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Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal
eiendom i Loppa kommune.

Vedtak i Formannskap - 03.12.2014
Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for
salg/avhending av kommunal eiendom og bolig med virkning fra 17.12.2014

RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL
EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE
Generelt om kjøplsalg av eiendom
Kommuneloven sier ikke noe konkret om hvordan kjøp og salg av eiendommer skal
skje i kommunene, men KS har listet noen oppmerksomhetsforhold omkring åpenhet
og forholdet til kommunalt ansatte.
Komm unesektorens etikkutvalg sier:

l. Apenhet
Når kommunen skal selge en eiendom, bør hovedregelen være at den annonseres for
salg i full åpenhet. Dersom andre hensyn enn pris kan bli vektlagt ved salget, bør dette
komme fram i annonseteksten. Dersom en kommunal eiendom som et unntak gis bort
eller inngår i et makebytte må det etter offentlig diskusjon foreligge et politisk vedtak
om dette som legges til grunn.

2. Kommunalt ansatte
Ansatte må som en generell regel likebehandles med andre interessenter, og ha lov til
å by på kommunal eiendom som legges ut for salg, altså skal de heller ikke gis
fordeler.

framsettes ved salg, i kjøpekontrakt/skjøte.
13. Ved positivt vedtak om salg gjennomføres praktiske/formelle forhold som
oppmåling, skjøte m.m.

14. Faktura sendes kjøper fra selger
15. Skjøte oversendes kjøper når kjøpesummen er innbetalt til Loppa kommune eller
det er stilt tilfredsstillende garanti for kjøpesummen.
16. Kjøper besørger tinglysning av skjøte.
17. Administrasjonen skal følge opp oppsigelse av forsikring og avgifter etter at
overd ragelse er utf ør1.

18. Direkte salg kan foretas når det åpenbart vil være i kommunens interesse å gøre
dette, men vedtak om dette alltid skalfattes iformannskap eller kommunestyret
uavhengig av verdi.

B. Rutiner for behandling av søknader.

l.

Generelt

Forespørsler skal vurderes og behandles etter disse retningslinjer.
Forespørsler om lgøp av kommunal grunn er ikke gjenstand for klagerett. Awik fra
disse retningslinjene skal behandles av formannskapet.

2 Generelt om prisfastsettelse.
2.1 Tilleggsareal:
Prisen fastsettes slik:
Råtomteverdi
+ 0.5 andel av kommunalteknisk opparbeidelse
+ omkostninger
= Salgssum
Råtomteprisen justeres ved hvert årsskifte iht konsumprisindeks
Gjelder ikke areal ti I nd ustriformå l/næri n gsformå l.
i

2.2 Ubebygde enkelttomter samt tilleggsareal til industriformål og

næringsformål:
a) Regulerte tomter
Prisen fastsettes slik:
Råtomteverdi
+ Kommunalteknisk opparbeidelse
= Salgssum
b) Uregulerte tomter
Etter takst og budrunde
2.3 Annet ubebygd areal
Etter takst og budrunde.

2.4 Bebygd eiendom:
Etter takst og budrunde.
2.5 Festet grunn:
Følger i utgangspunktet lov om tomtefeste. Dersom festeavtalen ikke omfattes av
lnnløsningsrett etter tomtefesteloven skal takst legges til grunn.
2.6 Opsjonsavtaler
Prisen fastsettes slik:
Behandlingsgebyr
+ 5 o/o av arealets skjønnsmessige omsetningsverdi
= Pris

3 Kontraktsforhold.
3.1 Opsjonsavtaler
Opsjonsavtaler er i utgangspunktet kun aktuelle for forhold som nevnt under kap. 4.3
3.2 Utbyggingsavtaler
Dersom det inngås utbyggingsavtaler for et avgrenset område skal
kostnadsfordeling/refusjonskrav ovenfor kommunen vedr. friområder, veggrunn og
grunn for ledningstraseer fastsettes i avtalen og legges til grunn for kjøpesum.

3.3 Kjøpekontrakt
Eventuelle betingelser om framtidig bruk, og konsekvenser av mislighold skal fremgå
av kontrakten.
l\øper skal dekke alle utgifter knyttet til salg så som, takst, gebyrer knyttet til
behandling av søknad om delíng, oppmåling og tinglysning.
Kjøpekontrakten skal godkjeRnes av formannskapet dersom ervervet er i vesentlig
strid med gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan.
Kjøpekontrakt skal inneholde en gjenkiøpsrett for kommunen. Gjenkjøpsretten kan
gjøres gjeldende ved følgende situasjoner:

a) Dersom tomt ikke bebygges ínnen 2 âr eller omsettes innenfor 2 àrs perioden
b) Dersom eventuelt forslag til reguleringsplan íkke er fremmet og godkjent for 1
gangs behandling innen 1 år.
c) Dersom omsøkt omregulering ikke kan godkjennes.
4 Arealkategorier
4.1 Mindre tilleggsareal
a) Formàlet med erueru er iträd med gjeldende kommuneplan eller reguleríngsplan:
- Kan vedtas solgt i henhold til delegasjonsreglementet.
b) Formälet med erueru er i strid med gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan:
- Slike søknader skal normalt ikke imøtekommes av administrasjonen. Unntak kan
gjøres dersom omsøkte areal har en klart uheldig/lite hensiktsmessig
arrondering/utforming.
c) Omsøkte erueru omfatter kommunal eiendom hvor det finnes kommunaltekniske
installasjoner i grunnen :
- Slike søknader skal normalt ikke imøtekommes av administrasjonen.

Retningslinjene har med seg punkter fra kommunesektorens etikkutvalg om åpenhet og
likebehandling ved salg av kommunal eiendom og bolig. Videre sier retningslinjene noe om
føringer for kommunens saksbehandling ved avhending/salg av kommunal eiendom og rutiner
for behandling av søknader ved avhending/salg av kommunal eiendom.

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for
salg/avhending av kommunal eiendom og bolig med virkning fra 17.12.2014
RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL
EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE

Generelt om kjøplsalg av eiendom
Kommuneloven sier ikke noe konkret om hvordan kjøp og salg av eiendommer skal
skje i kommunene, men KS har listet noen oppmerksomhetsforhold omkring åpenhet
og forholdet til kommunalt ansatte.
Komm unesektorens etikkutvalg sier:

1. Apenhet
Når kommunen skal selge en eiendom, bør hovedregelen være at den annonseres for
salg i full åpenhet. Dersom andre hensyn enn pris kan bli vektlagt ved salget, bør dette
komme fram i annonseteksten. Dersom en kommunal eiendom som et unntak gis bort
eller inngår i et makebytte må det etter offentlig diskusjon foreligge et politisk vedtak
om dette som legges til grunn.

2. Kommunalt ansatte
Ansatte må som en generell regel likebehandles med andre interessenter, og ha lov til
å by på kommunal eiendom som legges ut for salg, altså skal de heller ikke gis
fordeler.

Dersom kommunen mener det er nødvendig at kommunalt ansatte av særskilte
hensyn bør tilgodeses i enkeltsaker, må det begrunnes offentlig gjennom et politisk
vedtak, f.eks for å rekruttere/beholde fagpersoner.
Lov om offentlige anskaffelser er heller ikke helt klar i forhold til punktet om salg av
kommunal eiendom, men denne lovens intensjon er at det skal være alminnelig
konkurranse om "aktuelle kontrakter". Kommunene bør derfor som et minimum foreta
takst av arealets verdi av uavhengig megler som et utgangspunkt for prisfastsettelse.

Føring i Loppa kommune.
Kommunens saksbehandling iforhold til salg av eiendom skal være åpen og
gjennomsiktig.
Unntak fra "normalprosedyre"/vedtatte retningslinjer skal være forankret i politiske
vedtak.

A. Retningslinjer

1. Det innhentes takst på kommunale eiendommer som vurderes avhendeUsolgt.
Unntatt er de objekter hvor salgsverdi ikke antas å overstige kr. 100.000,-.

2. Begrunnelse for salg må framgå av saksdokumentene
3. Alle opplysninger som er relevante for salg av fast eiendom må kunngjøres
salgsdokumentene.

i

4. Arkiwerdig materiale må oppbevares i et fullstendig arkiv i tråd med arkivlovens
bestemmelser.

5. Eventuelle betingelser om fremtidig bruk, og konsekvenser av mislighold må framgå
av kontrakt med lgøper.
6. Det fattes vedtak i kommunestyreUformannskapet eller av rådmann om
avhending/salg av fast eiendom etter budrunde og i henhold til vedtatt
delegasjonsreg lement.
7. Kommunen kan velge å benytte megler og i de tilfellene skal oppdraget tildeles
Kommunens megler skriftlig.
8. Det utarbeides salgsprospekt.
9. Budrunde igangsettes av Loppa kommune eller megler i de tilfellene dette
benyttes.
10. Når markedet synes uttømt, fastsettes endelig budfrist før det ferdigstilles sak for
politisk behandling.
11. Saken behandles i henhold til vedtatt delegasjonsreglement. Budskjema skal følge
saken.

12.I de tilfeller megler benyttes, tillegges megler ansvar for å ta med evt. vilkår som
framsettes ved salg, i kjøpekontrakUskjøte.
13. Ved positivt vedtak om salg gjennomføres praktiske/formelle forhold som
oppmåling, skjøte m.m.

14. Faktura sendes ßøper fra selger
15. Skjøte oversendes kjøper når kjøpesummen er innbetalt til Loppa kommune eller
det er stilt tilfredsstillende garanti for kjøpesummen.
16. Kjøper besørger tinglysning av skjøte
17. Administrasjonen skal følge opp oppsigelse av forsikring og avgifter etter at
overd ragelse er utf ør1.

18. Direkte salg kan foretas når det åpenbart vil være i kommunens interesse å $øre
dette, men vedtak om dette alltid skalfattes i formannskap eller kommunestyret
uavhengig av verdi.

B. Rutiner for behandling av søknader.
1. Generelt
Forespørsler skal vurderes og behandles etter disse retningslinjer.
Forespørsler om kjøp av kommunal grunn er ikke gjenstand for klagerett. Avvik fra
disse retningslinjene skal behandles av formannskapet.

2 Generelt om prisfastsettelse.
2.1 Tilleggsareal:
Prisen fastsettes slik:
Råtomteverdi
+ 0.5 andel av kommunalteknisk opparbeidelse
+ omkostninger
= Salgssum
Råtomteprisen justeres ved hvert årsskifte iht konsumprisindeks
Gjelder kke a rea I til i nd ustriformå l/næri ngsformå l.
i

2.2 Ubebygde enkelttomter samt tilleggsareal

til industriformål og

næringsformål:
a) Regulerte tomter
Prisen fastsettes slik:
Råtomteverdi
+ Kommunalteknisk opparbeidelse
= Salgssum
b) Uregulerte tomter
Etter takst og budrunde.
2.3 Annet ubebygd areal:
Etter takst og budrunde.

2.4 Bebygd eiendom:
Etter takst og budrunde
2.5 Festet grunn:
Følger i utgangspunktet lov om tomtefeste. Dersom festeavtalen ikke omfattes av
lnnløsningsrett etter tomtefesteloven skal takst legges til grunn.
2.6 Opsjonsavtaler
Prísen fastsettes slik:
Behandlingsgebyr
+ 5 o/o av arealets skjønnsmessige omsetningsverdi
= Pris

3 Kontraktsforhold.
3.1 Opsjonsavtaler
Opsjonsavtaler er i utgangspunktet kun aktuelle for forhold som nevnt under kap. 4.3

3.2 Utbyggingsavtaler
Dersom det inngås utbyggingsavtaler for et avgrenset område skal
kostnadsfordeling/refusjonskravovenfor kommunen vedr. friområder, veggrunn og
grunn for ledningstraseer fastsettes i avtalen og legges til grunn for kjøpesum.
3.3 Kjøpekontrakt
Eventuelle betingelser om framtidig bruk, og konsekvenser av mislighold skalfremgå
av kontrakten.
l{1øper skal dekke alle utgifter knyttet til salg så som, takst, gebyrer knyttet til
behandling av søknad om deling, oppmåling og tinglysning.
Kjøpekontrakten skal godkjennes av formannskapet dersom ervervet er i vesentlig
strid med gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan.
Kjøpekontrakt skal inneholde en gjenkiøpsrett for kommunen. Gjenkjøpsretten kan
gjøres gjeldende ved følgende situasjoner:

a) Dersom tomt ikke bebygges innen 2 âr eller omsettes innenfor 2 àrs perioden
b) Dersom eventuelt forslag til reguleringsplan ikke er fremmet og godkjent for 1
gangs behandling innen 1 år.
c) Dersom omsøkt omregulering ikke kan godkjennes.
4 Arealkategorier

4.1 Mindre tilleggsareal
a) Formàlet med erueru er i tràd med gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan:
- Kan vedtas solgt i henhold til delegasjonsreglementet.
b) Formålet med erueru er i strid med gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan
- Slike søknader skal normalt ikke imøtekommes av administrasjonen. Unntak kan
gjøres dersom omsøkte areal har en klart uheldig/lite hensiktsmessig
arrondering/utforming.
c) Omsøkte eruerv omfatter kommunal eiendom hvor det finnes kommunaltekniske
installasjoner i grunnen :
- Slike søknader skal normalt ikke imøtekommes av administrasjonen.
- Kommunaltekniske ledningstraseer skal, dersom det ligger til rette for det, ha en
sikringssone på minimum 4 meter fra ytterste ledning.

