Loppa kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Kommunestyre

Møtested

kommunestyresal, Loppa Rådhus

Dato:

24.Lr.2015

Tid:

L0:00-16:10

Faste medlemmer som møtte
Navn

Funksjon

Representerer

Stein Thomassen

Medlem

AP

Line Enger Posti

Medlem

AP

Arve Dagfinn Berntzen

Medlem

AP

Berit Land

Medlem

AP

Heidi Dahl

Medlem

AP

Ernst Berge

Medlem

AP

Steinar Halvorsen

Medlem

H

Torill Martinsen

Medlem

H

Ståle Sæther

Medlem

H

Arne Rotnes

Medlem

H

Brynjar Larsen

Medlem

H

Ronja Garden

Medlem

SP

Fabrice Caline

Medlem

SP

Hans Roald Johnsen

Medlem

SV

Cato Kristiansen

Medlem

SV

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

MØtte for

Representerer

Vara medlemmer som møtte:

Navn

Arne

K

Vestre

Arne Rotnes etter kl 15.00

Fra ad ministrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Marion HØgmo

Rådmann

Camilla Hansen

/konomisjef

Liv B. Karlsen

Oppvekst og kultursjef

Karine Patterson

Helse og omsorgssjef

Olav Henning Trondal

Driftssjef

Solbjørg lrene Jensen

Sekretær

Ordføreren informerte kort om kommunens ordførerkjede.
Deretter hadde ordfører en gjennomgang om god møtekultur under kommunestyremøte.

Merknader

til innkalling:

Berit Land
lage bokmerker på dokumentet før sakene sendes

ut.

Det totale saksdokumentet bør ha sidetall

Fabrice Caline
Fabrice Caline ba om at man setter på plass et system for å legge ut sakene enkelt og ryddig på

hjemmesiden, for eksempel samme system for

FFK.

Merknader til saksliste:
Berit Land:
Sak

64/15 mangler i forhold til den utsendte sakslista.

-Kom menta rer

til forma

nnska pets møteprotokol

I

-Kommenterte at flere av sakene som var vedtatt av formannskapet L7.11.2015 hadde ufullstendig
vedtakstekst. Dette gjelder sak 44-47 /2OL5.

Hans Roald Johnsen;
- Suppleringsvalg

sakslista.

til Levekårsutvalget. Kommunestyret godkjente

å sette opp suppleringsvalg på

PS 47

/L5 Regnskapsrapportering 2. tertial 2015

Forslag

til vedtak:

Regnskaps- og finansrapporten for 2. tertial tas

til orientering.

Vedtak i Kommunestyre - 24.1L.2O15
Regnskaps- og finansrapporten for 2. tertial tas

til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Formannskap - L7.LL.?OLS
Regnskaps- og finansrapporten for 2. tertial tas

til orientering.

Enstemmig vedtatt.

PS

48/15 Budsjettdrøftinger 20t6

Behandling

i Kommunestyre- 24,11.2015

Administrasjonen tar kommunestyrets signaler med i det videre budsjettarbeidet

Vedtak i Formannskap - L7.11.2015
Ad m

inistrasjonens redegjørelse tas ti I oriente ring

Enstemmig vedtatt.

PS 491L5
Forslag

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2OL6

til vedtak:

Avgiftsregulativet for Loppa havnedistrikt 20L6 vedtas

Vedtak i KommunestSrre - 24.L1.2015
Avgiftsregulativet for Loppa havnedistrikt
pkt. 3.9 som falt med 5 mot 10 stemmer.

Behandling
SV

enstemmig utenom foreslåtte endringer under

i Kommunestyre- 24.11.2015

v/Hans Roald Johnsen foreslo;

Endring pkt 3.9

201"6 vedtas

Sommerplasser videreføres i 2016 i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord med en pris kr 3 413,-. Under

voter¡ngen ble det avgitt 5 stemmer for endringsforslaget. (lH/LAP/2SV/LSP)

Vedtak i Loppa Havneutvalg - 17.tt.ZOLS
Avgiftsregulativet for Loppa havnedistrikt 2OL6 vedtas.
Enstemmig vedtatt.

PS

50/15 Påvirkbare egen¡nntekter oppvekst- og kultur 20t6.

Forslag

til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst- og kultur:

L

Barnehagesatsene holdes på samme nivå som vedtatt i april 20L5:
lnntekt inntil kr. 300 000,lnntekt over kr. 300

000,-

Alternativer
33

-

42,5 timer/uke

Kr. 2.580,-

Kr. 1.806,-

25

-

32 timer/uke

Kr.2.I3O¡

Kr. l-.490,-

L7

-24 timer/uke

Kr. l-.550,-

Kr. 1.085,-

Kr.

Kr.

1-

16 timer/uke

L00,- pr.time

100,- pr. time

Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som tidligere vedtatt. Det gis 30%

søskenmoderasjon på 2. barn, ogSO% moderasjon på 3. barn. Det yngste barnet står på hel
sats.

Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo

2.

Foreldrebetaling på Sfo holdes på samme nivå som vedtatt i april 2015:
Skoleåret, Íør og etter skoletid
lnntil 30 plasserKr.

Høgtun

sfo

Bergsfjord

sfo lnntil

Kjøpetimer
3.

L.145,-

3

plasser

Kr.

t.145,-

Skoleåret, 1ør og etter skoletid

Kr. 885,-

Skoleåret, etter skoletid

Kr. L00,-

Pr.time

Kulturskolens egenandel holdes på samme nivå som vedtatt i april 2015
950,- pr. aktivitet.

4.

Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:
Leiesatsene Økes til kr. 550,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall

aktiviteter vedkommende er med på (a50,-) ¡ 2015. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. Anbefaling fra
Norges ldrettsforbund.

5.

Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus Økes med ca.3%.

