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Næringsrådgiver

Fabrice Caline stilte spørsmål under den offentlige spørretime.
Her er spørsmålet:
"For noen år siden kjøpte Måsøy kommune et fiskebruk som leies ut til en privat aktør. Dette har skapt
mye aktivitet i kommunen.
Vil Loppa Kommune vurdere å gjøre det samme med fiskebruket i Bergsfjord?"
Som svar på spørsmålet ble det henvist til at kommunen allerede for
en ukes tid siden har gitt en grundig skriftlig redegjørelse
vedrørende fiskebruket i Bergsfjord. Svaret ble referert i møtet.

Merknader til saksliste
Ståle Sæther foreslo at Sak 26/15 og Sak 27/15 bytter plass på sakslista. Enstemmig vedtatt.

Stein Thomassen foreslo at Ståle Sæther velges som setteordfører. Ståle Sæther ble enstemmig valgt.

PS 22/15 VEFAS IKS v/adm.direktør Jørgen H. Masvik
orienterer

PS 23/15 Referatsaker
RS 5/15 Særutskrift: Asfaltering Sandland/Sør-Tverrfjord
RS 6/15 Møteutskrift møte nr. 1, 26.05.2015

Vedtak i Kommunestyre - 18.06.2015

Referatsakene tas til orientering.

PS 24/15 Nedleggelse av stillinger
Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar å nedlegge/inndra følgende stillinger i Loppa kommune:
Stillingen ungdomskonsulent f.o.m 1. april 2015.
Stillingen leder for sfo Høgtun skole f.o.m 1. august 2015.

Vedtak i Kommunestyre - 18.06.2015

Loppa kommunestyre vedtar å nedlegge/inndra følgende stillinger i Loppa kommune:
Stillingen ungdomskonsulent f.o.m 1. april 2015.
Stillingen leder for sfo Høgtun skole f.o.m 1. august 2015.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 01.06.2015

Loppa kommunestyre vedtar å nedlegge/inndra følgende stillinger i Loppa kommune:
Stillingen ungdomskonsulent f.o.m 1. april 2015.
Stillingen leder for sfo Høgtun skole f.o.m 1. august 2015.
Enstemmig vedtatt.

PS 25/15 Strategiplan for trafikksikkerhet 2015-2019
Forslag til vedtak:

Strategiplan- og handlingsplan for trafikksikkerhet i Loppa kommune 2015-2019 blir vedtatt.
Vedtak i Kommunestyre - 18.06.2015

Strategiplan- og handlingsplan for trafikksikkerhet i Loppa kommune 2015-2019 vedtas med tillegg av
AP’s forslag om at «Veglysstandarden oppgraderes med utskifting av alle gamle lysarmatur i de
bygdene der dette ikke er utført».

Enstemmig.
Behandling i Kommunestyre- 18.06.2015

AP v/Marie Pedersen foreslo;
Veglysstandarden oppgraderes med utskifting av alle gamle lysarmatur i de bygdene der dette ikke er
utført.

Vedtak i Formannskap - 01.06.2015

Strategiplan- og handlingsplan for trafikksikkerhet i Loppa kommune 2015-2019 vedtas.
Enstemmig.

PS 26/15 Årsmelding og kommuneregnskap 2014
Forslag til vedtak:

1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og
årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2014.
Tilhørende årsmelding tas til etterretning.

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket i drift kr. 5 224 275,91 disponeres på følgende måte:
• kr. 1 500 000,- settes av til pensjonsfond
• kr. 500 000,- settes av til elektrisk arbeid og uteområde skole pga. flytting
• kr. 500 000,- settes av til servicekontor
• kr. 200 000,- settes av til nytt telefonsystem
• kr. 350 000,- settes av til kjøp av ny bil til driftsavdelingen.
• Underskudd i driftsregnskap for første halvår i Loppa Havn på kr. 105 342,47 må dekkes inn
av mindreforbruket i kommuneregnskapet. Det samme må underskudd i
investeringsregnskapet på kr. 519 651,09.
• kr. 500 000,- settes av til utarbeidelse av overordnede politiske mål og strategier for
eiendomsforvaltning og påfølgende vedlikeholdsplaner kommunale bygg, jfr. sak 85/12 og
6/15 i kommunestyret.
• kr. 1 049 282,35 settes av til fritt disposisjonsfond.