4.2 Regulerte tomter
a) Formål med erueru er i tråd med gjeldende reguleringsplan:
- ßøp og salg for realisering av vedtatt reguleringsplan foretas administrativt.
- Dersom det er flere interessenter til samme areal, avgjøres saken ved loddtrekning
b) Formàl med erueru er i strid med gjeldende reguleringsplan:
- Slike søknader skal ikke imøtekommes av administrasjonen. Dersom søker særskilt
ber om politisk behandling, skal følgende legges til grunn:
- Søker må rette en forespørsel til planutvalget (TPN) om mulighet for omregulering av
området.
- Dersom planutvalget er positive utarbeides forslag til kontrakt som skal godkjennes
av formannskapet.
- Dersom planutvalget er negative oversendes saken formannskapet for endelig
avgjørelse.

4.3 Større arealer regulert gjennom kommuneplan, herunder delplan
a) Byggeområder i kommuneplanens arealdel kan, dersom kommunen selv ikke skal
regulere området, lyses ut for salg med bakgrunn i markedsverdi fastsatt gjennom
takst.
b) LNF - områder eller andre områder som trenger nærmere planmessig avklaring kan
i utgangspunktet ikke selges. Dersom eryerver ønsker å sikre rettighet til området før
det er foretatt endring av kommuneplan, kan det inngås opsjonsavtale på følgende
vilkår (ikke uttømmende):
- Tidsbegrenset til arealdelen er rullert.
- Erverver skal stå ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplan.
- lnnehaver av opsjonsavtalen gis førsterett til å erverve arealet til markedsverdi
fastsatt gjennom takst. Kontrakt ihht. kap. 3 må være inngått innen 1 år etter at takst
foreligger.
4.4 Bebygd eiendom
Bebygde tomter kan etter vedtak i formannskapet, selges til markedspris etter takst og
salgsprospekt

Vedlegg:
Ingen

Saksufre dning:
lnnledningsvis påpekes det at denne saken ikke omhandler prinsipielle forhold
omkring hvilke arealer/eiendommer kommunen skal eie eller avhende, men kun tar for
seg rutiner og retningslinjer omkring avhending eller salg av kommunal eiendom.
Eierskap vil eventuelt fremmes som egen sak senere
Fremlagte forslag til retningslinjer og rutiner bygger på å utarbeide rutiner og
retningslinjer fra andre kommuner.

Vurdering:
Saken fremmes fordi det er viktig at kommunen har klare rutiner og retningslinjer
omkring salg av kommunal eiendom.
Retningslinjene og rutinene skal bidra til åpenhet og likeartet behandling av saker slik
at det ikke stilles spørsmål omkring saksbehandlingen.

kr 451.000,- m/vedlegg

(3)
(a)

Bud fra Nuvsvåg Feriesenter AS på <Rabben> og <Barnebo> på kr 450.000,Bud fra Anette Jensen på <Barnebo> på kr 50.000,-

Andre soksdokumenter (ikke vedløgt):
(1)Tilstandsrapporter over Nuvsvåg skole, <Rabben> og <Barnebo>.
(2) Matrikkelrapporter over Nuvsvåg skole, <Rabben> og <Barnebo>.
(3) Budskjema utarbeidet av Loppa kommune

Søksutredning:
1. Kommunestyrets tidligere vedtak i saken
I

vedtak nr.2Ot3/293-l614/SEN av t7.06.2O13 vedtok Loppa kommune at

Nuvsvåg skole, barnehage og lærerboliger skulle legges ut for salg.
Bud på alle tre bygningene på kr 550.000,- fra Nuvsvåg Feriesenter AS ble mottatt og

akseptert av kommunestyret i Loppa.
Gjennomføringen kjøpet måtte imidlertid innstilles fordi kjøper ikke godtok å dekke
frakoblingskostnadene ved skolen, og det ble oppnådd enighet om at kjøpet måtte oppheves
På denne bakgrunn

7.

fattet Loppa kommunestyre den 13.6.2OL4 slikt vedtak

til ot det ved kommunestyrevedtoket av L7.06.2013 ble inngått
ovtøle om solg øv Nuvsvåg skole, barnehogen og lærerboligen for kr 550.000,- +

Loppa kommune viser

offentlige om kostninge r.

2.

Krov fremsott ¡ møte 6.mai gjengitt i møtereferatets pkt. 5(b) om at Loppa kommune

før overskjøtingen
av Nuvsvåg skole mã dekke alle kostnadene tilteknisk odskillelse av strøm- og vonnforsyning fra den

øvrige delen av bygningsmossen som Loppa kommune skol beholde, imøtekommes ikke.

3.

Etter ønske fra Nuvsvåg Feriesenter

AS

fristilles selskapet fro kjqpsovtalen slik ot denne bortfaller,

Etter dette var avtalen mellom Loppa kommune og Nuvsvåg Feriesenter AS om salg av
Nuvsvåg skole, <Rabben> og <Barnebo>> opphevet.
I samme

vedtak besluttet kommunestyret følgende

Dersom kommunestyret aksepterer ett av budene som er fremlagt i dette saksfremlegget, vil

skriftlig kjøpekontrakt bli forelagt kjøper til signering.
Deretter vil kontraktsmøte bli avholdt og kjgpesum innbetalt til sikkerhet for gjennomfgring
av teknisk frakobling av Nuvsvåg skole (forutsatt at skolen medfølger på kjøpet)
Deretter vil teknisk frakobling av skolen finne sted.
Videre vil adkomstrett for kommunen til grendehuset og bassenget blitinglyst før skolen
overskjøtes

til kjøper, samt adkomstrett og utbedrings til vannledning som ligger nedgravd

under Nuvsvåg skole og som naboene bak skolen får sin vannforsyning fra.
Deretter vil formell overskjøting av eiendommene finne sted herunder økonomisk oppg¡Ør,
i nn betaling av dokumentavgift og eventuelle a nd re tinglysn i ngsgebyr.
Rådmannen vil rapportere tilbake

til kommunestyret når denne prosessen

er fulført.

Vurdering:
Rådmannen har etter en samlet vurdering kommet til at det innstilles

til kommunestyret på at

Nuvsvåg Feriesenter AS sitt bud på kr 451.000,- for skolen, <Rabben> og <Barnebo> under ett,

aksepteres herunder kjøpers forbehold om at kjøpesummen skal dekke frakoblingskostnadene.

Dette da dette er det høyeste budet samt at hele eiendomsmassen da er avhendet, slik at
videre salgsarbeid og dertil ressursbruk ikke blir nØdvendig.
Dersom eiendommene fortsett skulle stått ubrukt, vil dette medført driftskostnader for

kommunen.
Ved at Nuvsvåg Feriesenter AS overtar denne bygningsmassen, fører dette til besparelsen av

vedlikeholdskostnader for Loppa kommune. Dette kan videre bidra til Økt næringsaktivitet
Nuvsvåg iform av fisketurisme, noe som rådmannen anser som svært positivt.

i

Kommunen slipper ved et salg av hele eiendomsmassen ytterligere vedlikeholdskostnader på
disse eiendommene, og får i stedet eiendomsskatt/kommunale avgifter på disse

eiendommene fra ny eier.
På denne bakgrunn

fremmer rådmannen innstilling til vedtak som fremgår av pkt I ovenfor

***

8. KOMMUNALE AVGIFTER:
Følgende årlíge kommunale avgifter påbeløper for eiendommene (2014-nivå):
Bygning 1: Kr 69.596,- per år.
Bygning 2zKr 8492,- per år.
Bygning 3z Kr 7820,- per år for den mínste leiligheta og kr 9216,- per for den største.
I

tillegg kommer feieavgift på kr 588,- per år per boenhet.

9. BYGGEÄR:
Bygning 1: Ca. år 1950.
Bygning 2: 1989.
Bygning 3: 1983.

10. SÆRLIGE FORHOTD:

Det er en forutsetning for kjøpet at kjøper også innbetaler kr 429.923,90- t¡l sikkerhet for kostnadene
med fysisk adskillelse av skolebygget som er kostnader kjøper er pliktig til å dekke.
Kommunen vil før overdragelsen besørge tinglyst adkomstrett over kjøpers eiendom, BygningL, for

svømmehallen/grendehuset som kommunen selv skal beholde. Loppa kommune vil også tinglyse rett
til tilgang tíl vannledning sorn går gjennom skolens tomtegrunn og under skolebygget. Kostnadene til
dette dekkes av Loppa kommune.

11. VISNING:

Etter nærmere avtale

12. SATGSMÂTE:

Eiendommene selges av Loppa kommune.
Oppglør vil skje av advokat/megler som Loppa kommune utpeker

iIÜI

16. SATGSBETINGEISER:

Eiendommene selges i den stand de fremstår i henhold tilAvhendingsloven $ 3-9.
Eiendommene er solgt uten bruk av megler.
Det gjøres oppmerksom på at bygningene ikke har vært i bruk på flere år og at vann/strØm har vært

avstengt. Loppa kommunes kjennskap til bygningenes tilstand er derfor svært begrenset og det v¡ses

til vedlagte tilstandsrapporter.
Kjøper oppfordres til â foreta grundig befaríng av eiendommene med assistanse fra byggteknisk
kyndig fagmann.

At eiendommen er solgt <som den er> i henhold ti! Avhendingsloven 5 3-9 innebærer at den er solgt i
den tilstand den er på visning supplert av tilstandsrapportene.
Salget følger prinsippene í Avhendinssloven:

eigedommen er selt som hon er eller med liknonde otterhold, har eigedommen likevel
mongel der defte føber av 95 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også møngel dersom han er i vesentlig
ringore stond enn kjøpdren hadde grunn til ã rekne med ut frå kjøpesumog tilhøva ellers>>.
5 3-9 <Endo

bakgrunn av dette oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i vedlagte tilstandsrapporter og
selv besiktige eiendommene sammen med byggteknisk kompetent person.
På

Alle vedlagte salgsdokumenter må gjennomgås grundig på forhånd av de som vil inngí bud.

17. SALGSDOKUMENTER:

Bygningene selges í henhold til de arealer og den stand som fremgår av medfølgende
tilstandsrapporter med tomtedokumenter utarbeidet av siv.ing. Pål Pettersen.
Det gjøres oppmerksom på at tilstandsrapportene er utarbeidet for noen måneder siden og at kjøper

selv er ansvarlig for å oppdatere seg på eventuelle forverringer i bygningenes tekniske tilstand.

Tilstandsrapportene er foretatt om vínteren med de visuelle begrensninger dette medførte for
takstmannen.
Kjøper oppfordres derfor til å foreta grundig befaring av eiendommene med assistanse fra
byggteknisk kyndig fagmann.
Det foreligger ikke plantegninger av Nuvsvåg skole, da disse gikk tapt i brannen på skolen for en del
år tilbake.

iEl

18. ANDRE DOKUMENTER
I

tillegg til tilstandsrapportene over de tre bygningene som Loppa kommune har lagt ut for salg under

ett, medfglger også andre dokumenter som utgiør salgsforutsetn¡nger som kj6per er bundet av og
som kjøper bør sette seg godt inn i før eventuelt bud fremsettes:
Disse er

fremlagt på Loppa kommunes hjemmesider

Disse dokumentene utgjØr en del av kontraktgrunnlaget som disse tre eiendommene selges í henhold

til.

**+

rEt

7. Underskrlfter møtereferat:
Det bekreftes med dette at rnøtereferatet giengir det som ble drøftet pämøte|i dag
og forutsetningene for at overdragelsen skal bli gjennomført:

For Nuvsvåg f,'eriesenter AS den 6.mai 2OL4.

an Olsen

Gunnar Olsen

For Loppa kommune:
û

Liv Beate Karlsen,
Fungerende ordfører

Olav Henning Trondal
Teknish sjef

Eskild Freibu,
Møtereferent/ advokat

/t-

è*t

z 0 üKT

Loppa kommune

BUDSIGIEMA
Jeg/vi gir føþende aøpa

'6¿zrn¿

bA

kommune.

of
"/t- / /
y'."¿( (<V

*Berøpet med bokstav"', .......... lL î:1 fr ..k
Budet

$ w ',ê.]Q....c.L.Q. g.t.L. ..tt
.

..

*....

201/+

i Nuvsvåg, Loppa

kg, Zç.f.

I tillegg kommer omkostninger: Dokumentavgilt2,S o/o av kjøpesunmen, tinglysingsgebyr
skjøte p.t. kr 1 548, eventuell notering av pantedokument, p.t. lr I 935,- pr stk. +
frakohlingskostnader.

Det tas forbehold om endringer av offentlige og eventuelt andre geþrer til enhver tid.
Undertegnede er \ient med at budet e¡ bindende for meg/oss når det er kommet
kommunes kunnskap,

tlærvære¡de bud er btndende for u¡derteglede ttl og ned

til loppa

u" .tg..ç.Ln^u.*r*.e{..,'^*k-

$ent med at budfristen minst må gjelde frem til neste komrrrunest5rremøte for å være
ryldig. Budaksept/avslag vil ikke bli tâtt stilling til før tidlþst i førstkommende

Jeg er

kommunestSrremøte.

