.

4. For skjenkebevillingen gjelder også følgende:

a) Uteservering kan kun finne sted på utendørs skjenkeareal i henhold til tegning

b)

Det forutsettes etablert bedriftsinterne rutiner som eliminerer den risiko som kan
være ved å skjenke personer utendørs.

c)

Bevillingen for utendørs skjenking må utøves innenfor rammen av lokale
politivedtekter med hensyn til ro, orden og støykrav på offentlig sted mv.

d)

Skjenkebevillingen gis gyldighet t.o.m. 30.06.2016

e)

Bevillingsgebyr utgjør minimum kr 4050,- pr ar, jfr. Al $7-1 og forskrifter av
8.6.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. $ 6-2. Avgiften sluttavregnes pr

3r.12.

Ð

Skjenkebevillingen forutsettes ttøve|inøye samsvar med de til enhver tid
gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt
Loppa kommunes Rusmiddelpolitisk Handlingsplan.

g) Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig
nr.538 av 2005 $$ 8-1

h)

5.

til

internkontroll iht. Alkoholforskriften

8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

Utøvelse av skjenkebevillingen forutsetter at skjenkelokalene oppfyller Plan- og
bygningslovens krav til bruk for slik virksomhet, samt de til enhver tid gjeldende
krav til godkjente brann og rømningsveier for skjenkelokalet.

Ved overgangen mellom soÍtmer og vintertid gjelder følgende:

klokken stilles fram en time til kl. 03.00 ved overgang til sommertid på våren,
må skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs 1 time kortere skjenketid.
a) Når

b) Når klokken stilles tilbake en time til kl 02.00 ved overgang fra sommertid til
vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke
pågå en time ekstra.
Vedtaket er fattet i medhold av Alkoholloven $ 1-7

jf.

$ 1-10

jf. Kap.4.

Enstemmig vedtatt.

Sammendrag
I inneværende bevillingsperiode har Øksfiord Sjøfiske AS skjenkebevilling for alkoholholdig
drikk gruppe 1,2 og3.

Det foreligger nå søknad på videreføring av bevillingen for perioden20l4-2016.

Forslag til vedtak:
1

t' v I Øksflord Sj øfi ske AS

. Bevillingshaver for skj enkestedet "Loppakro
org.ff. 992 886 285, gis skjenkebevilling for:

A) Alkoholgruppe I og2 for utendørs

skjenking på omsøkt utendørs areal iht. vedlagt
tegning på Njordveien2T for bevillingsperioden frem til 30.06.2016. Skjenketid gis
fortidsrommet k1.11.00 - 24.00 påhverdager, søndager i tidsrommet 15.00 - 01.00,
og k1.11.00 - 03.00 natt til lørdagog søndag. Skjenketid på nyltårsaften uavhengig
av ukedag fra kl. I 1.00-03.00.
skjenking på omsøkt areal i henhold til
tegning på 100 kvm i Njordveien 27. Skjenkerettighetene gielder for
bevillingsperioden frem til 30.06.2016. Skjenketid gis for tidsrommet kl.11.00
24.00 påhverdager, søndager i tidsrommet 15.00 - 01.00, og k1.11.00 - 03.00 natt
tillørdagog søndag. Skjenketid på nyttårsaften uavhengig av ukedag fra kl. 1 1.0003.00.

B) Alkoholgruppe 1,2 og3 for innendørs

-

C) Skjenketiden for brennevin starter ikke
D) Konsumtiden utløper

E)

før kI.13.00 alle omsøkte dager innendørs.

30 minutter etter endt skjenketid.

Søknad om skjenkerett for brennevin utendørs avslås under henvisning til gjeldende
Rusmiddelplan for Loppa kommune hvor det besluttet at kommunestyret ikke
tildeler utendørs brennevinsbevilling. Dette kan påklages i henhold til
forvaltningslovens regler. Klagefristen er tre uker fra bevillingshaver mottar
underretning om vedtaket.

2. Knut Harald Lyngedal f.28.09.59 godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. Og som
stedfortreder godkj ennes Rune Fj ellstad î. 2I.l I .7 4.
3. Bevillingen gis under forutsetningav at bevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven
$ 1-7a - $ 1-7c er oppfflt.
4. For skjenkebevillingen gielder også følgende:

a) Uteservering kan kun finne

sted på utendørs skjenkeareal i henhold

til tegning.

b) Det forutsettes etablert bedriftsinteme rutiner som eliminerer den risiko som kan
være ved å skjenke personer utendørs.

c)

Bevillingen for utendørs skjenking må utøves innenfor rammen av lokale
politivedtekter med hensyn til ro, orden og støykrav på offentlig sted mv.

d)

Skjenkebevillingen gis gyldighet t.o.m. 30.06.2016.

e) Bevillingsgebyr

utgjør minimum kr 4050,- pr år, jfr. Al $7-1 og forskrifter av
8.6.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. $ 6-2. Avgiften sluttavregnes pr
31.12.

Ð

Skjenkebevillingen forutsettes utøvet inøye samsvar med de til enhver tid
gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt
Loppa kommunes Rus middelpolitisk Handlingsplan.

g) Skjenking

kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. Alkoholforskriften
nr.538 av 2005 $$ 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

h)

5.

Utøvelse av skjenkebevillingen forutsetter at skjenkelokalene oppfyller Plan- og
bygningslovens krav til bruk for slik virksomhet, samt de til enhver tid gjeldende
krav til godkjente brann ogrømningsveier for skjenkelokalet.

Ved overgangen mellom soÍtmer og vintertid gjelder følgende:
a) Når klokken stilles fram en time til kl. 03.00 ved overgang til sommertid på våren,
må skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs I time kortere skjenketid.

b) Når klokken stilles tilbake en time til kl 02.00 ved overgang fra sommertid til
vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke
pågå en time ekstra.

Vedtaket er fattet i medhold av Alkoholloven S 1-7

jf.

$ 1-10

jf.

Kap. 4.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) :
Søknad fra Øksfiord Sjøfiske av 22.5.14

Uttalelse fra NAV v/Ruskonsulenten
Uttalelse fra Skatt Nord
Uttalelse fra Politiet

Saksutredning:
Loppa kommune har mottatt søknad fra selskapet Øksfiord Sjøfiske AS, org.nr 992 886 285
som søker om skjenkebevilling for sin serveringsvirksomhet i Loppakroa Njordveien2T i
Øks{ord for alkoholgruppe 1,2 og3.
Konseptet er kafe og pub og søknaden gjelder permanent skjenkebevilling hele året.
Skjenketidene er sammenfallende med skjenkestedets åpningstid for alkoholgruppe
Alkoholgruppe 3 tillates ikke før etter kl. 13.00.

I og2

Bevillingshaver står fritt til å bestemme sin egen skjenketid innenfor de rammer som er gitt i
bevillingsvedtaket og etter loven.
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger blir rutinemessig, på bakgrunn av alkohollovens
bestemmelser, oversendt Politiet, Skatt Nord og NAV Loppa til uttalelse.

Ingen av høringsinstansene som har gitt tilbakemelding har merknader som er til hinder for at
søknaden kan imøtekommes.

Ruskonsulenten har i sin uttalelse blant annet lagt vekt på skjenkefrie åpningstider, skjenkefrie
soner/områder og skjenkefrie arrangementer. Spesielt viktig at tilbud til barn er skjenkefrie
arrangement.

Vurdering:
Fomyelse av bevillinger etter bevillingsperiodens utløp står rettslig i samme stilling som ny
søknad.

Hvert kommunestyre står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av bevilling ut fra
enkonkretvurderingavhensynenei $ l-7a,eller ønsket omäføre engenereltstrengereeller
mer liberal bevillingspraksis.
Kommunen kan både innskrenke og utvide skjenketiden i forhold til normaltiden. Ett mulig
tiltak som vil kunne føretil en reduksjon i sosiale problemer forbundet med alkoholberuselse er
begrensninger i skj enketidene.
Alkoholloven 5 4-4 oppstiller følgende tidsbegrensninger for når alkoholholdig drikk kan skjenkes:
Normaltid

.
.

alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer
annen alkoholholdig

-

fra kl. 13,00 til kl, 24.00

drikk- fra kl, 08.00 til kl. 01.00

Maksimaltid

.
.

alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer
annen alkoholholdíg drikk

- fra kl, 13.00 til kl. 03,00

- fra kl. 06.00 til kl. 03'00

Det er følgelig forbudt å skjenke all alkoholholdig drikk mellom kl. 03.00 og kl. 06.00 , og for drikk med
22 volumprosent alkohol eller mer gjelder forbudet til kl. 13.00.

Rådmannen har kommet til at det ligger innenfor kommunens praksis i bevillingssaker og
gjeldende Rusmiddelplan å innvilge bevilling i nærværende sak, og innstiller derfor positivt
bevillingssøknaden.

til

LOPPA KOMMUNE
S

Saksframlegg

entraladministrasj onen

Dato:

28.08.2014

Arkivref:

20t4l6tt-01
u63

Saknsnr
29114
36114

Solbjørg Irene Jensen
solbj org j ensen@loppa.kommune.no

Møtedato

Utvalg
Levekårsutvalget
Kommunestyre

tl.09.2014
23.09.2014

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen
Vedtak

i Levekårsutvalget

- I 1.09.2014

1. Bevillingshaver for skjenkestedet "Dattera til Larsen" v/enkeltpersonforetaket Maria
Johansen, org.nr.996 926 958, gis skjenkebevilling for:

A) Alkoholgruppe I og2 for utendørs skjenking på utendørs

areal iht. vedlagt tegning
utenfor skjenkelokale <garasjen>> mot bakveggen av huset i Strandveien 8 i
bevillingsperioden frem til 30.06.2016. Skjenketid gis for tidsrommet kI.11.00 01 .00 på hverdager samt søndager, og kl. 1 1 .00 - 03.00 natt til lørdag og søndag.
Skjenketid på nyttårsaften og 2juledaguavhengig av ukedag fra kl. 11.00-03.00.

B) Alkoholgruppe 1,2 og3 for innendørs skjenking på omsøkt areali garasje päca.45
kvm. i Strandveien 8 iht. vedlagte tegning med 35 - 45 innendørs sitteplasser.
Skjenkerettighetene gjelder for bevillingsperioden frem til 30.06.2016. Skjenketid
gis fortidsrommetkl.ll.00-01.00påhverdager samt søndager, ogkl.l1.00-03.00
natt til lørdagog søndag. Skjenketid på nyttårsaften og 2iuledaguavhengig av
ukedag fra kl. I 1.00-03.00.

C) Skjenketiden for brennevin

starter ikke før kl.13.00 og avsluttes kl. 01.00 alle

omsøkte dager innendørs.

D) Konsumtiden utløper 30 minutter etter endt skjenketid.

E)

Søknad om skjenkerett for brennevin utendørs avslås under henvisning til gieldende
Rusmiddelplan for Loppa kommune hvor det besluttet at kommunestyret ikke
tildeler utendørs brennevinsbevilling. Dette kan påklages i henhold til
forvaltningslovens regler. Klagefristen er tre uker fra bevillingshaver mottar

underretning om vedtaket.

2.MariaJohansen f.02.08.77 godkjennes som styrer for serverings- og

skjenkebevillingen. Det gis fritak for kravet om stedfortreder
3. Bevillingen gis under forutsetning av at bevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven
$ 1-7a - $ 1-7c og Serveringsloven $ 6 er oppfylt.

4. For skjenkebevillingen gjelder også følgende

a) Uteservering kan ikke finne sted før utendørs skjenkeareal

er

tydelig fysisk

avgrenset fra omgivelsene og området omkring som ikke er en del av skjenkearealet.

b)

Det forutsettes etablert bedriftsinteme rutiner som eliminerer den risiko som kan
være ved å skjenke personer utendørs.

c)

Bevillingen for utendørs skjenking må utøves innenfor raÍtmen av lokale
politivedtekter med hensyn til ro, orden og støykrav på offentlig sted mv.

d)

Skjenkebevillingen gis gyldighet t.o.m. 30.06.2016.

e)

Bevillingsgebyret utg¡ør minimum kr 4050,- pr är, jfr. Al $ 7-1 og forskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. $ 6-2. Avgiften sluttavregnes
pr 31.12.

Ð

Skjenkebevillingen forutsettes utøvetinøye samsvar med de til enhver tid
gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt
Loppa kommunes Rusmiddelpolitisk Handlingsplan.

g)

Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. Alkoholforskriften
nr.538 av 2005 $$ 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

h)

Det er en forutsetning at bevillingshaver besørger nødvendig brukstillatelse til
garasjen til bruk som skjenkevirksomhet herunder oppffllelse av lovfestede krav
brannsikkerhet og nødvendige rømningsveier. Det samme gjelder forholdet til
naboene og at ikke virksomheten er til unødig sjenanse for omgivelsene jf.
Naboloven $ 2.

i)
5.

til

Det er videre en forutsetning at godkjenning av lokalene foreligger fraMattilsynet
og Arbeidstilsynet foreligger ogleller at disse ikke har noen anmerkninger til
lokalene.

Ved overgangen mellom sommer og vintertid gjelder følgende:
a) Når klokken stilles fram en time til kl. 03.00 ved overgang til sommertid på våren,
må skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs 1 time kortere skjenketid.

b) Når klokken stilles tilbake en time til kl 02.00 ved overgang fra sommertid til
vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke
pågå en time ekstra.
6. Vedtaket er fattet i medhold av Alkoholloven nr.27 av 1989 $
$$ 4-1 til4-3 og Serveringsloven av 1997 $ 1 jf. $$ 2 -5.

l-7 jf. $ 1-6, 2.Iedd jf.

Enstemmig vedtatt.

Sammendrag
I inneværende bevillingsperiode har enkeltmannsforetaket <Dattera til Larsen> vlMaria
Johansen skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe l'2 og3.
Det foreligger nå søknad på videreføring av bevillingen for perioden20l4-2016-

Forslag til vedtak:
for skjenkestedet "Datteratil Larsen" v/enkeltpersonforetaket Maria
Johansen, org.nr.996 926 958, gis skjenkebevilling for:

1. Bevillingshaver

A) Alkoholgruppe I og2 for utendørs skjenkingpâúendørs

areal iht. vedlagt tegning
utenfor skjenkelokale <garasjeo> mot bakveggen av huset i Strandveien 8 i
bevillingsperioden frem til 30.06.2016. Skjenketid gis for tidsrommet kI.11.00 01 .00 på hverdager samt søndager, og kl. 1 I .00 - 03.00 natt til lørdag og søndag.
Skjenketid på nyltårsaften og 2juledag uavhengig av ukedag fra kl. 11.00-03.00.

1,2 og3 for innendørs skjenkiîgpäomsøkt arcali garasje päca.45
kvm. i Strandveien 8 iht. vedlagte tegning med 35 - 45 innendørs sitteplasser.
Skjenkerettighetene gjelder for bevillingsperioden frem til 30.06.2016. Skjenketid
gis for tidsrommet kl.1 1.00 - 01.00 på hverdager samt søndager, og kl.1 1.00 - 03'00
natt til lørdagog søndag. Skjenketid på nyttårsaften og 2iuledaguavhengig av
ukedag fra kl. 1 1.00-03.00.

B) Alkoholgruppe

C) Skjenketiden for brennevin starter ikke

før kI.13.00 og avsluttes kl. 01.00 alle

omsøkte dager innendørs.

D) Konsumtiden utløper

30 minutter etter endt skjenketid.

utendørs avslås under henvisning til gjeldende
Rusmiddelplan for Loppa kommune hvor det besluttet at kommunestyret ikke
tildeler utendørs brennevinsbevilling. Dette kanpäklages i henhold til
forvaltningslovens regler. Klagefristen er tre uker fra bevillingshaver mottar
underretning om vedtaket.

E) Søknad om skjenkerett for brennevin

Z.MaiaJohansen f.02.08.77 godkjennes som styrer for serverings- og
skjenkebevillingen. Det gis fritak for kravet om stedfortreder.
3. Bevillingen gis under forutsetningav atbevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven
$ 1-7a- $ 1-7c og Serveringsloven $ 6 er oppfylt.

