Loppa kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresal, Loppa Rådhus

Dato:

18.12.2015

Tid:

10:00 - 13:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn

Funksjon

Representerer

Arve Dagfinn Berntzen

MEDL

AP

Heidi Dahl

MEDL

AP

Ernst Berge

MEDL

AP

Torill Martinsen

MEDL

H

Ståle Sæther

MEDL

H

Steinar Halvorsen

MEDL

H

Ronja Garden

MEDL

SP

Fabrice Caline

MEDL

SP

Stein Thomassen

MEDL

AP

Brynjar Larsen

MEDL

H (møtte fra sak 80/15)

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn

Funksjon

Representerer

Cato Kristiansen

MEDL

SV

Hans R Johnsen

MEDL

SV

Berit Land

MEDL

AP

Line Enger Posti

MEDL

AP

Arne Rotnes

MEDL

H

Varamedlemmer som møtte:
Navn

Møtte for

Representerer

Thorbjørn Johnsen

Brynjar Larsen

H (møtte fra sak 66 – 80/15)

Ann H Johansen

Line Enger Posti

AP

Kim Gøran Pedersen

Berit Land

AP

Frank Bækken

Arne Rotnes

H

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Marion Høgmo

Rådmann

Liv B. Karlsen

Oppvekst og kultursjef

Camilla Hansen

Økonomisjef

Karine Patterson

Helse og omsorgssjef

Solbjørg Irene Jensen

Sekretær

Ingen merknader til saksliste og innkalling.
På vegne av Arne Dag Isaksen overrakte ordfører julestjerne til Øksfjord Sanitetsforening.

PS 66/15 Endringer av regelverket for næringsfondet.
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
NÆRINGS – OG UTVIKLINGSFOND i LOPPA KOMMUNE.

1. Formål.
1.A.
Vedtektene skal bidra til at ideer og prosjekter iverksettes og fører til etablering av nye
arbeidsplasser eller knoppskyting i eksisterende bedrifter.
1. B.
Fondet skal prioritere kompetansehevende tiltak, forstudier, forprosjekt og mindre
investeringstiltak.

2. Næringsfondets størrelse.
Næringsfondets størrelse fastsettes årlig gjennom bevilgninger gitt av fylkeskommunen og av
kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

3. Forvaltning av fondet.
3.A
Ingen har krav på støtte fra fondet. Alle søknader vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet,
og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnene. Prosjekter skal også vurderes i forhold til
prioriteringer som er nedfelt i omstillings- og utviklingsarbeidet.
3.B.
Utvalget for teknisk, plan og næring er fondsstyret.
Administrasjonen innstiller overfor fondsstyret i de saker der administrasjonen ikke har delegert
myndighet.

3.C.
Budsjettering og regnskapsføring for fondet.
Årlige påfyll og anvendelse av midler fra fondet foretas i kommunens ordinære budsjett og
regnskap. Dette skal være i samsvar med forskrifter for budsjettoppstilling og regnskapsførsel i
kommunen.
3. D.
Fondets midler skal kun benyttes til de områder/prosjekter som omtales i disse vedtektene.
3.E.
Tilsagnsbrev med betingelser skal foreligge ved enhver tildeling og skal være underskrevet av
Loppa kommune og bekreftes skriftlig mottatt og akseptert av den som får tilsagnet.
3.F.
Søknader sendes :
Loppa Kommune, Parkveien 1-3, 9550 Øksfjord.
3.G.
Klageadgang.
Det skal gis opplysninger om klageadgang til søkere som har fått avslag på sin søknad.
I de saker der administrasjonen eller AU som har behandlet saken, er Teknisk, plan og næring
klageinstans. Teknisk, plan og nærings vedtak kan klages inn for kommunestyret.
4. Delegasjon.
Administrasjonen delegeres myndighet til å behandle søknader der fondets bidrag er inntil
Kr. 25 000. Behandlingen skal skje i h.h.t. vedtektene for Nærings- og utviklingsfondet.
Disse sakene skal forelegges utviklingsstyret til orientering.
Utviklingsstyret er ankeinstans i disse sakene.

5. Hvem/hva kan søke/kan få støtte.
5.A.
Bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som har virksomhet i kommunen eller som har som
mål å skape virksomhet som gir kommunen arbeidsplasser og skatteinntekt.

