Loppa kommune

MØteprotokoll

Utvalg:

Kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Loppa Rådhus

Dato:

3L.LO.20t4

Tid:

L0:00-14:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn

Funksjon

Representerer

Jan Eirik Jensen

LEDER

KP

Gjermund Amundsen

MEDL

AP

Linda Rostrup Martinsen

MEDL

Kai Martin Hansen

MEDL

Ståle Sæther

MEDL

H

Stein Thomassen

MEDL

SP

Erling Johan Hansen

MEDL

AP

Harald Olafson

MEDL

KP

MEDL

SV

Hans

R

Johnsen

KP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Thorbjørn Johnsen

NESTL

H

Ståle Johansen

MEDL

AP

Halvor Pettersen

MEDL

AP

Grethe LillVestre

MEDL

KP

Maria Johansen

MEDL

Thorbjørn Johnsen

MEDL

Geir Stensen

H

MEDL

Varamedlemmer som møtte:
Navn

MØtte for

Ann HeggeskogJohansen

Ståle Johansen

Marie Pedersen

Halvor Pettersen

Ann Tove Wilhelmsen

Maria Johansen

Marius Olsen

Grethe LillVestre

Representerer

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Marion Høgmo

Rådmann

Liv B. Karlsen

Oppvekst og kultursjef

Camilla Hansen

@konomisjef
Næringsrådgiver

Terje Haugen
Per Buvik

Ekstern konsulent

Solbjørg lrene Jensen

Sekretær

Ståle Sæther ble valgt som setteordfører

lngen merknader til innkalling.

Merknader til saksliste;
Ståle Sæther ber om at kommunestyret fastsetter mandat til arbeidsgruppa som
ble oppnevnt iforhold t¡l kommunereformen.

Ordfører redegjorde for at mandatet til arbeidsgruppa vil bli satt opp som sak på
neste komm u nestyremøte.

PS 481L4 Referatsaker

RS 74/L4 Tilsyn Loppa

kommune administrasjonsseksjonen

RS

15/14 Tilsyn Øksfjord helsesenter - oppfylte pålegg

RS

16/14 Tilsyn - pleie- og omsorgstjenesten i Loppa - hjemmebaserte tjenester

Vedtak i Kommunestyre - 31.10.2014
Referatsakene tas til orientering.

PS 491L4

Tertialregnskap 2.tertial 2OL4

Forslag tilvedtak:
Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr. 30.8.2014 til etterretning. Kommunestyret vil henstille til

administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser økonomisk varsomhet, og at rådende
budsjettdisiplin videreføres.

Vedtak i Kommunestyre - 31.10.2014
Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr. 30.8.2014 til etterretning. Kommunestyret vil henstille til

administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser Økonomisk varsomhet, og at rådende
b udsjettd isiplin videreføres.
Enstemmig vedtatt

Vedtak i Formannskap - 22.1O.2014
Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr. 30.8.2014 til etterretning. Kommunestyret vil henstille til

administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser Økonomisk varsomhet, og at rådende
budsjettdisiplin viderefpres.
Enstemmig vedtatt.

Behandling

i

Formannskap- 22.LO.2O14

Rådmannen tilføyde at det er foretatt en endring i rapporten.

Vedtak i HoveduWalg for teknisk, plan og næring - 22.LO.2O14
Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr. 30.8.201-4 til etterretning. Kommunestyret vil henstille til

administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser Økonomisk varsomhet, og at rådende
budsjettd isiplin videreføres.

Enstemmig vedtatt.

Behandling

i

Hovedutvalg for teknisk, plan og næring '22.IO.2OL4

Rådmannen tilføyde at det er foretatt en endring i rapporten.

Vedtak i LevekårsuWalget - t,7.1.O.2O14
Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr. 30.8.2014 til etterretning. Kommunestyret vil henstille til

administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser økonomisk varsomhet, og at rådende
budsjettdisiplin videreføres.
Enstemmig vedtatt.

PS

50/14 Orientering om budsjettsituasjon 2015

Behandling i Kommunestyre - 31.10.2014
Økono m isjefen redegjo rde fo r budsjettsituasjonen 2015

Behandling

i

Formannskap- 22.10.2014

Øko no m isjefen redegjorde fo r budsjettsituasjone n 20L5

PS5LlL4 Påvirkbare egen¡nntekter oppvekst- og kultur 20L5.
Forslag tilvedtak:
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst og kultur:

L.

Barnehagesatsene holdes på samme nivå som 201.4:
lnntekt over kr. 300 000,Alternativer

lnntekt inntil kr. 300 000,-

42 timer/uke

Kr. 2.330,-

Kr. 1.605,-

25-32 timer/uke

Kr. 1.880,-

Kr.7.290,-

-24 timer/uke

Kr. 1.300,-

Kr.

900,-

Kr.

kr.

23,-

33

L7

-

L-t6

timer/uke

23;

Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som for 2014. Det gis30% søskenmoderasjon
på 2. barn, og5}% moderasjon på 3. barn. Det yngste barnet står på hel sats.
Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.

2.

Foreldrebetaling for Sfo holdes på samme nivå som for 2OL4:
Skoleåret, før og etter skoletid
lnntil 30 plasserKr.

Høgtun

7.145,-

sfo

Bergsfjord

Sfo lnntil

3 plasserKr.

I.I45,-

Kjøpetimer

Skoleåret, tør og etter skoletid

Kr. 885,-

Skoleåret, etter skoletid

Kr. 23,-

Pr.time

3.

Kulturskolens egenandel holdes på samme nivå som lor 2014 ( 650,- pr. aktivitet

4.

Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:
Leiesatsene økes til kr. 450,- pr, person pr. år for voksenakt¡viteter uavhengig av antall
aktiviteter vedkommende er med på ( 400,-) i20L4. Aldersgrense t.o,m 19 år jfr, Anbefaling fra
Norges Id rettsforbu nd.

5.

Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca.3Yo:

Øksfiord somfunnshus:

Kr. 850,- pr.dog (535,-)

MØter/kurs
I

n

nte ktsgive

n

de o rra ng e me nt

Bryllup/selskop
Forretningsdrift
Vask er inkludert i leieprisen.

Kr. 960,- pr.dog (640,-)
Kr. 7.670,- pr. helg (7.275,-)

Kr.2.470,- pr. dog (2.110,-)

Nuvsvåg grendehus:

nt/kofe

Kr.

-

Tverrfiord grendehus:

tn

nte ktsg ive n de o rro n ge me nt/kafe

Kr.

!

n

nte ktsgive nde

o r ra ng e me

Bryllup/selskop
Forretningsdrift
MØter/kurs/selskop

Sør

Bryllup/selskop

580,- pr.dog (565,-)
kr. 7. 760,- pr. helg (1.130,-)
kr. 7.440,- pr. dog (1.400,-)
Kr. 550,- pr. dog (535,-)

580,- pr.dog (565,-)

kr. 7. 760,- pr. helg (1.130,-)

).

-

kr. 7.440,- pr. dog (1.400,-)
Kr. 550,- pr. dog (535,- )

Forretningsdrift
Møter/kurs/selskap

Skole og bornehoge:
Kr. 7.760,- pr. helg ( 1.130,-)

Bryllup/selskop
Arrongement/selskap

kr.

340,- pr. dag (330,-)

Kr.

60,- pr. dog (50,-)

Skol e/bo rne ho ge/g re n d e h us :

-

Overnotting pr. person/døgn

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats

for

overnatting til kr. 1.100,- pr. døgn (1000,-).
Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger/møter i forkant av
oppsettinger/konserter. For øvrig kan Oppvekst- og kultur vise skjønn.

Vedtak i Kommunestyre - 31.10.2014
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst og kultur:

1. Barnehagesatsene holdes på samme nivå som 2014:

Alternativer

lnntekt over kr. 300 000,-

lnntekt inntil kr. 300 000,-

33

-

42 timer/uke

Kr. 2.330,-

Kr. L.605,-

25

-

32 timer/uke

Kr. 1.880,-

Kr. 1.290,-

17

-24 timer/uke

Kr. L.300,-

Kr.

900,-

Kr.

kr.

23,-

I-

L6 timer/uke

23,

Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som for 2014. Det gis30% søskenmoderasjon
på 2. barn, og50% moderasjon på 3. barn. Det yngste barnet står på helsats.

Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.

2.

Foreldrebetaling for Sfo holdes på samme nivå som for 2Ot4:
sfo lnntil 30 plasserKr. 1,.1,45,- Skoleåret, 1ør og etter skoletid

Høgtun

Bergsfjord

Sfo lnntil

3 plasserKr.

