Loppa kommune

MØteprotokoll

Utvalg:

Kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresal, Loppa Rådhus

Dato:

12.03.2015

Tid:

10:00-11:45

Faste medlemmer som møtte:
Navn

Funksjon

Representerer

Kai Martin Hansen

Medlem

KP

Grethe LillVestre

Medlem

KP

Harald Olafson

Medlem

KP

Ståle Johansen

Medlem

AP

Halvor Pettersen

Medlem

AP

Stein Thomassen

Medlem

Thorbjørn Johnsen

Nestleder

H

Ståle Sæther

Medlem

H

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Linda Rostrup Martinsen

MEDL

Gjermund Amundsen

MEDL

AP

Erling Johan Hansen

MEDL

AP

Hans Roald Johnsen

MEDL

SV

Jan-Eirik Jensen

LEDER

KP

Maria Johansen

MEDL

Geir Stensen

MEDL

Representerer

Varamedlemmer som møtte
Navn

MØtte for

Representerer

TorillMartinsen
Ann Tove Wilhelmsen
Ann H. Johansen
Arvid Johansen

Jan-Eirik Jensen

KP

Maria Johansen

KP

Gjermund Amundsen

AP

Erling Hansen

AP

Roger Johansen

Linda R. Martinsen

H

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Marion Høgmo

Rådmann

Camilla Hansen

@konomisjef

Liv Karlsen

Oppvekst og kultursjef

Olav Henning Trondal

Driftssjef

Terje Haugen

Næringsrådgiver

Solbjørg lrene Jensen

Sekretær

Saksliste og innkalling ble godkjent

PS

U15 Referatsaker

RS

1/l-5 MØteutskrift fra kontrollutvalgets møTe 21-.LL.1,4

RS

2/L5 Ärsmelding og regnskap 2OL4 - Loppa boligstiftelse

RS

3/15 Kontrollrapporl2Ot4 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Loppa kommune

RS

4/15 Årsrapport 2014 Skatteoppkreveren i Loppa

Vedtak i Kommunestyre - 12.03.2015
Sakene tas

PS

til orientering.

zlLS Salg av boliger

Forslag tilvedtak:

I.
II.
III.
ru.
V,

Arbeidet med nedsalg av utleieenhetene kan starte.
Starter med salg av de eldste og mest vedlikeholdsbehovene utleieenhetene.
Rådmannen og driftsavdelingen får myndighet til å avgjøre hvilke boliger som skal selges.
Detskalselges 3 boliger i2015, og vurdering avytterligere nedsalg gjøres i2016.
Ønsker ny vurdering av tidligere prosjekterte leiligheter på Ystnes.

Vedtak i Kommunestyre - 12.03.2015

I.
II.
III.
N.

Arbeidet med nedsalg av utleieenhetene kan stafte.
Starter med salg av de eldste og mest vedlikeholdsbehovene utleieenhetene.
Rådmannen og driftsavdelingen får myndighet til å avgjøre hvilke boliger som skal selges.
Det skal selges 3 boliger i20L5, og vurdering av ytterligere nedsalg gjøres i 2016.

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Formannskap - 04.03.2015

L
il.
III.
N,

Arbeidet med nedsalg av utleieenhetene kan starte,
Stafter med salg av de eldste og mest vedlikeholdsbehovene utleieenhetene.
Rådmannen og driftsavdelingen får myndighet til å avgjøre hvilke boliger som skal selges.
Detskalselges 3 boliger i2015, og vurdering avytterligere nedsalg 9jØres i2016.

Enstemmig vedtatt

PS

3/15 Leasing av m¡n¡graver

Forslag til vedtak:
Loppa kommune leaser minigraver og inngår leasingavtale med VeMas AS

Vedtak i Kommunestyre - 12.03.2015
Loppa kommune leaser minigraver og inngår leasingavtale med VeMas AS.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 04.03.2015
Loppa kommune leaser minigraver og inngår leasingavtale med VeMas AS
Enstemmig vedtatt.

4l15 Ny reguleringsplan for Vassdalen lndustriområde endret bestemmelse for maksimal byggehøyde fra tidligere
PS

behandling
(I)

Forslag tilvedtak:

(1) Rådmannens vedlagte forslag til ny reguleringsplan for Vassdalen
Industriområde fra 2OI3 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med
følgende justering av $ 4:

rlndustríomrãde I7,t
rKotehøgde pd laueste gulu skal ikke uære lauere enn 3,0 m.o.h.
Maksimal bgggehøgde for bebgggelsen skal ikke ouerstige 25 meter¡.