Øksfjord samfunnshus:

Ny sats:

535,- pr. dag
640,- pr. dag
Kr. L.275,- pr. helg
Kr.2.770,- pr. dag

Kr. 550,- pr. dag
Kr. 660,- pr. dag

Kr. 580,- pr. dag
Kr. 1.610,- pr. helg
Kr.1.440,- pr. dag
Kr. 550,- pr. dag

Kr. 597,Kr. 1.195,Kr. 1.480,Kr. 565,-

nntektsgive nde a rra ngement/kafe

Kr. 580,- pr. dag

Kr. 597,- pr. dag

Bryllup/selskap
Forretningsdrift
MØter/kurs/selskap

Kr. 1.610,- pr. helg
Kr. L.44O,- pr. dag
Kr. 550,- pr. dag

Kr. L.195,- pr. helg

Kr.

Kr.

MØter/kurs
lnntektsgivende arrangement
Bryllup/selskap
Forretningsdrift

Kr.
Kr.

Kr. L.310,- pr. helg
Kr. 2.L70,- pr. dag

(vask inkludert i leieprisen)

Nuvsvåg grendehus:
I

n

ntektsgive nde a rra ngeme nt/kafe

Bryllup/selskap
Forretningsdrift
Møter/kurs/selska p

pr. dag
pr. helg
pr. dag
pr. dag

Sør-Tverrfjord grendehus:
I

Kr. 1.480,- pr. dag

Kr. 565,- pr. dag

Skole/barnehage/grendehus:

-

Overnatting pr. person/døgn

60,- pr.

dag

65,- pr. dag

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

overnatting til kr. L.L00,- pr. døgn.

Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger/møter i forkant av

oppsettinger/konserter. For 6vrig kan oppvekst- og kultur vise skjønn.

for

Vedtak i Kommunestyre - 24.l-l.20Ls
Pkt. L

Barnehagesatser; Enkelt timer kr 100,-/time. Dagpris kr 2OO,-/dag

Pkt.4
Leie av gymsal og basseng som Levekårsutvalgets innstilling.
For øvrig som formannskapets innstilling.

Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Senterpartiet ble nedstemt med L2 mot 3 stemmer (L SV 2 SP)

Behandling

i Kommunestyre- 24.L1.2Ots

Fellesforslag fra partigruppene;
Pkt.

1

Barnehagesatser; Enkelt timer kr L00,-/time. Dagpris kr 2OO,-/dag

Pkt.4
Leie av gymsal og basseng som Levekårsutvalgets innstilling.
Sente rpa

rtiet V/Ro n ia Ga rden leverte et ti leggsforslag.
I

Tillegg
6. Det innføres fakturaavgift på kr 39,- pr utsendt faktura. lngen avgift på eFaktura og avtalegiro

Vedtak i Formannskap - 17.LL,zOts
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst- og kultur:

L

Barnehagesatsene holdes på samme nivå som vedtatt i april 20L5:
lnntekt inntil kr. 300 000,Inntekt over kr. 300 000,-

Alternativer
-

Kr. 2.580,-

Kr. 1.806,-

25 -32 timer/uke

Kr.2.L3O,-

Kr. 1.490,-

-24 timer/uke

Kr. 1-.550,-

Kr. 1.085,-

Kr. 100,- pr.time

Kr. 100,- pr. time

33

L7

1-

42,5 timer/uke

1-6

timer/uke

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

Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo

2.

Foreldrebetaling på Sfo holdes på samme nivå som vedtatt iapril 2015:
HØgtun
lnntil 30 plasserKr.
Skoleåret, 1ør og etter skoletid

sfo

t.t45,Bergsfjord sfo lnntil 3 plasser
Kr. t.!45,Kr.

Kjøpetimer
3.

4.

885,-

Kr. 100,-

Skoleåret, etter skoletid

Pr.time

Kulturskolens egenandel holdes på samme nivå som vedtatt iapril 2015:
950,- pr. aktivitet.

til idrettsaktiviteter:
til kr. 900,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter. T.o.m 19 år gratis.

Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes

Leiesatsene økes

5.

Skoleåret, før og etter skoletid

Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus Økes med ca.3Yo.

Øksfjord samfunnshus:

Ny sats:

Kr. 535,- pr. dag
Kr. 640,- pr. dag

Kr. 550,- pr. dag
Kr. 660,- pr. dag

Kr. L.275,- pr. helg

Kr.2.LLO,- pr. dag

Kr. 1.310,- pr. helg
Kr. 2.t7O,- pr. dag

nntektsgive nde a rra ngement/kafe

Kr. 580,- pr. dag

Kr.

Bryllup/selskap
Forretningsdrift
MØter/kurs/selskap

Kr. 1-.610,- pr. helg

597,- pr. dag
Kr. 1".195,- pr. helg

Kr. L.44O,- pr. dag

Kr. 1.480,- pr. dag

Kr.

Kr. 565,- pr. dag

MØter/kurs
lnntektsgivende arrangement
Bryllup/selskap
Forretningsdrift
(vask inkludert i leieprisen)

Nuvsvåg grendehus:
I

SØr-Tverrfjord gre ndehus:

550,- pr. dag

Kr. 580,- pr. dag

nntektsgivende a rra ngement/kafe
Bryllup/selskap
Forretningsdrift
MØter/kurs/selskap
I

Kr.

Kr. 1.610,- pr. helg

597,- pr. dag
Kr. 1.195,- pr. helg

Kr.I.44O,- pr. dag

Kr. 1.480,- pr. dag

Kr. 550,- pr. dag

Kr. 565,- pr. dag

Skole/barnehage/grendehus:

-

Kr.

Overnatting pr. person/døgn

60,- pr.

dag

Kr.

65,- pr. dag

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

for

overnatting til kr. L.L00,- pr. døgn.
Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger/møter i forkant av
oppsettinger/konserter. For øvrig kan oppvekst- og kultur vise skjønn.

Behandling
SP

i Formannskap- t7.ll.20l5

v/Ronia Garden foreslo følgende endrins til punkt 4;

Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes

kr pr person pr år for voksenaktiviteter. T.o.m.