L.I45,-

Skoleåret, 1ør og etter skoletid

Kjøpetimer

Kr.

885,-

Kr.

23,-

Skoleåret, etter skoletid

Pr.time

3.

Kulturskolens egenandel holdes på samme nivå som for 2Ot4 ( 650,- pr. aktivitet ).

4.

Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:
Leiesatsene Økes til kr, 450,- pr. person pr. år for voksenakt¡viteter uavhengig av antall
aktiviteter vedkommende er med på ( 400,-) i 20L4. Aldersgrense t.o,m 19 år jfr. Anbefaling fra
Norges Idrettsforbund.

5.

Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus utenom @ksfjord Samfunnshus økes med ca.3Yo:

Øksfiord somfunnshus:

Kr. 850,- pr.dog (535,-)

MØter/kurs
I

n

nte ktsg ive n de arro

n ge

me

nt

Bryllup/selskop
Forretningsdrift
Vosk er inkludert i leieprisen

Kr.

960,- pr.dag (640,-)
Kr. 7.670,- pr. helg (1.275,-)

Kr.2.470,- pr. dog (2.770,-)

Nuvsvåg grendehus:
I

n

nte ktsg ive n de a rro ng e me nt/kofe

Bryllup/selskop
Forretningsdrift
MØter/kurs/selskop

Sør

-

Kr.

580,- pr.dog (565,-)

kr. 7. 760,- pr. helg (1.130,-)
kr. 7.440,- pr. dog (1.400,-)
Kr. 550,- pr. dog (535,-)

Tverrfiord grendehus

-

tnntektsgivende arrongement/kofe
Bryllup/selskop
Forretningsdrift
Møter/kurs/selskop

Kr.

580,- pr.dag (565,-)

kr. 7. 760,- pr. helg (1.130,-)
kr. 7.440,- pr. dag (1.400,-)
Kr. 550,- pr. dag (535,- )

Skole og bornehage

Bryllup/selskop
Arrongement/selskap

Kr. 1.760,- pr. helg ( 1.130,-)

kr.

340,- pr. dog ( 330,-)

Kr.

60,- pr. dog (50,-)

Skole /bo rne hage/g re nd e h us :

-

Overnotting pr. person/døgn

For skoleklasser med flere enn 18 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats

for

overnatting til kr. 1.100,- pr. døgn (1000,-).

Grendehus og samfunnshus skal være gratis lor øvin$er/møter i forkant av

oppsettinger/konserter. For øvrig kan Oppvekst- og kultur vise skjønn.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 22.10.2OL4
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst og kultur:

1.

Barnehagesatsene holdes på samme nivå som 2014:
lnntekt over kr. 300 000,-

Alternativer

Inntekt inntil kr. 300 000,-

33

-

42 timer/uke

Kr. 2.330,-

Kr. l-.605,-

25

-

32 timer/uke

Kr. 1.880,-

Kr. L.29O,-

17

-24 timer/uke

Kr. 1.300,-

Kr.

900,-

-

Kr.

kr.

23,-

1-

16 timer/uke

23,-

Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som for 2014. Det gis 30% søskenmoderasjon
på 2. barn, og50% moderasjon på 3. barn. Det yngste barnet står på hel sats.

Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo

2.

Foreldrebetaling for Sfo holdes på samme nivå som lor 2Ot4:
Skoleåret, 1ør og etter skoletid
lnntil 30 plasserKr.
Høgtun

sfo

Bergsfjord

Sfo lnntil 3 plasserKr.

L.L45,L.145,Kr.

Kjøpetimer
3.

Skoleåret, tør og etter skoletid

885,-

Kr. 23;

Skoleåret, etter skoletid

Pr.time

Kulturskolens egenandel holdes på samme nivå som lor

2O'J,4

( 650,- pr. aktivitet ).

4.

Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes

til idrettsaktiviteter:

Leiesatsene økes til kr. 450,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall
aktiviteter vedkommende er med på ( 400,-) i 2014. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr, Anbefaling fra
Norges Id rettsforbu nd.

5.

Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus utenom @ksfjord Samfunnshus økes med ca. 3%:

ØksÍjord somfunnshus:

Kr. 850,- pr.dag (535,-)

MØter/kurs
In

nte ktsg ive n de orro ng e me

nt

Bryllup/selskop
Forretningsdrift
Vosk er inkludert i leieprisen

Kr. 960,- pr.dog (640,-)
Kr. 1.610,- pr. helg (1.275,-)

Kr.2.470,- pr. dag (2.110,-)

Nuvsvåg grendehus:
tn

nte ktsg ive n de orro nge me nt/kofe

Bryllup/selskap
Forretningsdrift
Møter/kurs/selskop

SØr

-

Kr.

580,- pr.dog (565,-)

kr. 7. 160,- pr. helg (1.130,-)
kr. 7.440,- pr. dag (1.400,-)
Kr. 550,- pr. dog (535,-)

Tverrfjord grendehus:

-

lnntektsgivendeorrongement/kofe
Bryllup/selskop
Forretningsdrift
MØter/kurs/selskop

Kr.

580,- pr.dag (565,-)

kr. 7. 760,- pr. helg (1.130,-)
kr.

7.440,- pr. dog (7.400,-)
550,- pr. dog (535,- )

Kr.

Skole og bornehoge

Bryllup/selskap
Arrongement/selskap

Kr. 7.760,- pr. helg ( 1.130,-)

kr.

340,- pr. dag (330,-)

Kr.

60,- pr. dog (50,-)

Skol e/bo r ne ha g e/g re n de h us :

-

Overnotting pr. person/døgn

For skoleklasser med flere enn L8 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats

overnatting til kr. 1.L00,- pr. døgn (1-000,-).

for

Grendehus og samfunnshus skal være gratis lor øvinger/møter i forkant av
oppsettinger/konserter. tor 6vrig kan Oppvekst- og kultur vise skjønn.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutualget' I7.LO.2O14
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst og kultur:

1. Barnehagesatsene holdes på samme nivå som 2014:

Alternativer

lnntekt over kr. 300 000,-

lnntekt inntil kr. 300 000,-

42 timer/uke

Kr. 2.330,-

Kr. 1-.605,-

25 -32 timer/uke

Kr. 1.880,-

Kr. 1.290,-

t7 -24 timer/uke

Kr. 1.300,-

Kr. 900,-

Kr.

kr.

33

-

1-

16 timer/uke

23,-

23,-

Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som for 2014. Det gis 30% søskenmoderasjon
på 2. barn, ogSO% moderasjon på 3. barn. Det yngste barnet står på hel sats.
Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.

2.

Foreldrebetaling for Sfo holdes på samme nivå som lor 2OI4:
Skoleåret, fqr og etter skoletid
lnntil 30 plasserKr.

HØgtun

L.L45,-

sfo

Bergsfjord

Sfo lnntil

3 plasserKr.

L145,Kr.

KjØpetimer

Skoleåret, før og etter skoletid

885,-

Kr. 23,-

Skoleåret, etter skoletid

Pr.time

3.

Kulturskolens egenandel holdes på samme nivå som for 20L4 ( 650,- pr. aktivitet

4.

Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:
Leiesatsene Økes til kr. 450,- pr, person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall
aktiviteter vedkommende er med på ( 400,-) i20t4. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr, Anbefaling fra
Norges Idrettsforbu nd.

)

5.

Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus utenom Øksfjord Samfunnshus økes med ca. 3%:

Øksfjord somfunnshus:

Kr.

MØter/kurs
In

nte ktsg ive

n

de orro

n ge m e

nt

Bryllup/selskap
Forretningsdrift
Vask er inkludert i leieprisen

850,- pr.dog

(5i5,-)

Kr. 960,- pr.dog (640,-)
Kr. 7.670,- pr. helg (7.275,-)
Kr.2.470,- pr. dag (2.110,-)

Nuvsvög grendehus:
tn

nte ktsg ive nde o rro n ge m e nt/kofe

580,- pr.dog (565,-)

kr. 7. 760,- pr. helg (1.130,-)
kr. 7.440,- pr. døg (1.400,-)
Kr. 550,- pr. dog (535,-)

Bryllup/selskop
Forretningsdrift
MØter/kurs/selskap

SØr

Kr.