Undertegnede er $ent med at eiendommen(e) selges som med,qAS-IS'r forbehold
fremlagte salgsdokumenter etter reglene i Avhendingsloven $ 3-9.

iht

Eiendommen(e) seþes uten bruk av megler, og $øper har undersøkelsesplilit med bista¡rd
av byggteknisk þndig fagmann før budinngivelse kan finne sted.
Undertegnede er, dersom budet gjelder kjøp av Nuvsvåg skole, \ient med de særfige
betingelsene som gielder mht betaling av frakoblingskostnader og forskuddsinnbetaling av
disse ved kontraktsignering.

For at budet skal anses som ryldig må det opplyses om føleende:
FITTAfl SIERIIf GSPT"AI{ :

Egenkapital

IÉn-

l* 50 c'aa ,'
kr -.
kr...."........

t'

kr 5Cr tâ?
Finansiering bekreftes hos:

Tlf.

Undertegnede er innfors!ått med at budet er bindende.

n^to.
&.2.4. : /.(
Adresse:

Navn/under swxt -/.(.?.:ffi'

?.¿U.¿{*.u.s.(åg......m.a¡beid ?36f.W?.(.

]oøno......
u.
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Avgiftsregulativ fot Loppa havnedistrikt 2015 vedtatt av Loppa kommunestyre i møte
ftedag 17.12.2015.
1. Alminnelige bestemmelser

1.1

Formål

Havneavgiftene skal sammen med havnas øvrige inntekter (vederlag) bringe til veie de midler Loppa
Havn trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg og installasjoner
m.v. Basis for avgiftene skal være Loppa Havn sine kostnader og utgifter.

1.2

Hjemmel

Avgiftene er fastsatt etter lov om havner og farvann av 17.apr112009 nr.l9, se punkt 8, og forskrift
20.12.2010 nr.176211760/1761om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgifter/vederlag.

1,3

Straffeansvar

Med bøter straffes den som fortsettelig eller uaktsomt unndrar seg betaling av gyldig vedtatte
havneavgifter. Manglende vederlag innkreves etter de privatrettslige regler.

1.4 Avgiftsomrâde
Avgiftsområdet ligger innenfor Loppa havnedistrikts grenser. Havnedistriktets grenser i sjøen fastlegges
av Fiskeridepartementet, mens havnedistriktets grenser på land fastsettes av kommunestyret.
Avgiftsområdets begrensninger fastsettes i eget vedtak.

1.5

lnnkreving av havneavgifter

Havneavgiftene kreves opp innenfor avgiftsområdet og gjelder for bruk av farvannet, alle offentlige
kaier og arealer som eies av Loppa kommune. Oppkreving og beregning skal være i samsvar med dette
regulativ.

1.6

Regulering av takster m.v.

Havneavgiftene gjelder i budsjettåret. Avgiftene skal ikke forhøyes i perioden med mindre det oppstår
vesentlig endrede forhold som kan føretil at det oppstår underskudd.

1.7

Opplysningsplikt for havnebrukere og private kaieiere

Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi havnevesenet de opplysninger som er nødvendig for å
beregne og innkreve avgiftene. Loppa Havn skal gi pålegg til havnebrukeme og private kaieiere om å gi
slike opplysninger som er nevnt ovenfor.

Rapportering av godsmengde over offentlige og private kaier skal foretas fortløpende for hvert anløp, og
senest 5 virkedager etter skipets avgaî5. Opplysningene skal oversendes Loppa Havn på dertil bestemt
skjema. Skjemaet skal innholde opplysninger om mengde av hvert enkelt vareslag losset og lastet,
lastebærere samt laste- og lossehavn.
Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi Loppa havn de opplysninger som er nødvendig for
havnens planlegging og drift.

Dersom det unnlates å etterkomme pålegg som gis av Loppa Havn kan de straffes etter bestemmelse i
Lov om havner og farvann.

1.8

Oppkreving av vareavgift

Ved bruk av Loppa kommunes kaier, arealer og innretninger, kan havnestyret pålegge skipsekspeditør,
agenter eller megler å oppkreve vareavgift på vegne av Loppa Havn mot særskilt godtgjørelse.

1.9

lkrafttredelse, opphevelse

HavneregulativetforLoppakommune trerikraftfra01.01.2015,jf.K-vedtakavl7.l2.20l5.

2.

Havneavgifter

2.1 Anløpsavgift
2./.1

og vederlag for bruk av kaier.

Beregningsgannlagfor anløþsauglft

Anløpsavgiften som skal betales av fartøyet og beregnes på grunnlag av:
-F artøy ets

bruttotonn.

2.1.2

Regulatív fot btuk av kaiet vederlag og anløpsaugift.
Et hvert fartøy med de unntak som er nevnt i pkf 2.1.4 skal betale anløpsavgift etter følgende

satser:

F¡skefartøy/og andre fartØy

Anløps

Totalt Per

Kai

Totalt Per,

lntervall BT

avqift

intervall

vederlao

intervall

0-300

0,64

192

1,02

306

300-600

o.57

171

0.95

285

600-2000

0,27

378

0,84

1176

2000-4000

0.44

880

0.81

1620

>4000

0,27

2.1.3

0,67

Anløpsaugftene erleges etterfølgende,ërinrier

Anløpsavgiff/vederlag for bruk av kaier erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp
innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn.

a.

For fartøyer som anløper havnen hyppig, kan kommunestyret bestemme at det bare skal betales
avgift for et bestemt antall anløp i en kalendermåned. Det kan dessuten fastsettes månedsavgift.
Havnestyret kan ut fra en samlet vurdering inngå særavtale med større faste brukere.

b.

Fartøy som hovedsakelig oppholder seg i Loppa havnedishikt (avgiftsområde) uten å forlate
avgiftsområde, betaler avgift for sin bruk av farleden. Avgiften regnes på årsbasis, ogbør
skjelnes mellom fartøyer i stadig fart og henleggende fartøy.

o
tr

Fartøy mellom

12-20 meter 1(r.I

434,-.

Minste størrelse for oppkreving av anløpsavgift er 12 meter.

c.

Fartøy som oppholder seg i havnen mindre enn2 timer, uten å laste eller losse, eller tar ombord
skipsfornødenheter eller passasjerer betaler V, anløpsav gift.

d.

Sjøfly som lander i havnen skal betale en anløpsavgift pr Kr. 120,- pr landing.

2.1.4

a.
b.

Frital<for anløpsauSlft/ uederkgflr bra,þ au kaier.
Fartøy som passerer avgiftsområdet uten ilanløpe havnen
Fartøy som anløper havnen på gunn av skade eller nødstilstand når oppholdet ikke varer over 2
døgn ogfartøyet herunder ikke laster eller losser eller tar om bord skipsfornødenheter eller
passasjerer.

c.

Ambulansebåter, redningsfartøyer,bergingsfartøyer og isbr¡ere under utførelse av sin
virksomhet.

d.
e.

Orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske, jf. $ 5 i Forskrift til lovens $ 22.
Minste størrelse for fartøy for oppkreving av anløpsavgift er 15 meter.

2.2 Vederlag for bruk av kaier
2.2.1

Beregningsgrunnlagþr uederlagfor brak aa kaier

Beregningsgrunnlaget for vederlag bruk av kaier er som for anløpsavgiften-kfr.2.7.2.

2.2.2

Regulatiaþr aederlag brak au kaier

Fartøy med unntak av de som er nevnt under pkt.2.2.4, skal erlegges kaiavgift etter følgende satser når
de benytter offentlig kai:

Det fastsettes en minsteavgift på Kr. 200,- pr. døgn.

2.2.3 Vederlagþr

þrzk

aa kaier erlegges etterfølgende kriterier

Vederlag for bruk av kaier svares pr. påbegynt døgn (liggetid). Liggetiden regnes frafartøyet legger
og inntil det går fra kai. Det betales dog alltid vederlag for bruk av kaier for minst eTt døgn.
Oversk¡ende del av døgnpä 6 timer og eller mer regnes for I døgn.
For fartøy som etter ordre fra havneoppsynet må forhale fra kaien for å gi plass for annetfartøy og
deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyethele tiden har ligget ved kaien.

til

Etfartøy som fortøyer på siden av et annet fartøy som ligger ved kaien, skal betale vederlaget som om
skipet var fortøyd til kaien.

2.2.4 Frita,kflr

uederlagfor brule aa kaier.

Orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske er fritatt for vederlag for bruk av kaier.

2.3 Trafikkavgift
Det oppkreves ikke trafikkavgift for är 2015.

2.4 Vareavgift
2.4./

Beregningsgrannlagfor uareaugft

Vareavgiften kreves opp innenfor Loppa Havns grenser og gielder varer som losses eller lastes over
Loppas offentlige kaier.
Beregningsgrunnlaget for vareavgiften er varens brutto vekt i metrisk tonn inkludert emballasje.
Volumgods regnes om til vektenhet 2,0 m3: 1 tonn, dog aldri mindre enn varens vekt.

2.4.2

Regalatiufor uareaugft

Regulativet for beregning av vareavgiften framgår av tabellen nedenfor.
Regulativ fot vateavgift

Alle stykkgodsvarer
Bulkgods som ikke er
spesifisert nedenfor

Vareavgift (kr)

20.-lr pr. tonn
8.- kr pr. tonn

Spesialgods

E
o

Arbeidsbrakker
Husseksjoner

280 pr. stk
350 pr. stk

Containere

tr
tr
tr
tr

a.

10

fot

20fot
25 fof
40 fot

90,00
180,00
210,00
400,00

pr.
pr.
pr.
pr.

stk
stk
stk
stk

Med Stykkgods menes gods som er emballert, palletert, stuet i containere, eller enheter stuet
løst i lasterom.

b.

2.4.t

Med Bulk menes bulkgods (tørt eller flytende) som er uemballert og løst stuet direkte i
lasterom.
Kriterier þr beregning au uareaugften

b.

Vareavgiften gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen og som føres over
Loppas offentlige kaier.

c.

Varer som ankommer havnen medfartøy og videresendes med fartøy, ilegges vareavgift ved
inngående. For varer som videresendes til utlandet ilegges i stedet vareavgift ved utgående.

d.

Vareavgift erlegges også varer som overføres et fartøy til et annet uten å passere kaianlegget,
hvis et av fartøyene ligger ved en offentlig kai. Avgiften oppkreves med 1/3 av hva som er
bestemt for varer som føres over kaien.

e.

Vareavgiften for inngående varer påhviler varemottaker, og for utgående varer påhviler avgiften
varesender.

f.

2.4.4

Transportoperatører, meglere og ekspeditører plikter fortløpende å oversende oppgaver over
lastemengde for hvert skipsanløp på dertil bestemt skjema. Oppgavene skal innholde
opplysninger om mengde av de forskjellige vareslag, lastebærere samt laste- og lossehavn.

Fritakfor uareaugft

a.

Passasjerers bagasje.

b.

Proviant, olje og skipsfornødenheter til eget bruk

2.5

Isavgift

Det oppkreves ingen isavgift for år 2015.

2.6 Passasieravgift
Det oppkreves ingen passasjeravgift for är 2015

3

Vederlag

3.1 Vederlag for bruk av kai og havnearealer
Havnestyret kan kreve vederlag for alle tjenester, og for all bruk av andre arealer og alle særlige
havneinnretninger i havnedistriktet som ikke dekkes gjennom havneavgiftene.

3,2

Vederlag overliggende varer

Varer eller gods må bare legges påL de steder som havnevesenet anviser. Varer som losses på
havnevesenets arealer eller kaier eller innlegges i dets skur, kan ligge avgiftsfritt i 48 timer fra den tid
skipet har avsluttet lossingen.

Tillater havnevesenet at varene ligger lengre enn 48 timer, betales for den overstigende tid en
opplagsavgift jfr. prising av opparbeidede næringsareal.
Er varene ikke hentet innen overnevnte 48 timer, kan havnevesenet la dem transportere vekk til
mottakeren for dennes regning og risiko. Blir slike varer ikke hentet innen 3 måneder, kan havnevesenet
selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring.
Havnevesenet er uten ansvar for varer som er henlagt på dets arealer, kaier eller skur.

3.3 Terminalvederlag
Varer som transporteres landverts, og hvor havnens arealer eller varelager benyttes til på-, avlasting
eller omlasting, skal betale et vederlag etter samme satser og regler som bestemt for vareavgiften, jf. pkt
5.

3.4 Vederlag for innkjøring
Vogner som på- eller avlaster på havnens arealer skal betale et vederlag for hver innkjøring etter
følgende satser:

Utsetting av fortøynin g
Båt med en mann
Båt med to mann

a.
b.

Det beregnes alltid minimum

1

742,00
7 634,00

2 622,00
time. Utenom ordinær arbeidstid beregnes tillegg for overtid

Bruk av taubåt må bestilles minst

1

døgn før bruk.

3.10 Flytebrygger (marina)
Alle fartøyer skal betale vederlag for havnevesenets flytebrygger (marina) etter følgende

satser:

Flytebrygge helårs
Regulæt avgiftssats pr åt (kt)

Fartøy inntil 7 meter
Fartøy mellom 7-10 meter
Fartøy mellom 10- 13 meter

Sommerplasser videreføres

4854,15

8698,2
12177,9

i 2015 i Øksfiord, Nuvsvåg og Bergsfiord med

en pris

kr.3250,-

Leiesatser for båter/gjestebåter fra 0 til 13 meter kr 130,- pr døgn inkl. strøm og vann. For
liggeplass utover en uke kr 550,- pr uke. Liggetid over 6 timer regnes eft døgn.