5.B:
Det kan gis tilskudd til:
Kompetansehevende tiltak:
Inntil 75 % tilskudd, maksimalt kr. 20 000,-.
Med kompetansehevende tiltak menes:
Mindre kompetansehevende tiltak som kan bidra til å øke kompetansen hos den enkelte eller
bedriften. Større bedriftsrettede tiltak skal finansieres regionalt eller nasjonalt.
Forstudie:
Inntil 75 % tilskudd, maksimalt kr. 50 000,-.
Med forstudie menes:
Avklaring av alternative gjennomføringsmuligheter for å nå prosjektets endelige mål som å
vurdere realisme, avgrense og definere oppgaver. Skal ende opp med et beslutningsgrunnlag for
videreføring eller avslutning av prosjektet.
Forprosjekt:
Inntil 50 % tilskudd, maksimalt kr. 100 000,-.
Med forprosjekt menes:
Et prosjekt for utvikling av planer og utredninger som er nødvendig for å kunne ta en
beslutning om iverksetting av et hovedprosjekt, f eks utarbeidelse av forretningsplan.
Det kan gis tilskudd til utvikling av forretningsplan, opplæring/kompetanseheving,
produktutvikling, markedsundersøkelser eller annen konkret planlegging.
Forprosjekter som bedrer kvinner og ungdommers sysselsettingsmuligheter kan det gis inntil 75
% tilskudd, maksimalt kr. 100 000,-.
Mindre investeringstiltak og kritisk private servicetiltak
Inntil 50 % tilskudd, maksimalt kr. 50.000,-.
Med mindre investeringstiltak menes:
Mindre investeringer til infrastruktur for å løse utfordringer for næringslivet og befolkningen i
fellesskap.
Med kritisk privat servicetiltak menes privat service som er avgjørende for at steder og
distrikter i kommunen kan fungere.

Oppstarttilskudd og bedriftsutvikling for virksomheter som her faller utenfor andre regelverk.
6. Endringer.
Endring i vedtektene må vedtas av Loppa kommunestyre.
7. Utbetaling av tilskudd.
Før utbetaling kan skje må prosjektet være avsluttet.
Det kan gis delutbetaling på grunnlag av søknad.
Ved krav om utbetaling av tilskudd skal følgende dokumenter vedlegges:
A. Brev med anmodning om utbetaling.
B. Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor for prosjekter med en
total kostnadsramme på kr. 50 000,- eller mer.
Dersom den totale prosjektkostnaden er under kr. 50 000,- vedlegges kopi av kvitteringene
for det totale prosjektet. Søker må dokumentere at finansiering foreligger som framlagt i
søknaden.
C. Ferdigattest.
D. Oppdatert skatteattest.
E. Rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har hatt i
bedriften.
F. Tilsagnet om tilskudd opphører og tilskuddet går tilbake til næringsfondet dersom:

Søker skriftlig ikke har akseptert vilkårene for tilsagnet innen 1 måned etter at tilsagnet er gitt.

Arbeidet som tilsagnet omfatter ikke har startet opp senest 6 måneder etter at tilsagnet er gitt.

Det ikke er søkt om utbetaling med tilstrekkelig dokumentasjon innen 12 måneder etter at
tilsagnet er gitt.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 18.12.2015
AP v/Kim Gøran Pedersen foreslo følgende endring under pkt 5.

Siste setning endres til;
Oppstartstilskudd og bedriftsutvikling for virksomheter som her faller utenfor andre regelverk.
Endringen ble enstemmig vedtatt.

PS 67/15 Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
1. Loppa kommune vedtar å sende ut forslaget til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, jfr.
plan- og bygningsloven § 11-13, på høring.
2. Høringsfristen settes til 5.02.2016 dato. (Frist: minst 6 uker).
Enstemmig vedtatt.

PS 68/15 Veilys i Bergsfjord - utskifting av blanktrådlinje
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
Loppa kommune vedtar å skifte ut blanktrådlinje i Bergsfjord til EX-hengekabel. Dette koster kr
143856, -Midlene tas av veilysfondet 2565032, som er midler satt av til dette formålet.
Enstemmig vedtatt.