- Tverrfjord grendehus:

-

tnntektsgivende orrongement/kafe
Bryllup/selskop
Forretningsdrift
MØter/kurs/selskop

Kr. 580,- pr.dog (565,-)
kr. 7. 760,- pr. helg (7.130,-)
kr. 7.440,- pr. dog (1.400,-)
Kr. 550,- pr. dag (535,- )

Skole og barnehoge

Bryllup/selskap
Arrongement/selskop

Skole/bo rne

-

hog

e/g re nde

Kr. 7.760,- pr. helg ( 1.130,-)

kr. 340,- pr. dqg (330,-)

h us :

Overnotting pr. person/døgn

Kr.

60,- pr. dog (50,-)

For skoleklasser med flere enn 18 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats

overnatting til kr. 1.100,- pr. døgn (L000,-).
Grendehus og samfunnshus skal være gratis for 1vinger/møter i forkant av

oppsettinger/konserter. For øvrig kan Oppvekst- og kultur vise skjønn.

Enstemmig vedtatt

for

i

Behandf ing

Levekårsuhralget- 17.1.O.2Of4

Ordfører foreslo følgende endring:
For skoleklasser med flere enn 18 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for

overnatting til kr. L.100,- pr. døgn (1000,-).
Rådmannen endret sin innstilline vedrø

nde utleie av Øksfiord Samfunnshus slik:

Øksfiord somfunnshus:

Kr.

MØter/kurs
I

n

nte ktsg ive n d e o rro nge me

nt

Bryllup/selskop
Forretningsdrift

Kr.

850,- pr.dag (535,-)
960,- pr.dag (640,-)

Kr. 7.670,- pr. helg (1.275,-)

Kr.2.470,- pr. dog (2.110,-)

Vask er inkludert i leieprisen

PS

521t4 Påvirkbare egen¡nntekter 2OL5 - Helse og omsorg

Forslag

til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling for mottakere av helse- og

omsorgstjenester med virkning fra I.t.2OL5.

Egenbetaling for kommunale tjenester ¡ og utenfor institusjon.
Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon økes

iht til

S

4 Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

Trygghetsalarm
lngen økning

Matombringing hjemmeboende.
lngen økning

Hjemmehjelp og praktisk bistand
Stortinget fastsetter pris for brukere med inntekt under 2 G (p.t. kr. 180)
For brukere med inntekt over 2G foreslås ingen endring.

Vaksi nasjon utenom barnevaksi nasjons progra m.
Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner

i Loppa kommune. I tillegg kommer det en administrasjonskostnad.
Prissetting vaksine gjeldene fom 01.01.2015: Kostnad vaksine X 1,3(hele beløp).

Konsultasjonshonorar:
Førstega ngsko nsu ltasjo ner

Målgruppe/Pris:

Voksne
Barn >7 år og

kr.130

studenter kr. 100

Familiekonsultasjon

kr. 200

Enkel konsultasjon (eks. en bestemt vaksine
Enkel konsultasjon

/

Hepatitt A nr. 2) kr. 80+ vaksinen

barn/studenter

Setting av medbrakt

vaksine

Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter

lov)

BCG
De som ikke møter

kr.

60

kr.

75

kr.

1-00

kr.100

til avtalt tid uten å gi beskjed vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for

L

gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.

Minner om at barnevaksinasjonsprogrammet er gratis. Reisevaksiner til barn betales.

Nytt intensjona lt vaksinasjonskort

kr. L50

Utskrift av vaksinasjonskort

kr.

30

Prisliste og oversikt over vaksiner som tilbys vil bli utarbeidet og distribuert på Loppa hjemmeside og
Helsestasjon.

Tjenester utfØrt av sykehjemmets personell-stell av døde;
Dødsfall utenfor Øksfjord Helsesenter og hvor den døde blir fraktet til Øksfjord Helsesenter vil ansatte
bistå med stell, kalles 2-timers stell. Tjenesten prises til kr 2.300,-.
Nedlegging i kiste. Denne tjenesten prises

til kr 1000,-. Dette faktureres ved alle dødsfall.

Qvrige tjenester:

Tjeneste

Pris 2014

Forslag 2015

Pårørende rom

200 kr. pr. døBn

Reguleres iht
konsum prisindeksen

Leie av beredska psleilighet

200. kr. døgn

Parkveien

Reguleres iht
konsumprisindeksen

Vedtak i Kommunestyre - 31.10.2014
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling for mottakere av helse- og

omsorgstjenester med virkning fra L.L.2OL5.

Egenbetaling for kommunale t¡enester i og utenfor institusion.
Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon økes
¡ht

til S 4 Forskrift om egenandel for kommunale helse oB omsorgstjenester

Trygghetsalarm
lngen økning

Matombringing hjemmeboende.
lngen 6kning

Hjemmehjelp og praktisk bistand
Stortinget fastsetter pris for brukere med inntekt under 2 G (p.t. kr.
For brukere med inntekt over 2G foreslås ingen endring.

1-80)

Vaksinasjon utenom

ba

rnevaksi nasjons progra m.

Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner

i Loppa kommune. I tillegg kommer det en administrasjonskostnad.
Prissetting vaksine gjeldene fom 0L.0L.20L5: Kostnad vaksine X 1,3(hele beløp).

Konsultasjonshonorar:
Førstega ngskonsu ltasjo ne r

Målgruppe/Pris:

Voksne
Barn >7 år og

kr.

1-30

studenter kr. 1-00

Familiekonsultasjon

kr. 200

Enkel konsultasjon (eks. en bestemt vaksine
Enkel konsultasjon

/

Hepatitt A nr. 2) kr. 80+ vaksinen

barn/studenter

Setting av medbrakt

vaksine

Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter

lov)

BCG

kr.

60

kr.

75

kr.

1-00

kr.100

vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for
gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.
De som ikke møter

til avtalt tid uten

å gi beskjed

L

Minner om at barnevaksinasjonsprogrammet er gratis. Reisevaksiner til barn betales.

Nytt intensjonalt

va

ksinasjonskort

Utskrift av vaksinasjonskort

kr. 150

kr.

30

Prisliste og oversikt over vaksiner som tilbys vil bli utarbeidet og distribuert på Loppa hjemmeside og
Helsestasjon.

Tjenester utfØrt av sykehjemmets personell-stell av døde;
Dødsfall utenfor Øksfjord Helsesenter og hvor den døde blir fraktet til Øksfjord Helsesenter vil ansatte
bistå med stell, kalles 2-timers stell. Tjenesten prises til kr 2.300,-.
Nedlegging i kiste. Denne tjenesten prises

til kr 1000,-. Dette faktureres ved alle dødsfall.

Øvrige tjenester:

Tjeneste

Pris 2014

Forslag 2015

Pårørende rom

200 kr. pr. døBn

Reguleres iht
konsumprisindeksen

Leie av beredska psleilighet

200. kr. døgn

Reguleres iht

konsumprisindeksen

Parkveien

Enstemmig vedtatt.

Behandling

i

Kommunestyre- 31.1O.2O14

Rådmannen la frem ett nytt forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskap - 22.10.2OL4

Egenbetaling for kommunale tienester ¡ og utenfor institusjon.
Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres

iht til Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester
Loppa kommune følger statens satser.

Rådmannens forslag til vedtak:

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon økes
¡ht

til 5 4 Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

Trygghetsalarm
Loppa kommune har 10 trygghetsalarmer. Pris for tjenesten ble økt i 201,4 og pris for tjenesten er

kr.285 kr. pr. mnd. En økning på kr.55 pr. mnd fra2OL3.
Antalltrygghetsalarm vilvariere avhengig av behov. Pr. dags dato har kommunen flere
trygghetsalarmer enn hva som etterspørres. Hensikten med tilbudet er at eldre, funksjonshemmede og
andre som føler seg utrygge ved å bo alene. Målgruppen er ofte brukere med lav inntekt og dette er
tatt med ivurderingen av prissettingen.
12017 vil fast telefonen opphøre og innføring av mobil vil medføre en merkostnad kr. 25 pr. mnd pr

bruker. Det må også inngå en avtale mellom bruker og SOS lnternasjonale trygghetsalarm.
Loppa kommune vil informere om endringene fom 2Ot7 pâ Loppa kommunes hjemmeside og

abonnementer vil skriftlig informert.

Rådmannens forslag til vedtak:
lngen økning

Matombr¡nging hjemmeboende.
Tilbud til hjemmeboende.
Pris for tjenesten i dag kr. 285.