1-9

til idrettsaktiv¡teter. Leiesatsene

økes

til 900,-

år er gratis.

Under voteringen fikk forslaget fra Senterpartiet 3 stemmer, mens 2 (AP) stemte for Levekårsutvalgets

innstilling.
Fo

r6vrig ble levekå rsutva lgets

in

nstil ling

e

nstem m ig vedtatt.

Vedtak i Levekårsuwalget - tO.Ll..zOLs
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst- og kultur:

1.

Barnehagesatsene holdes på samme nivå som vedtatt i april 20L5:
lnntekt inntil kr. 300 000,lnntekt over kr. 300

000,-

Alternativer
-

Kr. 2.580,-

Kr. 1.806,-

25 -32 timer/uke

Kr. 2.130,-

Kr. 1.490,-

-24 timer/uke

Kr. 1.550,-

Kr. 1.085,-

Kr.

Kr.

33

17

I-

42,5 timer/uke

16 timer/uke

L00,- pr.time

100,- pr. time

Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som t¡dligere vedtatt. Det gis 30%
søskenmoderasjon på 2. barn, ogSO% moderasjon på 3. barn. Detyngste barnet står på hel
sats.

Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo

2.

Foreldrebetaling på Sfo holdes på samme nivå som vedtatt i april 2015:
Høgtun
lnntil 30 plasserKr.
Skoleåret, 16r og etter skoletid

sfo

t.L45,Bergsfjord sfo lnntil 3 plasser
Kr. 1.145,Kr.

Kjøpetimer

885,-

Kr. 100,-

Skoleåret, før ogetterskoletid
Skoleåret, etter skoletid

Pr.time

3.

Kulturskolens egenandel holdes på samme nivå som vedtatt iapril 2015:
950,- pr. aktivitet.

4.

Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:
Leiesatsene Økes til kr. 550,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall

aktiviteter vedkommende er med på (450,-) i 2015. Aldersgrense t.o.m
Norges ldrettsforbund.

5.

1-9

år jfr. Anbefaling fra

Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus Økes med ca.3Yo

Øksfjord samfunnshus:

Møter/kurs
lnntektsgivende arrangement
Bryllup/selskap
Forretningsdrift
(vask inkludert i leieprisen)

Ny sats

Kr. 535,- pr. dag
Kr. 640,- pr. dag

Kr. 550,- pr. dag
Kr. 660,- pr. dag

Kr. !.275,- pr. helg

Kr.2.I1O,- pr. dag

Kr. 1.310,- pr. helg
Kr. 2.I7O,- pr. dag

Kr. 580,- pr. dag

Kr. 597,- pr. dag

Nuvsvåg grendehus:

-

lnntektsgivende arrangement/kafe

helg
Kr. t.44O,- pr. dag

Kr. 1.610,- pr.

Bryllup/selskap

Forretningsdrift

Kr. l-.L95,- pr. helg
Kr. 1.480,- pr. dag
Kr. 565,- pr.

Kr. 550,- pr. dag

MØter/kurs/selska p
dag

SØr-Tverrfjord grendehus
I

n

ntektsgivende

a

rra

:

ngement/kafe

Bryllup/selskap

Forretningsdrift
Møter/kurs/selska p

Kr.

dag Kr. 597,- pr. dag
helg Kr. 1.195,- pr. helg
dag Kr. 1.480,- pr. dag
Kr. 550,- pr. dag Kr. 565,- Pr.

580,- pr.
Kr. 1.610,- pr.
Kr. L.44O,- pr.

dag

Skole/ba rnehage/grendehus:

-

Overnatting pr. person/døgn

Kr.

60,- pr.

dag

Kr.

65,- pr. dag

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

overnatting til kr. 1.100,- pr. døgn.

Grendehus og samfunnshus skal være gratis for qvinger/møter i forkant av

oppsettinger/konserter. For 6vrig kan oppvekst- og kultur vise skjønn.

Enstemmig vedtatt

PS

51/15 Påvirkbare egen¡nntekter Helse og omsorg 2016

Forslag

til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området helse og omsorg

l.Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon.
Loppa kommune fiølger statens satser for tiden:

Korttidsopphold sykehjem t47 kr per døgn
Dagopphold 77 kr

Nattopphold 77 kr
Langtidsopphold er inntektsregulert

for

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht Forskrift om egenandel for
kommuna le helse og omsorgstjenester.

2.Dagsenter
Dagsenterplass inkludert transport, mat og drikke som frokost, middag, kaffe, personalkostnader og

forbruksmateriell

3.

1-35

kr per dag per plass.

Middag/matombringing til hjemmeboende.

Egenandel for matombringing Økes for å inkludere ombringingskostnad

Stor porsjon 90 kr (80 kr 2015)
Liten porsjon 70 kr (60 kr 2015)

4.Trygghetsalarm
lngen 6kning.

kr.230,- pr. bruker pr. måned for leie, mottak og formidling av analog alarm og kr. 255,- pr. bruker pr
måned for IP/GSM alarm (leieavtale reforhandlet med SOS alarm 201-5).

5.Praktisk bistand/hjemmehjelp
Betalingssatsen for är 2016 for praktisk bistand og opplæring vedtas til 230 kr per time.
Følgende utgiftstak vedtas.

Hjemmehjelp (praktisk

bistand)

For brukere med inntekt under

2G

Utgiftstak per

måned

2015

186 kr

180 (abnm)

For brukere med inntekt

2-3G

687 kr

381(abnm)

For brukere med inntekt

3-4G

1143 kr

490 (abnm)

For brukere med inntekt

4-5G

17L3 kr

615 (abnm)

2056 kr

731 (abnm)

For brukere med inntekt over

5G

(1G=kr 90.068 per 01-.05.2015)

Timepris og utgiftstak reguleres 01.01.L6 iht konsumprisindeksen

6.Helsestasjon
Va ksi

nasjon ute nom

ba

rneva ksi nasjo ns progra m :

Reguleres etter satser fra folkehelseinstituttet i tillegg

til lokal egenandel. lngen endring fra vedtatte

egenandeler 20L5.