4. For skjenkebevillingen gjelder også følgende:

a) Uteservering kan ikke finne sted før utendørs skjenkeareal

er tydelig fysisk
avgrenset fra omgivelsene og området omkring som ikke er en del av skjenkearealet.

b)

Det forutsettes etablert bedriftsinterne rutiner som eliminerer den risiko som kan
være ved å skjenke personer utendørs.

c)

Bevillingen for utendørs skjenking må utøves innenfor raÍìmen av lokale
politivedtekter med hensyn til ro, orden og støykrav på offentlig sted mv.

d) Skjenkebevillingen gis gyldighet t.o.m. 30.06.2016

5.

e)

Bevillingsgebyret utg¡ør minimum kr 4050,- pr år, jfr. Al $ 7-1 og forskrifter av
08.06.2005 om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr. $ 6-2. Avgiften sluttavregnes
pr 31.12.

Ð

Skjenkebevillingen forutsettes utøvetinøye samsvar med de til enhver tid
gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt
Loppa kommunes Rusmiddelpolitisk Handlingspl an.

g)

Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig intemkontroll iht. Alkoholforskriften
nr.538 av 2005 $$ 8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

h)

Det er en forutsetning at bevillingshaver besørger nødvendig brukstillatelse til
garasjen til bruk som skjenkevirksomhet herunder oppfullelse av lovfestede krav til
brannsikkerhet og nødvendige rømningsveier. Det samme gjelder forholdet til
naboene og at ikke virksomheten er til unødig sjenanse for omgivelsene jf.
Naboloven $ 2.

Ð

Det er videre en forutsetning at godkjenning av lokalene foreligger fra Mattilsynet
og Arbeidstilsynet foreligger ogleller at disse ikke har noen anmerkninger til
lokalene.

Ved overgangen mellom soÍtmer og vintertid gjelder følgende:
a) Når klokken stilles fram en time til kl. 03.00 ved overgang til sommertid på våren,
må skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs I time kortere skjenketid.

b) Nar klokken stilles tilbake en time til kl 02.00 ved overgang fra sommertid til
vintertid må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenking kan ikke
pågå en time ekstra.
6. Vedtaket er fattet i medhold av Alkoholloven nr.27 av 1989 $
$$ 4-1 til4-3 og Serveringsloven av 1997 $ I jf. $$ 2 -5.

l-7 jf. $ 1-6, 2.ledd jf.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdoku menter (i kke vedlagt) :
Søknad av 2.6.2014
Uttalelse fra NAV v/Ruskonsulenten
Uttalelse fra Skatt Nord
Uttalelse fra Politiet

Saksufre dning:
Loppa kommune har mottatt søknad fra enkeltpersonforetaket Maria Johansen org.nr 996 926
958 om skjenkebevilling for sin serveringsvirksomhet i garasjelokale <Dattera til Larseo i
Øksfiord for alkoholgruppe 1,2 og 3. Den mottatte søknaden gjelder også utvidelse av
skj enkeareal innendørs.

Bevillingssøkerhar i ettertid trukket tilbake omsøkte utvidelse slik at søknaden gjelder nå
videreføring av tidligere skj enkebevilling.
Konseptet er kafe og pub og søknaden gjelder permanent skjenkebevilling hele året.

Bevillingshaver søker om skjenketid fra kl. I1.00 - 01.00 på hverdager samt søndager, og kl.
11.00 - 03.00 pänatttillørdagog søndag i tillegg 2 juledag og nyttårsaften uavhengig ukedag
Ønsket skjenketid for brennevin fra kl. 13.00 - 01.00 alle dager.
Bevillingshaver står fritt til å bestemme sin egen skjenketid innenfor de rammer som er gitt i
bevillingsvedtaket og etter loven.
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger blir rutinemessig, på bakgrunn av alkohollovens
bestemmelser, oversendt Politiet, Skatt Nord og NAV Loppa til uttalelse.

Ingen av høringsinstansene som har gitt tilbakemelding har merknader som er
søknaden kan imøtekommes.

til hinder for

at

Ruskonsulenten har i sin uttalelse blant annet lagt vekt på skjenkefrie åpningstider, skjenkefrie
soner/områder og skjenkefrie arrangementer. Spesielt viktig at tilbud til barn er skjenkefrie
arrangement.

Vurdering
Fomyelse av bevillinger etter bevillingsperiodens utløp står rettslig i samme stilling som ny
søknad.

Hvert kommunestyre står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av bevilling ut fra
en konkret vurdering av hensynene i $ l-7 a, eller ønsket om ä îøre en generelt strengere eller
mer liberal bevillingspraksis.

Kommunen kan både innskrenke og utvide skjenketiden i forhold til normaltiden. Ett mulig
tiltak som vil kunne føretil en reduksjon i sosiale problemer forbundet med alkoholberuselse er
begrensninger i skjenketidene.
Alkoholloven g 4-4 oppstiller følgende tidsbegrensninger for når alkoholholdig drikk kan skjenkes:
Normaltid

¡
.

alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer
annen alkoholholdig

- fra kl. 13.00 til kl. 24.00

drikk- fra kl, 08.00 til kl. 01.00

Maksimaltid

o
.

alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer
annen alkoholholdig drikk

- fra kl. 06.00 til

-

fra kl. 13.00 til kl. 03.00

kl. 03.00

Det er følgelig forbudt å skjenke all alkoholholdig drikk mellom kl. 03.00 og kl. 06.00, og for drikk med
22 volumprosent alkohol eller mer gjelder forbudet til kl, 13.00.

at det ligger innenfor kommunens praksis i bevillingssaker og
gjeldende Rusmiddelplan å innvilge bevilling i nærværende sak, og innstiller derfor positivt
Rådmannen har kommet

bevillingssøknaden.

til

til

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Ordfører

Dato:

Arkivref:

Saknsnr

37114

09.09.2014
20141432-01
014

Utvalg
Kommunestyre

Jan

Eirik Jensen

j an.e j ensen@loppa.kommune.no

Møtedato
23.09.2014

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - fastsetting
av valgdag
Sammendrag
I statsråd

6. juni 2014ble valgdagen for kommunestyrevalget og fulkestingsvalget 2015 fastsatt

til

mandag 14. september 2015.
Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også
søndag 13. september 2015.

Forslag til vedtak:
Det holdes to dagers valg i Loppa kommune ved Kommune- og fylkestingsvalget2}Is
følgende valgkretser:
Øksfiord, Nuvsvåg og Bergsfiord.

i

Vedlegg:
Ingen

Saksutredning:
Valgloven gir kommunestyret adgangtil å bestemme om det skal gjennomføres valg også søndagen
før den off,rsielle valgdagen. Kommunestyret kan bestemme at søndagsvalget i så fall skal
begrenses til noen kretser, eventuelt gjennomføres kun i 1 krets.
Valgloven ble endret i2009 slik at et mindretall i kommunestyret, minst Il3,kan kreve at det
gjennomføres valg også på søndag.
Et vedtak om å holde valg over to dager neste år, må treffes senest samtidig med at budsjettet for
2015 behandles, dersom det har støtte fra et mindretall i kommunestyret.
Denne fristen vil ikke gjelde dersom et flertall i kommunestyret fatter vedtak om to dagers valg.
Loppa har hatt valgawikling over 2 dager i en årrekke

Vurdering
Ekstrautgifter med to dagers valg bestar av møtegodtg¡øring og bevertning
valgfunksjonærer.

til l0

Det som er formålstjenlig med to-dagers valg er at det bedrer tilgiengeligheten og at kommunen
på den måten tilrettelegger bedre for alle ulike velgere.

LOPPA KOMMUNE
S

Saksframlegg

entraladministrasj onen

Dato:

Arkivref:

Saknsnr

18.08.2014
2014157r-0
033

Solbjørg Irene Jensen

/
solbj org j ensen@loppa.kommune.no

Utvalg

38114 Kommunestyre

Møtedato
23.09.2014

Organisering av havnevirksomheten i Loppa kommune
Sammendrag
Loppa kommunestyre har den13.12.2013 vedtatt å awikle Loppa Havn KF innen 30.6.2014 og
at driften legges inn som ordinær kommunal drift.
Hvordan kommunen nå velger äutføre oppgavene ligger innenfor kommunens selvstyre.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret oppretter eget <havnestyre> etter kommuneloven $ l0 nr 1, som behandler
saker etter lov om Havner og farvann av 17.04.2009 nr. 19 i Loppa kommune. Havnestyret
tildeles kommunens ansvar og myndighet etter denne lov.
Formannskapets medlemmer utg¡ør havnestyre.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) :
Ny havne- og farvannslov - iverksettingsrundskriv utarbeidet

av Fiskeri- og kystdepartementet.
erineen.no/upload/FKD/Brev/Ny%20havneo/o20oeolo2Ofarvannslov-iversettingsrundskriv.pdf
Se link http ://www.re

gi

Saksutredning:
Loppa kommunestyre har den13.12.2013 vedtatt å awikle Loppa Havn KF innen 30.6.2014 og
at driften legges inn som ordinær kommunal drift. I møte den 5.05.2014 besluttet

kommunestyret at regnskapet skulle avsluttes samme dato, eiendeler og gjeld skulle overføres
sin helhet til Loppa kommune. Dagens styre fungerer som awiklingsstyre.

Ny lov om havner og farvann som trådte i kraft 1. januar 2010 ogerstatter loven av 1984
inneholder enkelte vesentlige endringer i forhold til kommunens forvaltningsansvar og
myndighet.

o
o
o

Ordningen med lovbestemt havnestyre går ut
Kommunene står fritt i hvordan forvaltningsansvaret og myndigheten
organiseres
Havnevirksomheten kan organiseres som en del av kommunen etter
kommunelovgivningen, som interkommunalt selskap etter lov om
interkommunale selskaper, eller et selskap etter den alminnelige
selskapslovgivningen. Kommunen kan også delta i foretak sammen med

o
o

private
Obligatorisk representasjon i havnestyrene awikles
Det er laget egne bestemmelser for fem utpekte havner

Vurdering:
Utgangspunktet etter gjeldende rett er at kommunen har frihet til å organisere ha¡mene slik de
ønsker og kommunestyret kan plassere de ulike oppgavene der det er hensiktsmessig.

Myndigheten effer havne- og farvannsloven er lagt til kommunen. Dette betyr at dersom
kommunestyret ønsker at myndigheten etter loven skal ligge i et annet organ, så må
kommunestyret delegere denne.
En hensiktsmessig organisasjonsform er å opprette et eget fast utvalg bestående av de mest
sentrale politikeme i Loppa kommune, for å ivareta havne og farvannsforvaltningen.

i

LOPPA KOMMUNE
S

Saksframlegg

entraladministrasj onen

Dato:

22.07.2014

Arkivref:
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Solbjørg Irene Jensen
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15.09.2014
23.09.2014

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Reglement for godtgiørelse
kommune - Evaluering

j ensen@loppa.kommune.no

til folkevalgte i Loppa

Vedtak i Formannskap - 1 5,09.2014
Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag til reglement for godtgjøring av folkevalgte.
Enstemmig vedtatt.

Sammendrag
Reglementet som bestemmer godtgjørelsen til folkevalgte ble sist behandlet 27.01.2012.Det
ble vedtatt at reglementet skal evalueres senest utgangen av 3.kvartal2014.
I hovedsak er godtgjørelsesreglementet i tråd med KS sine anbefalinger, men en del forhold
som bør være avklart før en eventuell situasjon oppstar er tatt inn i det nye forslaget til
reglement.

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag

til reglement for godtgjøring av folkevalgte.

Vedlegg:
Forslag til reglement for godtgiøring av folkevalgte.
Oversikt over møtegodtgjørelser pr I.5.2014.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) :
Veileder fra KS om økonomiske vilkår og plikter for folkevalgte.

Saksutredning:
KS har utarbeidet en veileder som skal være til hjelp for kommunene når de skal fastsette de
økonomiske rammebetingelser for alle folkevalgte.
KS vil anbefale følgende:

1.

Godtgjøringsreglementet bør vedtas av det avtroppende kommunestyret/fylkestinget og
bekreftes av det påtroppende.

2.

Godtgjøringsreglementetbør gjøres gjeldende for hele valgperioden av hensyn til
forutsigbarheten,

3.

Det bør innføres pensjonsordninger for ordfører og folkevalgte på deltid ned

4.

Den enkelte folkevalgte bør betale inn2o/o av sin godtgjørelse
ansatte gjør.

til 1/3 stilling.

til pensjonsordnÍngen slik de

5. Ordførere og folkevalgte som har det å være folkevalgt som sin hovedbeskjeftigelse

bør tilbys
samme rettigheter som ansatte i kommunen/fylkeskommunen, for ekempelfull godtgjørelse
under sykdom, svangerskapspermisjon, pappapermisjon og gruppelivsforsikring. Rettighetene
bør også gis i en eventuell ettergodtgjØringsperiode.

6,

Ordfører og folkevalgte som har det å være folkevalgt som sin hovedbeskjeftigelse, bør gis
ettergodtgjøring på 1,5 eller 3 måneder avhengig av om vedkommende har en jobb å gå tilbake
til eller ikke.

7. Beløpet for legitimert tap bør settes så høyt at alle yrkesgrupper kan delta i folkevalgt- arbeid
uten å lide økonomiske tap.

Kommentarer

Punkt

til

det enkelte punkt:

1

KS anbefaler at sittende kommunestyre vedtar reglementet for folkevalgte før nytt
kommunestyre tiltrer. Imidlertid bør nytt kommunestyre gjennomgå reglementet og ev. slutte
seg

til dette.

Punkt 2
KS anbefaler at kommunestyret må fatte de nødvendige vedtak som gjør ordførers og andre
folkeval gtes økonomi ske fremtid i val gperioden forutsigbar.

Punkt

3

Kommunestyret har den2l.2.20I4 vedtattny pensjonsordning for folkevalgte gjeldende fra I
januar 2014.

Punkt

4

Praktiseres, men er ikke nedfelt i tidligere godtgjøringsreglement.

Punkt

5

Siden de folkevalgte ikke er å anse som ansatte bør deres rettigheter i forhold til sosiale
rettigheter vedtas av kommunestyret. Dersom den folkevalgtes funksjon er over en tredjedels
tid er det KS sin anbefaling at den folkevalgte følger de ordninger som gjelder for fast ansatte
kommune som har rett på disse ordningene.

i

Punkt 6
Ettergodtgjørelse

til ordfører

er ivaretatt i tidligere reglement med bakgrunn

i KS anbefalinger

Punkt 7
Taket er allerede satt så høyt at alle yrkesgrupper kan delta i politisk arbeid uten å lide
økonomiske tap.

Vurdering:
Alle de anbefalingene som er nevnt ovenfor er tatt hensyn til i det nye forslaget til
godtgjørelsesreg lement.

I tillegg er punkt 2.2.Taptarbeidsfortjeneste gitt mer utffllende kommentarer, jf.

Kl.5 41.

Godtgjørelse til overformynderi er fjernet da Fylkesmannen har oveftatt det ansvar og de oppgaver som
tidligere var tillagt de kommunale overformynderiene.
Det foreslås ingen endringer i forhold til dagens ordning når det gjelder godtgjørelse tilfolkevalgte. Ved
å knytte beregninger av ulike godtgjørelser i reglementet til prosenter av Stortingsrepresentantenes
godtgjørelse/ordførerens godtgjørelse, istedenfor å innta kronebeløp, sikres det at satsene automatisk
justerer seg i tråd med årlige endringer i Stortingsrepresentantens godtgjørelse. Dermed blir satsene
"selvreviderende" så lenge prinsippene bak beregningene ligger fast,

1

GENERELT
Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes
av folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt å dekke reelle
utgifter forbundet med tillitsvervet.

2

UTGIFTSDEKNING

2.1

Reiseutgifter og kostgodtgi ørelse
Reise- og kostutgifter ved deltaking i kommunale mØter dekkes etter statens regulativ.
Det nevnes spesielt at i de tilfeller kommunen gir lunsj eller middag gjøres fradrag i
kostgodtgj ørelsen iht regulativ.