Helsedirektoratet slår fast at helseforetakene og kommunene skal sikre at ernæring blir en integrert
del av behandlingstilbudet i helse- og omsorgstjenesten. Blant hjemmeboende syke eldre anslår man
at forekomsten av underernæring ligger på rundt 1-0 prosent.
Pris for tjenesten økte fra kr. 230

Rådmannens forslag
lngen økning

til vedtak:

til kr. 285 i2Ot4.

Matombringing hjemmeboende
Tilbud til hjemmeboende om kjøp av middag alle dager
Prisene ble hevet i2014.

til vedtak:

Rådmannens forslag
lngen 6kning

Hjemmehjelp og praktisk bistand

til

Egenandel betales iht

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester S3.2.

Abonnementet beregnes ut fra mottakers inntekt. GrunnbelØpet (G) er per L. mai 20t4kr 88 370

Rådmannens forslag

til vedtak:

Stortinget fastsetter pris for brukere med inntekt under 2 G (p.t. kr. 180)
For brukere med inntekt over 2G foreslås ingen endring.

Vaksinasjon utenom barneva ksi nasjons progra m.
Bakgrunn:
Pris for vaksiner har ikke i Loppa kommune vært regulert de siste årene.

Det vil si at det ikke tas betalt for selve konsultasjonene kun for kostnad vaksinen.

Rådmanns forslag til vedtak:
Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner

i Loppa kommune. I tillegg kommer det en administrasjonskostnad.
Prissetting vaksine gjeldene fom 01.01.20L5: Kostnad vaksine X 1,3(hele belØp).

Konsultasjonshonorar:
Førstega ngsko nsultasjoner

Målgruppe/Pris:

Voksne

kr. 130

Barn >7 år og studenter

kr. 100

Fa

miliekonsultasjon

kr.200

Enkel konsultasjon (eks. en bestemt vaksine
Enkel konsultasjon

/

Hepatitt A nr. 2) kr. 80+ vaksinen

barn/studenter

Setting av medbrakt

vaksine

Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter

lov)

BCG
De som ikke møter

kr.

60

kr.

75

kr. L00

kr.100

til avtalt tid uten å gi beskjed vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for

1

gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.

Minner om at barnevaksinasjonsprogrammet er gratis. Reisevaksiner til barn betales.

Nytt intensjonalt vaksinasjonskort

kr. 150

Utskrift av vaksinasjonskort

kr.

30

Prisliste og oversikt over vaksiner som tilbys vil bli utarbeidet og distribuert på Loppa hjemmeside og
Helsestasjon.

Øvrige tjenester:

Tjeneste

Pris 2014

Forslag 2015

Pårørende rom

200 kr. pr. døgn

Reguleres iht

konusmprisindeksen
Leie av beredskapsleilighet

200. kr. døgn

konusmprisindeksen

Parkveien
Stell av døde

Reguleres iht

Pris fastsatt i kommunestyre

Reguleres iht.

2014;

konusmprisindeksen

Kiste kr 6.805,Mo rs/katastrofepose l-800,-

Stell av døde 2.300,-

Rådmannens forslag

til vedtak:

Prisene reguleres i henhold

til konsumprisindeksen pr. 01.01. 2015

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsuhralget' 17.1,O.2O14

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon.
Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres

iht til Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester
Loppa kommune følger statens satser.

Rådmannens forslag

til vedtak:

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon økes

iht til

S

4 Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

Trygghetsalarm
Loppa kommune har 10 trygghetsalarmer. Pris for tjenesten ble økt i 2Ot4 og pris for tjenesten er

kr.285 kr. pr. mnd. En økningpå kr.55 pr. mnd fra2OL3.
Antall trygghetsalarm vil variere avhengig av behov. Pr. dags dato har kommunen flere
trygghetsalarmer enn hva som etterspørres. Hensikten med tilbudet er at eldre, funksjonshemmede og
andre som føler seg utrygge ved å bo alene. Målgruppen er ofte brukere med lav inntekt og dette er

tatt med i vurderingen av prissettingen.
vil medføre en merkostnad kr. 25 pr. mnd pr
bruker. Det må også inngå en avtale mellom bruker og SOS lnternasjonale trygghetsalarm.
t 2OL7 vil fast telefonen opphøre og innføring av mobil

Loppa kommune vil informere om endringene fom 2OL7 pà Loppa kommunes hjemmeside og

abonnementer vil skriftlig informert.

til vedtak:

Rådmannens forslag
lngen økning

Matombringing hjemmeboende.
Tilbud til hjemmeboende.
Pris

for tjenesten i dag kr. 285.

Helsedirektoratet slår fast at helseforetakene og kommunene skal sikre at ernæring blir en integrert
del av behandlingstilbudet i helse- og omsorgstjenesten. Blant hjemmeboende syke eldre anslår man
at forekomsten av underernæring ligger på rundt
Pris

1-0

prosent.

for tjenesten økte fra kr. 230 til kr. 285 i2OL4.

til vedtak:

Rådmannens forslag
lngen økning

Matombringing hjemmeboende
Tilbud til hjemmeboende om kjøp av middag alle dager
Prisene ble hevet i2Ot4.

Rådmannens forslag

til vedtak:

lngen økning

Hjemmehjelp og praktisk bistand
Egenandel betales iht

til

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester S3.2.

Abonnementet beregnes ut fra mottakers inntekt. Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2Ot4kr 88 370

Rådmannens forslag

til vedtak:

Stortinget fastsetter pris for brukere med inntekt under 2 G (p.t. kr.

1-80)

For brukere med inntekt over 2G foreslås ingen endring.

Vaksi nasjon utenom ba rnevaksi nasjons prog ra m.
Bakgrunn:
Pris for vaksiner har ikke i Loppa kommune vært regulert de siste årene.

Det vil si at det ikke tas betalt for selve konsultasjonene kun for kostnad vaksinen

Rådmanns forslag til vedtak:
Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner

i Loppa kommune. I tillegg kommer det en administrasjonskostnad.
Prissetting vaksine gjeldene fom 01.01.2015: Kostnad vaksine X 1,3(hele beløp).

Konsultasjonshonorar:
Førstega ngsko nsu ltasjo ner

Målgruppe/Pris:

Voksne
Barn >7 år og

kr.

1-30

studenter kr. 1-00

Familiekonsultasjon

kr. 200

Enkel konsultasjon (eks. en bestemt vaksine
Enkel konsultasjon

/

Hepatitt A nr. 2) kr. 80+ vaksinen

barn/studenter

Setting av medbrakt

vaksine

Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter

kr. 75

lov)

BCG
De som ikke møter

kr. 60

kr. 100

kr.100

til avtalt tid uten å gi beskjed vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for

gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.

Minner om at barnevaksinasjonsprogrammet er gratis. Reisevaksiner til barn betales.

L

Nytt intensjonalt

va

kr. L50

ksinasjonskort

kr.

Utskrift av vaksinasjonskort

30

Prisliste og oversikt over vaksiner som tilbys vil bli utarbeidet og distribuert på Loppa hjemmeside og
Helsestasjon.

Qvrige tjenester:

Tjeneste

Pris 2014

Forslag 2015

Pårørende rom

200 kr. pr.døgn

Reguleres iht

konusmprisindeksen
Leie av beredskapsleilighet

200. kr. døgn

Reguleres iht
konusm prisindeksen

Parkveien
Stell av døde

Pris fastsatt i kommunestyre

Reguleres iht.

20L4;

konusmprisindeksen

Kiste kr 6.805,M

ors/katastrofepose L800,-

Stell av døde 2.300,-

Rådmannens forslag

til vedtak:

Prisene reguleres i henhold

til konsumprisindeksen pr. 01.01. 20L5

Enstemmig vedtatt.

PS

53/14 Påvirkbare egen¡nntekter 2Ols-Driftsavdelingen

Forslag til vedtak:
L. Husleien Økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse fra og med 01.01.15.

2. Byggesaksgebyrer

Gebyrene Økes med 5 %. Flere lovpålegg krever kompetanseØkning og kursing som
koster.
3. Oppmålingsgebyr

Gebyrene og festeavgiften økes med 5 %.lnnfiøring av matrikkel og nye krav krever også
oppdatering/kompetanseheving på oppmåling/registrering på etaten. Også dette bør være tilnærmet
selvkost.
4. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og tjenester.

Utleie av maskiner, verktøy etc. i henhold til teknisk etats prisliste lor 2OL4 Økes generelt med 3 %.
Utleie av personell økes med 5 %. Begrunnelsen er utviklingen på lønn, service/reparasjon av
maskinpark og utstyr som må skiftes ut.