3.11 Prioritet
1. For fast plass i faste kommunale

2.

3.
4.

kaier skal fiskefartøy registrert i Loppa ha
førsteretten. Definert som fartøy eid av fiskere registrert på blad A og B i
fiskermanntallet.
Ved tildeling av fast ledig båtplass har næringsutøvere for båtutleie
firmaregistrert i Loppa kommune fortrinnsrett for tildeling av båtplass foran
innbyggere folkeregistrert bosatt i Loppa kommune. Sist nevnte næringsgruppe
kan også fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Loppa

kommune.
Innbyggere folkeregistrert bosatt i Loppa kommune har fortrinnsrett til å få
tildelt fast liggeplass for båt. Folkeregistrerte bosatte i Loppa kommune kan
fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Loppa.
Ved overdragelse av båt som har fast liggeplass må ny eier som ønsker båtplass
søke på ordinært vis, og må undergis prioriteringsbestemmelsene.

3.12 Betalingsregulativ for spesre/ bruk av sjøområder
Spesialfartøyer, produksjonsskip, L'ranfarløyer, arbeidsprammer, flåter og lignede som ankrer opp
innenfor havnedistriktet grenser, betaler i tillegg til anløpsavgift, jf pkt. 2.2 etvederlag pr. døgn etter
nærrnere avtale med havnevesenet i hvert enkelt tilfelle.

For uþlassering av oppdrettsanlegg eller arbeid som legger beslag på støne sjøarealer innenfor
havnedistriktet, betaler et vederlag etter nærmere avtale med havnevesenet i hvert enkelt tilfelle.
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Nytt formular for leieavtaler i våre småbåthavner
Vedtak

i Loppa Havneutvalg - 03.12.2014

Dagens leieavtaler hvor Loppa Havn KF er en part sies opp. Det vedlagte formular for
leieavtaler i våre småbåthavner vedtas, og det inngås nye leieavtaler hvor Loppa kommune er

part.
Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:
Dagens leieavtaler hvor Loppa Havn KF er en part sies opp. Det vedlagte formular for
leieavtaler i våre småbåthavner vedtas, og det inngås nye leieavtaler hvor Loppa kommune er

part.

Vedlegg:
Forslag til ny leieavtale
Leieavtale hvor Loppa Havn KF er part

Saksutredning:
Loppa Havn KF ble awiklet som eget selskap med virkning fra 30.06.2014, jmf.
Kommunestyrets vedtak 17/I4 Awikling av Loppa Havn KF. Videre foreslår administrasjonen
at det innarbeides kriterier for tildeling av plasser i småbåthavnene. Om dette blir vedtatt så må
det innarbeides i alle leieavtalene som gjelder småbåthavnene.

Vurdering:
Administrasjonen legger derfor frem et nytt forslag til formular for småbåthavnene i Loppa.
Kontraktene hvor Loppa Havn KF er part sies opp janfør avtalens $ 4 oppsigelse. Sammen
med varslet sendes det ut et nytt kontraktsformular.

LEIEAVTALE
for
BÅTPLASS VED F'LYTEBRYGGE

PARTER
Utleier: Loppa kommune, Pørkveíen 1-3, 9550 Øksftord, Org.nr 974793199
1

Født/ org:

Leietaker:
Adresse.'

2
Båtplass.' Flytebrygge

LEIEFORHOLDET GJELDER

i xxx

P/øss

nr: x

Beskrivelse av båtplass: Betongbrygge med stålutriggere.
Fortøyningsfester følger brygga, øvrigfortøyningsutstyr holdes av leietaker, se også $ 7

OVERLEVERING AV BÅ.TPLASSEN
Utleier skal til avtalttid stille båtplassen til leietakerens rådighet i ordentlig stand. Leietakeren
skal undersøke båtplassens tilstand og må klage på eventuelle mangler innen 7 dager etter
forholdet for
overtakelse. Ellers
4

LEIEFORIIOLDETS VARIGHET

Leieforholdet starter den:
Hver av partene kan si opp leieforholdet med minst

l-

en måneds varsel.

5 LEIEBETALING
pr.
måned.
Leiesummen er kroner: XXX,-

Leien betales etter faktura til: Loppa kommune, Parkveien 1-3, 9550 Øksfjord
Det kan gjøres avtale om trekk vialørnhvis leietaker er kommunalt ansatt.
Belysning er inkludert i leiesummen, snørydding av gangvei og brygge utføres av leietakerne
Leie reguleres årlig i henhold til havnevesenets regulativer. Leietaker varsles minst en måned
før leien økes.
S 6 UTLEIERENS PLIKTER
Utleier skal sørge for at anlegget til enhver tid er i ordentlig stand, og at båtplassen er forsvarlig
vedlikeholdt.Utleier skal forestå alt vedlikehold av anlegget som er nødvendig for at båtplassen skal
holde kontraktsmessig stand i den tiden leieforholdet varer. Dette gjelder med unntak av de
vedlikeholdsplikter som er lagt til leietakeren i $ T.Leietakeren har ellers enerett til bruk av båtplassen.
Det tas forbehold om regulering og omfordeling av båçlassen når dette anses som nødvendig jamfør
prioriterte søkere.

$ 7 LEIETAKERS

PLIKTER

Leietakeren må straks melde i fra til utleier om skade som må repareres med en gang. Hvis nødvendig
plikter leietakeren selv å reparere skaden, eller legge ut for reparasjonen.

Leietakeren må ikke uten utleierens samtykke foreta forandringer i båtplassen. Ved ekstreme
værforhold plikter leietaker selv å vurdere flytting, og foreta flytting av sin båt til sikrere
lokalitet for å unngå skade på egen eller andres eiendom, båsen skal da sikres med tau mellom
utriggeme ytterst i båsen. Det er forbudt å dumpe avfall i havneområdet. Det er forbudt å
henlegge småbåter og/eller andre ting på flytebryggene - som forøvrig til enhver til skal være
ryddige. Dette gjelder også rydding av sne jmf. $5
Båter som ligger ved fl¡ebrygga må være forsvarlígfartøyet med minst to fortøyninger forut
og akter, slik at båten alltid ligger klar av fl¡ebrygga. Fortøyningen må ha en tykkelse på minst
1 6 mm for båter under 20 foL og minst 20 mm for båter over 20 fot eller tilsvarende styrke på
tauet. Båter pä20 fot og støne skal i sin fortøyning bruke godkjente strekkavlastere. Båter
skal være utstyr med tilstrekkelig fendere som skal hindre skade på utligger ogleller andre
båter. Småbåter fortøydtil hovedfartøy ved flytebrygge tillates ikke. KaiplassnuÍr.mer skal stå
merket tydelig på alle båter som er tildelt plass ved flytebryggalhavna, også jollen skal merkes.
Båter som ikke er merket eller registrert i h.h.t reglene i denne paragraf eller ligger uten at
avgift er betalt, kan uten videre løftes på land for eierens regning og risiko. I det tilfelle at
eieren ikke betaler utgiftene, vil Loppa kommune utøve tilbakeholdsrett i båten og om
nødvendig gj ennomdrive tvangssalg.

8

Leietaker kan ikke fremleie

til

FREMLEIE

andre, med mindre annet er avtalt med utleier.

UTKASTELSE
Utleier kan uten videre oppheve leiear,.talen og kreve leietaker fiernet hvis leien eller avtalt
tilleggsytelser ikke blir betalt innen 14 dager etter 1. gangs skriftlig purring etter at faktura er
sendt.

10 TILBAKELEVERING AV BÅTPLASSEN
Båtplassen skal være i samme stand som ved innfl¡ting, bortsett fra den forringelse som følger
av vanlig slitasje og elde. Godtar ikke utleier båtplassens tilstand skal leietaker så fremt mulig
gis anledning til å rette forholdetfør et økonomisk ansvar eventuelt gjøres gjeldende.
11 VEDTAKELSE AV DENNE AVTALE
Utleier og leietaker vedtar alle punktene i kontrakten.
Leiekontrakten fylles ut i to eksemplarer. Utleier og leier beholder et eksemplar hver.

den .. ....1...... 20....

For leietaker

Øksfiord den . .....1......20....

For utleier

^-.

ctö

Loppa Havn KF

-

LEIEAVTALE
for

nÅrpr,¡.ss vED FLYTEBRYGGE
1 PARTER

Utleier: Loppa Havn KF, Parkveìen 1-3, 9550

Øksfiord, Org.nr 884 364 132
Født/ org:

Leietaker:
Adresse.'
2

LEIEFORHOLDET GJELDER

Båtplass.' Flytebrygge i Øksfiord
Beskrivelse av båtplass: Betongbrygge med stålutriggere.

P/øss

nr:

I

Fortøyningsfester følger brygga, øvrig fortøyningsutstyr holdes av leietaker, se også $ 7

ovERLEvERrNc

.q.v BÅTpLASSEN
Utleier skal til avtalttid stille båtplassen til leietakerens rådighet i ordentlig stand. Leietakeren
skal undersøke båtplassens tilstand og må klage på eventuelle mangler innen 7 dager etter
overtakelse. Ellers
forholdet for
4

LEIEFORHOLDETS VARIGHET

Leieforholdet starter den:
Hver av partene kan si opp leieforholdet med minst 1- en måneds varsel.
5 LEIEBETALING
måned.

XXX'- pr.
Leien betales etter faktura til: Loppa Havn KF, Parkveien 1-3, 9550 Øksfjord
Leiesummen er kroner:

Det kan gjøres avtale om trekk vialønn hvis leietaker er kommunalt ansatt.
Belysning er inkludert i leiesummen, snørydding av gangvei og brygge utføres av leietakerne.

Leie reguleres årlig i henhold til havnevesenets regulativer
Leietaker skal varsles minst en måned før leien økes.

S 6 UTLEIERENS PLIKTER
Utleier skal sørge for at anlegget til enhver tid er i ordentlig stand, og at båþlassen er forsvarlig

vedlikeholdt.

Utleier skal forestå alt vedlikehold av anlegget som er nødvendig for at båtplassen skal holde
kontraktsmessig stand i den tiden leieforholdet varer. Dette gielder med unntak av de
vedlikeholdsplikter som er lagt til leietakeren i $ 7.
Leietakeren har ellers enerett

til bruk av båtplassen

$ 7 LEIETAKERS PLIKTER
Leietakeren må straks melde i fra til utleier om skade som må repareres med en gang. Hvis nødvendig
plikter leietakeren selv å reparere skaden, eller legge ut for reperasjonen.

Leietakeren må ikke uten utleierens samtykke foreta forandringer i båtplassen. Leietaker plikter
påfører skade på brygea. Ved ekstreme værforhold plikter leietaker selv å vurdere flytting, og
foreta flytting av sin båt til sikrere lokalitet for å unngå skade på egen eller andres eiendom,
båsen skal da sikres med tau mellom utriggeme ytterst i båsen.
8

Leietaker kan ikke fremleie båtplassen

til

FREMLEIE

andre, med mindre annet er avtalt med utleier

UTKASTELSE
Utleier kan uten videre oppheve leieavtalen og kreve leietaker fiernet hvis leien eller avtalt
tilleggsytelser ikke blir betalt innen 14 dager etter 1. gangs skriftlig purring etter at faktura er
sendt.

10

TILBAKELEVERING AV BÅTPLASSEN

Båtplassen skal være i samme stand som ved innflytting, bortsett fra den forringelse som følger
av vanlig slitasje og elde. Godtar ikke utleier båtplassens tilstand skal leietaker så fremt mulig
gis anledning til å rette forholdet før et økonomisk ansvar eventuelt
eldende.
11 VEDTAKELSE AY DENNE AVTALE
Utleier og leietaker vedtar alle punktene i kontrakten.
Leiekontrakten fylles ut i to eksemplarer. Utleier og leier beholder et eksemplar hver

den .. ....1......20

For leietaker

Øksfiord den ....../.

For utleier

20
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Kommunereform - Lokal prosess
Vedtak i Formannskap - 03.12.2014
Loppa kommunestyre vedtar å utrede kommunereformen sammen med nabokommunene
Kvænangen, Kautokeino og Alta. Utredningsarbeidet finansieres med midler fra Fylkesmannen
og departementet.
Enstemmig vedtatt.

Sammendrag
Kommunenehar fånt utredningsplikt i forhold til framtidig kommunestruktur og fylkesmennene
er gitt et særlig ansvar for å igangsette prosesser i de ulike fylkene. KS vil også være en viktig
bidragsyter i arbeidet. Det er videre klart at fylkesgrensen ikke skal være til hinder for å slå
sanìmen kommuner.
Loppa kommunestyre har i den forbindelse i møte den 23.september vedtatt å oppnevne en
arbeidsgruppe. Partiene i Loppa kommune valgte sin representant til gruppa. Ordfører er valgt
som leder av arbeidsgruppa og rådmannen er prosjektleder.