2.2

Taptarbeidsfortjeneste
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 3000,- pr dag.
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med kr. 1125,- pr.dag.
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste deler av dag (inntil 5 timer) dekkes med
kr. 150,- pr. time.
Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste betales medlemmer i alle kommunale utvalg, styrer
og råd. Erstatningen betales også folkevalgte som er i annet oppdrag for kommunen (kurs,
reiser, møter) i den grad disse må legges på dagtid.
av inntekt er den lønnen arbeidsgiveren bekrefter at arbeidstakeren
Lesitimert
taper eller en næringsdrivende kan påvise bl.a. via likningsoppgaver at hans fravær
päfiører ham ved å delta imøfer i kommunale organ.
Ulegitimert tap av inntekt er tapt inntekt som ikke kan legitimeres.
Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste ytes bare til dem som har et faktisk tap i
arbeidsfortjenesten. Dersom en lønnsmottaker får full lønn, men må ta igjen det
forsømte arbeid i fritiden, ytes ikke erstatning. Tap av fritid erstattes ikke.

For å oppfylle kommunelovens $ 41 nr 2 gis også folkevalgte uten arbeidsinntekt,
eksempelvis hjemmeværende husmødre/ studenter/ alderspensjonister/ uførepensjonister
m.v. en ulegitimert erstatning. Ulegitimert tap gis ikke automatisk, men etter søknad.
Representantene må sjøl aktivt kreve erstatning ved å anløre det på reiseregningen for
det enkelte møtet der de mener å ha lidd ettap i inntekt som følge av ivaretakelsen av
vervet.

2.3

Utgiftsgodtgiørelseforomsorgsarbeid
Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke eldre eller
funksjonshemmede får dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tid hanlhun er fraværende
for å ivareta kommunale verv.

Legitimerte utgifter dekkes pr. møtedag med timelønn assistent.

3

FAST GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE

3.1

Godtgiørelse

til ordfører
til

Som hovedprinsipp gjelder følgende retningslinjer for godtgjørelse

ordfører.

Godtgjørelse ordfører settes til 85 %o av godtgjøring for stortingsrepresentanter, og
þr L mai) i tråd med gjeldende satser.

justeres arlig

Ordføreren gis ikke feriegodtgjøring, men godtgjørelsen utbetales

i

12 like rater pr år.

Ordføreren innlemmes i den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte, med
tilsvarende egenandel 2o/o som øvrige ansatte. Det inngås samtidig avtale om AFP 6264 for de folkevalgte som innmeldes i pensjonsordningen.

Ved sykdom, svangerskapspermi sj on, pappapermisj on o g gruppelivsforsikring mottar
ordfører godtgjørelse etter saÍrme prinsipper som ordinær arbeidstaker.
Etter endt tjeneste innrømmes ordføreren etterlønn etter følgende prinsipper:

I

%mår;ed dersom vedkommende inntrer i stilling etter
valgperioden
3 måneder dersom vedkommende ikke tiltrer i stilling etter
valgperioden
Det utbetales ikke møtegodtgj ønng til ordfører.
Dersom ordfører velges som leder for politisk utvalg utbetales ikke ledergodtgjøring etter
reglene for dette utvalg i medhold av dette regelverk.

3.2

Godtgiørelse til varaordfører
Godtgjørelse
etter denne.

til

varaordfører settes til

Ill2

av ordførerens godtgjørelse, og reguleres

Godtgjørelsen inkluderer alle oppdrag denne utfører inkludert evt stedfortreder for
ordfører i ferier.
Godtgjørelsen utbetales

i

12 like rater pr ar.

Godtgj ørelsen dekker o gså fast godtgj ørelse som formannskapsmedlem.

Det utbetales ikke møtegodtgjøring for deltaking i formannskapsmøtene
Dersom varaordfører velges som leder for politisk utvalg utbetales ledergodtgjønng etter
reglene for dette utvalg i medhold av dette regelverk. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse
for deltakelse i andre utvalg.

Dersom varaordfører gar inn som ordfører ved sykefravær utover arbeidsgiverperioden
gis godtgjøring som ordfører.

3.3

Godtgiørelse til formannskapets medlemmer (unntatt ordfører og varaordfører)
Godtgjørelse til formannskapets medlemmer settes
og reguleres etter denne.

til ll24

av ordførerens godtgjørelse,

Det utbetales ikke møtegodtgjøring for deltaking i Formannskapsmøtene
Møtende varamedlemmer moffar godtgjøring pr.møte

3.4

Godtgiørelse til hovedutvalgsledere inkludert kontrollutvalget
Godtgjørelse til leder av hovedutvalg settes

til ll48

av ordførerens godtgjørelse, og

reguleres etter denne.
Det utbetales ikke møtegodtgjønngfor leders deltaking i hovedutvalget

3.5

Godtgiørelse til ledere for faste underutvalg, styrer og råd
Godtgjørelse til leder av faste underutvalg, styrer og råd settes
godtgjørelse, og reguleres etter denne.

til l/300 av ordførerens

Det utbetales ikke møtegodtgjøring for leders deltaking i utvalgene

3.6

Godtgjøring for bruk av egen pc og skriver
Loppa kommune ønsker å legge

til

rette for økt bruk av møteinnkalling via e-post. For

medlemmer som fast mottar innkalling og sakspapirer via e-post betales en årlig
kompensasjon for bruk av egen pc og skriver etter følgende satser:
Medlemmer av kommunestyre og hovedutvalg gis en årlig godtgjørelse på kr 2.000,-,
øvrige utvalg gis en godtgjørelse på kr 1000,-. Godtgiørelsen tilstås medlemmer som
velger å fä tilsendt dokumenter elektronisk i stedet for på papir.

Medlemmer

av formannskapet som bruker kommunens lesebrett tilstås en årlig

godtgjørelse på kr 500,-.

4

MØTEGODTGJØRELSE

4.1

Godtgi ørelse ved kommunestyremøter
Møtegodtgjørelse for kommunestyrets møtende medlemmer og varamedlemmer (unntatt
ordfører og varaordfører) settes til:

U1200

4.2

Godtgiørelsevedformannskapsmøter
Det betales ikke møtegodtgiøring for formannskapets faste medlemmer
Møtegodtgj øring for varamedlemmer i formannskapet settes til

:

1/1600

4.3

Godtgiørelse for medlemmer i hovedutvalg/kontrollutvalg
U2000

4.4

Godtgiørelse for medlemmer i utvalg, styrer og råd
Møtegodtgiøring for møtende medlemmer og varamedlemmer i faste underutvalg styrer
og råd settes

til:

t/2500

4.4

Godtgiørelse for medlemmer iAD hoc-utvalg
Møtegodtgjøring for møtende medlemmer og varamedlemmer iAd hoc-utvalg settes til:
U2000
Kommunestyret vedtar ved oppretting avAd hoc utvalg hvorvidt det skal betales
ledergodtgjøring. Dette vurderes opp mot utvalgets arbeidsomfang.

5

GJEI\NOMG^ÂEI\DE BESTEMMELSER

5.1

Fast godtgjørelse utbetales fullt ut til representanter som har møtt i minst 75 Yo av
møtene gjeldende år. Fastgodtgjørelsen reduseres forholdsmessig ved fravær større enn
25 %.

5.2

Samlet utbetaling av fastgodtgjørelse (unntatt ordfører og varaordfører) og
møtegodtgjørelse foretas 2 ganger pr. ar (iuni og desember).

5.3

Tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse utbetales fortløpende så snart krav er
fremmet.

6.

KOMMT]NAL STØTTE TIL PARTIGRT]PPER
Det ytes følgende kommunal støtte til partigrupper i kommunestyret:
Pr. gruppe i kommunestyret:
Pr. representant i kommunestyret:
Partistøtten utbetales en gang pr. år

7.

kr. 6.000,kr.2.000,-

-

innen l

juli

IKRAF'TTREDELSE/ JUSTERINGER
Reglement for godtgjøringer for folkevalgte

i Loppa kommune gjelder f.o.m. 23.09.2014.

Dette reglementet erstatter tidligere reglement for folkevalgtgodtgiøringer.
Reglementet evalueres/endres

i slutten

av hver valgperiode.

Godtgjørelse tilfolkevalgte i Loppa kommune pr. 01.06.2014
Ve rv/Uwa g/styre r/råd :
Forma n nska pets med lem me r unntatt o rdfører og va raordfprer
I

Hovedutvalgsledere inkl udert ko ntrollutva lget
Ledere for faste underutvalg, styrer og råd
Godtgjørelse ove rformynderiet
M øtegodtgjørelse kom m u nestyre møte r
Godtgjørelse formannskapets varamedlemmer
Godtgjørelse med lem mer hoved utva lg/ko ntrol lutva lg

Godtgjørelse medlemmer i utvalg, styrer og råd
Godtgjørelse medlemmer AD-hoc utvalg
Godtgjørelse varaordfører

Kolonnel
85 % stortingsrepresentantens lønn pr. mai

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Kolonne2
Del av lønn

Kolonne3
Sum
24/LOO kr 36 045,83

2014
L00,00
865100,00 t/2 kr 18022,92
865 100,00 300 kr 2 883,67
8 651
865 100,00 100 kr
865100,00 L2OO kr 720,92
865 100,00 L600 kr 540,69
865100,00 2000 kr 432,55
865100,00 2500 kr 346,04
865 100,00 2000 kr 432,55
kr 6007,64
865 100,00 L2
865

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Rådmann

Marion Høgmo

Dato:

23.07.20t4

Arkivref:

20141s35-01
613

Saknsnr

Møtedato
15.09.2014

2l14

Utvale
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Loppa boligstiftelse

23114
40114

Formannskap
Kommunestyre

15.09.2014
23.09.2014

2Tt4

t5.09.20t4

Oppjustering av husleie til markedsleie på kommunale
boliger i Loppa kommune
Vedtak i Formannskap - I 5.09.201 4
med dette kommunens innvalgte styremedlemmer i Loppa
Boligstiftelse om åfatte styrevedtak om at leiesatsene oppjusteres i henhold til reglene i
Husleieloven $ 4-2 oS S a4 jf. $ I2-2 þr de I4 boenhetene som stiftelsen eier.

L Kommunestyret instruerer

2. Kommunestyret vedtar at leiesatsene þr de 80 stk boenhetene som Loppa kommune selv eier,
oppjusteres i henhold til reglene i Husleieloven $ 4-2 og S 4-3
ç 12-2. Rådmannenfølger
opp dette.

jf

3. Rådmannen og styret i Loppa Boligstiftelse må følge opp vedtaket i pkt.l og 2 ovenfor slik at
det oppfyller Husleielovens regler mht prosedyrer for lovlig oppiustering av husleiesatsene
herunder rett til åfo de nye satsene overprøvd iht den takstnemndordning som Husleieloven $
l2-2 oppstiller jf.$ 4-3.

Iforhotd til boliger tildelt av NAV i henhold til Helse- og Omsorgstjenesteloven $ 3-7 om rett
til boligfor vanskeligstilte, þrutsettes rådmannen iforbindelse med giennomføringen av
husleie justeringene å besørge at ingen av NAV's brukere etter oppjusteringen sknl sitte med en
husleie de ikke makter å betale eller som er i strid medforutsetningene i NAV's tildelingsvedtak
4.

til

den enkelte.

Også leietakere som har fatt sin bolig tildelt via NAV sknl innrømmes klagerett på det nye
husleienivået til Takstnemnd slik som omtalt i pkt.6 ovenfor.

Pkt 9 i saksfremlegget fiernes. (står ikke i forslag til vedtaþ
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

i

Loppa boligstiftelse - 15.09.2014

L Kommunestyret instruerer med dette kommunens innvalgte styremedlemmer i Loppa
Boligstiftelse om åfatte styrevedtak om øt leiesatsene oppjusteres i henhold til reglene i
Husleieloven $ 4-2 og $ a-3 jf, $ 12-2 for de I4 boenhetene som stiftelsen eier.
2. Kommunestyret vedtar at leiesatsene for de 80 stk boenhetene som Loppa kommune selv eier,
oppjusteres i henhold til reglene i Husleieloven $ 4-2 og S 4-3
I2-2. Rådmannenfølger
opp dette.

jf I

3. Rådmannen og styret i Loppa BoligstiJielse måfølge opp vedtaket i ph.I og 2 ovenfor slik at
det oppfyller Husleielovens regler mht prosedyrer
lovlig oppjustering av husleiesatsene
herunder rett til åfa de nye satsene overprøvd iht den tal<stnemndordning som Husleieloven S
12-2 oppstiller jf,$ 4-3.

þr

Iforhold til boliger tildelt av NAV i henhold til Helse- og Omsorgstjenesteloven $ 3-7 om rett
til boligfor vanskeligstilte, forutsettes rådmannen iforbindelse med gjennomføringen av
4.

husleie justeringene å besørge at ingen av NAV's brukere etter oppjusteringen skal sitte med en
husleie de ikke makter å betale eller som er i strid medforutsetningene i NAV's tildelingsvedtak
til den enkelte.

Også leietakere som har fatt sin bolig tildelt via NAV skal innrømmes klagerett på det nye
husleienivået til Takstnemnd slik som omtalt i ph.6 ovenþr.

Pkt 9 i saksfremlegget fiemes. (står ikke i forslag til vedtaþ
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 15,09.2014
l.

Kommunestyret instruerer med dette kommunens innvalgte styremedlemmer i Loppa
Boligstiftelse om åfatte styrevedtak om at leiesatsene oppjusteres i henhold til reglene i
Husleieloven $ 4-2 og $ ai jf, S I2-2 for de 14 boenhetene som stiftelsen eier.
2. Kommunestyret vedtar at leiesatsene for de 80 stk boenhetene som Loppa kommune selv eier,
oppjusteres i henhold til reglene i Husleieloven $ 4-2 og S 4-3
ç 12-2. Rådmannenfølger
opp dette.

jf

3. Rådmannen og styret i Loppa Boligstiftelse måfølge opp vedtaket i ph.I og 2 ovenfor slik at
det oppfyller Husleielovens regler mht prosedyrer for lovlig oppjusterìng av husleiesatsene
herunder rett til åfå de nye satsene overprøvd iht den talcstnemndordning som Husleieloven $
I2-2 oppstíller jf,$ 4-3.

Iforhotd til boliger titdelt av NAV i henhold til Helse- og Omsorgstjenesteloven S 3-7 om rett
til boligfor vanskeTigstilte, forutsettes rådmannen iforbindelse med giennomføringen av
husteiã justeringene å besø,rge at ingen av NAV's brukere etter oppiusteringen skal sitte med en
husleie de ikke makter å betale eller som er i strid medforutsetningene i NAV's tildelingsvedtak
til den enkelte.
4.

Også leietakere som har fatt sin bolig tildelt via NAV skal innrømmes klagerett på det nye
husleienivået til Takstnemnd slik som omtalt i pkt.6 ovenfor.

Pkt 9 i saksfremlegget fiernes. (står ikke i forslag til vedtaþ
Enstemmig vedtatt.

Sammendrag
Loppa kommune disponerer en betydelig boligmasse for utleie til kommunens innbyggere.
stk av utleieenhetene er organisert via en egen stiftelse,mednavnet <Loppa Boligstiftelse>,
som utgjør en selveiende juridisk enhet hvor styret er øverste organ.

l4

I tillegg eier Loppa kommune selv 80 boenheter som også leies ut. Kommunestyret
bestyrende organ for disse boligene.

t

øverste

Leieprisene for alle disse boligene har ikke vært oppjustert på mange år og utleievirksomheten
drives med underskudd.
Nødvendige midler til vedlikehold dekkes derfor ikke inn via gjeldende husleiesatser.
Rådmannen ber derfor om at kommunestyret vedtar igangsetting av lovmessig varsling av
leietakerne om at husleiesatsene etter utløpet av lovens varslingsfrist vil bli oppjustert til
tilnærmet markedspris (<giengs> husleie).
Rådmannen ber samtidig om at kommunestyret instruerer styremedlemmer i Loppa
Boligstiftelse om ävedtáigangsetting av lovmessig varsling av leietakerne om at husleiesatsene
e1eriløpet av lovens varslingsfrist vil bli oppjustert til tilnærmet markedspris (<gjengs>

husleie).
Dette da dagens utleiesatser verken på kort eller lang sikt er økonomisk bærekraftig for Loppa
kommune eller Loppa Boligstiftelse. Dagens leieinntekter dekker verken reelle driftskostnader,
nødvendig vedlikehold og muliggjørheller nybygging slik boligstiftelsens formål forutsetter.