Hørselstest-audiometri økes til L00 kr. Det har tidligere ikke vært egenandel. 100 kr dekker noe av
kostnadene ved audiometri.

T.Andre tjenester
Tjeneste

Pris 2015

Forslag 2016

Pårørende rom

200 kr pr. døgn

Reguleres iht

konsumprisindeksen
Leie av beredska psleilighet

200 kr pr. døgn

300 kr pr døgn

2300 kr

2300 kr

Parkveien
Stell av døde

(Kiste og katastrofepose

faktureres fra Hammerfest
begravelsesbyrå)
Syning

500 kr

500 kr

Vedtak i Kommunestyre - 24.1L.2O15
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området helse og omsorg:

l.Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusion.
Loppa kommune følger statens satser for tiden:

Korttidsopphold sykehjem t47 kr per døgn
Dagopphold 77 kr

Nattopphold 77 kr

Langtidsopphold er inntektsregulert

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht Forskrift om egenandel for
kommuna le helse og omsorgstjenester.

2.Dagsenter
Dagsenterplass inkludert transport, mat og drikke som frokost, middag, kaffe, personalkostnader og

forbruksmateriell L35 kr per dag per plass.

3.Middag/matombringing til hjemmeboende.
Egenandel for matombringing Økes for å inkludere ombringingskostnad

Stor porsjon 90 kr (80 kr 201-5)
Liten porsjon 70 kr (60 kr 201-5)

4.Trygghetsalarm
lngen økning.
kr. 230,- pr. bruker pr. måned for leie, mottak og formidling av analog alarm og kr. 255,- pr. bruker pr
måned for IP/GSM alarm (leieavtale reforhandlet med SOS alarm 2015).

5.Praktisk bistand/hjemmehjelp
Betalingssatsen for âr 201,6 for praktisk bistand og opplæring vedtas

til 230 kr per time

FØlgende utgiftstak vedtas.

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Utgiftstak per måned

2015

For brukere med inntekt under 2G

186 kr

180 (abnm)

For brukere med inntekt 2-3G

687 kr

381"(abnm)

For brukere med inntekt 3-+G

tt43kr

490 (abnm)

For brukere med inntekt 4-5G

L7L3kr

6L5 (abnm)

731(abnm)

2056 kr

For brukere med inntekt over 5G
(1G=kr 90.068 per 01.05.20L5)

Timepris og utgiftstak reguleres 01.01.16 iht konsumprisindeksen

6.Helsestasjon
Vaksinasjon utenom barnevaksinasjons program:
Reguleres etter satser fra folkehelseinst¡tuttet i tillegg

til lokal egenandel. lngen endring fra vedtatte

egenandeler 2OI5.

Hørselstest-audiometri Økes til 100 kr. Det har tidligere ikke vært egenandel. 100 kr dekker noe av
kostnadene ved audiometri.

T.Andre tjenester

Tjeneste

Pris 2015

Forslag 2016

Pårørende rom

200 kr pr. døgn

Reguleres iht

konsumprisindeksen
Leie av beredskapsleilighet

200 kr pr. døgn

300 kr pr døgn

2300 kr

2300 kr

Parkveien
Stell av døde

(Kiste og katastrofepose
fa

ktureres fra Hammerfest

begravelsesbyrå)
Syning

Enstemmig vedtatt.

500 kr

500 kr

Vedtak i Formannskap - 17.LL.?OLí
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området helse og omsorg

l.Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon.
Loppa kommune følger statens satser for tiden:

Korttidsopphold sykehjem 147 kr per døgn
Dagopphold 77 kr

Nattopphold 77 kr
Langtidsopphold er inntektsregulert

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht Forskrift om egenandel for

kommunale helse og omsorgstjenester.

2.Dagsenter
Dagsenterplass inkludert transport, mat og drikke som frokost, middag, kaffe, personalkostnader og
forbruksmateriell 135 kr per dag per plass.

3.

Middag/matombringing til hjemmeboende.

Egenandel for matombringing økes for å inkludere ombringingskostnad

Stor porsjon 90 kr (80 kr 2015)
Liten porsjon 70 kr (60 kr 2015)

4.Trygghetsalarm
lngen 6kning.
kr.23O,- pr. bruker pr. måned for leie, mottak og formidling av analog alarm og kr. 255,- pr. bruker pr
måned for IP/GSM alarm (leieavtale reforhandlet med SOS alarm 2015).

5.

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Betalingssatsen for âr 2OL6 for praktisk bistand og opplæring vedtas til 230 kr per time
Følgende utgiftstak vedtas.

20t5

Hjemmehjelp (pra ktisk bistand)

Utgiftstak per måned

For brukere med inntekt under 2G

1"86

kr

L80 (abnm)

For brukere med inntekt 2-3G

687 kr

381(abnm)

For brukere med inntekt 3-4G

11-43 kr

490 (abnm)

For brukere med inntekt 4-5G

17L3kr

61-5 (abnm)

For brukere med inntekt over 5G

2056 kr

731(abnm)

(1-G=kr 90.068 per 01.05.2015)

Timepris og utgiftstak reguleres 01.01.16 iht konsumprisindeksen

6.Helsestasjon
Va ksinasjon

utenom

ba

rneva ksi nasjons progra m :

Reguleres etter satser fra folkehelseinstituttet i tillegg

til lokal egenandel. lngen endring fra vedtatte

egenandeler 2OL5.