Regnskapsmessig mindreforbruk i investering, kr. 13 938,64 settes av på ubundet
investeringsfond.
Vedtak i Kommunestyre - 18.06.2015

1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og
årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2014.
Tilhørende årsmelding tas til etterretning.

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket i drift kr. 5 224 275,91 disponeres på følgende måte:
• kr. 1 500 000,- settes av til pensjonsfond
• kr. 500 000,- settes av til elektrisk arbeid og uteområde skole pga. flytting
• kr. 500 000,- settes av til servicekontor
• kr. 200 000,- settes av til nytt telefonsystem
• kr. 350 000,- settes av til kjøp av ny bil til driftsavdelingen.
• Underskudd i driftsregnskap for første halvår i Loppa Havn på kr. 105 342,47 må dekkes inn
av mindreforbruket i kommuneregnskapet. Det samme må underskudd i vesteringsregnskapet
på kr. 519 651,09.
Kr 500.000,- til overordnede politiske mål og strategier for eiendomsforvaltning og påfølgende
vedlikeholdsplaner kommunale bygg, strykes.
Ansvar 4600

Hovedart 12500

økes med kr 250.000,-

Ansvar 4600

Hovedart 15520

økes med kr 250.000,-

• kr. 1 049 282,35 settes av til fritt disposisjonsfond.

Regnskapsmessig mindreforbruk i investering, kr. 13 938,64 settes av på ubundet
investeringsfond.
Behandling i Kommunestyre- 18.06.2015

Forslag fra Loppa Høyre v/Kai M Hansen til punkt 2:
Det regnskapsmessige mindreforbruket i drift kr. 5 224 275,91 disponeres på følgende måte:
• kr. 1 500 000,- settes av til pensjonsfond

Underskuddet i Loppa Havn dekkes inn av mindreforbruket. Resten settes på fritt disposisjonsfond.

AP/SV v/Stein Thomassen foreslo følgende endring til formannskapets innstilling;
Kr 500.000,- til overordnede politiske mål og strategier for eiendomsforvaltning og påfølgende
vedlikeholdsplaner kommunale bygg, strykes.
Ansvar 4600

Hovedart 12500

økes med kr 250.000,-

Ansvar 4600

Hovedart 15520

økes med kr 250.000,-

Votering:
Formannskapets innstilling ble satt opp mot Høyres forslag. Formannskapets innstilling fikk 8 stemmer
(AP/SV/KP) mot 5 stemmer som ble avgitt for Høyres forslag.

Formannskapets forslag ble satt opp mot AP/SV’s forslag. Formannskapets innstilling fikk 5 stemmer
mens 8 stemmer ble avgitt for AP/SV’s forslag.

Vedtak i Formannskap - 01.06.2015

1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og
årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2014.
Tilhørende årsmelding tas til etterretning.

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket i drift kr. 5 224 275,91 disponeres på følgende måte:
• kr. 1 500 000,- settes av til pensjonsfond
• kr. 500 000,- settes av til elektrisk arbeid og uteområde skole pga. flytting
• kr. 500 000,- settes av til servicekontor
• kr. 200 000,- settes av til nytt telefonsystem
• kr. 350 000,- settes av til kjøp av ny bil til driftsavdelingen.
• Underskudd i driftsregnskap for første halvår i Loppa Havn på kr. 105 342,47 må dekkes inn
av mindreforbruket i kommuneregnskapet. Det samme må underskudd i
investeringsregnskapet på kr. 519 651,09.
• kr. 500 000,- settes av til utarbeidelse av overordnede politiske mål og strategier for
eiendomsforvaltning og påfølgende vedlikeholdsplaner kommunale bygg, jfr. sak 85/12 og
6/15 i kommunestyret.

• kr. 1 049 282,35 settes av til fritt disposisjonsfond.

Regnskapsmessig mindreforbruk i investering, kr. 13 938,64 settes av på ubundet
investeringsfond.
Enstemmig vedtatt.