Forslag til vedtak:
l. Kommunestyret instruerer

med dette kommunens innvalgte styremedlemmer i Loppa
Boligstiftelse om åfatte styrevedtak om at leiesatsene oppjusteres i henhold til reglene i
Husle¡eloven $ 4-2 og $ aJ jf, $ 12-2 for de I4 boenhetene som stiftelsen eier'

þr

2. Kommunestyret vedtar at leiesatsene
de 80 stk boenhetene som Loppa kommune selv eier,
oppiusteres i henhold til reglene i Husleieloven $ 4-2 og S 4-3
S 12-2. Rådmannenfølger
opp dette.

jf

3. Rådmannen og styret i Loppa Boligstiftelse måfølge opp vedtaket i pkt.I og 2 ovenfor slik at
det oppfuller Husleielovens regler mht prosedyrer for lovlig oppjustering av husleiesatsene
herunder rett til åfo de nye satsene overprøvd iht den takstnemndordning som Husleieloven $
l2-2 oppstiller jf,$ 4-3.

Iforhold til boliger tildelt av NAV i henhold til Helse- og Omsorgstjenesteloven S 3-7 om rett
til boligfor vanskeligstilte, forutsettes rådmannen iforbindelse med giennomføringen av
4.

husleie justeringene å besørge at ingen av NAV's brukere etter oppjusteringen sknl sitte med en
husleie de ikke makter å betale eller som er i strid medforutsetningene i NAV's tildelingsvedtak
til den enkelte.

Også leietakere som harfått sin bolig tildelt via NAV sknl innrømmes klagerett på det nye
husleienivået til Takstnemnd slik som omtalt i pkt.6 ovenfor.

Vedlegg:
Vedtekter for Loppa kommunale boligstiftelse

Andre saksdoku menter (ikke vedlagt)

:

bygningsvedlikehold i Loppa kommune

AS

Saksufre dning:
1. Bakgrunnen

for at sak om oppjustering av husleiesatsene fremmes for kommunestyret

Loppa Boligstiftelse eier 5 bygninger som inneholder til sammen 14 boenheter som leies ut til
innbyggere i Loppa kommune.
I tillegg eier Loppa kommune selv 26 bygninger inneholdende 80 stk boenheter. Blant annet
inngår leiligheter i skolebyggene på Sandland, Bergsfiord og i bamehagen i Øksfiord.

I2013 fikk Loppa kommune utarbeidet

en tilstandsrapport av Polytech Hammerfest AS over de
kommunale boligene som Loppa kommune leier ut. Rapporten følger dette saksfremlegget som
ikke trykket dokument.

Rapporten påviste et akutt behov for vedlikehold som i2013 totalt utgjorde kr 8.348.076,25
(akutt er definert til fem å,r, og behovet er relatert til tilstandsgrad 3 ).

De 14 boenhetene i Loppa Boligstiftelse er ikke med i denne kostnadsberegningen, slik at
behovet for oppgradering av disse kommer i tillegg til vedlikeholdskostnadene som Polytech
Hammerfest AS har avdekket i sin rapport.
Siden kostnadsestimatet fra Polytech Hammerfest AS tok utgangspunkt i det helt akutte
vedlikeholdsbehovet, vil vedlikeholdsbehovet over mer enn fem års tidshorisont være vesentlig
høyerc. Tar man også høyde for oppgradering til dagens standard og byggtekniske krav, blir
kostnadsestimatet vesentlig høy ere.
dette etterslepet er ifølge rapport av 2012 fra Vest-Finnmark
kommunerevisjon IKS, at betydelige kostnadsposter var utelatt fra kommunens
vedlikeholdsbudsjett slik at underbudsjettering ukorrigert hadde funnet sted over flere år. Også
denne rapporten følger denne saken som ikke trykket dokument.

En av årsakene

til

Vedlikeholdsbehovet har hele tiden vært forutsatt dekket inn via leieinntektene fra
boligmassen.

Imidlertid har leieprisene ikke vært oppjustert på lang tid og leieprisene ligger giennomgående
en god del under gjengs pris for utleie av slike boliger i Loppa kommune. Dette i forhold til at
leieinntekter forventes å dekke drifts- og vedlikeholdskostnadene til bygningsmassen, både på
kort og lang sikt.
Rådmannen ser det slik at Loppa kommune og Loppa Boligstiftelse må tilpasse leieprisene til et
bærekraftig prisnivå som fører til at nødvendige midler til vedlikehold blir dekkes av
leieinntektene.
På denne bakgrunn fremlegges med sak for kommunestyret om å oppjustere leieprisene
gjeldende markedspris for kommunens utleieboliger. Dette slik at midler til nødvendig

til

vedlikehold blir tilført Loppa kommune.
Rådmannen fremlegges samtidig innstilling til kommunestyret om at styremedlemmene i
Loppa Boligstiftelse instrueres til å fatte styrevedtak om å oppjustere leieprisene til gjeldende
marledspris. Dette slik at midler til nødvendig vedlikehold blir tilførtloppa Boligstiftelse.
2. Formelle

forhold vedr. oppjustering av gieldende husleie

Utleieforholdene mellom Loppa Boligstiftelse/kommunen og den enkelte leietaker er foruten
leieavtalene som er inngått undergitt Lov om husleieavtaler nr.17 av 26.05.1999, med korttittel
<Husleielovenl.
Husleieloven oppstiller grunnleggende regler for et husleieforhold, og en del av disse reglene er
ufravikelige slik at det ikke er tillatt å fravike disse i stiftelsens husleieavtaler.
Som påpekt er rådmannen av den klare oppfatning at dagens husleienivå innebærer en
underprising i forhold til normale leiepriser i Loppa kommune dvs. det man kaller
<markedspris> eller det som Husleieloven $ 4-3 omtaler som <gjengs> pris.

I rapporten av 2012 fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS om eiendomsforvaltning og
bygningsvedlikehold i Loppa kommune samt i tilstandsrapporten av 2013 Polytech

Hammerfest AS over akutt vedlikeholdsbehov
dette fastslått til kr 8.348.076,25.

til de kommunale utleieboligene. 12013 var

En av årsakene til dette var atkommunens leieinntekter ikke er tilstrekkelig
kostnadene med det løpende vedlikeholdet av boligmassen.

til å dekke

I utgangspunktet er jo leienivået fastsatt i de enkelte leiekontraktene som Loppa kommune og
boligstiftelsen er formelt bundet av.
Imidlertid er det i Husleieloven fastsatt regler for oppjustering av fastsatt husleie når denne har
stått i ro over tid. Dette slik at husleien over tid har blitt lavere rent realøkonomisk på grunn av
manglende indeksregulering.

Altemativt at det generelle markedsnivået for prisene i leiemarkedet har økt betydelig mer enn
indeksregulering skulle tilsi.
Utleier har da krav på at husleien fastsettes på nytt slik at denne tilpasses <gjengs> utleiepris,
dvs. antatt markedsleie med utgangspunkt i faktiske drifts- og vedlikeholdskostnader fordelt på
antall boenheterlkv adr at.
Når husleien i et leieforhold over tid ikke har blitt indeksregulert eller tilpasset markedsleia,
gjelder føIgende muligheter for utleier til å få oppjustert husleien:

Lov om husleieavtal

nr.l7 av 26.05.1999 fastslår følgende:

$ 4-2. < Indeksregulering>

Hver av partene kan lveve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet medfølgende
begrensninger:
a) endringen må ikke

tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste

leiefostsetting,
b) endringen knn tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og
c) den annen part må gis slcriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes
verk.

i

S 4-3. <Tilpassing tíl gjengs leie>

Har leieforholdet vart i minst to år og selcs måneder uten annen endring av leien enn den som
kan lcreves etter $ 4-2, kan begge parter uten oppsigelse sette fram lcrav om at leien blir satt til
giengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår.
Ved leiefastsetting etter første punktum skal det gjøres
slEldes leierens forbedringer og innsats.

fradragfor den del av leieverdien som

Tilpassing av leien etter første ledd kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er
framsatt slvifttig lcrav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble satt i verk.

Blir partene ikke enige om hva som er gjengs leie, kan hver av dem lcreve at den blir fastsatt
etter bestemmelsene i ç 12-2.

Lov om
S

m.17 av )-6 O5 1999 S l2-2 som $ 4-3 ovenfor henviser til, lyder slik:

l2-2. <Takstnemnd>

<Kommer ikke partene til enighet om hva som er mqrkedsleie etter $ 3-I eller giengs leie etter
S 4-3, kan hver av partene lcreve tvisten avgjort av en talrstnemnd. Det samme gielder dersom
partene ikke kommer til enighet omvederlagforþrbedringer etter ç I0-5.
Takstnemnda skal bestå øv tre medlemmer og oppnevnes av tingretten i den rettslvets hvor
eiendommen ligger.

For talrstnemnda gjelder bestemmelsene i domstolsloven

SS 106

og

108 så

langt

de

passer.

Hver av partene kan sette fram krav om ny takstnemnd innenfiorten dager etter at
talrstnemndas slcriftlige og begrunnede avgiørelse er mottatt.
Tingretten skal ta lcravet til følge hvis.

på uforsvarlig saksbehandling eller uriktig oppfatning av faktiske
omstendigheter, og dette må antas å ha påvirket verdsettelsen i vesentlig grad, eller
b) verdsettelsen åpenbart er urihig.
Hver av partene kan bringe saken innfor tingretten ved stevning. Stevningen må være inngått
a) avgiørelsen bygger

til retten innen én måned etter at takstnemndas slcriftlige og begrunnede avgiørelse er mottstt.
På samme måte kan saken bringes innfor tingretten dersom takstnemndas avgiørelse ikke
þreligger to måneder etter oppnevningen.

En avgiørelse som ikke er brakt innfor retten innenfristen nevnt i annet punktum, har virlming
som en rettslcraftig dom. Retten kan gi oppfrislcning for oversittelse av frist som nevnt i annet
punktum.
Retten skal fastsette godtgjørelsenfor medlemmene av takstnemnda. Retten kan bestemme qt
den som har lcrevd tal6t skol betale inn et beløp tíl sikkerhet þr godtgjørelsen.

(Jtleieren skal bære kostnadene dersom talcstnemndafastsetter et lavere beløp enn det utleieren
har lcrevd i leie, eller høyere vederlag enn det utleieren har vært villig til å betale for
påkostningene.

Ellers skal leieren betale kostnadene. Rettens avgiørelse trffis ved ig'ennelse og skal
begrunnes. Partene kan anke kjennelsen innen én måned.

Blir saken brakt innþr retten etter tredje ledd, kan retten avgjøre spørsmålet om ansvar for
kostnadene med takstnemnd etter tvisteloven kapittel 20.1

4-2, $ 4-3 og ç l2-2 klargSør ovenfor
fremgangsmåten dersom Loppa kommune og boligstiftelsen ønsker å få fastsatt ny oppjustert
husleie.

Lov om husleieavtal er nr.l7 av 26.05 .1999

S

Som påpekt i rapportene fra20l2 og20l3, er det godt dokumentert at leieprisene mest
sannsynlig er underpriset, og at dette over tid har førttil at det ikke har vært midler til å fa
utførtnødvendig vedlikehold, et efferslep som i2013 var fastslått utg¡ør kr 8.348.076,25- +
vedlikeholdskostnadene til de 14 boenhetsne som Loppa Boligstiftelse leier ut.

Slik rådmannen ser det kan ikke dette forfallet av boligmassen få fortsette, da dette fører
økte kostnader den dagen vedlikeholdsbehovet blir akutt og må utbedres som hastetiltak.

til

Husleienivået må derfor indeksreguleres og/eller oppjusteres til markedsleie
Fremgangsmåten som Husleieloven ç 4-2, $ 4-3 og 5 l2-2 foreskriver for å oppnå dette, er
følgende:
4. Fremgangsmåte

-

oppjustering av husleienivå

4.1 Kommunestyret fatter vedtak om at styremedlemmene i Loppa Boligstiftelse instrueres til å
fatte styrevedtak i Loppa Boligstiftelse om at leiesatsene oppjusteres i henhold til reglene i
Husleieloven $ 4-2 og $ 4-3 jf. ç l2-2 for de 14 boenhetene som boligstiftelsen eier.

4.2 SIyret i Loppa Boligstiftelse fatter deretter vedtak iht. pkt.4.l
4.3 Kommunestyret fatter samtidig vedtak om at leiesatsene for de 80 stk utleieenhetene som
Loppa kommune selv eier, oppjusteres i henhold til reglene Husleieloven $ 4-2 og $ 4-3
jf. S l2-2 for de 14 boenhetene som boligstiftelsen eier.

i

4.4 Styret i Loppa Boligstiftelse besørger deretter at det overfor stiftelsens leietakere fremsettes
skriftlig krav om oppjustering av husleiesatsene til gjengs leie iht. Husleieloven $ 4-3
ogleller indeksreguleres iht. ç 4-2. Rådmannen besørger at det samme skjer overfor
kommunens leietakere.
4.5 Sammen med kravet om fastsetting av ny gjengs husleie skal leietakerne gjøres
oppmerksom på sin rett til äfäftadragfor den del av den økte leieverdien som skyldes
leierens egne forbedringer av utleieobjektet. Leietakerne skal oppfordres

til skriftlig

å

melde inn slike motkrav dersom slike berettigede krav besittes av leietakerne.
4.6 Rådmannen/styret må videre påse at ny oppjustert husleie tidligst settes i verk seks måneder
etter at det er framsatt skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av
leien ble satt i verk.
4.7 RådmannerVstyret i Loppa Boligstiftelse må videre opplyse leietakerne om at dersom de
ikke godtar de nye leiesatsene, kan hver av dem kreve at den blir fastsatt etter
bestemmelsene i Husleieloven $ l2-2 om nedsettelse av særskilt takstnemnd.

5. Fastsettelse av ny husleie
Fastsettelse av ny husleie for hver enkelt bolig vil bli giennomførtpãbakgrunn av boligens
tekniske tilstand og størrelse og hva som tilsvarende boliger leies ut for hos private aktøter i
kommunen.

6. Leietakernes klagerett over nye husleiesatser
Som beskrevet i pkt.4.7 ovenfor må rådmannen og styret i Loppa Boligstiftelse opplyse
leietakerne om at dersom de ikke godtar de nye leiesatsene, kan hver av dem kreve at den blir

fastsatt etter bestemmelsene i Husleieloven $ I2-2 omnedsettelse av særskilt takstnemnd.
Takstnemnden skal overprøve om fastsettelsen av gjengs husleie er utført korrekt.

Det samme gjelder dersom partene ikke kommer til enighet om vederlag for forbedringer etter
Husleieloven $ 10-5. Også dette avgjøres av takstnemnda.

I henhold til Husleieloven $ l2-2 skal takstnemnda skal bestå av tre medlemmer og oppnevnes
av tingretten i den rettskrets hvor eiendommen ligger. For takstnemnda gjelder også
bestemmelsene i Domstolsloven $$ 106 og 108.
Husleieloven $ I2-2 fastslår videre at hver av partene kan sette fram krav om ny takstnemnd
iruren fiorten dager etter at takstnemndas skriftlige og begrunnede avgSørelse er mottatt.
Tingretten skal ta kravet til følge hvis:
a)Takstnemndas avgsørelse bygger päuforsvarlig saksbehandling eller uriktig oppfatning av
faktiske omstendigheter, og dette må antas å ha påvirket verdsettelsen i vesentlig grad,
eller
b) verdsettelsen åpenbart er uriktig.

Hver av partene kan bringe saken inn for tingretten ved stevning. Stevningen må være inngått
til retten innen én måned etter attakstnemndas skriftlige og begrunnede avg¡ørelse er mottatt.

På samme måte kan saken bringes inn for tingretten dersom takstnemndas avgjørelse ikke

foreligger to måneder etter oppnevningen.

En avgSørelse som ikke er brakt inn for retten innen denne fristen, har virkning som en
rettskraftig dom. Dvs. at takstnemnda fastsettelse av gjengs leie da er endelig og ikke kan
påklages videre

i rettssystemet.