(\

}{ønng iht. Plan- og Bygningsloven S 27-l,2.ledd har vært gjennomført og
innkomne synspunkter fra private er hensyntatt. Innsigelser fra offentlige
høringsinstanser er ikke mottatt under høringsprosessen.

Vedtak i Kommunestyre - 12.03.2015
(1) Rådmannens vedlagte forslag til ny reguleringsplan for Vassdalen
Industriområde fra 2OI3 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med
følgende justering av $ 4:

nlndustríomrùde 17,
oKotehøgde på.laueste gulu skal ikke uære lauere enn 3,0 m.o.h.
Maksimal bgggehøgde þr bebgggelsen skal ikke ouerstige 25 meter,.

(2) Hønng iht. Plan- og Bygningsloven S 27-I, 2.Iedd har vært gjennomført og
innkomne synspunkter fra private er hensyntatt. Innsigelser fra offentlige
høringsinstanser er ikke mottatt under høringsprosessen.

Enstemmig vedtatt.

Behandling

i

Kommunestyre- 12.03.2015

Grethe LillVestre ba om en vurdering av sin habilitet. Grethe LillVestre ble enstemmig erklært inhabil

Vedtak i Formannskap - O4.O3.2015

(1) Rådmannens vedlagte forslag til ny reguleringsplan for Vassdalen
Industriområde fra 2OL3 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med
følgende justering av $ 4:
nlndustríomr&de 17,

gulu skal ikke uæ,re lauere enn 3,0 m.o.h.
Maksimal bgggehøgde for bebgggelsen skal ikke ouerstige 25 meter,.
nKoteh-øgde på.laueste

(2) Hønng iht. Plan- og Bygningsloven g 27-I,2.ledd har vært gjennomført og
innkomne sSmspunkter fra private er hens5mtatt. Innsigelser fra offentlige
høringsinstanser er ikke mottatt under høringsprosessen.
Enstemmig vedtatt.

5/15 Søknad om utvidelse av salgstid for alkoholholdig
drikk gruppe 1 - Coop Marked avd. @ksfjord
PS

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre godkjenner salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 fra kl. 09.00 med opphør kl

20.00 på hverdager og kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager.

For avrigvises

til bevillingsvedtak av 23.O9.2OL4.

Vedtak i Kommunestyre - 12.03.2015
Loppa kommunestyre godkjenner salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 fra kl. 09.00 med opphør kl
20.00 på hverdager og kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager.

tor øvrigvises til bevillingsvedtak av 23.O9.201.4.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 02.03.2015
Loppa kommunestyre godkjenner salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 fra kl. 09.00 med opphør kl
20.00 på hverdager og kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager.
For øvrigvises til bevillingsvedtak av 23.O9.2OL4.

Enstemmig vedtatt

PS

6/15 Oppfølging av gjennomføft forvaltningsrevisjon

-

Eiendomsforvaltn i ng og bygningsvedlikehold

KontrolluWalgets forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten
Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold til etterretning, og registrerer at kommunestyrets vedtak
sak 85/12 ikke er fullstendig fulgt opp av rådmannen.
Kommunestyret ber rådmannen besørge at;
Det utarbeides overordnede politiske mål og strateg¡er for eiendomsforvaltningen. lnnfører rutiner
som sikrer at det foretas jevnlig rapportering

til kommunestyret om planlegging

og gjennomføring av

bygningsvedlikehold.
Utarbeide realistiske budsjett for bygningsvedlikehold, som omfatter alle kjente utgiftsposter og som
bygger på forventet utvikling.

i

Utarbeide en vedlikeholdsplan for den totale kommunale bygningsmassen

Vedtak i Kommunestyre - 12.03.2015
Kommunestyret tar kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten
Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold til etterretning, og registrerer at kommunestyrets vedtak
sak 85/12 ikke er fullstendig fulgt opp av rådmannen.

Kommunestyret ber rådmannen besørge at;
Det utarbeides overordnede politiske mål og strategier for eiendomsforvaltningen. lnnfører rutiner
som sikrer at det foretas jevnlig rapportering

til kommunestyret om planlegging

og gjennomføring av

bygningsved likehold.

Utarbeide realistiske budsjett for bygningsvedlikehold, som omfatter alle kjente utgiftsposter og som
bygger på forventet utvikling.

Utarbeide en vedlikeholdsplan for den totale kommunale bygningsmassen.
Enstemmig vedtatt.