Etter anmodning fra kommunene i Vest-Finnmark tok Alta kommune initiativ til å samle
nabokommunene til elmøte i Alta 7. november. Målsettingen med møte 7. november 2014 var
äfäi gangsarntalerldrøftinger om videre prosess, avklare forventninger, samt om kommunene
skal gå videre med konkrete utredninger vedrørende fordeler og ulemper ved en eventuell
sammenslåing alene eller sammen med andre. Arbeidsgruppa deltok på dette møtet.Fra
administrasjonen møtte ass.rådmann.

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar å utrede kommunereformen sammen med nabokornmunene
Kvænangen, Kautokeino og Alta. Utredningsarbeidet finansieres med midler fra Fylkesmannen
og departementet.

Vedlegg:
Notat framøte i Alta T.november

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) :
Ingen

Saksutredning:
Arbeidet med en kommunereform er igangsatt. Reformen ble varslet i Regjeringens
tiltredelseserklæring og Regjeringen fremmet i forbindelse med kommuneproposisjonen et
opplegg for reformen. I dette redegjøres for bakgrunn, målsettinger, prosessplan og
virkemidler.
Regjeringen presenterte i kommuneproposisjonen (Prop. 95 S) våren 2014 et opplegg for en
kommunereform. Merknadene fra stortingsbehandlingen viser at reformen har oppslutning fra
et

flertall i Stortinget.

Kommunene har fått utredningsplikt i forhold til framtidig kommunestruktur og fylkesmennene
er gitt et særlig ansvar for å igangsette prosesser i de ulike fylkene. KS vil også være en viktig
bidragsyter i arbeidet. Det er videre klart at fylkesgrensen ikke skal være til hinder for å slå

saÍìmen kommuner.
Departementet vil utarbeide et opplegg for spørreundersØkelser som kommunene vil få tilbud om å
bruke i høringen av innbyggerne, som et alternativ til folkeavstemnínger, Departementet vil dekke inntil
100 000 kroner til hver kommune til informasjon og høring av innbyggerne. Kommunene velger selv om
de vil bruke spørreundersøkelsene eller ha folkeavstemninger, eller gjøre begge deler. Det er viktig at
innbyggerne blir hørt,
I tillegg til dette vil hver kommune i Finnmark få kr. 45 000,-

Fylkesmannen i Finnmark startet prosessen i Finnmark 8. og 9. september 2014. På dette møtet
deltok samtlige kommuner i fylket. På dette møte|ble det oppnådd enighet om at Alta
kommune skulle forplikte seg til å ta kontakt med 4 nabokommuner. Dette var i utgangspunktet
Kvænangen, Kautokeino, Loppa og Hasvik.
Hasvik kommune har i etterkant gitt tilbakemelding om at de ikke ønsker å delta i samtaler
vedrørende kommunereformen. De ønsker ãkjøre

etawrctløp.

Målsettingen med møte 7 . november 2014 var å få i gang sarÍalerldrøftinger om videre
prosess, avklare forventninger samt om kommunene skal gå videre med konkrete utredninger

vedrørende fordeler og ulemper ved en eventuell sammenslåing alene eller sammen med andre
Arbeidsgruppa deltok på dette møtet. Fra administrasjonen møtte ass.rådmann.

Oppsummering fra møte 7. november

- veien videre

Møte7. november 2014 mellom kommunene Alta, Kautokeino, Loppa og Kvænangen var godt
og konstruktivt.
Representasjonen fra de enkelte kommunene var tverrpolitisk, noe som gjorde at det fremkom
ulike synspunkter på kommunereformen. Mange er skeptisk til konsekvensene av reformen,
mens andre så nye muligheter i en mer robust kommunestruktur.
Ingen av kommunene hadde et klart mandat fra Kommunestyret vedrørende videre

forhandlinger. Det fremkom likevel en klar holdning om at kommunene ønsket en videre
dialog, samt en felles utredning av kommunereformen og konsekvenser for den enkelte
kommune.
Kvænangen kommune kom med en konkret tilbakemelding om at de ønsker et separat møte
med Alta kommune i januar 2015. Alta kommune vil følge opp denne henvendelsen, og
invitere kommunen til et møte i slutten av januar.

Alta kommune hadde etmøte med kommunalminister Jan Tore Sanner 24. november 2014. Der
fremkom det at dersom kommunene skal være sikret å beholde alle regionalpolitiske
virkemidler etter en eventuell sammenslåing, må det foreligge et forpliktende vedtak om
sammenslåing innen sommeren 2016.
Møte konkluderte videre med følgende:

o

Kommunene har en utredningsplikt i forhold

o
o

rekke verktøylhlelpemidler som
Det er et ønske om at kommunene skal gjennomføre denne utredningsplikten sammen.
Før dette eventuelt starter opp må det foreligge et vedtak fra de respektive

til kommunereformen. Det
kommunene kan bruke i dette arbeidet.

er utarbeidet en

kommunestyrene. Dette må være på plass innen første kommunestyremøte på nyåret.

o

Det opprettes ei prosjektstilling, som er ansvarlig for koordinering og gjennomføring av
prosessen

o
o

Stillingen finansieres av skjønnsmidler fra Fylkesmannen, midler fra departementet
samt at det er mulig å søke om prosjektmidler fra Fylkesmannen i Finnmark.
Det skal videre innhentes ekstern kompetanse

blir objektiv og balansert.

til utredningsarbeidet, slik at utredningen

o

Fylkesmannen har opprettet ei prosjektstilling som skal lede og koordinere
kommunereformarbeidet i Finnmark. Denne prosjektlederen skal benyttes som rådgiver
og ressursperson

o

i utredningsarbeidet.

Alta kommune påtar seg en samordningsrolle inntil prosjektet eventuelt er kommet på
plass. Rådmennene

o
o

i de respektive kommunene får i oppdrag å organisere prosjektet.

Det må utarbeides en prosjektplan med organisering og styringsgruppe.
Utredningsprosjektetbør være igangsatt innen mars 2015, og sluttrapport levert innen
utgangen av 2015.

Vurdering:
Loppa kommune må vurdere å avklare om utredningsplikten skal gjennomføres alene eller
sammen med andre kommuner. Pämøtet i Alta kom det frem et ønske om at kommunene skal
gjennomføre denne utredningsplikten saÍrmen. Før dette eventuelt starter opp må det foreligge
et vedtak fra de respektive kommunestyrene. Dette må være på plass innen første
kommune s tyrcmøte på nyåret.

NOTAT - KOMMUNEREF'ORMEN
Til: Politisk og administrativ ledelse i Alta kommune, Kvænangen
kommune, Kautokeino kommune og Loppa kommune
Innledning
Arbeidet med en kommunereform er igangsatt. Reformen ble varslet i Regjeringens
tiltredelseserklæring og Regjeringen fremmet i forbindelse med kommuneproposisjonen et
opplegg for reformen. I dette redegiøres for bakgrunn, målsettinger, prosessplan og
virkemidler.
Regjeringen presenterte i kommuneproposisjonen (Prop. 95 S) våren 2014 et opplegg for en
kommunereform. Merknadene fra stortingsbehandlingen viser at reformen har oppslutning fra
et flertall

i Stortinget.

i forhold til framtidig kommunestruktur og
fulkesmennene er gitt et særlig ansvar for å igangsette prosesser i de ulike frlkene. KS vil
også være en viktig bidragsler i arbeidet. Det er videre klart at fylkesgrensen ikke skal være
til hinder for å slå sammen kommuner.
Kommunene har fått utredningsplikt

Kort om kommunestrukturen
Dagens kommunestruktur ble i det alt vesentlige etablert på 1960-tallet basert på Scheikomiteens anbefalinger, Etter det ble noen få av de sammenslåtte kommunene delt igjen. På

slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet har det vært sammenslåinger i en del
større byområder. Etter årtusenskiftet har det vært 7 frivillige kommunesammenslåinger. Den
siste av disse er sammenslåingen av Bjarkøy og Harstad kommuner pr, 01.01. 2013.I dag er
det 428 kommuner i Norge.

Begrunnelsen for en kommunereform
Regjeringen og stortingsflertallet begrunner kommunereformen med at kommunene de siste
S0-årene har fâtt stadig flere oppgaver og økt ansvar. Kommunene er i dag kanskje de mest
sentrale aktørene i løsningen av viktige samfunnsoppgaver. Det stiller store krav til
kommunene. I tillegg må kommunene være i stand til å håndtere nye velferdsoppgaver i
framtiden. Regjeringen peker spesielt på følgende utfordringer for kommunene på kort og
lang sikt:
B qfo I kni n g s utv i kl i n g e n

Siden 1970har befolkningen iNorge øktmed 1,2 millioner innbyggere 132%o. Siden 1985
har veksten værtpä22 %. Denne veksten er imidlertid ujevnt fordelt både mellom landsdeler

og i forhold til kommunestørrelse. Folketallet har økt betydelig i de største kommunene, mens
kommuner under 4000 innbyggere har opplevd en sterk nedgang.
Alderssammensetningen varierer også mellom kommunene og med kommunestørrelse. I 1985
utgjorde antall innbyggere over 67 är omlag 16,5 % av befolkningen både i kommuner som
nå har under 4000 innbyggere (gjennomsnitt) og i Bergen og Oslo. 12013 hadde andelen eldre
økt i alle kommunegrupper bortsett fra i de fem største kommunene. For Bergen og Oslo var
andelen over 67 år redusert til vel 1l pst. i 2013, mens gjennomsnittet for kommuner med
under 4 000 innbyggere var økt til vel 18 pst. De siste femten årene har kommunene vært
gjennom en periode der antall eldre har vært relativt stabilt. Fram mot 2040 vll antall eldre
over 67 år fordobles. Denne utviklingen vil innebære en betydelig økning i andelen eldre i alle
grupper av kommuner i tiårene framover. Det medfører igjen økte utgifter til blant annet
pensjoner, helse og omsorg, og vil være en utfordring for offentlige budsjetter.
Sentraliseringen
Siden den siste store endringen i kommunestmkturen på 1960-tallet har

vi opplevd

en

betydelig sentralisering av befolkningen.
Befolkningsveksten i byområdene er ventet å holde seg høy. Her vil også den regionale
integreringen fortsette i form av øktpendling og utvidelse av tettstedsområder rundt byene.
Sentraliseringen vi har sett de siste 30 årene vil trolig fortsette. For distriktskommunene vil
innvandring kunne bidra til å opprettholde folketallet, men prognosene er usikre.
En sterk driver for sentraliseringen er kunnskapssamfunnet. Utdanningsnivået i Norge har økt
markant siden 1970. Andel med høyere utdanning i aldersgruppen20-66 år utgiorde 30 % i
2012 mot7,4 yo i 1970. På landsbasis studerer over haþarten av studentene utenfor
hjemfflket. Søkere utenfor universitetsfulkene er mest mobile, mens ungdom i fulker med
universitelstore høgskoler med et bredt tilbud er minst mobile.
Andelen kommunalt sysselsatte avtar med økende innbyggertall. I kommuner med under
3 000 innbyggere arbeider 27,6 Y, av de sysselsatte i kommuneforvaltningen, mens andelen i
kommuner med over 50 000 innbyggere er 14,6 %o,
Kommunikasjonene, både hva gf elder tradisjonell transportinfrastruktur og elektronisk, er
langt bedre i dag enn for 50 år siden. Dette har gitt folk og foretak støne rekkevidde. I 1990
jobbet 28 % i en annen kommune enn bostedskommunen.I20l2 var det tilsvarende tzllet34
o/
/o,

Den økte pendlingen har først og fremst gitt sterkere integrasjon mellom kommuner i allerede
eksisterende bo- og arbeidsmarkedsregioner. Sentraliseringen har samtidig medført færre
innbyggere i de mest spredtbygde områdene i landet. Her har det også skjedd en regional
sentralisering med vekst i tettstedene, En slik vekst i tettstedene vil gi innbyggerne et større
og bredere servicetilbud og dermed bidra til at hovedtrekkene i bosettingsmønsteret kan
opprettholdes.

Kommunene er i stadig større grad involvert i oppgaveløsningen av nasjonale og globale
samfunnsutfordringer. Bærekraftig samfunnsutvikling handler om å møte klima- og
miljøutfordringene, sikre gode levekår og sosial inkludering samt bidra til et
konkurransedyktig næringsliv. På alle disse områdene har kommunene i dag viktige oppgaver

Befolknings- og kommunikasjonsutviklingen har endret de funksjonelle
samfunnsutviklingsområdene. Kommunestrukturen er i liten grad endret i tråd med denne
utviklingen. De fleste funksjonelle samfunnsutviklingsområder dekker i dag flere kommuner.
Særlig i byområdene er mulighetene store fremover for å sikre en helhetlig og bærekraftig
utvikling i areal-, transport- og boligtrllanlegging med større og mer robuste kommuner.