Tingretten skal fastsette godtgjørelsen for medlemmene av takstnemnda. Retten kan bestemme
at den som har krevd takst skal betale inn et beløp

til sikkerhet for godtgjørelsen.

Utleieren skal bære kostnadene dersom takstnemnda fastsetter et lavere beløp enn det utleieren
har krevd i leie, eller høyere vederlag enn det utleieren har vært villig til å betale for
påkostningene.
Ellers skal leieren betale kostnadene.
Rettens avgjørelse treffes ved kjennelse og skal begrunnes. Partene kan anke kjennelsen innen
én måned.

Blir

saken brakt inn for retten etter tredje ledd, kan retten avg¡øre spørsmålet om ansvar

kostnadene med takstnemnd etter tvisteloven

for

kapittel2}.

De klagerettighetene som er redegjort for her, er utledet direkte fra Husleieloven $ l2-2 og
gjelder på lik linje for Loppa kommune sine leietaker så vel som for leietakerne hos Loppa

Boligstiftelse.

7. Vurdering av salg av deler av boligmassen
Rådmannen ønsker samtidig med at det fremlegges innstilling om økning av husleiesatsene til
markedspris slik at nødvendig vedlikehold muliggjøres, å ta opp muligheten for salg av deler
av denne boligmassen.

Dette fordi at det vedlikeholdsbehovet som er avdekket er så omfattende at dette vanskelig kan
dekkes inn gjennom oppjustert husleie.
De midlene som Loppa kommune og Loppa boligstiftelse har gått glipp av ved at husleienivået
har vært for lavt i årevis, blir dessuten ikke dekket inn ved at husleia nå blir oppjustert med
tidligste virkningstidspunkt i starten av 2015.
Det er kun på sikt at husleieinntektene vil øke, men dette er slik rådmannen vurderer det ikke
tilstrekkelig til å dekke inn kostnadene med forsømt vedlikehold over mange år. Dette da disse
vedlikeholdskostnadene inkludert boligstiftelsens utleieboliger sikkert utgSør nærmere 10
millioner kroner.

Og de tallene som er presentert ovenfor gjelder akutt vedlikeholdsbehov og tar ikke hensyn til
vedlikeholdskostnader utover en fem års tidshorisont. I tillegg er ikke vedlikeholdsbehovet for
de 14 enhetene i Loppa Boligstiftelse blitt taksert.
Loppa kommune og Loppa Boligstiftelse er i dag betydelige aktører på boligmarkedet i vår
kommune.

Utover ävære behjelpelig med å skaffe til veie boliger for de som på ulikt vis er vanskeligstilt i
boligmarkedet, er det ikke en lovpålagt oppgave for en kommune å drive omfattende utleie av
boliger.
Det har dessuten gjentatte ganger værttafi opp mangel på private boliger for salg/leie i
kommunen, senest på kommunens folkemøtet den l4.april i ar.

Når kommunen har hånd om nesten hele utleiemarkedet i kommunen og leier ut <billip, blir
det dessuten vanskelig for private aktører å investere i boligmarkedet. Dette siden leieprisene
ikke er økonomisk bærekraftig for den som vil drifte en utleieeiendom uten tilskudd annensteds
fra, slik kommunens utleievirksomhet har mulighet til. Et nedsalg vil derfor bidra til et mer
velfungerende leiemarked i Loppa.
Når både kommunen og boligstiftelsen mangler midler til å vedlikeholde boligmassen som man
eier, mener rådmannen at salg av de delene av boligmassen hvor størstedelen av
vedlikeholdsbehovet li g ger, er no e kommunes tyr et bør vurdere.
Dette vil bidra til reduserte vedlikeholdskostnader for Loppa kommune og Loppa Boligstiftelse,
og gi tilførsel av sårt tiltrengte midler til nødvendig vedlikehold av boligene som kommunen og
boligstiftelsen sitter igjen med etter nedsalget.
Prisene på disse boligene vil dessuten kunne muliggf øre innpass på boligmarkedet for personer
hvor nybygging ikke er økonomisk mulig.
Rådmannen fremmer ikke i denne omgang noe konkret forslag om nedsalg av deler av
kommunens eiendomsmasse, fordi en slik sak må utredes nærrnere før den forelegges
kommunestyret.

Blant annet må tilstanden til hver enkelt bolig identifiseres og vedlikeholdsbehovet for hver av
disse pris settes.
Rådmannen ønsker imidlertid allerede nå tilbakemelding fra kommunestyret om det kan være
grunnlag for å fremme en slik sak til behandling hos kommunestyret på et senere tidspunkt
vedr. nedsalg av de delene av denne bygningsmassen som er aller dårligst vedlikeholdt.

8. Forholdet til stiftelsesloven - kommunestyrets instruksrett overfor stiftelsen
Loppa kommune disponerer en betydelig boligmasse som leies ut til kommunens innbyggere
Som påpekt ovenfor er 14 av disse boenhetene organisert via en egen stiftelse, Loppa
Boligstiftelse, org. m.974 453 290.
Ifølge Foretaksre gisteret er boli gstift el sens vedtektsfe stede formål :
<Åforvalte, erverve og/eller þrestå oppføring av utleieboliger uten eget økonomiskþrmåLt
Stiftelsen er en selveiende juridisk enhet, hvor styret er øverste organ.

Lov om stiftelser (<Stiftelsesloveu) nr.59 av 15.06.2001 lyder slik.
$ 30. nS4rrets myndighet og ansvarl
<Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.
Styret skal sørge þr at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med
vedtektene. Styret skal påse at regnskap ogformuesþrvaltning er gjenstandfor betryggende

kontroll.>

Fordi Loppa Boligstiftelse er en selveiende juridisk enhet med styret som øverste organ, har
ikke kommunestyret i Loppa kommune direkte instruksjonsrett overfor stiftelsen.

I henhold til vedtektene i Loppa Boligstiftelse velges imidlertid styremedleÍìmene i Loppa
Boligstiftelse av kommunestyret i Loppa kommune.

I egenskap av kommunestyre kan dermed de valgte styremedlemmene instrueres til å fatte
vedtak i stiftelsen om å oppdatere leiesatsene i stiftelsen i henhold til Husleielovens regler.
Dette for å realisere boligstiftelsen formåI.
Rådmannen i Loppa kommune ber med dette kommunestyret om å utferdige slik instruks
innstillingen ovenfor.

jf.

9. Kommunale boliger tildelt av NAV til vanskeligstilte - særlige hensyn ved leiejustering
Loppa kommune og Loppa Boligstiftelse ønsker å tilpasse husleienivået i sine utleieboliger slik
at leieiwÍektene dekker driftskostnadene med å ¿i¿ disse boligene, noe som ikke er tilfelle i
dag.

Kravet om husleiejustering skjer med utgangspunkt i at leieforholdene utg¡ør rcnt
privatrettslige avtaleforhold mellom hver enkelt leietaker og Loppa kommune/Loppa
Boligstiftelse.
Den samme Loppa kommune er samtidig undergitt lovpålagt ansvar med å produsere en rekke
velferdstjenester, samt å foreta ulike former for tilrettelegging for vanskeligstilte grupper.
En slik form for plikt til særlig tilrettelegging følger av Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m. (<Helse- og Omsorgstjenesteloveu) nr.30 av 24.06.2011, som lyder
slik:
$ 3-7 <<Boliger til vanskeligstilte>
<Kommunen skal medvìrke tíl å skøffe boliger til personer som íkke selv kan ívareta síne
interesser på bolígmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasníng og med hjelpe- og

vernetiltakfor dem som trenger det på grunn av alder,funksjonshemnìng eller av ondre
årsaker.>

(rådmannens egne uthevinger i lovteksten).
Dette innebærer at Loppa kommune erforpliktel til å tilrettelegge boliger for de som ikke selv
for innpass på boligmarkedet, samt at spesialtilpassede boliger skal tilbys leietakere med
særlige behov, som ikke kan ordne seg slik egnet bolig ved egen hjelp.
For noen av disse kan markedsprisen for å leie bolig på det private leiemarkedet nettopp være
årsaken til at NAV/kommunen har fattet vedtak om å tildele bolig til disse på særlige vilkår.

Følgelig kan ikke husleie uten videre oppjusteres for disse leietakerne dersom disse ikke har
økonomisk evne til å takle husleieøkningen eller det er i strid med forutsetningene i NAV sitt
vedtak om husleien økes.

I forhold til boliger titdelt av NAV i henhold til Helse- og Omsorgstjenesteloven $ 3-7 om rett
til bolig for vanskeligstilte, vil rådmannen i forbindelse med giennomføringen av husleie
justeringene besørge at ingen av NAV's brukere etter oppjusteringen skal sitte med en husleie
de ikke makter å betale eller som er i strid med forutsetningene i NAV's tildelingsvedtak til den
enkelte.
Rådmannen g¡ør også oppmerksom på at leietakere som har fått sin bolig tildelt viaNAV skal
innrømmes klagerett på det nye husleienivået til Takstnemnd slik som omtalt i pkt.6 ovenfor.
Dette inntas som eget underpunkt 4 i rådmannens innstilling, se ovenfor

Vurdering
Rådmannen fremmer på bakgrunn av saksutredningen ovenfor tilråding om vedtak om
oppjusteringav dagens husleienivå slik som fremgår av innstillingen ovenfor.

Dette både i forhold

til kommunens

egne boliger og boligene som eies av Loppa Boligstiftelse.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:

04.08.2014

Arkiwef:

20141133-0

Camilla Hansen

/
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Utvalg
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Kommunestyre

camilla. hansen@loppa.kommune.no

Møtedato
15.09.2014
23.09.2014

Leietakers vedlikeholdsplikt av uteområde - kommunale
boliger
Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 15.09.2014
Loppa kommunestyre vedtar følgende tilføyelse til vedtektene for Loppa boligstiftelse; <leier
har ansvar for at uteområde rundt bolig holdes i orden, herunder plenklipp>.
Det kontraktfestes for alle utleieenhetene i Loppa kommune at leietaker selv må sørge for stell
av uteområde som høre.r til boligen, herunder plenklipp.
Enstemmig vedtatt.

Sammendrag
Styret i Loppa boligstiftelse har foreslått vedtektsendring som går ut på at den som leier har
ansvar for at uteområdet rundt bolig holdes i orden, herunder plenklipp. Saken ble lagt frem
politisk behandling i j:ur;ri2014, men ble da utsatt.

til

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar følgende tilføyelse til vedtektene for Loppa boligstiftelse; <leier
har ansvar for at uteområde rundt bolig holdes i orden, herunder plenklipp>.
Det kontraktfestes for alle utleieenhetene i Loppa kommune at leietaker selv må sørge for stell
av uteområde som hører til boligen, herunder plenklipp'

Vedlegg
Styrevedtak i Loppa boligstiftelse av 25.3.14

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) :
Vedtekter for Loppa boligstiftelse

Saksutredning:
Loppa kommune har 14 stk utleieenheter som er organisert via Loppa boligstiftelse og 80
utleieenheter utenom stiftelsen.
En eventuell vedtektsendring for boligstiftelsen som regulerer leietakers vedlikeholdsplikt av
uteområde bør naturlig nok også få betydning for de øvige leietakeme i kommunale boliger.
Dette er også noe som fremgår av husleielovens Kap. 5 om partenes plikter i utleietiden, jf. $ 53 vedlikehold, og kan avtales særskilt. Det er vanlig i private leieforhold at husleiekontrakten
inneholder en avklaring om vedlikeholdsansvaret.

Vurdering:
At leietaker selv må sørge for stell av uteområde som hører til boligen, blant annet plenklipp
bør være avtalt i leiekontrakten for alle utleieenhetene i Loppa kommune. Dagens
leiekontrakter inneholder ikke en slik bestemmelse.

Rådmannen vil sørge for at det ved inngåelse i nye husleieforhold inneholder et punkt i avtalen
om leietakers vedlikeholdsplikt for uteområde som hører Íil boligen.

VEDTEKTER
FOR

LOPPA BOLIGSTIFTELSE

s1
Loppa boligstiftelse er en selveiende institusjon som er opprettet av Loppa kommune
og har som formål å forualte, etverue og/eller forestå oppføring av utleieboliger uten
eget økonomisk fonnå1.
Boligene skaffes ved oppføring eller erveru av boliger, og leies ut uten innskudd eller
lån fra leietakeren
Stiftelsen har et særlig ansvar for å skaffe boliger til vansketigstilte boligsøkere.
Styret kan fastsette nærmere regler for utleie av boligene, herunder om adgang til å
ta opp personer i leierens husstand og adgang til midlertídig utleie eller framleie av
boligene til andre når det foreligger særlige grunner for dette.
boligen etter husleielovens $ 41.

Utgiftene ved stiftelsens virksomhet dekkes av leieinntektene og eventuelle tilskudd
fra offentlige myndigheter. Private gaver eller andre tilfeldige inntekter kan også være
bidrag til dekning av utgiftene.

s2
Boligene kan ikke avhendes uten samtykke fra Loppa kommune.

s3
Stiftelsen har sitt forretningskontor i Loppa kommune"

$4
Stiftelsen har en grunnkapital på kr" 600.000,-

s5
Stiftelsen skal ha et styre på 5 medlemmer og like mange varamedlemmer, hvorav 4
medlemmer oppnevnes av !-oppa kommunestyre. Det siste styremedlemmet
oppnevnes av leietakeme etter at disse har hatt anledning til å uttale seg.
Väramedlemmer oppnevnes, på tilsvarende måte. Styret velger selv leder og
nestleder.

Funksjonstiden for styremedlemmer

er fire är og

tølger den kommunale

valgperioden.
Styret kan treffe vedtak når minst tre medlemmer er tilstede.

Når særtige grunner foreligger, har et styremedlem rett t¡l

å tre tilbake Íør

tjenestetiden er ute.

s6

Et styremedlem må være myndig og ikke underlagt konkurskarantene etter
aksielovens regler.

s7
og vedtekter, lov om stiftelser og

andre lover

eller

med dens formål
fsrskrifter som regu

virksomheten.

Styret gjør vedtak

i møte. Som styrets vedtak gielder det som flertallet av de

fremmøtte har stemt for. Ved stemmetikhet gjelder det som lederen har stemt for.

Styret skal føre møtebok. Møteboken skal ha foñløpende sidetall, og inneholde de
vedtak som styrel giør, Tid og sted for møtene samt meningsforskjeller mellom
fremmøtte m"dt"mrñer skal fremgå av møteboken. Møteboken skal underskrives av
de som er tilstede.
Styret representerer stiftelsen utad og tegner dets navn. Styret kan gi prokura.

s8
Stiftelsen skal ha daglig forretningsfører som tilsettes av styret. Forretningsløreren
kan også være en juiidls¡ person f.eks. et boligbyggelag eller regnskapsfirma' Han
skal fõrestå den Oagtige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret
gir. Videre skal forrétn"ingsføreren-sørge foiat regnskapsførselen er i.samsvar med
ioo og vedtet<ter og at for-muesforvaltniñgen er ordnet på en betryggende måte"

Forretningsføreren kan alltid representere stiftelsen utad
innenfor hans myndighet.

i anliggender som faller

se
Stiftelsens styre har plik til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand
for betryggende kontroll. Regnskapet skalfølge kalenderåret og skalavsluttes senest
3 måneder etter dets utgang. Flegnskapet skal tøres etter regnskapsloven av 13. mai
1977 nr" 35 og etter lov om stittelser $ 10.
Bekreftet avskrift av årsregnskapet attestert av revisor skal innen en måned etter at
årsregnskapet er fastsatt sendes inn til Fylkesmannen. Dersom årsregnskapet ikke
gir tilstrekkelige opplysninger skal styret vedlegge en kofl melding om stiftelsens
virksomhet i regnskapsåret samt revisjonsberetning.

s10
Godtgjørelse til forretningslører og revisor fastseltes av styret. Godtgjørelsen skal stå
i rimelig forhold til det arbeid som følger med veruet.

s'r

1

Som revisor for stiftelsen fungerer den som til enhver tid er revisor for Loppa
kommune. Avtale med revisor gjøres av oppretteren eller den han har gitt fullmakt.
Revisoren skal ved datert påskrift attestere årsregnskapet. Han skal bekrefte at de
attestefte verdier er tilstede for så vidt dette ikke går fram av depotoppgave fra bank
elfer saldooppgave fra bankinnskudd.
Forøvrig skal revisjonen utføres isamsvar med reglene ilov av 14. mars 1964 nr.Z
om revisjon og revisorer samt forskrifter gitt i medhold av denne loven.

s 12
Omdanning av stiftelsen eller endring i vedtektene kan bare gjøres av Loppa
kommunestyre samt Den Norske Stats Husbank så lenge stiftelsen er låntaker

ã

banken. Omdanning eller vedtekstendring må gjøres i samsvar med bestemmelsene
i stiftelseslovens kap. Vl. På de vilkår som følger av stiftelseslovens SS 35 og 36 kan
oppretteren selv endre vedtektenes $4 om stiftelsens grunnkapital, $5 første ledd
første punktum om antalLstyremedlemmer og $5 annet ledd om deres tjenestetid.