PS 69/15 Risiko og sårbarhetsanalyse for Loppa kommune
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
Kommunestyret godkjenner helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Loppa kommune, iht.
Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 18.12.2015
AP v/Arve Berntzen foreslo;

Kommunestyret godkjenner helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Loppa kommune, iht.
Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

PS 70/15 Sammenslåing psykiatri og rus
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
Sammenslåing psykiatri og rus tjenesten til en enhet.
Loppa kommunestyre vedtar å slå sammen psykiatri enheten og rus enheten til en enhet i helse og
omsorgsetaten.
Ruskonsulent i 100 % fast stilling
Loppa kommunestyre vedtar å formalisere overgangen av prosjektstilling ruskonsulent til fast stilling
ruskonsulent.
Enstemmig vedtatt.

PS 71/15 Hjemmebasert omsorg
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
Kommunestyret vedtar å slå sammen hjemmesykepleie og praktisk bistand til en enhet kalt
hjemmebasert omsorg.
Enstemmig vedtatt.

PS 72/15 Rekrutterings og stabiliseringstiltak leger
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
Saken utsettes.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 18.12.2015
Gruppelederne leverte forslag om at saken utsettes.

PS 73/15 Bemanning legekontoret
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
Loppa kommunestyre vedtar følgende tiltak for legekontoret:
Redusere sekretær ressurs fra 180 % til 160 % totalt.

Enstemmig vedtatt.

PS 74/15 Opprettelse av stilling Introduksjonskoordinator i
Loppa kommune.
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
Loppa kommunestyre oppretter stilling som Introduksjonskoordinator i 100% stilling i perioden 2016 –
2019. Denne stillingen legges til det lokale NAV kontoret.
Enstemmig vedtatt.

PS 75/15 Budsjettregulering 2015 Investering Småbedriftssenteret
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsprosjekt for småbedriftssenteret slik:
D 32730 4612 325

kr. 160 000

D 34290 4612 325

kr. 32 000

K 37290 4612 841

kr. 32 000

K 39100 4612 325

kr. 160 000

Lån som tas opp i forbindelse med prosjektet økes til inntil kr 960 000,-.
Enstemmig vedtatt.

PS 76/15 Budsjettregulering 2015 - Kjøp av biler
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsprosjekt innkjøp av bil slik:
D 32110 4200 332

kr. 328 800,-

D 34290 4200 332

kr.

6 200.-

K 37290 4200 841

kr.

6 200,-

K 39400 4200 332

kr. 328 800,-

Enstemmig vedtatt.

PS 77/15 Budsjettregulering ikke påbegynte prosjekter
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
Loppa kommunestyre vedtar at følgende investeringsprosjekter settes i null for budsjettåret 2015:
-

Idrettssal/flerbrukshus
Innkjøp av aggregat til Øksfjord helsesenter
Kommunale industriområder.

Prosjektene videreføres i 2016.
Enstemmig vedtatt.

PS 78/15 Vannledning Ystnesveien
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
Loppa Kommunestyre vedtar å øke lånerammen på investeringsprosjekt med nylegging av vannledning
til kroner 720 880,-.
Budsjettet reguleres i henhold til økte kostnader og opptak av lån tilsvarende faktiske kostnader.
Rådmannen gis fullmakt til å innhente tilbud og velge låneinstitusjon for opptak av lån kr. 720 880,-.
Lånet skal være serielån med pt rente, ha kvartalsvise avdrag og løpetid på 7 år.
Enstemmig vedtatt.

PS 79/15 Avløp Ystnesveien
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
Loppa Kommunestyre vedtar å øke lånerammen på investeringsprosjekt med nylegging av
avløpsledning i Ystnesveien til kroner 734 595,-.
Budsjettet reguleres i henhold til økte kostnader og opptak av lån tilsvarende faktiske kostnader.
Rådmannen gis fullmakt til å innhente tilbud og velge låneinstitusjon for opptak av lån kr. 734 959,-.
Lånet skal være serielån med pt rente, ha kvartalsvise avdrag og løpetid på 7 år.
Enstemmig vedtatt.

PS 80/15 Årsbudsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019
Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
1. Det vedlagte budsjettforslag for 2016 og økonomiplan for 2016-2019 vedtas slik det foreligger.