Vedtak i Kommunestyre - 31.10.2014

l-. Husleien Økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse fra og med 0L.01.15.
2. Byggesaksgebyrer
Gebyrene Økes med 5

%o.

tlere lovpålegg krever kompetansepkning og kursing som

koster.
3. Oppmålingsgebyr

Gebyrene og festeavgiften økes med 5 %.lnnføring av matrikkel og nye krav krever også
oppdatering/kompetanseheving på oppmåling/registrering på etaten. Også dette bør være tilnærmet
selvkost.

4. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og tjenester.
Utleie av maskiner, verktøy etc. i henhold til teknisk etats prisliste for 2Ot4 6kes generelt med 3 %.
Utleie av personell økes med 5 %. Begrunnelsen er utviklingen på lønn, service/reparasjon av
maskinpark og utstyr som må skiftes ut.
Enstemmig vedtatt

Vedtak i Formannskap - 22.10.2014
L. Husleien Økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse fra og med 0L.01.15

2. Byggesaksgebyrer
Gebyrene økes med 5 %. Flere lovpålegg krever kompetanseØkning og kursing som
koster.

3. Oppmålingsgebyr

Gebyrene og festeavgiften økes med 5 %.lnnføring av matrikkel og nye krav krever også
oppdatering/kompetanseheving på oppmåling/registrering på etaten. Også dette bør være tilnærmet
selvkost.

4. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og tjenester.
Utleie av maskiner, verktøy etc. i henhold til teknisk etats prislistefor 2OL4 Økes generelt med 3 %.
Utleie av personell økes med 5 %. Begrunnelsen er utviklingen på lønn, service/reparasjon av
maskinpark og utstyr som må skiftes ut.
Enstemmig vedtatt

Vedtak i HoveduWalg for teknisþ plan og næring - 22.IO.2O14
1. Husleien Økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse fra og med 01.01.1-5.
2. Byggesaksgebyrer
Gebyrene Økes med 5 %. Flere lovpålegg krever kompetanseØkning og kursing som
koster.
3. Oppmålingsgebyr

Gebyrene og festeavgiften økes med 5 %.lnniøring av matrikkel og nye krav krever også
oppdatering/kompetanseheving på oppmåling/registrering på etaten. Også dette bør være tilnærmet
selvkost.

4. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og tjenester
Utleie av maskiner, verktøy etc. i henhold til teknisk etats prisliste for 2Ot4 Økes Benerelt med 3 %
Utleie av personell økes med 5 %. Begrunnelsen er utviklingen på lønn, service/reparasjon av
maskinpark og utstyr som må skiftes ut.
Enstemmig vedtatt.

PS 541L4

Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2015

Forslag til vedtak:
1. Vannavgiften økes med 1-0 % hvert år

iøkonomiplanperioden 2015-201-6

2. Avløpsavgiften økes med l-8 % hvert år i økonomiplanperioden2OL5-2OL6

3. Renovasjonsavgiften Økes med 1 % hvert år i økonomiplanperioden 2Ot5-20L6
4. Slamavgiften økes med 6 % for årene 2015-2016

5. Feieavgiften økes med 15 % hvert år iøkonomiplanperioden 2015-201-6

Vedtak i Kommunestyre - 31.10.2014
L. Vannavgiften økes med 10 % hvert år

iøkonomiplanperioden 20L5-2016

2. Avløpsavgiften økes med 1-8 % hvert år iøkonomiplanperioden2015-201.6

3. Renovasjonsavgiften Økes med L % hvert år i økonomiplanperioden 2OL5-2OL6
4. Slamavgiften økes med 6

%o

for ärene 2O1,5-20L6

5. Feieavgiften økes med 15 % hvert år iøkonomiplanperioden2O15-2OL6

Vedtatt mot 5 stemmer (KP).

Behandling

i

Kommunestyre- 31.10.2014

Kystpartiet v/Jan-Eirik Jensen fremmet eldrerådets forslag til 6kning;

1. Vannavgiften økes med 5 % hvert år i økonomiplanperioden 2015-2016

2. Avløpsavgiften økes med 10 %hvert år i økonomiplanperioden 2015-2016

3.

Re

novasjo nsavgift en Økes med L % hvert

å

r i økonom i pla npe riode n 2015-2016

4. Slamavgiften økes med 6 % for årene 2O15-2OL6

5. Feieavgiften økes med L0 %hvert år iøkonomiplanperioden 2015-20L6

Vedtak i Formannskap - 22.1O.2014
1. Vannavgiften økes med 10 %ohvert år iøkonomiplanperioden2OL5-2016

2. Avløpsavgiften økes med 1-8 % hvert år i økonomiplanperioden 2Ot5-2O76

3. Renovasjonsavgiften Økes med L % hvert år i økonomiplanperioden 2OL5-2O16
4. Slamavgiften økes med 6 % for årene 2OL5-20t6
5. Feieavgiften økes med 15 % hvert år iøkonomiplanperioden2015-201.6

Enstemmig vedtatt

Vedtak i HoveduWalg for teknisk, plan og næring - 22.LO.2O14
1-.

Vannavgiften økes med 10 % hvert år iøkonomiplanperioden2015-20!6

2. Avløpsavgiften Økes med L8 % hvert år iøkonomiplanperioden2Ol5-20L6

3. Renovasjonsavgiften Økes med L % hvert år i økonomiplanperioden 2Ot5-20L6
4. Slamavgiften økes med 6 % for årene 2OL5-2OL6

5. Feieavgiften økes med 15 %hvert år iøkonomiplanperioden2015-2O16

Enstemmig vedtatt.

PS

55/L4 Mål for kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar at målet for kommuneplanen skal være

<Folketallet i kommunen skal stabiliseres på over 1000 innbyggere>.

Vedtak i Kommunestyre - 31.10.2014
Loppa kommunestyre vedtar at målet for kommuneplanen skal være:

<Folketallet i kommunen skal stabiliseres på over 1000 innbyggere>.

Vedtatt mot

l

Behandling

i

stemme (H).

Kommunestyre- 31.10.2014

Loppa Høyre v/Ståle Sæther foreslo:
Loppa kommune skalvære en JA-kommune. Som aktivt utvikler kommunen gjennom å bidra til og
skape nye arbeidsplasser og nye boliger i kommunen.

Vedtak i Formannskap - 22.10.2014
Loppa kommunestyre vedtar at målet for kommuneplanen skalvære:

<Folketallet i kommunen skal stabiliseres på over l-000 innbyggere>.

Vedtatt mot L stemme (H).

Vedtak i Hoveduhralg for teknisk, plan og næring '22.10.2014
Loppa kommunestyre vedtar at målet for kommuneplanen skal være:

<Folketallet i kommunen skal stabiliseres på over 1000 innbyggere>.

Vedtatt mot 1 stemme (H)

PS 561L4

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2Ot5

Forslag tilvedtak:
Avgiftsregulativet for Loppa havnedistrikt 2015 vedtas.

Vedtak i Kommunestyre - 31.10.2014
Saken utsettes. Enstemmig vedtatt.

Behandling

i

Kommunestyre- 31.10.2014

Forslag fra AP/SV v/Erling Hansen;

Tillegg

til punkt

3.1-0 Flytebrygger (marina).

Leiesatser for båter/gjestebåter fra 0 til 20 meter kr 130,- pr døgn inkl. strøm og vann. For liggeplass

utover en uke kr 550,- pr uke.
Liggetid over 6 timer regnes 1døgn.

Kystpartiet v/ordfører foreslo å utsette saken til neste møte.
Det ble votert over utsettelsesforslaget som enstemmig ble vedtatt utsatt

Vedtak i Loppa Havneutvalg - 22.1.O.2Of4
Avgiftsregulativet for Loppa havnedistrikt 201.5 vedtas
Enstemmig vedtatt.

PS 57

/14 Ressurser t¡l skolene 20L5/20L6.

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurst¡ldeling for skoleåret 2OL5/2O16:
Skole

Elever

Grupper

Adm.rektor

Ressurser

Andre

grunnoppl

ressurser

Personale

2OLs/2OL6
HØgtun

55

6

80

10,3

4,45

L4,75

Bergsfjord

13

2

46

4,4

0,95

5,35

Sandland

3

7

25

1,75

0

L,75

Ressurser for grunnopplæring omfatter undervisningstimer, kontaktlærere, rådgiver, seniortiltak, lT-

veileder, administrasjon, delingstimer begynneropplæring, delingstimer språk og opplæring
fremmedspråklige elever.