Hørselstest-audiometri Økes
kostnadene ved audiometri.

til 100 kr. Det

har tidligere ikke vært egenandel. 100 kr dekker noe av

T.Andre tjenester

Tjeneste

Pris 20L5

Forslag 2016

Pårørende rom

200 kr pr. døgn

Reguleres iht
konsumprisindeksen

Leie av beredska psleilighet

200 kr pr. døgn

300 kr pr døgn

2300 kr

2300 kr

Parkveien
Stell av døde

(K¡ste og katastrofepose

faktureres fra Hammerfest
begravelsesbyrå)
Syning

500 kr

500 kr

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsuwalget - 1O.1L.2O15
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling ínnenfor området helse og omsorg:

l.Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon.
Loppa kommune følger statens satser for tiden:

Korttidsopphold sykehjem L47 kr per døgn
Dagopphold 77 kr

Nattopphold 77 kr
La

ngtidsopphold er inntektsregulert

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht Forskrift om egenandel for
komm una le helse og omsorgstjenester.

2.Dagsenter
Dagsenterplass inkludert transport, mat og drikke som frokost, middag, kaffe, personalkostnader og

forbruksmateriell L35 kr per dag per plass.

3.Middag/matombringing til hjemmeboende.

Egenandel for matombringing Økes for å inkludere ombringingskostnad.

Stor porsjon 90 kr (80 kr 2015)
Liten porsjon 70 kr (60 kr 2015)

4.Trygghetsalarm
lngen økning.

kr.23O,- pr. bruker pr. måned for leie, mottak og formidling av analog alarm og kr. 255,- pr. bruker pr
måned for lP/GSM alarm (leieavtale reforhandlet med SOS alarm 2015).

5.

Praktisk bistand/hiemmehjelp

Betalingssatsen for är 2Ot6 for praktisk bistand og opplæring vedtas til 230 kr per time.
FØlgende utgiftstak vedtas.

Hjemmehjelp (praktisk bista nd)

Utgiftstak per måned

20\5

For brukere med inntekt under 2G

186 kr

l-80 (abnm)

For brukere med inntekt 2-3G

687 kr

381(abnm)

For brukere med inntekt 3-4G

11-43 kr

490 (abnm)

For brukere med inntekt 4-5G

t7L3kr

6l-5 (abnm)

For brukere med inntekt over 5G

2056 kr

731- (abnm)

(1G=kr 90.068 per 01.05.2015)

Timepris og utgiftstak reguleres 01.0L.1-6 iht konsumprisindeksen

6.Helsestasjon
Va

ksinasjon utenom

ba

rneva ksinasjo ns progra m :

Reguleres etter satser fra folkehelseinstituttet i tillegg

egenandeler 2Ot5.

til lokal egenandel. lngen endring fra vedtatte

Hørselstest-audiometri økes til 100 kr. Det har tidligere ikke vært egenandel. 100 kr dekker noe av
kostnadene ved a udiometri.

T.Andre tjenester

Tjeneste

Pris 2015

Forslag 2016

Pårørende rom

200 kr pr. døgn

Reguleres iht
konsum prisindeksen

Leie av beredska psleilighet

200 kr pr. døgn

300 kr pr døgn

2300 kr

2300 kr

Parkveien
Stell av døde

(Kiste og katastrofepose
fa

ktureres fra Hammerfest

begravelsesbyrå)
Syning

500 kr

500 kr

Enstemmig vedtatt.

PS521L5 Påvirkbare egen¡nntekter 2OL6 - Driftsavdelingen
Forslag til vedtak:
1. Husleien Økes iht. SSB sin prisindeks

for kommunens boligmasse fra og med 01.01.1-6.

2. Byggesaksgebyrer
Gebyrene Økes med 3 %. Flere lovpålegg krever kompetanseØkning og kursing som

koster.
3. Oppmålingsgebyr

Gebyrene og festeavgiften økes med 3 %.lnnføring av matrikkel og nye krav krever også

oppdatering/kompetanseheving på oppmåling/registrering på etaten. Også dette bør være tilnærmet
selvkost.

4. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og tjenester.
Utleie av maskiner, verkt6y etc. i henhold til teknisk etats prisliste for 20L5 Økes generelt med 3

%.

Utleie av personell økes med 3 %. Begrunnelsen er utviklingen på lønn, service/reparasjon av
maskinpark og utstyr som må skiftes ut.

Vedtak i Kommunestyre - 24.11.2015
L. Husleien økes iht. SSB sin prisindeks

for kommunens boligmasse fra og med 01.01.16.

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

Gebyrene og festeavgiften økes med 3 %.lnnføring av matrikkel og nye krav krever også

oppdatering/kompetanseheving på oppmåling/registrering på etaten. Også dette bør være tilnærmet
selvkost.

4. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og t¡enester.
Utleie av maskiner, verktøy etc. i henhold til teknisk etats prisliste for 20L5 6kes generelt med 3 %.
Utleie av personell økes med 3 %. Begrunnelsen er utviklingen på lønn, service/reparasjon av
maskinpark og utstyr som må skiftes ut.

Loppa kommune skal ha tidsbegrensede husleiekontrakter på inntil 3

år. Etter 3 år skal det skrives nye

kontrakter. Dette for nye kontrakter som inngås fra og med 24.LL.2O15.

Enstemmig vedtatt.

Behandling

i Kommunestyre- 24.11.2015

Høyre v/Ståle Sæther foreslo;
Loppa kommune skal ha tidsbegrensede husleiekontrakter på inntil 3

år. Etter 3 år skal det skrives

kontrakter. Dette for nye kontrakter som inngås fra og med 24.LL.2015. Forslaget ble enstemmig
vedtatt.

nye

Vedtak i Formannskap - 17.l^t.z01-s
1. Husleien økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse fra og med 01.01.16.
2. Byggesaksgebyrer
Gebyrene Økes med 3 %. Flere lovpålegg krever kompetanseØkning og kursing som
koster.
3. Oppmålingsgebyr

Gebyrene og festeavgiften økes med 3 %. 'r'nføring av matrikkel og nye krav krever også

oppdatering/kompetanseheving på oppmåling/registrering på etaten. Også dette bør være tilnærmet
selvkost.

4. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og tjenester.
Utleie av maskiner, verktøy etc. i henhold til teknisk etats prisliste for 2015 6kes generelt med 3 %.
Utleie av personell økes med 3 %. Begrunnelsen er utviklingen på lønn, service/reparasjon av
maskinpark og utstyr som må skiftes ut.
Enstemmig vedtatt.

PS

53/15 Påvirkbare egen¡nntekter - Selvkostområdet 2016

Forslag
1-.

til vedtak:

Vannavgiften økes med 6 % hvert år iøkonomiplanperioden2OL6-2OL8

2. Avløpsavgiften økes med 4 % hvert år i økonomiplanperioden2OL6-2O18

3. Renovasjonsavgiften Økes med 5 % hvert år i økonomiplanperioden 201-6-20L8
4. Slamavgiften økes med 5 %ofor ârene2OL6-20I8
5. Feiieavgiften økes med 3 % hvert år iøkonomiplanperioden 2016-2018

Vedtak i Kommunestyre - 24.\t.2OLs
1. Vannavgiften økes med 6 %hverT år iøkonomiplanperioden2Ol6-20L8
2. Avløpsavgiften økes med 4 %ohverl år iøkonomiplanperioden 2016-20L8

3. Renovasjonsavgiften økes med 5 % hvert år iøkonomiplanperioden 2016-2018
4. Slamavgiften økes med 5 Yofor ärene 2O16-2OL8
5. Feieavgiften økes med 3 Yohvert år iøkonomiplanperioden2O16-2OL8
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 17.lt.z0t5
1-.

Vannavgiften økes med 6 % hvert år iøkonomiplanperioden2OL6-2OL8

2. Avløpsavgiften økes med 4 % hvert år i økonomiplanperioden 2016-2018

3. Renovasjonsavgiften økes med 5 % hvert år iøkonomiplanperioden 2016-2018
4. Slamavgiften økes med 5 Yolor ärene2Ot6-2OLg

5. Feieavgiften økes med 3 % hvert år i Økonomiplanperioden 2016-2018

Enstemmig vedtatt.

PS 541L5 Bosetting av

flykninger i Loppa kommune ¡ 2016 og

planperioden 2Ot7 - 2OL9
Forslag

til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar å bosette inntil 12 flykninger i 2016. En forutsetning for bosetting er at

det er familíer med barn, da kommunen har mulighet for boliger tilpasset familier, men ikke enslige
flykninger.
For årene 2017 ,2OI8 og2OI9 bosettes flykninger i tråd med plantallene. Det er Ønskelig at dette

gjøres i form av et rammevedtak for perioden 2OL7 -2079, og at administrasjonen får fullmakt fra
kommunestyre til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med lMDl

Bosettingen vurderes på de største stedene i Loppa kommune dersom alle forutsetninger er til stede.

Utgifter til bosetting utover det som introduksjonstilskudd dekker, dekkes over driftsbudsjettet og vil

for 2016 utgjØre ca. 500 000,-

Vedtak i Kommunestyre - 24.11.2015
Loppa kommunestyre vedtar å bosette inntil 12 flykninger i20L6. Fortrinnsvis barnefamilier. Dette på

grunn avdenvanskelige boligsituasjonen iLoppa. Forårene 2OI7 - 2019 bosetter Loppa kommune

inntil 30 flyktninger. Administrasjonen får fullmakt fra kommunestyret til å disponere plassene for det
enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (lMDl).

Utgifter til bosetting utover det som introduksjonstilskudd dekker, dekkes over driftsbudsjettet og vil
for 2OL6 utgjØre ca. 500 000,-.
Enstemmig vedtatt.

Behandling
Fel

i Kommunestyre- 24.1t.2O15

lesforslag fra gruppelede rne v/Arve

Be

rntze n;

Loppa kommunestyre vedtar å bosette inntil 12 flykninger i 2OL6. Fortrinnsvis barnefamilier. Dette på

grunn av den vanskelige boligsituasjonen i Loppa. For årene 2OL7 - 2019 bosetter Loppa kommune

inntil 30 flyktninger. Administrasjonen får fullmakt fra kommunestyret til å disponere plassene for det
enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (lMDl).

Utgifter til bosetting utover det som introduksjonstilskudd dekker, dekkes over driftsbudsjettet og vil
for 2Ot6 utgjØre ca. 500 000,-.

Vedtak i Formannskap - 17.LL.?OLí
Loppa kommunestyre vedtar å bosette inntil 12 flykninger i 201.6. En forutsetning for bosetting er at

det er familier med barn, da kommunen har mulighet for boliger tilpasset familier, men ikke enslige
flykninger.
For årene 20L7,2018 og2OL9 bosettes flykninger i tråd med plantallene. Det er Ønskelig at dette

gløres i form av et rammevedtak for perioden 2OL7 -2019, og at administrasjonen får fullmakt fra

kommunestyre til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen, isamråd med lMDl
Bosettingen vurderes på de største stedene i Loppa kommune dersom alle forutsetninger er til stede.

Utgifter til bosetting utover det som introduksjonstilskudd dekker, dekkes over driftsbudsjettet og vil
for 2OL6 utgjØre ca. 500 000,Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - LO,LL.ZOLS
Loppa kommunestyre vedtar å bosette inntil L2 flykninger i 2OL6. En forutsetning for bosetting er at

det er familier med barn, da kommunen har mulighet for boliger tilpasset familier, men ikke enslige
flykninger.
For årene 20L7 ,2OL8 og 2019 bosettes flykninger i tråd med plantallene. Det er Ønskelig at dette

Bjøres i form av et rammevedtak for perioden 2017 -2OL9, og at administrasjonen får fullmakt fra
kommunestyre til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med lMDl

Bosettingen vurderes på de st6rste stedene i Loppa kommune dersom alle forutsetninger er

til stede.