2. Rådmannens forslag til budsjett 2016 vedtas med følgende rammer:

Etater

Budsjett 2015

Budsjett 2016

Endring

Sentraladministrasjonen

17 596

20 034

2 438

Oppvekst og kultur

22 089

22 622

533

Helse og omsorg

41 223

41 321

98

Driftsavdelingen

9 859

9 646

-213

90 767

93 623

2 856

Sum etater

3. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2016 benyttes maksimale satser, jfr.
Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2016

4. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen
næringseiendom i hele kommunen, jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) § 3 bokstav d.
5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 2 promille.
6. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. Eigedomsskattelovas § 25.
7. Eiendomsskattevedtekter vedtatt i Loppa kommunestyre den 15.06.2012 skal benyttes ved
taksering og utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2016, jf. Esktl. § 10.

Opprettelse av kulturfond
2565074 Underskuddsgaranti kultur politisk sak 72/11 omgjøres til kulturfond kr 32 400,Det må utarbeides retningslinjer for fondet.

Investeringsprosjekt 2017:
Idrettshall/kompetansesenter kr 30.000.000,Finansieres slik:
Tilskudd

15.000

Bruk av fond 2565009

2.000

Moms kompensasjon

6.000

Bruk av lånemidler

7.000

Vedtatt med 8 mot 5 stemmer.

Behandling i Kommunestyre- 18.12.2015
Vararepresentant Thorbjørn Johnsen (H) fratrådte og Brynjar Larsen (H) tiltrådte møtet.
Eldrerådets leder Astrid Johansen hadde innlegg om opprettholdelse av dagsentret på Nerstranda.

Loppa Høyre v/Ståle Sæther foreslo;
Høyre budsjetterer med et nettodriftsresultat på 2%.

Totalt budsjett 2016

Formannskap

Loppa Høyre

93 623 000

91 750 000

(- 1 873 000)

Sentraladministrasjon 20 034 000

19 640 000

(- 394 000)

Oppvekst og kultur

22 622 500

22 060 000

(-562 500)

Helse og omsorg

41 320 500

40 600 000

(-720 500)

Driftsavdelingen

9 646 000

9 450 000

(-196 000)

Netto driftsresultat 2% av 93 623 000 kr = 1 872 460 kr

Styringssignaler:
Endring av rammene for det enkelte rammeområdet skal vedtas av kommunestyret.
Effektivisere med 2 % i alle etater.
Kompetansemidler økes til 400 000,- (sentraladministrasjonen). Pendlerstøtte til barn og unge innad i
kommunen kr 50 000,- (oppvekst- og kulturetaten)

Vi ber rådmannen




Å vurdere mulighetene for en flat struktur i helse og omsorgsetaten
Sette i gang arbeid med å opprette Loppa skolen med felles rektor for undervisningsstedene
Å sette i gang arbeid med å opprette en frivillighetssentral

Loppa høyre vil opprett følgende fond
Næringsfond

4 000 000 kr

Etablererfond

1 000 000 kr

Kultur- og idrettsfond

500 000 kr

Dette gjøres med en fondsregulering av frie disposisjonsfond.
Det skal utarbeides statutter for næringsfond, etablererfond og kultur- og idrettsfond.

Loppa Høyre ønsker økt aktivitet innen kultur og idrett og vil derfor at nye statutter for kultur- og
idrettsfond skal vekte aktivitet høyt i tildelingskriteriene.

Tilleggsforslag til rådmannens investeringsbudsjett i økonomiplanperioden 2016 – 2019.
Investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden 2016-2019.

2016

2017

2018

Vann og avløp

2 375

12 500

12 500

Flerbrukssenter

500

20 000

20 000

Industriområde

10 000

10 000

10 000

500

500

Forprosjekt fjernundervisning
Strategiplan
Lyd/bilde kommunestyresalen

500
300

Loppa kommune skal søke å ha 25% egenkapital i alle investeringer.

Det ble avgitt 5 stemmer for Høyre's forslag.

PS 81/15 Referatsaker
RS 13/15 Svar på klage om brudd på opplæringsloven
RS 14/15 Tilstandsvurdering av eksisterende sikringstiltak mot skred
RS 15/15 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016 - Loppa
RS 16/15 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016 - Loppa

Vedtak i Kommunestyre - 18.12.2015
Referatsakene tas til orientering. Enstemmig vedtatt.

2019

10 000