Andre ressurser er spesialundervisning, kulturskole, sosiallærer, norskopplæring fremmedspråklige
voksne, frikjøp organisasjonsarbeid, spes.ped ansvarlig og leksehjelp der skolen gir dette.

Formannskapet får delegert fullmakt til å foreta justeringer av personalressursene dersom det blir
endringer på grunn av enkeltvedtak, elevflytting eller tilflytting av elever som utlØser ekstra ressurser

Vedtak i Kommunestyre - 31.10.2014
Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurst¡ldeling for skoleåret 2015/20\6
Skole

Elever

Grupper

Adm.rektor

Personale

Ressurser

Andre

grunnoppl.

ressurser
2O1s/2OL6

HØgtun

55

6

80

l-0,3

4,45

1,4,75

Bergsfjord

13

2

46

4,4

0,95

5,35

Sandland

3

7

25

1,75

0

L,75

Ressurser for grunnopplæring omfatter undervisningstimer, kontaktlærere, rådgiver, seniortiltak, lT-

veileder, administrasjon, delingstimer begynneropplæring, delingstimer språk og opplæring
fremmedspråklige elever.

Andre ressurser er spesialundervisning, kulturskole, sosiallærer, norskopplæring fremmedspråklige
voksne, frikjøp organisasjonsarbeid, spes.ped ansvarlig og leksehjelp der skolen gir dette.

Formannskapet får delegert fullmakt til å foreta justeringer av personalressursene dersom det blir

endringer på grunn av enkeltvedtak, elevflytting eller tilflytting av elever som utløser ekstra ressurser

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 22.1O.2OL4
Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 2015/20L6:
Skole

Elever

Grupper

Adm.rektor

Ressurser

Andre

grunnoppl.

ressurser

Personale

2OLsl2076
Høgtun

55

6

80

L0,3

4,45

L4,75

Bergsfjord

13

2

46

4,4

0,95

5,35

Sandland

3

1.

25

L,75

0

L,75

Ressurser for grunnopplæring omfatter undervisningstimer, kontaktlærere, rådgiver, seniortiltak, lT-

veileder, administrasjon, delingstimer begynneropplæring, delingstimer språk og opplæring
fremmedspråklige elever.

Andre ressurser er spesialundervisning, kulturskole, sosiallærer, norskopplæring fremmedspråklige
voksne, frikjØp organisasjonsarbeid, spes.ped ansvarlig og leksehjelp der skolen gir dette.

Formannskapet får delegert fullmakt til å foreta justeringer av personalressursene dersom det blir
endringer på grunn av enkeltvedtak, elevflytting eller tilflytting av elever som utlØser ekstra ressurser

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsuhralget - L7.LO.ãOL4
Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 201512016
Skole

Elever

Grupper

Adm.rektor

Ressurser

Andre

grunnoppl

ressurser

Personale

2ots/201.6
HØBtun

55

6

80

L0,3

4,45

14,75

Bergsfjord

13

2

46

4,4

0,95

5,35

Sandland

3

L

25

L,75

0

L,75

Ressurser for grunnopplæring omfatter undervisningstimer, kontaktlærere, rådgiver, seniortiltak, lT-

veileder, administrasjon, delingstimer begynneropplæring, delingstimer språk og opplæring
fremmedspråklige elever.

Andre ressurser er spesialundervisning, kulturskole, sosiallærer, norskopplæring fremmedspråklige
voksne, fril<Jøp organisasjonsarbeid, spes.ped ansvarlig og leksehjelp der skolen gir dette.

Formannskapet får delegert fullmakt til å foreta justeringer av personalressursene dersom det blir

endringer på grunn av enkeltvedtak, elevflytting eller tilflytting av elever som utløser ekstra ressurser

Enstemmig vedtatt.

PS

58/14 Prosjekt adresse 2OL5

Forslag til vedtak:

L
ll.
lll.
lV.

Arbeidet med adresseringen kan starte
Driftsavdeling får myndighet til å ta avgjørelse angående navn på adressene i Loppa
kommune, i henholdt til aktuelt lowerk og fra lokaltilhørighet/geografi
De fastboende/bygdelag bør få være med å komme med forslag til navn på de aktuelle
veiene/gatene som skal adresseres. Navneforslagene skal begrunnes (historisk,
eiendomsnavn, eller lignende).
Frist for ferdigstilling av arbeidet settes til desember 2Ot5.

Vedtak i Kommunestyre - 31.10.2014

L
tt.

Arbeidet med adresseringen kan starte
Driftsavdeling får myndighet til å ta avgjørelse angående navn på adressene i Loppa
kommune, i henholdt til aktuelt lovverk og fra lokal tilhørighet/geografi

til navn

på de aktuelle

ilt.

De fastboende/bygdelag bør få være med å komme med forslag

V

veiene/gatene som skal adresseres. Navneforslagene skal begrunnes (historisk,
eiendomsnavn, eller lignende).
Frist for ferdigstilling av arbeidet settes til desember 2O15.

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Hovedutvalg for teknislç plan og næring - 22.10.20f4

L
ll.
lll.
lV.

Arbeidet med adresseringen kan stafte
Driftsavdeling får myndighet til å ta avgjørelse angående navn på adressene i Loppa
kommune, i henholdt til aktuelt lowerk og fra lokal tilhørighet/geografi
De fastboende/bygdelag bør få være med å komme med forslag til navn på de aktuelle
veiene/gatene som skal adresseres. Navneforslagene skal begrunnes (historisk,
eiendomsnavn, eller lignende).
Frist for ferdigstilling av arbeidet settes til desember 2015.

Enstemmig vedtatt.

PS

59/14 Nytt delegasjonsreglement for Loppa kommune

Forslag til vedtak:

1.

Kommunestgret i Loppa uedtar med dette rå.dmannens forslag tit ngtt
dele g asj o nsr e g lement.

2.

Det nge delegasjonsreglementet trår i krafi. sfraks.

Vedtak i Kommunestyre - 31.10,2014

1.

Kommunestgret i Loppa uedtar med dette rôdmannens forstag til ngtt
del e g asj o nsr e g lement.

2.

Det nge delegasjonsreglementet tràr i kraft súrøks.

Under punkt 5 Levekårsutvalgets myndighet tilføyes;

Levekårsutvalget er kommunens utvalg for behandling av saker innen helse, pleie- og omsorB,

sosialtjeneste, skole, barnehage og kultur.

Levekå rsutvalget s¡tt oppgaveområde er;

t.
2.
3.
4.
5.
6.

Helse
Pleie- og omsorg
Sosial

Skole (grunnskole, skolefritidsordning og voksenopplæring)
Barnehage
Kultur (allmenn kultur, friluftsliv, barn, ungdom, idrett og kulturminnevern)

Utvalget kan tildeles beslutningsmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jfr. Kommunens
delegasjonsreglementet, herunder;

1,. At utvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer

som er fastsatt i lov,

gitt i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyret, herunder:

a.
b.
c.

2.

Forvalte midler bevilget til utvalgets oppgaveområder innenfor budsjettets rammer og
forutsetninger.
Opprette komiteer innenfor sitt ansvarsområde for løsning av tidsbegrensende oppgaver.
Fatte vedtak etter delegasjonsreglementets bestemmelser.

Utvalget kan innenfor sitt ansvarsområde gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker, eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, så langt dette ikke
strider mot andre vedtak.

Utvalgets innstillings- og uttalerett

L.

Utvalget skal innen sitt ansvarsområde gi innstilling til kommunestyret i alle saker som vedtas
av kommunestyret.

2.

Utvalget har uttalerett i følgende saker:

a. Kommuneplanen
b. Ärsbudsjett og økonomiplan
c. Samarbeidsavtaler som har budsjettmessig betydning og er innenfor eget ansvarsområde
d. Andre saker som berører Økonomiplan og eller kommuneplanen, men som behandles i de
andre utvalgene

Kapittel 8 Ordførers myndighet
Kap. 8.1 Representasjon strykes i sin helhet.

Kapittel 4 Formannskapets myndighet

Nytt kapittel
4.6 Formannskapet velger kommunens representant/vararepresentant til
årsm6ter/generalforsamlinger der slik representasjon ikke er spesielt utpekt av kommunestyret.
Formannskapet kan velge eventuell stedfortreder med fullmakt.

4.7 Formannskapet velger styremedlemmer til selskaper hvor kommunen er eier/medeier.
Enstemmig vedtatt.

Behandling

i

Kommunestyre- 31.10.2014

Loppa Høyre v/Ståle Sæther foreslo følgende endringer:

Kopittel 8 Ordlørers myndighet
Kap. 8.1 Representasjon strykes i sin helhet.