PS 27/15 Ny bil til driftsavdelingen
Forslag til vedtak:

Loppa kommune går til innkjøp av en nyere bruktbil til driftsavdelingen. Kostnadsramme er kr 350 000,
- som dekkes inn av fjorårets mindreforbruk. Rådmannen får fullmakt til å velge ut en høvelig bil i
forhold til driftsavdelings behov.

Vedtak i Kommunestyre - 18.06.2015

Saken utgår.
Behandling i Kommunestyre- 18.06.2015

Det ble votert over om saken var forstått behandlet i forrige sak (disponering av mindreforbruk
årsregnskapet 2014) og dermed skal utgå.

Det ble avgitt 12 stemmer for at saken var ferdigbehandlet i forrige sak, mens 1 stemme (KP) mente at
saken ikke var realitetsbehandlet.
Vedtak i Formannskap - 01.06.2015

Loppa kommune går til innkjøp av en nyere bruktbil til driftsavdelingen. Kostnadsramme er kr 350 000,
- som dekkes inn av fjorårets mindreforbruk. Rådmannen får fullmakt til å velge ut en høvelig bil i
forhold til driftsavdelings behov.
Enstemmig vedtatt.

PS 28/15 Kontrollutvalgets årsmelding 2014
Forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Vedtak i Kommunestyre - 18.06.2015

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering. Enstemmig vedtatt.

PS 29/15 Etablering av anlegg for overvåkning av
vannbehandling og basseng(Sentral driftsstyringsanlegg)
Forslag til vedtak:

Loppa kommune etablerer sentral driftsstyring(SD-anlegg) av vannbehandlingsanleggene i Nuvsvåg,
Bergsfjord og Sør-Tverrfjord. Kostnadsramme er kr 180 000, - midlene tas av SD-fondet nr. 2565033
som er avsatt i 2007 til slike formål.

Vedtak i Kommunestyre - 18.06.2015

Loppa kommune etablerer sentral driftsstyring(SD-anlegg) av vannbehandlingsanleggene i Nuvsvåg,
Bergsfjord og Sør-Tverrfjord. Kostnadsramme er kr 180 000, - midlene tas av SD-fondet nr. 2565033
som er avsatt i 2007 til slike formål.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 01.06.2015

Loppa kommune etablerer sentral driftsstyring(SD-anlegg) av vannbehandlingsanleggene i Nuvsvåg,
Bergsfjord og Sør-Tverrfjord. Kostnadsramme er kr 180 000, - midlene tas av SD-fondet nr. 2565033
som er avsatt i 2007 til slike formål.
Enstemmig vedtatt.

PS 30/15 Regnskapsrapportering 1. tertial 2015
Forslag til vedtak:

Regnskaps- og finansrapporten for 1. tertial tas til orientering.

Vedtak i Kommunestyre - 18.06.2015

Regnskaps- og finansrapporten for 1. tertial tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 01.06.2015

Regnskaps- og finansrapporten for 1. tertial tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

PS 31/15 Forvaltningsrevisjon - Offentlige anskaffelser
Forvaltningsrevisjon - Offentlige anskaffelser
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjon i forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige
anskaffelser» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger. På bakgrunn av de funn som
framgår av rapporten ber kommunestyret rådmannen om å gjøre følgende for å bedre kommunens
anskaffelsesrutiner:
• Fastsette tilbudsfrister på riktig måte
• Fastsette vedståelsesfrister på riktig måte
• Bruke tildelingskriterier på riktig måte
• Kreve at leverandørene legger fram HMS-erklæring og skatteattest
• Føre anskaffelsesprotokoll med det innhold som forskriften krever
• Sende meddelelsebrev til leverandørene

Vedtak i Kommunestyre - 18.06.2015

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjon i forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige
anskaffelser» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger. På bakgrunn av de funn som
framgår av rapporten ber kommunestyret rådmannen om å gjøre følgende for å bedre kommunens
anskaffelsesrutiner:
• Fastsette tilbudsfrister på riktig måte
• Fastsette vedståelsesfrister på riktig måte
• Bruke tildelingskriterier på riktig måte
• Kreve at leverandørene legger fram HMS-erklæring og skatteattest
• Føre anskaffelsesprotokoll med det innhold som forskriften krever
• Sende meddelelsebrev til leverandørene
Enstemmig vedtatt.