Mange víktiçe oppsaver stiller økte krav til innbvsserne
Det er 50 år siden siste store endring i kommunestrukturen i Norge. Denne reformen var
begrunnet i innføring av niårig skole for alle. De siste 50 årene har kommunenes oppgaver
blitt uwidet på en rekke områder. Eksempler på dette er:

æ
oo
co
co
co

æ
æ
oo
co

æ
oo
oo
oo
oo

æ

utvidelser av barnehagetilbudet
tidligereskolestart
universell videregåendeutdanning
utvidelser av helse- og omsorgstilbudet
kommunene har fått ansvar for sykehjem
lfVPU-reformen ga kommunene ansvaret for psykisk utviklingshemmede
det er giennomført handlingsplaner for pleie- og omsorgstjenester og opptrappingsplan
for psykisk helse
samhandlingsreformen fra20I2 forutsetter oppbygging av nye tilbud i kommunene
gjennom folkehelseloven har kommunene fått et større og klarere ansvar for
forebyggende arbeid
PP-tjenesten er utvidet
skolestart for seksåringer ble innførti1997
barnehagereformen med utbygging til full dekning er nylig avsluttet
kunnskapsløftet stiller økte krav til skoleeierrollen og til systematisk arbeid med
kvalitetsforb edringer
barnevernsdenesten er blitt vesentlig utvidet de siste årene
plan- og bygningsloven stiller i dag strenge krav til kommunene i forhold til
prosedyrer som skal følges, helhetlig tenkning og samhandling med andre offentlige
instanser, næringsliv og innbyggerne

Veksten må også ses i sammenheng med den sterke befolkningsveksten som har gitt store
sysselsettings- og investeringsbehov for kommunesektoren. I2012 sto kommunene og
fflkeskommunene for vel halvparten av den offentlige tjenesteproduksjonen og sysselsatte om
lag en femdel av alle yrkesaktive i landet. Aktiviteten i kommunesektoren målt ved endringer
i sysselsettingen, produktinnsats og realinvesteringer har økt betydelig siden 1990.

Økte krav til kapasitet os kompetanse
Veksten i oppgaver, flere rettighetsbaserte tjenester og befolkningsveksten har gjort kravene
til kapasitet og kompetanse er betydelig skjerpet de siste 50 årene. Videre gjør den

demografiske utviklingen at konkurransen om arbeidskraften vil øke i årene framover.
Kommunene må konkurrere med andre samfunnssektorer om arbeidskraften.

Utfordring er -fo r lokal demokratiet
Lokaldemokratiet er knyttet både til kommunens makt og myndighet og omfanget av reelle

beslutninger

.

i kommunen, men også til mulighet for innbyggerne til å påvirke beslutninger som er viktige
for hverdagen deres.
Regjeringen peker på. at etter hvert som oppgavene og ansvaret for kommunene er blitt flere
og mer komplekse har det vokst fram flere interkommunale selskaper og økt statlig styring av
kommunene. Det pekes på at interkommunale selskaper minsker mulighet til folkevalgt

styring og kontroll. Videre uttrykkes det også at for sterk statlig styring utfordrer
lokaldemokratiets legitimitet i befolkningen.
Regjeringen mener at større kommuner vil redusere behovet for interkommunale selskaper og
behovet for statlig styring.

Mål for reformen
Regjeringens mål for en ny kommunereform:

1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og
likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i
kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.
2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre
forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet
både når det gielder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og

klima, og også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i
større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.
3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og

næringssammensetning. Det gør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og
utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer
effektiv re s sursbruk innenfor be grensede økonomiske rammer.
4) Styrke lokaldemokratiet og gi støwe kommunerflere oppgaver
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til
kommunene, og dermed økt lokalt selvsfyre. Større kommuner vil også redusere behovet for
interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i
henhold til nasjonale måI, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få
større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggemes behov.

Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er enige. For
kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette
for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. Disse
sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra l. januar 2018.
Løp 2: Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur

til Stortinget våren 2017

I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren20l6. Regjeringen
planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestnrktur våren 2017.
Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som ikke følges opp av kongelig resolusjon
vären2016, vil også bli inkludert i proposisjonen.
I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkonrmuner
ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale
hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker
fra de lokale vedtakene.
Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra
I. jantar 2020.

Øvrise tiltak
Lånegodkjenning
Departementer sendte ut et lovforslag på høring om at kommunenes låneopptak og langsiktige
leieavtaler må godkjennes av fylkesmannen for å være gyldige. Godkjenningsordningen er ment å
forebygge konflikter som kan oppstå mellom potensielle sammenslåingskandidater, og å hindre
rent strategiske tilpasninger eller disposisjoner i forkant av kommunereformen.

Hjemmel om pålagt interkommunalt samarbeid
Departementet vil utrede en generell hjemmel i kommuneloven som gir anledning for å pålegge
interkommunalt samarbeid for å fÌi større fagmiljø i de tilfeller kommunene på grunn av avstander
ikke ønsker å slå seg safilmen. En slik generell hjemmel kan erstatte hjemlene i særlovene (finnes
i dag blant annet i plan- og bygningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven,
kommuneloven o g brann- o g eksplosj onsvernl oven).

Avvikling av samkommunen
Regjeringen tar sikte på å avvikle den muligheten for interkommunalt samarbeid som ligger i
samkommunenProsess

i Vest-Finnmark/I(vænangen

Fylkesmannen i Finnmark startet prosessen i Finnmark 8. og 9. september 2014.Pä dette
møtet deltok samtlige kommuner i ftlket. På dette nwtetble det oppnådd enighet om at Alta
kommune skulle forplikte seg til å ta kontakt med 4 nabokommuner. Dette var i
utgangspunktet Kvænangen, Kautokeino, Loppa og Hasvik.
Hasvik kommune har i etterkant gitt tilbakemelding om at de ikke ønsker å delta i samtaler
vedrørende kommunereformen. De ønsker äkiøre et annet løp.
november 2014 er å få i gang samta\erldrøftinger om videre
vi sammen skal gå videre med konkrete utredninger
vedrørende fordeler og ulemper ved en eventuell sammenslåing.
Målsettingen med møte

7

.

prosess, avklare forventninger samt om

Som rådmann erfarer jeg allerede i dag at denestetilbudet i Finnmark på mange områder ikke
er robust nok, ikke har tilstrekkelig kompetanse og ikke ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.
Et konkret eksempel er kommunenes økte ansvar for barneverntjenesten på grunn av statlig
nedbygging. De samme utfordringene finnes innenfor oppvekst, helse, omsorg,
samfunnsplanlegging m,m.
Den bebudede endringen av inntektssystemet fra2017 vil i tillegg etter alle solemerker mest
sannsynlig slå negativt ut for FinnmarkA{ord Troms.

Hvilke utslag de økonomiske virkemidlene i reformen vil gi for oss, må utredes nærmere.
Men støtte til engangskostnader, reformstøtte og inndelingstilskudd vil utgjøre flere 10-ta11s
millioner. Inndelingstilskuddet er ikke <friske pengeD) men inntekter den nye kommunen
skulle miste etter inntektssystemet, men som den får beholde i l5+5 år (gradvis nedtrapping)
Stortingsbehandlingen tyder på at regjeringen har bred støtte for sitt opplegg om en
kommunereform i Stortinget.
Om kommunene i Finnmark vil forholde seg til dette, eller om konklusjonen blir at det fortsatt
skal være 19 kommuner blir et politisk valg.

Kommunereform eller ikke reform, så må kommunene ta ansvar for å få på plass mer robuste
tjenester på flere områder.
Uavhengig av hva som blir resultatet av de pågående samtalene, må kommunene starte et eget
utredningsarbeid som skal resultere i et politisk vedtak i kommunestyret i løpet av 2015.

Oppsummering fra møte 7. november - veien videre
ililøte 7 . november 2014 mellom kommunene Alta, Kautokeino, Loppa og Kvænangen var
godt og konstruktivt.
Representasjonen fra de enkelte kommunene var tverrpolitisk, noe som giorde at det fremkom
ulike synspunkter på kommunereformen. Mange er skeptisk til konsekvensene av reformen,
mens andre så nye muligheter i en mer robust kommunestruktur.

Ingen ay kommunene hadde et klart mandat fra Kommunestyret vedrørende videre
forhandlinger. Det fremkom likevel en klar holdning om at kommunene ønsket en videre
dialog, samt en felles utredning av kommunereformen og konsekvenser for den enkelte
kommune.
Kvænangen kommune kom med en konkret tilbakemelding om at de ønsker et separat møte
med Alta kommune i januar 2015 . ALta kommune vll føLge opp denne henvendelsen, og
invitere kommunen til et møte i slutten av januar.

Alta kommune hadde etmøte med kommunalminister Jan Tore Sanner 24. november 2074.
Der fremkom det at dersom kommunene skal være sikret å beholde alle regionalpolitiske

virkemidler etter en eventuell sammenslåing, må det foreligge et forpliktende vedtak om
sammenslåing innen sommeren 2016.
Møte konkluderte videre med følgende:

oo Kommunene har en utredningsplikt i forhold til kommunereformen. Det er utarbeidet
en rekke verktøy/hjelpemidler som kommunene kan bruke i dette arbeidet.

æ
æ

Det er et ønske om at kommunene skal gjennomføre denne utredningsplikten sammen.
Før dette eventuelt starter opp må det foreligge et vedtak fra de respektive
kommunesfyrene. Dette må være på plass innen første kommunestyremøte på nyåret.

oo Det opprettes ei prosjektstilling, som er ansvarlig for koordinering og gjennomføring
av prosessen

co Stillingen finansieres av skjønnsmidler fra Fylkesmannen, midler fra departementet
samt at det er mulig å søke om prosjektmidler fra Fylkesmannen i Finnmark.

co Det skal videre innhentes ekstern kompetanse til utredningsarbeidet, slik at
utredningen blir objektiv og balansert.
oo Fylkesmannen har opprettet ei prosjektstilling som skal lede og koordinere
kommunereformarbeidet i Finnmark. Denne prosjektlederen skal benyttes som
rådgiver og ressursperson i utredningsarbeidet.

æ

Alta kommune påtar seg en samordningsrolle inntil prosjektet eventuelt er kommet på
plass. Rådmennene i de respektive kommunene får i oppdrag å organisere prosjektet.
oo Det må utarbeides en prosjekþlan med organisering og styringsgruppe.

æ

Utredningsprosjektet bør være igangsatt innen mars 2015, og sluttrapport levert innen
utgangen av2015.

Alta25. november 2014
Bjørn-Atle Hansen
rådmann
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Gjennomgang av fond
Vedtak i Formannskap - 03.1 2.201 4
Loppa Kommunestyre vedtar endring av fond som foreslått i saksutredningen m/endring som
foreslått av Stein Thomassen.

Behandling

i

Formannskap- 03,12,2014

Stein Thomassen foreslo; Underskuddsgaranti for kultur skal fortsatt stå som eget fond.

Sammendrag
Det har vært et sterkt politisk ønske om en gjennomgang av kommunens fondsbeholdning.
Mange fond g¡ør at den økonomiske oversikten kan bli noe vanskelig.

Forslag til vedtak:
Loppa Kommunestyre vedtar endring av fond som foreslått i saksutredningen.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) :
Alle kommunestyrevedtak som

gj elder

fondsavsetning.

.
o
.
.
o

Bedriftshelsetjeneste 2565022
Museumsfond 2565047
Hjertestartere Vestre Loppa 2565051
Oppreisningsordning for kommunale barnehjemsbam 2565061
Underskuddsgaranti kultur 2565074

Fond Geodatasamarbeid med Alta25650l7, Kommunalt planarbeid2565052 og Overordnet
kommunalt planarbeid2565063; foreslås slått sammen til ett fond og beholde m 2565063.
Fond 2565069 Psykisk helse foreslås sammenslått med 2565021 Psykisk helsevern.
Fond 2565040 Frikjøp kvalifiseringsprogram Linda slås sammen med fond2565037
Kompetanseheving.
Fond 256501I Profil opplæring, 2565013 Opplæring PU-tjenesten og fond 2565041
Opplæringsmidler pleie og omsorg slås sammen til ett fond og beholder nr 2565041.
Fond 2565054 Vedlikeholdsfond for kirkebygg slås s¿ilnmen med Generelt vedlikeholdsfond
256s036.

Vurdering:
Administrasjonen har gätt gjennom fondene, og bemerket hvilke fond som må stå som egne
fond. De resterende er det gitt forslag til hvordan man eventuelt kan flytte.
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Budsjettregulering 2014 Investering - Loppa Havn
Sammendrag
Budsj ettregulering av ikke budsj ettert tiltak.

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsprosjekt for Loppa Havn slik:

D 32350 4700
D 32360 4700
D 34290 4700
K37290 4700
K37700 4700

330
330
330
330
330

tu.220 000
kr. 185 000
kr. 100 000
kr. 100 000
kr. 400 000

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

:

Søknader om tilskudd.

Saksutredning:
Loppa Havn ble 1.7.14 innlemmet i Loppa kommune, og står ikke som eget selskap lenger.
Da budsjettetfor 2014 ble utarbeidet sto fremdeles Loppa Havn som eget selskap, og det ble
ikke budsjettert med investeringer for Loppa Havn i kommuneregnskapet.
Det har været investert i både bølgedemper og flytekai, og dette må derfor budsjettreguleres.
Tiltaket har fätt tilsagn om tilskudd fra Kystverket på kr 400 000,-.
Økonomisk oversikt for prosj ekt et pr. 3 .12.1 4 :
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Budsjettregulering 2014 Investering - Idrettssal
Sammendrag
Budsj ettre gulering av ikke påbe gynt inve steringspro

sj

ekt.

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar at forprosjektet vedrørende idrettssal settes i null for budsjettåret

20t4.
Budsjettreguleres i hht. vedtaket slik:

K32700 2475 381
K34290 2475 381
D 37280 247s 381
D 39400 2475 38t

kr. 320 000

kr.
kr.