Kapíttel 4 Formønnskopets myndighet

Nytt kapittel
4.6 Forma n nska pet

ve lge r kom m u ne ns represe nta nt/va ra representa nt ti

I

ärsmøter/generalforsamlinger der slik representasjon ikke er spesielt utpekt av kommunestyret
Formannskapet kan velge eventuell stedfortreder med fullmakt.

4.7 Formannskapet velger styremedlemmer til selskaper hvor kommunen er eier/medeier

Vedtak i Formannskap - 22.1O.2014

1.

Kommunestgret i Loppa uedtar med dette ràdmannens forslag til ngtt
deleg asj o nsreglement.

2.

Det nge delegasjonsreglementet trãr i krafi straks.

lJnder punkt 5 Levekãrsutvolgets myndíghet tilføyes;

Levekårsutvalget er kommunens utvalg for behandling av saker innen helse, pleie- og omsorg,

sosialtjeneste, skole, barnehage og kultur.
Levekå rsutvalget sitt oppgaveområde er;

1. Helse
2. Pleie- og omsorg
3. Sosial
4. Skole (grunnskole,

5.
6.

skolefritidsordning og voksenopplæring)

Barnehage

Kultur (allmenn kultur, friluftsliv, barn, ungdom, idrett og kulturminnevern)

Utvalget kan tildeles beslutningsmyndighet i alle saker hvor ikke annet fø$er av lov, jfr. Kommunens
delegasjonsreglementet, herunder;

1.

At uWalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov,
gitt i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyret, herunder:

a.

Forvalte midler bevilget til utvalgets oppgaveområder innenfor budsjettets rammer og
forutsetninger.
Opprette komiteer innenfor sitt ansvarsområde for løsning av tidsbegrensende oppgaver
Fatte vedtak etter delegasjonsreglementets bestemmelser.

b,

c.

2.

Uwalget kan innenfor sitt ansvarsområde gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker, eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, så langt dette ikke strider
mot andre vedtak.

Utvalgets innstillings- og uttalerett

1,

Utvalget skal innen sitt ansvarsområde gi innstilling

til kommunestyret i alle saker som vedtas

av kommunestyret.

2.

Utvalget har uttalerett i følgende saker

a. Kommuneplanen
b. Ârsbudsjett og økonomiplan
c. Samarbeidsavtaler som har budsjettmessig betydning og er innenfor eget ansvarsområde
d.

Andre saker som berører Økonomiplan og eller kommuneplanen, men som behandles i de
andre utvalgene

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsuilalget - L7.LO.2O14

1.

Kommunestgret i Loppa uedtar med dette rå.dmannens forslag til ngtt
dele g asj o nsr e g lement.

2.

Det nge delegasjonsreglementet tràr i krafi súraks.

Under punkt 5 Levekårsutvolgets myndighet tilføyes;

Levekårsutvalget er kommunens utvalg for behandling av saker innen helse, pleie- og omsorg,

sosialtjeneste, skole, barnehage og kultur.

Levekårsutvalget sitt oppgaveområde er;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helse
Pleie- og omsorg
Sosial

Skole (grunnskole, skolefritidsordning og voksenopplæring)
Barnehage

Kultur (allmenn kultur, friluftsliv, barn, ungdom, idrett og kulturminnevern)

Utvalget kan tildeles beslutningsmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jfr. Kommunens
d

elegasjonsreglementet, heru nder;

1.

At utvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov,
gitt i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyret, herunder:

a.

Forvalte midler bevilget

b.

forutsetninger.
Opprette komiteer innenfor sitt ansvarsområde for løsning av tidsbegrensende oppgaver.
Fatte vedtak etter delegasjonsreglementets bestemmelser.

c.

2.

til utvalgets oppgaveområder innenfor budsjettets rammer

og

Utvalget kan innenfor sitt ansvarsområde gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker, eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, så langt dette ikke strider
mot andre vedtak.

Utvalgets innstillings- og uttalerett

1.

Utvalget skal innen sitt ansvarsområde gi innstilling

av kommunestyret.

2.

Utvalget har uttalerett ifølgende saker:

til kommunestyret i alle saker som vedtas

a.
b.

c.

d.

Kommuneplanen

Ârsbudsjett og økonomiplan
Samarbeidsavtaler som har budsjettmessig betydning og er innenfor eget ansvarsområde
Andre saker som berører Økonomiplan og eller kommuneplanen, men som behandles i de
andre utvalgene

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens fremlagte forslag.
Behandf ing

i

Levekårsutvalget- 17.f.O.2Ol4

Levekårsutvalget behandlet kun det som gjelder delegasjon

til Levekårsutvalget.

ordførerforeslofø|gendetilføvelsetildetfremla@
Levekå rsutva lgets mvnd ighet:

Levekårsutvalget er kommunens utvalg for behandling av saker innen helse, pleie- og omsorg,

sosialtjeneste, skole, barnehage og kultur.

Levekårsutvalget sitt oppgaveområde er;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helse
Pleie- og omsorg
Sosial

Skole (grunnskole, skolefritidsordning og voksenopplæring)
Barnehage
Kultur (allmenn kultur, friluftsliv, barn, ungdom, idrett og kulturminnevern)

Utvalget kan tildeles beslutningsmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jfr. Kommunens
delegasjonsreglementet, herunder;

1.

At utvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov,
gitt i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyret, herunder:

a,

Forualte midler bevilget til utvalgets oppgaveområder innenfor budsjettets rammer og
forutsetninger,
Opprette komiteer innenfor sitt ansvarsområde for løsning av tidsbegrensende oppgaver.
Fatte vedtak etter delegasjonsreglementets bestemmelser.

b.

c.

2.

Utvalget kan innenfor sitt ansvarsområde gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker, eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, så langt dette ikke strider
mot andre vedtak.

Utva lgets innstillings- og utta lerett

1, Utvalget skal innen sitt ansvarsområde

gi innstilling til kommunestyret i alle saker som vedtas

av kommunestyret,

2.
a.

Utvalget har uttalerett i følgende saker:
Kommuneplanen

b.

Årsbudsjett og Økonomiplan

d.

Samarbeidsavtaler som har budsjettmessig betydning og er innenfor eget ansvarsområde
Andre saker som berører Økonomiplan og eller kommuneplanen, men som behandles i de

c.

andre utvalgene

Det ble votert over rådmannens fremlagte forslag mot ordførerens tilleggsforslag. Det ble avgitt 2
stemmer (AP/H) for rådmannens innstilling, mens 3 stemmer (AP/H/SP) for ordførerens tilleggsforslag.

Vedtak i Formannskap - 15.O9.2014
Saken utsettes. Enstemmig vedtatt.

Behandling

i

Formannskap- 15.09.2014

lnnspill til det videre arbeid med delegasjonsreglementet;

Pkt 4-1. tillege

til 6.avsnitt;

Formannskapet fremforhandler lønn

til rådmannen, lønnsfastsettelsen godkjennes av kommunestyret

Pkt 9.2 Økonom i. 3.siste avsnitt

Rådmannen utarbeider fullstendig forslag til årsbudsjett og økonomiplan

Pkt 9.4 kultur endres

til <Rådmannen

gis fullmakt

kriterier vedtatt av Loppa kommunestyre>.

til å behandle søknader etter retningslinjer og

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 15.09.2014
Under pkt 6 Teknisk-. nærings- og planutvalgets mvndighet utgår første og andre avsnitt og f6lgende
settes inn;

Hovedutvalget har på kommunestyrets vegne det folkevalgte ledelsesansvar for forvaltning og
tjenesteytende virksomhet innen fagområdene

Saker som omfattes av driftsavdelingens arbeidsområde

Plansaker
Næringssaker

Hovedutvalgets myndighet innenfor ansvarsområdet, fremgår av kommunens delegasjonsreglement
og økonomireglement.

Hovedutvalget kan ellers oppnevne et arbeidsutvalg til å avlaste sin virksomhet innenfor hele
ansvarsområdet eller begrenset til en nærmere beskrevet del av ansvarsområdet. Oppnevningen
g¡øres isamsvar med kommuneloven, kap.2.