Utgifter til bosetting utover det som introduksjonstilskudd dekker, dekkes over driftsbudsjettet og vil
for

2O'J.6

utgjØre ca. 500 000,-

Enstemmig vedtatt

PS

55/15 Salg av kommunale boliger

Forslag

til vedtak:

Kommunestyret vedtar å selge Ystnesveien 18/20 til høystbydende kr. 550.000,-. Prisantydning
prospektet kr. 525.000,-.

Budene på Ystnesveien I0/L2 kr. 250.000, - og

MlL6 kr. 250.000,- er langt under

i

prisa ntydning og

godkjennes ikke. Prisantydning i prospektet er henholdsvis på kr. 800.000,- for Ystnesveien L0/L2 og kr.
500.000,- for Ystnesveien 1.4/L6. Boligene vil derfor fortsatt ligge for salg, og interessenter kan

fortløpende legge inn bud etter vedtak i kommunestyret. Dette begrunnes med at vi fortsatt kan
forvente interesse for nevnte boliger ut fra budrundene.

Når alle utgiftene ved salget er dekket, settes overskytende beløp inn på fond 2535000 Ubundet

investeringsfond.

Vedtak i Kommunestyre - 24.LL.2Ots
Kommunestyret vedtar å selge Ystnesveien t8/2O til høystbydende kr. 550.000,-.
Rådmannen gis myndighet

tilå

selge 10/12 ogL4l16

til høystbydende over 250.000,-

Når alle utgiftene ved salget er dekket, settes overskytende beløp inn på fond 2535000 Ubundet

investeringsfond.

Vedtatt med 1L mot 4 stemmer som ble avgitt for Høyres forslag.

Behandling

i Kommunestyre- 24.1L.2O15

Høvre v/Ståle Sæther foreslo;

Kommunestyret vedtar å selge;

Ystnesveien 18/20

til høystbydende kr 550.000,-

Ystnesveien tOILZ

ti

Ystnesveien 14/1.6

til høystbydende kr 250.000,-

høystbydende kr 250.000,-

Når alle utgifter ved salget er dekket, settes overskytende beløp inn på fond 2535000 Ubundet

investeringsfond.

Vedtak i Formannskap - L7.l-l^.Z0Ls
Kommunestyret vedtar å selge Ystnesveien t8/2O til høystbydende kr. 550.000,Rådmannen gis myndighet til å selge 10/12 oeL4/L6

til høystbydende over 250.000,-

Når alle utgiftene ved salget er dekket, settes overskytende beløp inn på fond 2535000 Ubundet

investeringsfond.

Vedtatt mot 1 stemme.

Behandling
E

nd ringsforslag

i

Formannskap - L7,1L.2O15

fra ordfører Steina r

Ha

lvorse n;

Kommunestyret vedtar å selge Ystnesveien L8/2O til høystbydende kr. 550.000,-.
Rådmannen gis myndighet til å selge 70/L2

oe74/t6 til høystbydende over 250.000,-.

Under voteringen ble det avgitt 4 stemmer for ordførerens innstilling mens 1 (AP) stemte for

rådmannens innstilling.

PS

56/15 Ressurser til skolene 2016 l2OL7

Forslag

til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 2OL6/2O17:
Skole

Elever

Grupper

Adm.rektor

Ressurser

Andre

Personale

grunnoppl

Ressurser

2076/2Or7

Høgtun

50

6

80

70,25

2 94

t3,t9

Bergsfjord

7

2

46

3,77

o,49

4,26

Sandland

3

T

0

L,50

t,79

o,29

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

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

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

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

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

Vedtak i Kommunestyre - 24.ll.20Ls
Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 2OL6/2OL7
Skole

Elever

Grupper

Adm.rektor

Ressurser

Andre

Personale

grunnoppl

Ressurser

2OL6/2017

HØgtun

50

6

80

10,25

2,94

13,r9

Bergsfjord

7

2

46

3 77

o,49

4,26

Sandland

3

t

0

L,50

o,29

1,79

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

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

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

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

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Formannskap - I7.LL.2O!5
Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 201612017
Skole

Elever

Grupper

Adm.rektor

Ressurser

Andre

Personale

grunnoppl.

Ressurser

201.6/2OL7

Høgtun

50

6

80

LO,25

2,94

13,r9

Bergsfjord

7

2

46

3,77

o,49

4,26

Sandland

3

L

0

1,50

o,29

L,79

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

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

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

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

endringer på grunn av enkeltvedtak, elevflytting eller tilflytting av elever som utlØser ekstra ressurser.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - l0.l1.z01.í
Loppa kommunestyre vedtar at skolene i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 2O1,6/2Ot7:.
Skole

Elever

Grupper

Adm.rektor

Ressurser

Andre

Personale

grunnoppl

Ressurser

201.6/20L7

Høgtun

50

6

80

LO,25

2,94

L3,19

Bergsfjord

7

2

46

3,77

o,49

4,26

Sandland

3

L

0

1,50

o,29

r,79

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

veileder, administrasjon, delingstimer begynneropplæring, delingstimer språk og opplæring
fremmedspråklige eleve r.

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

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

endringer på grunn av enkeltvedtak, elevflytting eller tilflytting av elever som utlØser ekstra ressurser
Enstemmig vedtatt.

PS

57lL5 Risiko og sårbarhetsanalyse for Loppa kommune

Forslag

til vedtak:

Kommunestyret godkjenner helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Loppa kommune, iht.
Forskríft om kommunal beredskøpsplíkt $ 2 - Helhetlíg rísíko- og sårbarhetsønølyse.

Vedtak i Kommunestyre - 24.LL.2Ots
Rapporten sendes tilbake til administrasjon for kvalitetssikring av innholdet og legger denne frem for

kommunestyret i desember.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - t7.LL.zOts
Rapporten sendes tilbake til administrasjon for kvalitetssikring av innholdet og legger denne frem for
komm unestyret i desember.
Enstemmig vedtatt

Behandling

i Formannskap - 17.LL.?OLS

Ordfører Steinar Halvorsen foreslo;
Rapporten sendes tilbake til administrasjon for kvalitetssikring av innholdet og legger denne frem for
komm unestyret i desember.