PS7lI5 Harmonisering av avg¡ftsnivå for abonnenter med og
uten vannmåler
Forslag til vedtak:
Fra 3l.mars vil prisen for de som betaler vann- og avløpsavgift etter faktisk forbruk økes

til henholdsvis

t6,77kr/m3 ogL8,2Lkr/mt. Minimumsavgiftene blir da kr 2339 kr for vann og kr 2550 for avløp.
Vedtak i Kommunestyre - 12.03.2015
Fra 31.mars vil prisen for de som betaler vann- og avløpsavgift etter faktisk forbruk økes

til henholdsvis

t6,7tkr/m3 ogL8,2Lkr/mt. Minimumsavgiftene blir da kr 2339 kr for vann og kr 2550 for avløp.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 04.03.2015
Fra 3l..mars vil prisen for de som betaler vann- og avløpsavgift etter faktisk forbruk økes

til henholdsvis

t6,7Ikr/m3 ogL8,2Ikrlml. Minimumsavgiftene blir da kr 2339 kr for vann og kr 2550 for
Enstemmig vedtatt.

PS

8/15 lnnsparing i budsjett 2015

avlØp.

i

Forslag tilvedtak:
Loppa kommunestyre vedtar forslag

til innsparing i budsjettet for 20L5. Bruk av fond reduseres

tilsvarende med kr. 1 650 000,-. Dette gjøres som en budsjettregulering.

Tiltak

lnnsparing

Beredskapsva kt er fjernet

350 000,-

Lønn skoleungdom fjernes

200 000,-

Vedlikehold kommunale boliger reduseres

L00 000,-

Snøbrpyting kommunale veier reduseres, for høyt budsjettert i forhold til

200 000,-

reell kostnad
Kutt driftsbudsjett bibliotek

40 500,-

Omdisponering/red uksjon av personalressurser innen Oppvekst og kultur

625 000,-

Økte kostpenger barnehage
Økt egenbetaling i kulturskolen

20 000,-

Omgjøring av fysioterapistilling fra kommunal

20 000,-

til privat

50 000,-

Omdisponering av personalressurser innen Helse og omsorg

400 000,-

Total innsparing

2 005 500,-

til reduksjoner i første budsjett ble ikke godtatt. Bibliotekfilialene
opprettholdes, basseng Nuvsvåg opprettholdes, idretts- og kulturmidlene settes til kr 150 000,-

Enkelte av administrasjonens forslag
skal

hver, og klubblederstilling i Øksfjord opprettholdes. Dette budsjettreguleres også som en del av

vedtaket.

Vedtak i Kommunestyre - 12.03.2015
Kommunestyret tar rådmannens forslag til innsparing i budsjettet 2015 til orientering.

Behandling

i

Kommunestyre- 12.03.2015

Ståle Sæther ba om vurdering av sin habilitet ved behandling av det som gjelder <Omgjøring av

fysioterapistilling fra kommunal til privat> dersom saken blir tatt opp til realitetsbehandling.

Det ble opplyst om at det som gjelder "Omg¡çring av fysioterapistilling fra kommunal til privat" blir
lagt frem for realitetsbehandling i nytt møte.
AP v/Stein Thomassen foreslo;

Som formannskapets vedtak med følgende tillegg;
Lønn skoleungdom videreføres. Dette finansieres ved bruk av 2565036 Generelt vedlikeholdsfond

2007.

Votering:
Det ble avgitt 5 (AP)stemmer for AP's tilleggsforslag og 8 stemmer mot

Vedtak i Formannskap - 04.O3.2015
Formannskapet tar rådmannens forslag

til innsparing i budsjettet 2015 til orientering. Enstemmig

vedtatt.

9/15 Justering av Delegasjonsreglementet for Loppa
kommune
PS

Forslag til vedtak:
Rådmannen delegeres myndighet etter særlover og forskrifter i henhold til fremlagte forslag.

Vedtak i Kommunestyre - 12.03.2015
Rådmannen delegeres myndighet etter særlover og forskrifter i henhold til fremlagte forslag.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 04.O3.2015
Rådmannen delegeres myndighet etter særlover og forskrifter i henhold til fremlagte forslag
Enstemmig vedtatt.

PS

10/15 Kommuneplanens samfunnsdel - delbehandling.

Forslag til vedtak:
Endelig vedtak av kommuneplanens samfunnsdel skal gjøres i kommunestyret

ijunimøtet.

Vedtak i Kommunestyre - 12.03.2015
Endelig vedtak av kommuneplanens samfunnsdel skal gjpres i kommunestyret i septembermøtet

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 04.03.2015
Endelig vedtak av kommuneplanens samfunnsdel skal gjøres i kommunestyret

ijunimøtet.

Behandling

i

Hovedutvalg for teknisÇ plan og næring - 04.03.2015

Hovedutvalget for teknisk plan og næring slutter seg til fremlagte planutkast og vil ha fokus på
sjøveiskom m u nikasjon, FV 882, vegkrav og tilgjengelighet.