Ved eventuelt opphør av stiftelsen sl<al eiendelene nyttes til stiftelsens formål eller til
andre nær beslelctede formå1.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg
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Tilstandsrapport for skoler, barneh ager og bibliotek
20t312014.
Vedtak i Levekàrsutvalget - I 1.09.2014
Loppa kommunestyre tar den fremlagte tilstandsrapporter fra skoler, barnehage, kulturskole og
bibliotek 2013 l20l 4 til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sammendrag
fusmelding for skoler, barnehager, kulturskole og bibliotek gir et helhetlig bilde av enhetenes
virksomhet og hverdagiløpetav ärettotalt sett. Ä,rsmeldingen skal behandles i
samarbeidsutvalget, og sendes oppvekst- og kultur ved skoleårets slutt.

Forslag til vedtak:
Loppa kommuneslyre tar de fremlagte årsmeldingene fra skoler, barnehage, kulturskole og
bibliotek 2013 l20l 4 til orientering.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) :
fusmelding Høgtun skole
,Arsmelding Bergsfi ord oppvekstsenter
fusmelding Sandland skole
fu smeldin g fra Loppa kulturskole

fusmelding Loppa folkebibliotek

Saksutredning:
lfølge opplæringslovens S 13-10 er skoleeieres ansvar:
"Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigarenfor privat skole etter S 2-12 har ansvaretfor at
lcrava i opplæringslova ogforslcriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille tíl disposisjon
dei ressursane som er nødvendigefor at lcrava skal kunne oppfyllast.
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigarenfor privat skole etter $ 2-12 skal ha eitforsvarleg
systemfor vurdering av om lvava i opplæringslova ogþrskriftene til lova blir oppfylte.
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigarenfor privat skole etter $ 2-12 skal ha eitforsvarleg
systemfor åfølgÌe opp resultatafrå desse vurderingane og nasjonøle lwalitetsvurderingar som
departementet giennomfører med heimel i $ I4-1fierde ledd. Som ein del av
oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa,lcnytt til læringsresultat, fråfail og
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs.
kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. "

Bibliotekvirksomheten er regulert etter Lov omfolkebibliotek av 20. desember 1985. For
barnehagene gjelder Lov om barnehager.

fusmelding for skoler, barnehager, kulturskole og bibliotek gir et helhetlig bilde av enhetenes
virksomhet og hverdag iløpet av året totalt sett. Ä.rsmeldingen skal behandles i
samarbeidsutvalget, og sendes oppvekst- og kultur ved skoleårets slutt.
Under følger et sammendrag av årsmeldingene.
Sammendrag av årsmeldingene fra skoler, barnehager, kulturskole og bibliotek i Loppa
kommune 201312014:

Generelt

Kulturskolen

Loppa kommune hadde vàr 2014 3 grunnskoleg2bamehage4 2 sfo tilbud,
kulturskole og folkebibliotek med 3 filialer. Ungdomsklubbstilbud i
Øksfiord og Bergsfiord.
Kulturskolen har hatt 17 timer pr. uke fordelt pä 4lærere/instruktører. Det er
kun kulturskoletilbud i Øksfiord, dette fordi en ikke får tak i
lærere/instruktører i distriktet.
Leder i kulturskolen har 40%til å administrere kulturskolen, Den kulturelle
skolesekken og UngdoÍrmens kulturmønstring. Hjelper i tillegg til på ulike
arrangementer.

Elever
Høst: 43 elever hvor 2 har hatt to aktiviteter.
Vår: 41 elever hvor 3 har hatt to aktiviteter,
Elevene betaler kr 650,- pr. aktivitet i kulturskolen.

Læremidler
Skolene harkjøpt inn lærebøker i forhold til Kunnskapsløftet. Skolene
bruker også annet læreverk, artikler og internett som supplement, dette ut i
fra hvilke temaer det undervises i. Det blir brukt en god del
konkretiseringsmateriell i undervisningen samt pedagogiske spill i språkfag.
Nasjonale prøver
Nasjonale ptøver i lesing, regning og engelsk avholdes på høsten. Resultater
som legges frem her er hentet i Skoleporten på Utdanningsdirektoratets
sider:
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Tall for 201312014 er unntatt offentlighet.
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Loppa komrnune, Grunnskole. Overgangar, 2013-2013

Resultatene representerer svært få elever, og er derfor unntatt offentlighet
etter personopplysningsloven

Elevundersøkelsen
Trinn 10 og Trinn 7

Tall er unntatt offentlighet
Resultatene representerer svært få elever, og er derfor unntatt offentlighet
etter personopplysningsloven.
Resultatene av undersøkelsen er tatt opp i relevante rådsorganer ved skolen.
På personalmøIer er resultatene drøftet.

Medvirkning

o

g medbestemmelse

Alle skolene har etablert og hatt møter i samarbeidsutvalg, foreldreråd og
elevråd. Det er et godt og tilfredsstillende skole/ hjem samarbeid. Saker som
har værttatt opp er bl.a
Skolestart
Budsjett
Rammetimetall
Eler,undersøkelsen
Skoleruta
Omorganisering

-

,Ärsrapport

Lænngsmiljø
fushjul for elevrådsarbeid

-oD
-

Antimobbearbeid på skolen

IT
Alle lærere har egen maskin. Alle har også fått egen loppa.kommune epost.
På Høgtun har alle elevene på u-trinnet fätt tildelt egen PC. I Bergsfiord og
på Sandland er maskinkapasiteten god. U-trinnet på Høgtun har fått trädløst
nettverk, dette er også et behov i Bergs{ord.
Gamle servere blir erstattet når skolene i Loppa kommune får Feide identitet.
Prioriteringer er:
- Innfasing av Feide
- Elektronisk læringsplattform; Classfronter/It' learning
- Sjumilssteget
Fravær elever
Fravær på u-trinnet er gått ned, mens fraværet på bametrinnet har økt. Dette
er gyldig fravær som gjør at enkelt elever färhøfi. fravær.
Det er viktig å innarbeide gode rutiner for melding fra hjemmet i forhold til

-

med å ha sin egen arbeidsplass, og egen tid.
Har hatt et voksent og stabilt personale dette året.
Styrer er godt syntig på gulvet. God tilbakemelding fra personalet på
dette.
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Bunnledning Loppa rådhus
Vedtak i Formannskap - I 5.09.2014
Loppa kommune vedtar å sette i stand bunnledningen til Loppa rådhus. Dette dekkes inn ved å
bruke l<r 250 000,- av generelt vedlikeholdsfond(kontonr 2565036).
Enstemmig vedtatt.

Sammendrag
Bunnledning til Loppa rådhus er i en slik forfatningat den må utbedres. Dette koster kr
250 000, eks mva.

Forslag til vedtak:
Loppa kommune vedtar å sette i stand bunnledningen til Loppa rådhus. Dette dekkes inn ved å
bruke kr 250 000,- av generelt vedlikeholdsfond(kontorc 2565036)

Vedlegg:
Mail av 09.04.2014 fra Dan Berg AS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

:

Diverse korrespondanse vedrørende innhenting av tilbud

Saksutredning:
Vi som arbeider på Rådhuset har i lengre tid opplevd at avløpet ikke har fungerer. Dette har ført
til tilbakeslag av kloakk inn i bygget, og det har ved flere anledninger luktet kloakk. Vi har fått
undersøkt saken og bunnledningen må utbedres. Og rapporten konkluderer med at : <Grunnen
til gjentatte forstoppelser i systemet er at rØrene er defekt i skjøter og de lekker ut vann slik at
tørrstoffer ikke blir transportert bort.>

Vurdering:
For å utbedre dette ønsker vi å fomye rørene. Dette er mulig å få til, og vi har forespurt tre
firma som kan dette om tilbud på jobben. Disse var Høytrykksvakta og VVS 24 iTrcmsø, og
Dan Berg AS i Alta. WS 24 og Dan Berg AS kom skriftlige tilbud, og Dan Berg AS var den
billigste.

Page 1 of I

etter bestilling inspisert deler av avløpssystemet deres som går i grunnen / bunnledninger på
rådhuset Øksfjord.
Arsak til bestilling er at dere har jevnlig spyling av disse avløpene pga at de går tett.
Dere har også en komme innvendig ( septikk ) i branngarasje som ikke nødvendigvis dere trenger da dette
avløpet går ut via annen tanke?
Hei vi har

Grunnen til gjentatte forstoppelser i systemet er at rørene er defekt i skjøter og de lekker ut vann slik at
tØrrstoffer ikke blir transportert bort.
For å utbedre dette så kan man enten hugge opp gulv og evt byttet ut defekte rør.
Alternativt så er det snakk om rØrtornying av bunnledningen.
Slik vi ser det så er det vell egentlig snakk om rØrlornying i deres

tilfelle pga ulempene og kostnadene med

opphugging.

gidere en nøyaktig pris på dette så må man ta en utvidet inspeksjon og rensing av rørfor
kartlegge bunnledningene dere ( kanskje dere har tegning på dette?).
Når dette er gjort så kan vi gi dere et tilbud på dette samt planlegge evt framdrift på utførsel.
For og kunne

Ft

Vi har systemer for å sette inn for midlertidig bruk av rørsystem mens man gjør en slik fornying slik at dere
kan opprettholde normal drift på huset under et slikt prosjekt.
Ta gjerne kontakt

for evt videre avklaring og bestilling av utvidet inspeksjon og kontroller

Med hilsen Dan
962 33001
Rørlegger Dan Berg AS
dan@danberg.no

file :/A\aspfil
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Regnskùp 2013 - Loppa Havn KF
Vedtak i Havnestyre - 25,03.2014
Det vises til vedlagte regnskap og årsmelding for 2013. Loppa havn KF godkjenner
denne som Loppa Havns KF siu årsregnskap. Tilhørende årsmelding tas til
etterretning

Enstemmig vedtatt.

Daglig leders forslag til vedtak:
Det vises til vedlagte regnskap og årsmelding for 2013. Loppa havn KF godkjenner
denne som Loppa Havns KF sitt årsregnskap. Tilhørende årsmelding tas til
etterretning

Vedlegg:
Regnskap og årsmelding 2013
Revisors beretning
Revisjon av LoppaHavn KF - særregnskap for 2013
Kontrollutvalgets uttalelse om Loppa Havn KFs særregnskap og

Saksutredning:

årsmelding2}l3

Driftsregnskapet har ett mindreforbruk (overskudd) på kr. 228 389,51
Investeringsregnskapet viser derimot et udekket underskudd på k- 256 085,Det er foretatt investering i Loppa Havn KF i 2013 som gjelder bølgedemper
Nuvsvåg.

i

Det var ikke budsjettert midler til bølgedemper og merforbruket i investering bør
dekkes inn i overskudd i driftsregnskapet.
Det vil da fortsatt mangle kr. 27 696,51. Loppa kommunestyre vil få til behandling
hvordan dette skal dekkes inn.
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DEL 1
ØKONOMISK ANALYSE/ÅRSBERETNING
Loppa Havn I(F sitt regnskap for 2013 ble avsluttet den 12.02.2014 og oversendt styret.

Driftsregnskapet har ett mindreforbruk (overskudd) på kr. 228 389,51.
Investeringsregnskapet viser derimot et udekket underskudd på la. 256 085,Det er foretatt investering i Loppa Havn I(F i2013 som gjelder bølgedemper i Nuvsvåg.
Det var ikke budsjettert midler til bølgedemer og merforbruket i investering bør dekkes inn
i overskudd i driftsregnskapet.
Det vil da fortsatt mangle l<r. 27 696,51.
Loppa Havn KF er et kommunalt foretak og er en del av kommunen som'Juridisk enhef'.
Det før'es eget regnskap og skal følge kommunelovens alminnelige regler for kommunenes
årsregnskaper'. Likevel skal dette regnskapet ses i sammenheng med Loppa kommunes
regnskap. Således vil kommunens årsresultat være summen av årsresultatet i kommunen og
i foretaket. Dette betyr at kommunestyret også er ansvarlig for underskudd i foretakene
etter særskilte regler som gielder for inndekking av dette.

Havnestyret i2013:
Jan Eirik Jensen
Hild Hagen

Leder
Nest leder

Ann Tove Wilhelmsen
Erling Hansen
Thor Hallgeir Williamsen

Brukertepresentant.

Sþret har avholdt 4 (6) møter og behandlet 13 (21) saker

"o
"

PS 2l13 Avtale flytekai Vassdalen
PS 3/13 Tjenesteytingsavtale flytekai Vassdalen

PS 5lBølgedemper Nuvsvåg

Loppa Havn I(F har vært administrert fra driftsavdelingen.
Regnskapstjenester utføres av Loppa kommune' s økonomiavdeling. Fakturering av
havneavgifter utføres av Alta Havn I(F. Til drift av skipsekspedisjonen (øpes tjenester fi'a
Loppalfuoa As. Loppa kommune bistår på en reld<e områder, samt at anclre eksterne
entreprenørery'leverand ør er har levert tj enester innen vedl ikeho ld.
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HOVED O\/ERSIKT DRIFTST{EG}ISKAP BUD S JETT
Utgifter
Kostra hovedgruppe

Regnskap
2011

Lønn og sosiale utg

2

O

1

3

Budsjett

Regnskap
2012

Regnskap
2013

2013

0

0

2s0 000

0

294 362

587 234

488 182

819 s12

I 730 530

I 635 066

436 000

I 501 515

Overføringer

290 721

0

20 000

0

Finansutgifter

223 295

797 571

224 000

661 836

2 538 908

3 019 871

2 4t8182

2 982 863

2 035 ls8

2633 668

2258182

2 580 376

30 000

30 000

33 000

30 000

Finansinntekter

473 750

356 203

127 000

372 488

Sum inntekter

2 s38 908

3 019 871

2 4r8 182

2 982864

0

0

0

0

Varer oq tienester

Kiøp av tienester

Sum utsifter

1

Inntekter
Salgs os leieinntekter

Refusioner

Overfølinger

SUMNETTO UTG.

Lønn og sosiale utgifter:
Det har ikke vært avlønning av ansatte i Loppa Havn i 2013.
Selskapet kjøper administrativ resurser fra Loppa Kommune, samt faktureringstjenester fra
Alta Havn KF.

Varer og tjenester:
Hovedårsaken til at varer og tjenester er høyere enn budsjettert sþldes etablering av
frostfritt vannuttak i Vassdalen, montering av ekstra lys på hurtigrutekaia oguforutsette
utgifter da småbåthavna i Øksfiord slet seg fi.a festene.

Kjøp av tjenester:
Gjelder kjøp .av tjenester for drift av skipsekspedisjonen, venterom, serviceavtale med
Frydenbø, faktureringstjenester og kjøp av tjenester fra Loppa kommune.

Oppsettet nedenfor viser kjøp fi'a Loppa kommune

Type tjenestè
Aclministrativt personell

Vedlikehold personell
øyting andel b r øyte anbud
Brøyting kommunal traktor
Kaibelysning - strøm
Forsikring bygg og anlegg
Leie av kommunale kaier
Sum
Br

4

i2013

Beløp 2013
70 000
s0 000
100 000
20 000
15 000
28 000
284.000
567 000
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I(ommunestyret vedtok i juni20l2 og overføre alle kaier til Loppa Havn KF. Dette
vedtaket blir effektuert første halvår 2014.