PS 32/15 Regnskap 2014 - Loppa Havn
Forslag til vedtak:

Det vises til vedlagte regnskap og årsmelding for 2014. Kommunestyret godkjenner nå denne som
Loppa Havn KF sitt årsregnskap. Tilhørende årsmelding tas til etterretning.
Merforbruk (underskudd) i driftsregnskap på kr. 105 342,47 og investering kr. 491 955,60 dekkes inn av
mindreforbruk i kommuneregnskapet 2014.

Vedtak i Kommunestyre - 18.06.2015

Det vises til vedlagte regnskap og årsmelding for 2014. Kommunestyret godkjenner nå denne som
Loppa Havn KF sitt årsregnskap. Tilhørende årsmelding tas til etterretning.
Merforbruk (underskudd) i driftsregnskap på kr. 105 342,47 og investering kr. 491 955,60 dekkes inn av
mindreforbruk i kommuneregnskapet 2014.
Enstemmig vedtatt.

PS 33/15 Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - mudring
av havna i Bergsfjord.
Forslag til vedtak:

«Egenandelen på kr. 700.000,- til mudring av fiskerihavna i Bergsfjord skal finansieres av fondsmidler».
Alternativt: «Rådmannen vil legge fram forslag på finansiering av egenandelen til utbedring av
fiskerihavna i Bergsfjord, i budsjettet for 2016».

Vedtak i Kommunestyre - 18.06.2015

Rådmannen vil legge fram forslag på finansiering av egenandelen til utbedring av fiskerihavna i
Bergsfjord, i budsjettet for 2016».
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 01.06.2015

Rådmannen vil legge fram forslag på finansiering av egenandelen til utbedring av fiskerihavna i
Bergsfjord, i budsjettet for 2016».
Enstemmig vedtatt.

PS 34/15 Diskusjonssak - Bosetting av flyktninger med
bakgrunn i dagens flyktningkrise
Forslag til vedtak:

Ingen
Vedtak i Kommunestyre - 18.06.2015

Kommunestyret ber administrasjonen utrede bosetting av flyktninger i Loppa kommune. Enstemmig
vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 29.05.2015

Levekårsutvalget stiller seg positiv til å utrede bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens
flyktningkrise.
Enstemmig vedtatt.

PS 35/15 Avløp i Øksfjord fra Hankenbakken 40 til
Kirkegården
Forslag til vedtak:

Loppa kommune omdisponerer kr 500 000, - fra fond 2565076 El-kjeler til 2515005 Avløpsfond.
Midlene skal brukes til å fornye avløpsledningen fra Hankenbakken 40 til Kirkegården.

Vedtak i Kommunestyre - 18.06.2015

Loppa kommune omdisponerer kr 500 000, - fra fond 2565076 El-kjeler til 2515005 Avløpsfond.
Midlene skal brukes til å fornye avløpsledningen fra Hankenbakken 40 til Kirkegården.
Vedtak i Formannskapet - 18.06.2015

Loppa kommune omdisponerer kr 500 000, - fra fond 2565076 El-kjeler til 2515005 Avløpsfond.
Midlene skal brukes til å fornye avløpsledningen fra Hankenbakken 40 til Kirkegården.

PS 36/15 Valg av vararepresentant til generalforsamling i Alta
Kraftlag
Vedtak i Kommunestyre - 18.06.2015

Ståle Sæther velges som vararepresentant til generalforsamlingen i Alta Kraftlag.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 18.06.2015

Loppa Høyre v/Kai M Hansen foreslo;
Ståle Sæther velges som vararepresentant til generalforsamlingen i Alta Kraftlag.

------------------------------

Ordfører informerte om at det avholdes felles kommunestyremøte for kommunene Alta, Loppa,
Kautokeino og Kvænangen 12.august 2015 i Alta.