PS

58/15 Opprettelse av faste utvalg for valgperioden 2015-

20t9
Vedtak i Kommunestyre - 24.11.2OLs
Hovedutvalg for teknisk plan og næring skal være personidentisk med formannskapet.
Enstemmig vedtatt.

Behandling

i Kommunestyre- 24.ll.20Ls

Arne Rotnes fikk permisjon og fratrådte møtet kl. L5.00. Arne

K.

Vestre møtte i hans sted

AP v/Stein Thomassen foreslo:

Hovedutvalg for teknisk plan og næring skal være personidentisk med formannskapet.

59/15 Valg av representant og varamedlem til Loppa
kirkelig fellesråd
PS

Vedtak i KommunestSrre - 24.11,.2015
Som representant ble ordfører Steinar Halvorsen valgt og som vararepresentant ble Hans R. Johnsen

valgt.
Enstemmig vedtatt.

Behandling

i Kommunestyre- 24.11.2015

Høvre v/Ståle Sæther foreslo:
Som representant velges ordfører Steinar Halvorsen og som vararepresentant Hans

R.

Johnsen

60/15 Valg av representant med vararepresentant t¡l
Kontrollutvalgssekretariatet i Vest Finnmark IKS
PS

Vedtak i Kommunestyre - 24.!1.2015
Som representant ble valgt Ernst Berge (AP)

Vararepresentant ble valgt Ståle Sæther (H)
Enstemmig vedtatt.

Behandling

i Kommunestyre- 24.11.2015

Loooa Høvre

le Sæther foreslo

Som representant Ernst Berge (AP)

Vararepresentant Ståle Sæther (H)

61/15 Fornyet behandling av ny reguleringsplan for
Vassdalen industriområde - Ny behandling etter at
kommunestyrets vedtak av t2.mars 2015 av Fylkesmannen
ble hjemsendt til ny behandling i kommunestyret iht. fvl. $
PS

34,4.ledd
Forslag

til vedtak:

(1) Rådmannens vedlagte forslag til ny reguleringsplan for Vassdalen
Industriområde fra 2OI3 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med
følgende justering av $ 4:
nlndustrlområ.de ILt
rKotehøgde pd laueste gulu skal ikke uære lauere enn 3,0 m.o.h.
Maksímal bgggehøgde for bebgggelsen skal ikke ouerstige 25 meteru.

(2) }Jønng iht. Plan- og Bygningsloven g 27- 1, 2.1edd har vært gjennomført og
innkomne sSmspunkter fra private er hensyntatt. Innsigelser fra offentlige
høringsinstanser er ikke mottatt under høringsprosessen. Innsigelser fra
private parter er mottatt og er blitt nærmere vurdert iht saksutredningen
nedenfor.

Vedtak i Kommunestyre - 24.L1^.2OLí
(1) Rådmannens vedlagte forslag til ny reguleringsplan for Vassdalen
Industriområde fra 2OI3 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas med
følgende justering av g 4:
¡clndustríomr&de

ltt

oKotehøgde pa laueste gulu skal ikke uæ,re lauere enn 3,0 m.o.h.
Maksimal bgggehøgde for bebgggelsen skøl ikke ouerstige 25 metero.

(21

Hønng iht. Plan- og Bygningsloven S 27- 1, 2.1edd har vært gjennomført og
innkomne sSrnspunkter fra private er hensyntatt. Innsigelser fra offentlige
høringsinstanser er ikke mottatt under høringsprosessen. Innsigelser fra
private parter er mottatt og er blitt nærmere vurdert iht saksutredningen
nedenfor.

Enstemmig vedtatt.

Behandling
Arne

K.

i Kommunestyr

e- 24.11.2015

Vestre ble erklært inhabil under behandling av saken. Jf. FVL 5 6 nr 2.

PS 62115 Reguler¡ngsplan og bestemme¡ser

for Klubben

Samuelsnes i Nuvsvåg
Forslag

til vedtak:

Loppa kommune godkjenner reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene som er utarbeidet av

Arkitekt Kolbjørn Flomstad.

Vedtak i Kommunestyre - 24.L1.2O15
Loppa kommune godkjenner reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene som er utarbeidet av

Arkitekt Kolbjørn Flomstad.
Enstemmig vedtatt

Vedtak i Formannskap - L7.Ll..z0ts
Loppa kommune godkjenner reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene som er utarbeidet av

Arkitekt Kolbjørn Flomstad.
Enstemmig vedtatt.

63/15 Suppleringsvalg Levekårsutvalget
Vararepresentant for SV
PS

-

Vedtak i Kommunestyre - 24.tl..20Ls
2. varamedlem for SV velges Kjell Olsen

,

Enstemmig vedtatt.

representant med vararepresentant t¡l
samarbeidsvalgene for skole og barnehagene i Loppa
PS 641L5 Valg av

kommune
Vedtak i Kommunestyre - 24.lL.2OLs
Representa nter

til samarbeidsutvalg:

Høgtun skole:

Brynjar Larsen

Torill Ma rtinsen varamedlem

Bergsfjord:
Hans Roald Johnsen

Kolbjørn Johansen varamedlem

Sandland skole:

Halvor Berg
Stina Halvorsen varamedlem

Øksfjord barnehage
Cato Kristiansen

Anne Merilà varamedlem

Enstemmig vedtatt.

PS

65/15 Referatsaker

RS

7/L5 Videre arbeid med kommunereformen

RS

8/15 Klage - brudd på opplæringsloven

RS

9/15

RS

10/15 Særutskrift; Avløp Ystnesveien (skolebakken)

RS

11/L5 Særutskrift; Ekstraordinære kostnadervannledning Ystnesveien (skolebakken)

FV

72 Trafikkfarlig veistrekning

Vedtak i Kommunestyre - 24,Ll.20ts
Sakene tas

til orientering.