Finansutgifter:
Rentenivåeti2013 har vært noe lavere enn beregnet i budsjettet. Avdrag på lån har vært litt
høyere enn det man budsjetterte med.

Avskrivninger er også plassert under finansutgiftene. Avskrivninger i kommunalt regnskap
gir ikke resultateffekt på samme måte som i private regnskaper, men det skal synliggjøres i
- balansen at anleggene har en viss verdifoningelse etter bestemte reglet.

_ - ,Arets mindre forbruk, kr.

228 3 89,5

I inngår i ovetsikten under

fìnansinntektene.

Salgsinntekter:

..
+
Êii

Salgsinntektene består i hovedsak er havneavgifter ved skþskaia i Øksfiord samt kaileie
ved båthavnene i Øksfiord, Nuvsvåg, Bergsfiord, Langfiordhamn og på Sandland.

'-

'' oi

a.

.

Regnskapet for 2013 viser at man har truffet godt
budsjettprosessen.

i beregningen av salgsinntektene i

Avtalene Loppa Havn I(F har med brukere av havnen har ikke vært regulert gjennom de
siste 5-8 årene.

Refusjoner:
Under refusjoner er fylkeskommunen fakturert rned kr. 30.000 som gjelder drift av
venterommet på skipskaia. Utgiftene i forbindelse med driften har vært delt likt mellom
Loppa Havn KF og Fylkeskommunen.

Finansinntekter:

I oversikten inngfu avskrivninger og renteinntekter bank.

OPPSUMMERING
Utfordringene er å få betalt for infrastruktur, og tjenester som utføres i regi av Loppa Havn
I(F påvegne av Loppa I(ommune.
Kommunale kaier viser et vedlikeholdsbehov pä 4 -5 rrill i følge tilstandsvurdering utført av
Multiconsult datert 25.10.12, og behandlet i Havnestyrc 12.11.12.
Et mål vil være å avhende noen kaier de neste årene som ikke gir reelle inntekter til Loppa
Havn I(F.
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Flytekaien i Vassdalen er et flott anlegg.
montert på flytebrygga.

I løpetav våren 2014 vil strørn, lys og vann bli

Driftsregnskapet har ett mindreforbrurk på l<t.228 389,51.
Investeringsregnskapet viser derimot et udekket underskudd på kr. 2s6 095,Det er foretatt investering i Loppa Havn I(f i2013 som gjelder bølgedemper i Nuvsvåg.
Det var ikke budsjettert midler til bølgedemper og merforbruket i investeringbør dekkes
inn i overskudd i driftsregnskapet.
Det vil fortsatt mangle kr.27 696,51.
Fra30.06.2014 vil Loppa Havn FK avsluttes som eget selskap og
kommunes regnskap fra 01.07 .2014.

Øksfiord 11.03.2014

Olav Henning Trondal
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DEL2
ØKOINOMISKE OVERSIKTER
Økonomisk oversikt - drift

Regnskap Reg.budsjett Oppr.budsjett
2013

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til mo$else
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter

Sum drifts¡nntekter

0,00
2.580.375,59
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2.610.375,59

0,00
2.258.182,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.291.182,00

0,00
2.258.182,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

255.000,00
0,00
483.182,00
1.420.000,00
36.000,00
125.000,00
0,00

255.000,00
0,00
483.182,00
1.420.000,00
36.000,00

2.319.182,0O

2.31 9.1

-28.000,00

-28.000,00

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår itj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overiøringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter

Brutto dniftsresultat

0,00
0,00
819.51

1

,98

1.s01.515,10
0,00
110.200,00
0,00
2.431.227,08

179.148,51

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne f inansinntekter

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finanstransaksjoner

125.000,00

0,00
82,00

590,00
0,00
0,00
590,00

2.000,00
0,00
0,00
2.000,00

2.000,00
0,00
0,00
2.000,00

9.345,00
0,00
87.204,00
0,00
96.549,00

22.000,00
0,00
77.000,00
0,00
99.000,00

22.000,00
0,00
77.000,00
0,00
99.000,00

Finansutglfter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån

2.291.182,0O

-95.959,00

Motpost avskrivn¡nger

110.200,00

Netto driftsresultat

193.389,51

-97.000,00 -97.000,00

Regnskap
2412

0,00
2.633.667,78

30.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2.663.667,78

0,00
0,00
587.233,56
1.635.065,60
0,00
125.211,00
0,00

2.347.510,t6

316.157,62

468,00
0,00
0,00

468,00

13.844,00

0,00
83.295,00
0,00
97.139,00

-96.671,00

125.000,00
0,00

125.000,00
0,00

3M.657 ,62

lnterne finanstransaksioner

125 211 ,00

tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
disposisjonsfond
bundne fond
likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninget'

261.697,62
0,00
0,00
0,00
261.697,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
230.523,60
0,00
0,00
230.523,60

Overført til invester¡ngsregnskapet
Dekning av tidlígere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven

0,00
0,00
226.697,62
0,00
0,00

Sum avsetninger

226.G97,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
230.523,60
83.000,00
0,00
0,00
313.523,60

228.389,51

0,00

Bruk
Bruk
Bruk
Bruk

av
av
av
av

Regnskapsmess¡gmindrefonbrul(2013

7

0,00

261.697,62
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Regnskap 2013

Regnskap 2012

1.871.822,00

1.512.226,00

Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

1.871.821,00

1.512.224,00

1,00

2,OO

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Omløpsmidler

1.671.814,31

EIENDELER

Anleggsmidler
Herav:

L017.285,31

Herav:

Kortsiktige fordringer
Konserninterne kortsikt¡ge fordringer

Premieawik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, postgiro, bankinnskudd

SUM EIENDELER

EGENKAP¡TAL OG GJELD
Egenkapital

'l.220.712,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

451j0225
3.543.636,31

2.X68"406,29

909.302,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.982,96

2.529.511,31

1.784"301,78

Herav:

Disposisjonsfond
Bundne drifrsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK lnvest
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i ínv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Likviditetsreserve
Kapitalkonto

Langsiktig gjeld

645.693,07
0,00
36.524,7',\

0,00
0,00
0,00
228.389,51

0,00
-256.085,00
0,00
0,00
1.513.884,00

418.995,45
0,00
36.524,7'l
0,00
0,00
0,00
261.697,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.067.084,00

222.776,0O

309.980,00

0,00
0,00
0,00
222.776,00
0,00

0,00
0,00
0,00
309.980,00
0,00

1.152.454,02

435.229,53

435.225 53

Premieawik

0,00
1.152.454,02
0,00
0,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3.543.636,31

Herav:

Pensjonsforpliktelser
lhendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Konsernintern langsiktig gjeld

Kortsiktig g¡êld
Herav:

Kassekredittlån
Annen kortsikt¡g gjeld
Konsernintern kortsiktlg gjeld

000
000
000
2.529.511,31

MEMORIAKONT¡
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte lânemidler
Ubrukte konseminterne lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memor¡akontiene

B

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,0
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DEL 3
NOTEOPPLYSNINGER LOPPA HA\A[ KF'
NOTE NR 1 - Endring i arbeidskapitalen i driftsregnskapet
Anskaffelse av midler
lnntekter driftsdel

2012

2017

201A

20{3

2 057 344,00

2 065 158,00

2 663 667,78

2 610 375,59

0,00

0,00

0,00

213711,00

590,00

lnntekter
investerinqsdel
lnnbetalinger ved
eksterne
finanstransaksioner
Sum
anskaffelse av midler
Anvendelse av midler
Utqifter driftsdel
Utoifter investerinqsdel

622,00

888,00

468,00

2 057 966,00

2 066 046,00

2664135,78

1 843 683,00
0,00

2 315 613,00
0,00

2222299,16

2321027,08

0,00

469 796 ,00

Utbetalinger ved
eksterne
finanstransaksioner
Sum
anvendelse av midler

97156,00

98 084,00

97139,00

96 549,00

1 940 839,00

2 413 697,00

2319 438,16

2887 372,08

117',127,00

-347 651,00

344 697,62

-62 695,49

0,00

0,00

0,00

0,00

117127,00

-347 651,00

344697,62

-62 695,49

Anskaffelse anvendelse av midler

Endring i ubrukte
lånemidler

Endring i
arheidskapital

NOTE I\R 2 - Endring i arbeidskapitalen i balansen
Tekst
Omløpsmidler
Endring kottsiKige
fordrinqer
Endrinq betalingsmidler
Endring

201A

2011

2012

2013

311409,71

-155 833,00
463 256,00

-29 864,00
-364 602.00

435 444.30
-42 382,11

343119,29

omløpsmidler

307 423,00

-394 466,00

393 062,19

654 529,00

Koñsiktiq sield
Endring annen
kortsiKiq oield

-190 296,00

46 815,00

-48 364,57

-717 224.49

117 127,00

-347 651,00

344 697,62

-62 695,49

Endring

arbeidskapital
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Arbeidskapitalen:
Endring i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt betalingsevnen har forbedret seg eller
forverret seg i løpet av året. Loppa Havns arbeidskapital, beregnet sorn differansen mellom
omløpsmidlet og kortsiktig gjeld, har ved utgangen av året økt. Dette er en indikasjon på
dårligere likviditet enn året før.

I\OTE NR 3 - Fordring og gjeld til kornmunen
Pr 31.12.2010

Pr 31.12.2011

Loppa Havns samlede
gjeld til Loppa
kommune

kr 233 689.00 kr

Herav kortsiktiq qield:

kr

kr

233 689,00

Pr 31"12"2012

Fr 3f "12.2013

233 689,00

kr 233 689,00

kr233 689,00

233 689.00

kr 233 689,00

kr 233 689,00

Loppa Havns likviditet har det siste året ikke forbedret seg. Gjelden til Loppa kommune er
derfor ild<e nedbetalt og er fortsatt på kr. 233.689.

NOTE NR 4 - A.nleggsmidler
Tekst
Avskrivninsòtid
Eiendeler: gruppene
innholder blant annet
dette:
Bokført verdi lB 2013

Gruppe

I

Gruppe 2

Gruppe
20 àr

3

Gruppe 4

Gruppe 5

40 år

50 år

5år

10 år

Edb utstyr,
kontormaskiner.

Anleggsmaskiner Brannbil,
Boliger, skole,
inventar og
tekniske
barnehage,
utstvr, biler.
anlegg.
veier mm.
1,00
1512224,00

Adm.bygg,
institusjon,

kulturbvqq

Akkumulerte
avskrivninger
Tilgang i regnskapsåret
Avgang i
reqnskapsåret*
Avskrivninger i
regnskapsåret
Nedskrivninger
Reversede
nedskrivninger

Bokført verdi

469 796

-110 200,00

0.00

1,00

1871821,00

I2013 har Loppa Havn investert i ny bølgedernper til Nuvsvåg.
viser til balanseoversikten som viser hvilke eiendeler Loppa Havn besitter

l0

0.00
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NOTE NR 5 - Gjeldsforpliktelser og betalte avdrag
Bank

2010

2011

2012

Restlån pr 31.12:
Sparebankl Nord
Noroe 3,2 % rente

472 838,00

393 275.00

309 980,00

Betalte avdrao pr år

77 424,00

79 563,00

83 295.00

2013

222776.00
87 204,00

Loppa Havn I(F tok i 2005 opp et byggelån på kr. 1.400.000 til investeringer på
flytebryggel i kommunen. Byggelånet ble i 2006 nedbetalt med la. 622.000 i
ekstraordinære avdrag, disse midlene var mottatte tilskudd.
Resterende lån skal tilbakebet¿les over 10 år. Innfris i år 2016.

I{OTE NR 6 - Likviditetsreserve
Likviditetsreserve

2008
497 4s6.00

2009
497 4s6.00

likviditetsreserve drift
Avsetninger
likviditetsreserve drift
Bruk av avsetninger
likviditetsreserve drift

335 886,00

335 886,00

161 570,00

l6l

uB 31.12

497 4s6,00

lB 01.01

2010

24fi

2012

Herav

570.00

497 456.00

Kommunestyrethar tidligere år vedtatt å avsette midler til likviditetsreserven for å sikre økt
likviditet og bedre betalingsevne. Hensikten med likviditetsreselven er nettopp å sikre
likviditet i tilfeller der denne ikke er tilstede.
Fra og med 01.01.10 korn det endringer i regnskapsforskriften som medførte bortfall av
likviditetsreserven som en egen del av Loppa Havn I(F sin egenkapital. Saldoen l<r.497
456,-ble i2009 avsatt til disposisjonsfond.

t1

2013
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NOTE NR 7 - Spesiflkasjon av regnskâpsmessig mindreforbruk i drift
Regnskapsmessig

mindreforbruk

2010

2011

2012

20',3

Tidligere opparbeidet
mindreforbruk

0

261 697

Arets disponering av
mindreforbruk

0

261 697

regnskapsåret

261 697

228 389

Totalt mindreforbruk til
disponering

261 697

228389

Nytt mindreforbruk

i

Driftsregnskapet for 20 1 3 viser et mindreforbruk på lî. 228 3 89,5 I . I(ommunestyret må
vedta hvordan rnindreforbruket skal benyttes i forbindelse med behandlingen av
årsregnskapet.

NOTE NR

B

SpesifÏkasjon over regnskapsrnessig naerforbruk i investering

-

Regnskapsmessig

merforbruk

2011

2012

2013

Tidligere opparbeidet
merforbruk
Arets disponering av
merforbruk
Nytt merforbruk
reqnskapsåret

i

256 085

Totalt merforbruk

256 085

Investeringsregnskapetfor 2013 viser et merforbruk på kr. 256 085,-.
Dette må dekkes inn.

NOTE NR
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-X(apitalkonto
KAP¡TALKONTO

IB

IB

Debetposteringer i
året:
Avdraq SNN

Kreditposteringer

1 067 084

i året:
87 204

Ekstraordinaere avdraq

Aktiverinq
Avskrivning

469 796

UB

110 200
1 513 884

sunit

1624A84

1,2

'1624084

Årsrnelding og årsregnskap 2013
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DEL 4
DETALJREGNSKAP 2013
økonomisk oversikt - invester¡ng

Regnskap

Reg.

buds¡ett

lnntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
780 REFUSJOA' FRA EGEA,I KOMMUNE
Statlige overfør¡nger
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Avsatt til likviditetsreserve
Sum f ínansieringstransaksloner

Finansieringsbehov

Regnskap

ifjor

0,00

0,00

0,00

0,00

213.711,0O

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
469.796,00
469.796,00
0,00
0,00
0,00
0,00
469.796,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
213.711,00
213.711,00
0,00
0,00
0,00

Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
230 VED LI KE HO LD OG BYGG ETJEAIESIER
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifler
Sum utgifter

Oppr.buds¡ett

256.085,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra drift sbudsjettet
Bruk av tidligere ârs udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Bruk av likviditetsreserve

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Sum fínansiering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UdekkeUudísponert

13

-256.085,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

,4rsrnelding og årsregnskap 2013
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- drift

Regnskap

Buds(end)

2013

2013

Sum utgifter

469.796,00
-213.711,00
-256.085,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.607,11
6.325,20
0,00
0,00
17.542,40
0,00
63.119,92
5.081,00
17.223,24
13.861,60
98.634,99
0,00
594.116,52
0,00
874.515,10
0,00
627.000,00
0,00
8.685,00
660,00
87.204,00
0,00
226.697,62
228.389,51
110.200,00
2.982.863,21

0
0
0
250.000
6.300
5.500
2.500
4.000
5.000
7.000
4.500
5.000
4.000
4.000
80.000
15.000
15.000
10.000
50.000
1.000
269.382
0
620.000
16.000
800.000
20.000
21.000
1.000
77.000
0
0
0
125.000
2.418.182

46200 Kaiavgift
46201 Kaiavgift Småbåthavn Øksflord
462O2Kaiavgift Nuvsvåg
46203 Kaiavgift Bergsfjord
46204 Kaiavgift La n gfi o rd havn
46205 Kaiavgift Sandland
46206 Flytekai Vassdalen lndustriområde
4621 0 Renovasjonsavgift
46211 Vannavgift
46215 ISPS-Vederlag
46220 Vognavgift
46230 Vareavgift
46240 Anløpsavgift
46250 Arbeid for andre
46270 Fakturagebyr
4627 1 Diverse inntekter
47300 Refusjon fra ñTlkeskommunen
49000 Renteinntekter bank
49300 Disponering av tidligere års ikke disponerte nett
49400 Bruk av disposisjonsfond