80 000
80 000
kr. 320 000

Vedlegg
Ingen

Saksutredning:
Forprosjektet på idrettssal har ikke kommeti gang i budsjettåret2}l4, og har en budsjettrarnme
på Kr. 400 000,-.
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Budsj ettregulering 2014 Investering - Kommunale
industriområder

Sammendrag
Budsj ettre gulering av ikke påbe gynt investeringspro sj ekt.

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar at investeringsprosjekt vedrørende kommunale industriområder
settes i null for budsjettåret 2014.
Budsjettreguleres i hht. vedtaket slik:

K32320 4620 325
K34290 4620 325
D 37280 4620 325
D 38300 4620325
D 39100 4620325
D 39400 4620325

kr. 8 000 000
kr. 2 000 000
kr. 2 000 000
kr. 3 000 000
kr. 4 456 000
kr. 544000

Vedlegg:
Ingen

Saksutredning:
Investeringsprosjektet på nytt kommunalt industriområde har ikke kommet i gang i budsjettåret
2014, og har en budsjettraÍrme på kr. 10 millioner.

Økonomisk oversikt over prosjektet pr 3.12.14:
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Budsj ettregulering 2014 Investering - Telefonsystem

Sammendrag
Budsj ettregulering av ikke påbegynt investeringsprosjekt.

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar at investeringsprosjektet med nytt telefonsystem settes i null for

budsjettåre|2014.
Budsjettreguleres i hht. vedtaket slik:

K322701103 120
K34290 r 103 120
D 37280 1103 r20
D 39400 rl03 r20

kr. 320 000,-

kr.
Iff.

80 000,80 000,kr. 320 000,-

Vedlegg:
Ingen

Saksutredning:
Investeringsprosjektet på nytt telefonsystem har ikke kommeti gang i budsjettåret2}I{, og har
en budsjettramme på kr. 400 000,-.

Økonomisk oversikt over prosjektet pr 3.12.14:
Regnskap

Buds(end)

Yo-

2014

2O14

lo¡b¡

0
0
0
0
0

320.000
80.000
-80.000
-320.000

0
0
0
0

0

0

Ansvar: I 103 lkt-avdelingen
Funksjon: I 20 Administrasjon
32270 Kjøp av EDB utstyr
34290 Merverdi utenfor mva-loven
37280 Kompensasjon moms påløpt iinvesteringsregnskapet
39400 Bruk av disposisjonsfond
Sum funksjon: 120 Administrasjon

(ARTEN UT

Investeringsprosjekter som ikke har startet og dermed ikke har kostnader, bør budsjettreguleres
bort fra budsjettet. Dette fremlegges derfor for kommunestyret.

Vurdering:
Tiltaket har tatt lenger tid enn forutsatt, og er satt opp i budsjettet for 2015

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:

Arkivref:

08.12.2014
20r31s08-0

Camilla Hansen

I
camilla.hansen@loppa.kommune.no

150

Saknsnr

Utvalg

Møtedato

Formannskap

73/t4

Kommunestyre

t7.t2.2014

Budsjettregulering 2014 - Avdrag på lån (investering)
Sammendrag
Budsj ettregulering av ekstraordinære av drag på lån.

Forslag til vedtak:
Loppa kommune styre vedtar budsj ettre gulering som føl ger :

D 35105 9010
K 39560 9010

870
870

l<r.94 256

kr.94256

Vedlegg:
Ingen

Saksutredning:
Loppa kommune gir startlån til kjøp av bolig. Avdragene som blir innbetalt betaler vi tilbake til
Husbanken igjen som ekstraordinære avdrag.
I2014 har vi betalt inn mer enn det vi har budsjettert med, og dette må derfor budsjettreguleres
da det benyttes fond. Det budsjettreguleres slik at budsjettet tilsvarer faktisk innbetaling.

Økonomisk oversikt pr 3.12.14:
Regnskap
2014

Buds(end)

%-

2014 Íorb¡

Ansvar: 9010 Avdrag på lån
Funksjon: 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)
351 05 Ekstraordinært avdrag

39560 Bruk av bundet investeringsfond
Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)

444.256
-444.256

350.000
-350.000

0

0

127
127
0

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:

08.12.20t4

Arkivref:

20131508-0
150

Camilla Hansen

/
camilla. hansen@loppa.kommune.no

Saknsnr

74/t4

Møtedato
Formannskap
Kommunestyre

17.12.2014

Budsjettregulering 2014 - Bruk av lån
Sammendrag
Budsj ettre gulering av videre utlån husbankmidler

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar budsj ettregulering som følger:

D 35210 9150 283 lff. 690 000
K 39100 91s0283 kr. 690 000

Vedlegg:
Ingen

Saksutredning:
Loppa kommune gir startlån til innbyggere for kjøp av bolig. I2014 er det lånt ut mer penger
enn det har vært budsjettert med. Dette må budsjettreguleres, og legges derfor fram for
kommunestyret.
Det budsjettreguleres slik at budsjettet tilsvarer faktisk utlån.

Økonomisk oversikt pr 3.12.14:
Regnskap
2014

Ansvar: 9150 Bruk av lån
Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
35210 Videre utlån husbankmidler
39100 Bruk av lånemidler
Sum funksjon; 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

90 000
90 000
0

Buds(end)

%-

2014 fo¡b¡

500.000 238
-500.000 238

00

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:

08.12.2014

Arkivref:

20131s08-0
150

Saknsnr

Camilla Hansen

I
camilla.hansen@loppa.kommune.no

Utvalg

Møtedato

Formannskap

75114 Kommunestyre
17.12.2014
Budsjettregulering 2014 Investering - Vannforsyning
Sammendrag
Budsj ettregulering av utsatt prosj ekt

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar budsj ettre gulering som føl ger:

K 32ss0 4430 34s
D 32730 4430 345
K34290 4430 345
D 37280 4430 34s
D 39400 4430345

kr.720 000

kr.

36 000

kr. 180 000
kr. 180 000
kr. 684 000

Vedlegg:
Ingen

Saksufredning:
Tiltaket med legging av ny vannledning i Ystnesveien ble dyrere enn første tilbudet viste, og
prosjektet ble derfor utsatt til20l5. Da det ikke har päløpt planlagte kostnader, bør tiltaket
budsjettreguleres ned til faktisk forbruk.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:

08.12.2014

Arkivref:

20131508-0
150

Saknsnr

Camilla Hansen

I
camilla.hansen@loppa.kommune.no

Utvalg

Møtedato

Formannskap

17.12.2014
76114 Kommunestyre
Budsjettregulering 2014 Investering - Fjellsikring

Sammendrag
Budsj ettregulering av utsatt prosj ekt

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar budsj ettregulering som følger:

K32700 4630 3t5
K34290 4630 315
D 37280 4630 315
K37290 4630 3ls
D 39400 4630315

kr. 483 000
kr. 96 000
kr. 100 000

kr.

4 000

kr. 483 000

Vedlegg:
Ingen

Saksutredning:
Tiltak med fiellsikring har nå blitt grundigere gjennomgått, men vil ikke bli gjennomførtfør
2015. Dette har førtdl at det ikke er pårløpt planlagte kostnader, og tiltaket bør derfor
budsjettreguleres ned til faktisk forbruk.

Økonomisk oversikt pr. 3.12.14:

i

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:

08.12.2014

Arkivref:

20131508-0
150

Saknsnr

Camilla Hansen

I
camilla.hansen@loppa.kommune.no

Utvalg

Møtedato

Formannskap

77114 Kommunestyre
17.12.2014
Budsj ettregulering 2014 Investering - Småbedriftssenter
Sammendrag
Budsjettregulering av utsatt prosjekt

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar budsj ettre gulering som føl ger :

D327004612325 kr
K32730 4612 325 kr
K34290 4612 325 kr
D372804612325 kr
K37290 4612 325 kr
D 39100 4612325 kr
K39400 4612325 kr

I

I

2 000
394 000
348 000
386 000
38 000
s44 000
151 000

Vedlegg:
Ingen

Saksutredning:
Tiltak med riving av Øksflord småbedriftssenter har gjennomgått anbudsrunde, men vil ikke bli
gjennomført før i2015. Det har derfor ikke påløpt planlagte kostnader, og det bør derfor
budsj ettreguleres ned til faktiske kostnader.
Tiltaket var planlagl finansiert med lånemidler. Da det kun har påúøpt kr 151 000,- i kostnader,
foreslås dette finansiert ved bruk av disposisjonsfond i stedet. Ligger som siste linje i vedtaket.

Økonomisk oversikt per 3.12.1 4:
Regnskap
2014

Buds(end)

%-

2014 lorb¡

Ansvar:

461 2 Øksfjord småbed riftssenter
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet
327 O0 K¡øp konsulenttjenester

3273O

$øp av andre konsulenttjenester

34290 Merverdi utenfor mva-loven
37280 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (ARTEN UT
37290 Kompensasjon for merverdiavgift
39100 Bruk av lånemidler
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

Vurdering:
Tiltaket er satt opp i budsjett for 2015.

1.332
149.460
37.698
0
-37.698
0
150.792

0
1.544.000
386.000
-386.000
0
-1.544.000
0

0
10
10

0
0
0
0

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:

Arkivref:

Saksnr

08.12.2014
20t31508-0
1s0

Camilla Hansen

I

U

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Møtedato

Formannskap
78114

Kommunestyre

17.r2.20t4

Budsjettregulering 2014 - Mottatte avdrag på utlån
Sammendrag
Budsjettregulering av mottatte avdrag på utlån

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar budsj ettregulering som følger:

D 3s560 9020 283
K392s0 9020 283

kr. 165 000
kr. 165 000

Vedlegg:
Ingen

Saksutredning:
Loppa kommune har mottatt større beLøp på tilbakebetalte lån enn det som ligger i budsjettet
for 2014. Dette må budsjettreguleres, og legges derfor fram for kommunestyret. Det
budsjettreguleres opp til faktisk beløp.

Økonomisk oversikt per 3.12.14:
Regnskap
2014

Ansvar: 9020 Mottatte avdrag på utlån
Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
35560 Avsetning bundne investeringsfond
39200 lnnbetaling avdrag / utlån
39210 Ekstraordinære avdrag utlån
39250 Mottatte avdrag startlån
Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

Buds(end)

o/o-

2014 fo¡b¡

0
06
-105.633

100.000

0

-47.000

32
0

-264.618

-100.000
-47.000

-1 5.1

-385.357

0

265
820

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:

08.12.2014

Arkivref:

20131s08-0
150

Camilla Hansen

/
camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saknsnr

Utvale

Møtedato

79114

Formannskap
Kommunestyre

17.12.2014

Budsjettregulering 2014 Investering - Heis
Sammendrag
Budsj ettregulering av utsatt prosj ekt.

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar budsj ettre gulering som følger:

K32400 3100 261 kr 663 000
K34290 3100 261 kr 166 000
D372803100261 kr I 84 000
K37290 3100 261 kr 18 000
D394003100261 kr 663 000

Vedlegg:
Ingen

Saksufredning:
Tiltaket med utskifting av heisen på Øksfiord helsesenter lar vente på seg, og det har derfor
ikke påløpt de planlagte kostnader. Tiltaket bør derfor budsjettreguleres ned til faktiske
kostnader.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:

24.tt.2014

Arkivref:

20t41557-0

Camilla Hansen

/
camilla. hansen@loppa.kommune.no

150

Saksnr

Utvalg

40114

Formannskap
Kommunestyre

8Ut4

Møtedato
03.12.2014
17.12.2014

Årsbudsjett 2015 - Økonomiplan 2015 - 2018
Vedtak i Formannskap - 03.12.2014

l.

Det vedlagte budsjettforslaget for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 vedtas slik det
foreligger. Innspill fra underorgan oversendes kommunestyret.

2. Rådmannens

forslag til budsjett 2015 vedtas med følgende raÍtmer

Efater

Budsi- 2014

entraladministrasj on
en
Oppvekst og kultur
Helse og omsorg
Driftsavdelingen
Sum etater
S

Budsi.2015

18 856

t7

23 053
40 463

22 370
40 292

10 800

10 509
90 767

93 172

596

Endrins

-t

260
-683

-t7l
-291

-2 405

3.

Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret2}ls benyttes maksimale satser, jfr.
Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2015.

4.

For eiendomsskatteåret2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen
næringseiendom i hele kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) $ 3 bokstav d.

5.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 2 promille

6.

Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer,

7.

Eiendomsskattevedtekter vedtatt i Loppa kommunestyre den 15.06.2012 skal benyttes
ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2015,jf. Esktl $
10.

Vedtatt mot

I stemme (H)

jf.

Eigedomsskattelovens $ 25

Forslag til vedtak:
1. Det vedlagte budsjettforslaget

for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 vedtas slik det

foreligger.

2.

Rådmannens forslag

til budsjett 2015 vedtas med følgende rarnmer:

Etater
S

entraladmini strasj on

Budsi.2015

Endrlns

18 856

18

s96

-1260

23 0s3
40 463

-683

800

23 370
41 292
l0 509

-291

93 t72

90 767

-2 40s

en

Oppvekst og kultur
Helse og omsorg
Driftsavdelingen
Sum etater

l0

-l7r

jfr

3.

Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret2015 benyltes maksimale satser,
Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2015.