Hovedutvalget skal se til
At oppgavene innen arbeidsområdet løses på en effektiv og god måte.
At bevilgende midler brukes i samsvar med budsjettet, jfr. Økonomireglementet
At det eta bleres he nsiktsmessige ra pporte ringsrutiner

Hovedutvalget har innenfor sitt ansvarsområde myndighet i henhold til kommunelovens

til

fatte
vedtak i sak som ellers skulle vært avgjort av kommunestyret, men som det ikke er t¡d til å forelegge
kommunestyret til avgjørelse. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i dettes neste møte.

I saker

S 13,

å

som hovedutvalget av$Ør, kan et mindretall, ordføreren eler rådmannen innen møtets slutt

forlange saken fremlagt for kommunestyret for avgjØrelse.

lngen endringer i Pkt 6.1. og6.2

Enstemmig vedtatt.

Behandling

i

Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 15.09.2014

Hovedutvalget for teknisk, plan og næring behandlet det som omhandler delegasjon til Hovedutvalg for
teknisk plan og næring.

lJnder pkt 6 Teknisk-, nærings- og plonutvolgets myndighet utgår Íørste og ondre ovsnitt og ÍØlgende
settes inn;

Hovedutvalget har på kommunestyrets vegne det folkevalgte ledelsesansvar for forvaltning og
tjenesteytende virksomhet innen fagom rådene

Saker som omfattes av driftsavdelingens arbeidsområde
Pla nsa

ker

Næringssaker

Hovedutvalgets myndighet innenfor ansvarsområdet, fremgår av kommunens delegasjonsreglement
og økonom¡reglement.

Hovedutvalget kan ellers oppnevne et arbeidsutvalg til å avlaste sin virksomhet innenfor hele
ansvarsområdet eller begrenset til en nærmere beskrevet del av ansvarsområdet. Oppnevningen
gjØres isamsvar med kommuneloven, kap. 2.

Hovedutvalget skal se til
At oppgavene innen arbeidsområdet løses på en effektiv og god måte.
At bevilgende midler brukes i samsvar med budsjettet, jfr. Økonomireglementet
At det etableres hensiktsmessige rapporteringsrutiner

Hovedutvalget har innenfor sitt ansvarsområde myndighet i henhold til kommunelovens 5 13, til å fatte
vedtak i sak som ellers skulle vært avgjort av kommunestyret, men som det ikke er tid til å forelegge
kommunestyret til avgjØrelse. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i dettes neste møte.

I saker som

hovedutvalget avg¡Ør, kan et mindretall, ordføreren eler rådmannen innen møtets slutt

forlange saken fremlagt for kommunestyret for avgjørelse.

lngen endringer i Pkt 6.L. og 6.2

Vedtak i Levekårsutvalget - 11.09.2014
Levekårsutvalget vil ikke gå inn for forslaget til delegasjonsreglement slik det foreligger.

Levekårsutvalget ønsker en mer beskrivende ansvars og myndighetsområde for utvalget. I tillegg

mener levekårsutvalget at utvalget må kunne foreta innstilling til kommunestyret i saker som også har
økonomiske konsekvenser for årsbudsjettet og økonomiplan innenfor de gitte ansvarsområdene.

Levekårsutvalget ønsker videre en avklaring på om utvalget kan foreta økonomiske disposisjoner

innenfor rammebudsjettet for hvert gitte ansvarsområde.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Administrasjonsuhralget - 15.09.2014

1.

Kommunestgret i Loppa uedtar rå.dmannens forslag til ngtt delegasjonsreglement.

2.

Det nge delegasjonsreglementet trår i kraft straks.

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Administrasjonsutvalget

-

15.09.2014

Personalstyret behandlet det som omhandler delegasjon til Personalstyret

PS 6OlL4 Endring på

skjenketid - Dattera til Larsen

Forslag tilvedtak:
Loppa kommunestyre godkjenner skjenketid for alkoholgruppe 3 fra kl. 13.00
og lørdager innendørs på skjenkestedet (Dattera

til

til

kl. 03.00 på fredager

Larsen> i Strandveien 8. For øvri1gjelder

kommunestyrets vedta k av 23.9.20t4.

Vedtak i Kommunestyre - 31.10.2014
Loppa kommunestyre godkjenner skjenketid for alkoholgruppe 3 fra kl. 13.00
lørdag og natt til søndag innendørs på skjenkestedet <Dattera

til

til kl. 03.00 på natt til

Larsen> i Strandveien 8. For 6vrig

gjelder kommunestyrets vedtak av 23.9.2O!4.

Vedtatt mot l- stemme

Behandling

i

(SP).

Kommunestyre- 31.1O.2O14

Loppa SP v/Stein Thomassen foreslo:

Loppa kommunestyre godkjenner skjenketid for alkoholgruppe 3 fra kl. 13,00
lørdag og natt til søndag innendørs på skjenkestedet <Dattera

til

til

kl. 02.00 på natt

til

Larsen> i Strandveien 8. For 6vrig

gjelder kommunestyrets vedtak av 23.9.2014.

Vedtak i Levekårsutvalget - 17.Í.O.ãOL4
Loppa kommunestyre godkjenner skjenketid for alkoholgruppe 3 fra kl. 13.00 t¡l kl. 03.00 på natt til
lørdag og natt tilsøndag innendørs på skjenkestedet <Dattera

til

Larsen> i Strandveien 8. For øvrig

gjelder kommunestyrets vedtak av 23.9.20L4.
Enstemmig vedtatt.

6LlL4 Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i VestFinnmark,2OL4 - 2OL8
PS

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark, 2Ot4
20L8.

-

Vedtak i Kommunestyre - 31.10.2014
Loppa kommunestyre vedtar Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark, 2OI4

-

20!8.

I lys av folkehelseloven, Folkehelseinstituttet og helsedirektoratets satsing og fokus på fysisk aktivitet,

forskning som viser sammenheng mellom fysisk aktivitet og økt læring hos elever ønsker
levekårsutvalget at administrasjon legger frem et forslag til hvordan vi som skoleeiere i samarbeid
med ansatte, elever og foretatte øker den fysisk aktiviteten ¡ Loppaskolen

til 1 time om dagen.

Levekårsutvalget ønsker i tillegg at administrasjonen utarbeider et forslag

til hvordan vi skal gjøre

uteområdet ved Loppaskolen bedre tilrettelagt til fysisk aktivitet.

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Levekårsuhralget - 17.lO.2O14
Loppa kommunestyre vedtar Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark, 2074

-

20L8.

I lys av folkehelseloven, Folkehelseinstituttet og helsedirektoratets satsing og fokus på fysisk

aktivitet,

forskning som viser sammenheng mellom fysisk aktivitet og Økt læring hos elever ønsker
levekårsutvalget at administrasjon legger frem et forslag til hvordan vi som skoleeiere i samarbeid
med ansatte, elever og foretatte øker den fysisk aktiviteten i Loppaskolen til L time om dagen.

Levekårsutvalget ønsker i tillegg at administrasjonen utarbeider et forslag

til hvordan vi skal gjøre

uteområdet ved Loppaskolen bedre tilrettelagt til fysisk aktivitet.

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Levekårsutvalget - 11.09.2014
Behandling av Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark 2Ot4-2OLg utsettes.

I lys av folkehelseloven, Folkehelseinstituttet og helsedirektoratets satsing og fokus på fysisk

aktivitet,

forskning som viser sammenheng mellom fysisk aktivitet og økt læring hos elever ønsker
levekårsutvalget at administrasjon legger frem et forslag til hvordan vi som skoleeiere i samarbeid
med ansatte, elever og foretatte øker den fysisk aktiviteten i Loppaskolen

til 1 time om dagen.

Levekårsutvalget ønsker i tillegg at administrasjonen utarbeider et forslag til hvordan vi skal gjøre

uteområdet ved Loppaskolen bedre tilrettelagt til fysisk aktivitet.

Enstemmig vedtatt

Behandling

i

Levekårsutvalget- 11.09.2014

Ståle Sæther foreslo;
I lys av folkehelseloven, Folkehelseinstituttet og helsedirektoratets satsing og fokus på fysisk aktivitet,

forskning som viser sammenheng mellom fysisk aktivitet og økt læring hos elever ønsker
levekårsutvalget at administrasjon legger frem et forslag til hvordan vi som skoleeiere i samarbeid
med ansatte, elever og foretatte øker den fysisk aktiviteten i Loppaskolen t¡l

1-

time om dagen.

Levekårsutvalget Ønsker i tillegg at administrasjonen utarbeider et forslag til hvordan vi skal gjøre
uteområdet ved Loppaskolen bedre tilrettelagt til fysisk aktivitet.