-1.581.771,00
-176.253,56
-40.032,00
-157.088,03
-8.968,00
-10.784,00
-234.257,00
0,00
-5.616,00
-7.241,00
0,00
0,00
-298.747,00
-59.618,00
0,00
0,00
-30.000,00
-590,00
-261.697,62
0,00

-1.480.000
-198.000
-38.500
-88.000
-9.900
-12.100

Regnskap

Buds(end)

2013

2013

-110.200,00
-2.982.863,21

-125.000
-2.418.182

-125.211,0O
-3.019,870,39

Sum ansvar:1100 Loppa Havrr

0,00

0

0,00

TOTALT

0,00

0

0,00

Ansvar: ll00 Loppa Havn
32360 Påkostning av bølgedempere
37800 Refusjon fra Loppa kommune
39800 Regnskapsmessig merforbruk
40100 Lønn ifaste stillinger
41000 Kontormateriell
41 1 60 Møteutgifter/bespisning
41 200 Annet forbruksmateriell
41300 Portokostnader
41310 Telefon
41400 Annonsering
41500 Kursutgifter
41600 Reise/diett
417 2O Vedlikehold/service
41 770 Reise/diett, ikke oppgavepliktig
41800 Strøm
41 870 Forsikringer bygg/anlegg
41960 Avgifter, gebyrer, lisenser
42010 Leie av container
42400 Reparasjoner
42410 Reklamasjon
42500 Vedlikeholdsmateriell
427 OO K1øp ko ns u lenttje neste r
43710Kjøp fra andre
43752Kjøp fra Vifik IKS
43800 Kjøp fra Loppa Kommune
44735 Avskrevet tap på fordringer
45010 Renter på lån
45020 Lånekostnader / gebyr
45100 Avdrag på lån
45300 Dekning tidligere års underskudd
45400 Avsetning til disposisjonsfond
45800 lkke disponert netto driftsresultat
45900 Avskrivninger

49900 Motpost avskrivninger

Sum inntekter

t4

0

-8.800
-7.062
0
-1.1 60
-1.1 60
-311.850
0
-1.650
-100.000
-33.000
-2.000
0
0

Regnskap
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.613,51
1.610,16
0,00
981,59
7.990,40
5.745,20
0,00
85.817,05
2.880,00
68.590,21
5.081,00
17.797,37
9.510,80
110.599,85
0,00
231.016,42
38.000,00
1.169.948,60
0,00

465j17,00
0,00
13.264,00
580,00
83.295,00
230.523,60
83.000,00
261.697,62
125.211,00
3.019.870,38
-1.895.593,00
-171.632,68
-55.032,00
-174.659,00
-8.968,00
-10.784,00
0,00
-717,OO

-5.616,00
-15.265,00
0,00
0,00
-293.951,00
0,00
-1.450,10
0,00
-30.000,00
-468,00
0,00
-230.523,60

Regnskap
2012

.{rsmelding og årsregnskap 2013
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Regnskap 2013

Regnskap 2012

Anleggsmidler

7.871.822,00

1.512.226,00

Herav:
Faste eiendommer og anlegg
527 6 600 Va n nfy I Ii n g s a n I eg g
527 6601 F lyte ka iprosje kt
5276602 Kai Bergsfjord, Nuvsvåg 2005.
5276603 Flytekai i Bergsfiord 2009
Utstyr, maskiner og transportmidler
5246600 Veilysarmatur
Utlån
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

1.871.821,00
1, 00
1, 00
1.083.244, 00
788.575, 00
1, 00
1, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

1.512.224,00
3,00
4,00
1.173.514,00
338.703,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Omløpsmidler

1.671.814,31

1.O17.285,31

Detaljregnskap - balanse
EIENDELER

Herav:
Kortsiktige fordrin ger
51 31 41 0 Oppgjørskonto for moms
51 37 50O Kundefordringer
Konserninterne kortsikt¡ge fordrin ger

909.302,35
26.828,60
882.473,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.982,96
107.972,96
10,00

Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, postgiro, bankinnskudd
51 02001 Bankkto 4901.1 265692
51 02002 B an kkto 49 01 . 1 3. 88387

1.220.712,06
25.096,00
1.195.616,06
0,00
0 00
0 00
0 00
0 00
451.102, 25
451.102, 25
0, 00

SUM EIENDELER

3.543.636,31

2.529.511,31

Egenkapital

2.168.406,29

1.784.301,78

Herav:
Disposisjonsfond
556 5000 F ritt d i sposi sionsfon d
5565002 Tapsfond 2009
5 5 6 50 0 3 Disp ostislbnsfo nd
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
553 5000 U b u n det i nve stering sfond
Bundne
,:. *.,,
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK lnvest
Regnskapsmessig mindreforbruk
5595000 Mindreforbruk 201 3
Reg nskapsmessig merforbruk
Udisponert i inv. regnskap
5596001 Regnskapsmessig mefforbruk i invester
Udekket i inv.regnskap
Likviditetsreserue
Kapitalkonto
5599 000 Tota I s u m ka p ita I konto
5599001 Avdrag Sparebanken Nord Norge
5599035 Akt¡vering og avskiivning anleggsmidl

645.693,07
266.932,77
69.062,68
309.697,62
0,00
36.524,71
36.524,71
0,00
0,00
0,00
228.389,51
228.389,51
0,00
-256.085,00
-256.085,00
0,00
0,00
1.513.884,00
1.067.084,00
87.204,00
359.596,00

418.995,45
266.932,77
69.062,68
83.000,00
0,00
36.524,71
36.524,71
0,00
0,00
0,00
261.697,62
261.697,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.067.084,00
1.109.000,00
83.295,00
-125.211,00

222.77Ê,00

309.980,00

0,00
0,00
0,00
222.776,00

0,00
0,00
0,00
309.980,00

Premieawik

EGENKAPITAL OG GJELD

investeringsfond

Langsiktig gjeld
Herav:
Pe nsjo nsfo rp I ikte lse r
I he ndeh ave robl i g asj o nslå n

Sertifikatlån
Andre lån

15
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5452000 Sparebanken Nord Norge

o - Konsernintern langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

222.776,00
0,00

309.980,00

1.152.454,02

435.229,53

0,00

Herav:

Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld

Premieawik.

0,00
1.152.454,02
270,00
479.585,67
0,00
672.598,35
0,00
0,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3.543.636,31

5325000 Gje n nomg a ngsbel øp re g nskap
5326600 Loppa Kommune
5327503 Ubetalte krav pr. 31.12.12..
5327505 Ubetalte krav pr. 31.12.13..
Konsernintern kortsiktig gjeld

MEMORIAKONTI
Memoriakonto

0,00
435.229,53
399,00

233.688,87
201.141,66
0,00
0,00
0,00
2,529.511,31

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Herav:

Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontíene

I6

000
000
000

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanreviöuvdna SGO

Loppa kommune

v/kommunestye
Parkveien 1/3
9550 ØKSFJORD

? 4 JUN 201t
Loppa kommuno

A¡kivkode

Journr'.

20r41281-r

Saksbehandler Telefon
Helene Bakken Arnesen 46847713
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Deres
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Dato
20.06.2014

LOPPA HAVN KF

Vedlagt oversendes revisors beretning for Loppa Havn KF. Revisors beretning skal vedlegges
sakspapirene når legnskapssaken behandles av kommunestyret.
Regnskapssaken

vil bli tatt opp til behandling i kontrollutvalget.

Utskr.ift av kontrollutvalgets uttalelse om regnskapssaken, samt kopi av revisors beretning vil av
kontrollutvalgssekretariatet bli oversendt formannskapet umiddelbart etter behandlingen i
kontrollutvalget.

Med hilsen

revlsor

Kopi : Loppa kommune v/formannskapet
Loppa kommune v/administrasj onssj ef
Lopp a kommune v/økonomisj ef
Lopp a Havn KF, v / daglig leder
Loppa Havn KF, v/styret

I(ontrollutvalget

Vedlegg

VEFIK IKS
Telefbn 78 44 94 50
Org.nr'. 887 013 322
E-post : paËl!@rsfikJq
Webside: rvwrv.vefik.no

Adrcsser:
Alta
Løkkeveien 2
Poslboks 1023
9503 Alta

Harnmcrfest
Sjøgata 25
Postboks 204
9615 HarnlnerÊest

Porsanger
Rådhuset
Postboks 259
97

tl

l¡kselv

Vest-Finnmark kommunerevisj on trKS
Oarje-Finnmárkku suohkanreviËuvdna SGO

Til komrnunestyret i Loppa kommune
Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administlasj onssj efen
Styret i Loppa Havn KF

REVISORS BERETNING
Uttalelse om særregnskapet

Vi har.revidüt sænegnskapet for Loppa Havn KF som viser et netto dliftsresultat på kr' 193 389,51 og
et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 228 389,51. Sænegnskapet består av balanse per 31 ' desernber
2013 og dr-iftsregnskap for regnskapsår'et avsluttet per denne datoen, og en beshivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger,

Sîyret og daglig Ieders qttstclrþr særregrtslcapet

Styret og daglig ledel er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og fol at det gir en dekkende
fi.emstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rcgnskapsskikk, og for slik intern kontroll
som styret og daglig leder finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidelsen av et sænegnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinfonnasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Ret isors oppgaver og pl ikter

Vår oppgave er är giuttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i sarnsvar med lov, forsloift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
Intemational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene kt'ever at vi etterlevet' etiske klav og
planlegger og gjennomfør'er revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at sænegnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasj on.
irurebærer utførelse av handlinger for å innhente tevisjonsbevis for beløpene og
særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, helunder
opplysningene
vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholdel vesentlig feilinformasjon, enten det sþldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen soln er
relevant for foretakets utarbeidelse av et særegnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å
utforme rcvisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om eflektiviteten av foretakets interne kontroll, En revisjon omfatter også en wrdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av

En revisjon

i

ledelse¡ er rirnelige, samt en vurdering av den samlede plesentasjonen av sælregnskapet,

Etter vår oppfatning el imhentet levisjonsbevis tilstrekkelig og hensihsmessig som grururlag for vår
konklusjon.
Konlclusjon

Etter vår- mening gir sægegnskapet i det alt vesentlige en dekkende frerrstilling av den finansielle
stillingen til Loppa Havn I(F per 31. desember 2073, og av resultatet for regnskapsåret som ble
avsluttet per denne datoen i samsvar rned lov, forsklift og god kommunal regnskapsskikk i Norge'

Uttalelser om øvrige forhold
Kon lclttsj on med forbehol d ont sterbu d si ett

Avsetning og bruk av avsetning er ikke i henhold til budsjett.

Drifts- og investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettawik.
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskevet ovenfor, mener vi, med unntak av ovennevnte
forhold, at de disposisjoner som ligger til grunn for særegnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og
at budsjettbeløpene

i særegnskapet stemmer med regulert budsjett.

Kon lrl u sj on med forb

eh o I d

om

å r s b et' e tn in

gen

Ärsberetningen tilfiedsstiller ikke alle krav i lcommunelovens $ 48.

Basert på vår revisjon av sæn'egnskapet som beskevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet
beskrevet i avsnittet ovenfor, at opplysningene i årsberetningen om sær'regnskapet er konsistente med
særregnskapet og el i samsvar med lov og forskrifter'.
Ko

n lcl u sj o

n

o nr.

r e gi s lr er i n g o g d o ktmt en la sj

on

Basert på vår revisjon av sæffegnskapet som beskevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon ellel forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon)), mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge,

Andreþrhold
Denne berctningen eßtatter tidligere avgitt beretning, datert 15. april 2014, som ble avgitt ved utløpet
av forskriftens frist for å avlegge levisjonsberetning. Fullstendig årsregnskap vat på dette tidspunkt ikke
mottatt.

Alta,20. jun20I4

'tr,3å"r-\
l'evls01'

Yest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanreviðuvdna SGO
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Loppa Havn KF
v/ daglig leder
Parkveien 1-3
9550 Øksfiord

Journr.

t,

JUN 201t,

Loppa komrnune

Saksbehandler Telefon

Arkivkode

Deres

Helene Bakken Arnesen 46847713

20t4/280-l

ref

Dato
20.06.2014

REVISJON AV LOPPA TIAVN KF'- S,IßRREGNSKAP FOR 2013
Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS har revidert årsregnskapet for 2013 og vi ønsker å gi noen
kommentarer til det reviderte regnskapet.

Frister for avleggelse av særregnskap og årsmelding
Ifølge forskrift om sær'budsjett, sænegnskap og årsberetning for komtnunale og flrlkeskomrnunale
foretak $ 16 skal sænegnskapet være avlagt av foretakets styte innen 15. februar året etter
regnskapsåret. Frist for å vedta fusberetningen er 31. mars året etter regnskapsåret.

Budsjett og budsjettregulering i drifts- og investeringsregnskapet
Driftsregnskapet viser vesentlige budsjettawik. Inntektene er blitt vesentlig høyere enn budsjettert.
Videre er det ikke budsjettert med bevegelser i investeringsregnskapet, mens vi ser at det er
foretatt investeringer samt overføring med krav til motytelse fi'a egen kommune.
Balansekontoer
Gjeld til Loppa kommune er klassifisert som kortsiktig gjeld, men har stått i balansen ovor flere år.
B alan sepo s ten b ør derfor omklassi fi s eres til lan gsikti g gi eld.
Vi ber regnskapsansvarlig foreta en gjennomgarug av kundefordtingene, og vi anbefaler at
balansekontoer gjennomgås og avstemmes. Det bør også utarbeides skriftlige avstemmingsrutiner.
Notekrav

i

til notekrav, jf.

Forskrift om særbudsjett, særregnskap og
foretak
og
kommunale
for
årsberetning
$ 10. Vi anbefaler atLoppa Havn KF
fldkeskommunale

Det er funnet mangler

forhold

gjennomgår notekravene ihht lov og forskrift.
Vi vil også be om at det kontrolleres at tallene presentert
balansen viser.

i notel er de samme som regnskapet og

Ä.rsberetningen
Ärsberetningen er mangelfull i henhold til komrnunelovens $ 48 nr. 5. Revisjonen ber Loppa Havn
KF tilpasse årsberetningen i henhold til lov og forsklift'

Videre må det påses at det vedtatte budsjettet er

i

samsvar med det fi'amlagte budsjettet i

årsrneldingen.
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Driftsregnskapet
Det er funnet differanse mellom bokførte fradragsberettigede renter og årsoppgave. Revisjonen ber
om at kontoene avstemmes.

+t-g.--3.rU.Helene Bakken Arnesen
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM LOPPA HAYN KF''S S,IDRREGNSKAP OG
ÅnsvrnluNc FoR 2013
Kontrollutvalget har i møte den 11. september 2014 behandlet Loppa Havn KF's særregnskap for
2013. Crrunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og årsberetning, oB tevisors
beretning av 20.juni 2014.
Kontrollutvalget har merket seg at Loppa Havn KF's særregnskap for 2013 viser et netto
driftsresultatpåkr 193 389,51 ogetregnskapsmessigmindreforbrukpåfu228 389,51.
Kontrollutvalget har i tillegg merket seg at:

.

Revisors beretning er en beretning med awik fra norrnalberetning, som følge av at av at
avsetning og bruk av avsetning er ikke i henhold til budsjett, samt at drifts- og
investeringsregnskapet viser vesentlige budsj ettavvik.

a

Foretakets årsberetring tilfredsstiller ikke alle krav som stilles i kommunelovens $ 48

o

Revisors beretning erstatter tidligere revisjonsberetning datert 15. april 2014. Denne var en
sakalt negativ beretning som følge av at foretaket på det tidspunktet ikke hadde avlagl
fullstendig særrognskap og årsberetningfor 2013, og revisjon av regnskapet lot seg derfor
ikke giennomførc.

Ut over ovennevnte og revisors beretning av 20, jwi20l4 har kontrollutvalget ikke merknader til
Loppa Havn KF's særregnskap og årsberetning for 2013.

ord, den 11. september2014
L
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