4.

For eiendomsskatteåret20ll skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen
næringseiendom i hele kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) $ 3 bokstav d.

5.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 2 promille

6.

Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer,

jf. Eigedomsskattelovens

7. Eiendomsskattevedtekter vedtatt i Loppa kommunestyre

$ 25

den 15.06.2012 skal benyttes

ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 20l5,jf. Esktl $
10.

Vedlegg:
Budsjett 2015 og økonomiplan2}ll -2018, sendt ut tidligere
Særutskrift Loppa kirkelig fellesråd
Særutskrift kontrollutvalget
Innspill fra
Administrasjonsutvalget.
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Arbeidsmiljøutvalget

.
o
o

Andre saksdokumenter
Detaljbudsjett
Statsbudsjettet for 20 1 5

(i kke

vedlagt) :

Kontrollutvdget i Loppa

kom

rn

une

Sekretariatets tilrlldning:
Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme pâlrr. 634 000,- fastsettes som
kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Loppa kommune for 2015.
Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften $ 18 oversender kontrollutvalget
budsjettforslaget til Loppa kommunestyre med kopi til formannskapet.

Behandling:
Sekretariatets tilrådning enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 634 000,- fastsettes som
kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Loppa kommune for 2015

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften $ 18 oversender kontrollutvalget
budsjettforslaget til Loppa kommunestyre med kopi til formarurskapet.
FORSLAG TIL BUDSJETT 2015. KONTROLL OG TILSYN I LOPPAKOMMTTNE
Budsjett
Budsjett
10810
I 0820
1 1010
1r160
I 1510
1 1610
1 1630
I 1700
137s0

t3751

Ansvar: 1013 oe 1020
Møteso dtsi ørel s e/fast eo dtei ørels e
Tapt arbeidsfortieneste for politikere
Aviser og tidsskrifter m.m
Møteutgifter/bespisnin g
Opplæring, kurs
Km-godtgiørelse
Reise-/diettutgift er folkevalste
Reiseutgifter. ikke oppgavepliktiee
Revisionshonorar
Kontrol lutval gssekretariat

14290 Merverdiaveift utenfor mva-loven
77290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap

Sum netto drifúsuteifter

r' :

**

:

2015
13 000
10 000
1 000
1 000
25 000
2 000
s 000
l0 000
* 453 000
* 114 000
1 000
-1 000

634 000

10 000
10 000
I 000
1 000
25 000
2 000
s 000
10 000
418 000
112 000

Regnskap
2013
12 622,00
0,00
0,00
927.00
7 100.00
0.00
0.00
+* 0,00
403 500,00
99 800,00

1 000
-1 000

10,00
-10,00

s94 000

523 949,00

2014

*

*

Beløp ut fra vedtatt budsjett i de respektive selskap, avrundet til næmestc l<r 1000,-.
Reiseutgifter i tilknytning til deltakelse opplæring/ku¡s i 2013 ftontrollutvalgskonferansen 2013) er ved en
feil fert på et annet ansvarsområde.

Rett utskrift bekreftes.

Alta, den 25. september 2014

Sekretær

Kopi:

for

Loppa kommune v/ formannskapet
Loppa kommune v/ rådmannen

2

LOPPA KOMMUNE
Sentraladm inistrasjonen

Kommunestyret

Vår ref.
2014t805-t150/SEN

Deres ref

Sted/Dato.

Øksford 05J2.2014

Særutskrift: Årsbudsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018
Behandlin g Administrasj onsutvalget
Vedtak i Ad m i n i strasj o n s utval g et - 0 3. I 2. 20 I 4
Administrasjonsutvalget vedtar fblgende uttalelse/innspill til budsjett for 2015, og økonomiplan

for
2015

-2018:
Prosess rundt nedbemanning, medvirkning og gjennomføring

De samlede personal ressurser ses på som en enhet
Vurdere awikling av seniorpolitiske tiltak
Utdanningsforbundet i Loppa er bekymret for at det ikke er budsjettert vikar. Dette
gjelder i hele oppvekst; skole og barnehage.
Dette gjelder sykefravær, ferieawikling og permisjoner som utdanning, kurs og mer.
Dette vil gå utover tjenestetilbudet som gis i skole og barnehage. Resultatet for dette
blir sammenslåing av trinn ved fravær av personalet. Dette kan i verstefall resultere i
dårlig arbeidsmilj ø og et økt sykefravær grunnet stort arbeidspresse.
Loppa Høyre v/Thorbjørn Johnsen vil ikke stemme for å bruke fond til å balansere
ordinær drift i 2015.

LOPPA KOMMUNE
Sentraladm in istrasjonen

Kommunestyret

Deres ref

Vår ref.
2014t804-t150/SEN

Sted/Dato.

Øksford 05.12.2014

Særutskrift: Årsbudsjett 2015 - Økonomiplan 2015 - 2018
Behandling Hovedutvalg for teknisþ plan og næring
Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 03,12,2014
TPN vedtar følgende uttalelser/innspill til budsjett for 2015, og økonomiplan for 2015-2018
ir¡renfor teknisk, plan og næring:
Det er behov for teleslynge på Øksfiord samfunnshus. Det foreslås at det settes av
midler til innkjøp av dette i2015.
Enstemmig vedtatt.

Behandling

i

Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 03,12.2014

Bam/unges representant p det faste utvalg for plansaker foreslo;
Det er behov for teleslynge på Øksfiord samfunnshus. Det foreslås at det setes av midler
til innkjøp av dette i2015.

-

Med hilsen
Solbjørg Irene Jensen
Utvalgssekretær

LOPPA KOMMUNE
Sentra lad m i n istrasjonen

Kommunestyret

Deres ref.

Vår ref.
2014t842-t150/SEN

Sted/Dato.

Øksfiord, 04J22014

Særutskrift: Budsjett og økonomipla n 2015-2018. Behandting i

AMU
Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget - 03.1 2.201 4
Rådmannens
til
ett2015
Sentraladministras i onen
Onpvekst- os kulturetaten
Helse- og omsorq

Driftsavdelingen

Resnskap 2013
16 471
21 814
36 684

Budsiett 2014

10 401

l8

Budsiett 2015

856

17 596

23 0s3
40 463

22370

t0

800

40 292
10 s09

AMU tar rådmannens budsjettforslag til orientering
Enstemmig.

Beh an d I i ng

i Arbei d s m i lj ø utval get- 03, I 2. 20 I 4

Økonomisjefen hadde en kort presentasjon av det foreslåtte budsjettet 2015 og økonomiplan for
2015 - 2018. Camilla Hansen fratrâdte møtet etter denne saken.

AMU ser at for å nå budsjettkravene vil det være nødvendig å iverksette konkrete tiltak.
I møtet understrekes det at arbeidsgiver snarest mulig etter budsjettet er vedtatt, innkaller alle
tillitsvalgte til møte. Dette vil være i henhold til AML $ 8 <informasjon om og drøfting av den
aktuelle
og forventede bemar¡ringssituasjon i organisasjonen, inkludert eventuelle innskrenkninger og
de tiltak arbeidsgiver vurderer i den forbindelse>.

Med hilsen

Liv Heidi Martinsen
Personalrådgiver

LOPPA KOMMUNE
S

Saksframlegg

entraladmini strasj onen

Dato:

30.10.2014
20141721-01

Arkivref:

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

u63

Saknsnr
42114

82114

Utvalg
Levekårsutvalget
Kommunestyre

Møtedato
25.r1.2014

t7.t2.20t4

Søknad om skjenkebevilling - Kafe Njordveien26
Vedtak i Levekårsutvalget - 25.1 1,2014
L Enkeltpersonforetaket "Dattera til Larsen" vlMaria

Johansen, org.nr.996 926 958, g\s

skjenkebevilling for:

A)

Alkoholgruppe 1,2 og3 for s$enking på omsøkt areal i kafelokale på ca. 80 kvm. i
Njordveien 26 iht. vedlagte tegning med ca 55 sitteplasser. Skjenketid gis for tidsrommet
k1.20.00

- 01.00

på hverdager samt søndager, og k1.20.00

B) Konsumtiden utløper

- 03.00 natt til lørdag og søndag.

30 minutter etter endt skjenketid.

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 er oppfiilt.

4. For skjenkebevillingen gjelder også følgende:

a)

S$enkebevillingen gis gyldighet fra vedtaksdato t.o.m. 30.6.2015

b)

c)

Bevillingsgebyret utgjør 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.
Skjenkebevillingen forutsettes ttøvet i nøye 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 iht. Alkoholforskriften nr.538 av
til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.

2005 S$ 8-1

e) Utøvelse

av skjenkebevillingen forutsetter at skjenkelokalene oppffller Plan-og
bygningslovens krav til bruk for slik virksomhet, samt de til enhver tid gjeldende krav

til

c)

5.

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 iht. Alkoholforskriften nr.538 av
2005 $$ 8-l til 8-4 er etablert og utplassert i s(enkelokalet.

e)

Utøvelse av skjenkebevillingen forutsetter at skjenkelokalene oppffller Plan-og
bygningslovens krav til bruk for slik virksomhet, samt de til enhver tid gjeldende krav
godkjente brann og rømningsveien for skjenkelokalet. Det er videre en forutsetning at
godkjenning av lokalene foreligger fra Mattilsynet og Arbeidstilsynet.

til

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 I time kortere s(enketid.

fra

b) Når klokken stilles tilbake en time til kl 02.00 ved overgang
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 Alkohollovennr.2T av 1989 $ 1-7

jf.

$ 1-6,2.ledd

jf.

$$

4-l til4-3

Vedlegg:
Søknad datert 06j0.2014
Uttalelse fra Ruskonsulenten

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) :
Uttalelse fra Politiet
Skatteattest

Saksutredning:
Loppa kommune har mottatt søknad fra enkeltpersonforetaket Maria Johansen org.ff.
996 926 958 om permanent skjenkebevilling hele året for sin kafe i Njordveien2í for
alkoholgruppe 1,2 og3.
Skjenkestedets driftskonsept er kafe med materservering. Innehaver ønsker å kunne kombinere
mat og alkoholservering på kveldstid og natt.

Hovedsakelig er det planlagt at skjenking skal foregå her vintertid for å slippe å fyre opp
<Dattera til Larseo da dette både er dyrt og tungvint.

Det søkes om skjenketid fra kl 20.00-01.00 på hverdager samt søndager og kl. 20.00-03.00 på
nalt til lørdag o g søndag.

Videre oppstiller Alkoholloven
bevillingssØker:

nr.27 av 1989 vandelskrav til

5 1-7b, "Krav til vandel"
"Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytetse pâ
virksomheten, mâ ha utvist uklandertig vandel i forhold til
alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har
sammenheng med alkohollovens formâ\, samt skatte- og avgifts- og
reg n s ka psl ovg iv n i n g e n ;'
Ingen av høringsinstansene har merknader som er til hinder for at søknaden kan imøtekommes.
Driftskonseptet er innenfor den type virksomhet som Loppa kommune har gitt skjenkebevilling
være det eneste skjenkestedet i Øksfiord.

til og tilbudet vil i store deler av året

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

Eú, d8gliE kifs, dy'sog
ogdcüEkümunã

sbúrHrc

lwn ogÞodqlø/sdlLq lvltuomìsÞn

ûp9gþ,

ætntþreEldtwr, orynnbarNæunmar

€rlrü4adll rl

I
Eoq,td{rlrü

1 .

!

Firmaattest fui alle selslaper som êr ir,rìrohrert i drffbn av skjankestêde{.

Slstballast lor alle 6om er ln oh,ert i dn'ften ar d{enkestedBt, basa¡t pä dqame BF-12¿K fesÈd ãì/

Skdbdlektorabt

s.l
Eqryte €g.t qL

+.

Srsse orer skjenkeareabt innendørs og utendørs,

!

Dotumenaqon på styler og sþdfort¡Edeß tilknyhhìg ril dtienkestedet

s,l--l oobmentaspn
a

E

på sùrcr og stedbrt€ders loJnnd€p om alkoho[oven,

Æøþ ve¿tesdqp[rsnlnger:

.1,

o,€rstående opplysnlng€r€r riHigê. og brplldEr rî€g ill â besrrge at besûEmmelsêr I
alloholloran og dens fuislcifrsr bfir ove¡ùoldt
at
Jeg b€lû€frEr

J€g brplil(br m€g til å or¡€nþre kon¡rr¡¡n€n om ersr¡Ìlelle endringer i dñÞn arr sk¡enkestedgt, og å lnnharþ
rduendþ ti[ablse br igangseüng ar slike dtlltsenddnger som lsEver kommunal b€ilendling.

loftôlveßrpá
der€om dot

Ufcllata¡dlg.

raln¡dar

yll bll rrtúÎna3t

o
o
o

Havneutvalget
Valgstyret
Landbruksnemnda

Gjeldende regelverk på området
Kommuneloven

$

15.

2.ledd har slik ordlyd;

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine
plikter i vervet.

I kommunelovens kommentardel er anført at fritak er betinget av at vedkommende <ikke uten
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i verveD.
Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkers arbeidsforhold, darlig helse eller andre
velferdsgrunner g¡ør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Avgjørelsen
må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig.

Vurdering
Etter rådmannens vurdering oppfyller Anneli Vestre kravene om fritak etter kommunelovens
15.2.1edd.
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