Loppa kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll

Kommunestyre
Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
03.03.2016
11:00 – 15:40

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Stein Thomassen
Line Enger Posti
Arve Dagfinn Berntzen
Berit Land
Heidi Dahl
Steinar Halvorsen
Torill Martinsen
Ståle Sæther
Arne Rotnes
Brynjar Larsen
Ronja Garden
Fabrice Caline
Hans Roald Johnsen
Cato Kristiansen

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
H
H
H
SP
SP
SV
SV

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ernst Berge
MEDL

Representerer
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Kim Gøran Pedersen

Møtte for
Ernst Berge

Representerer
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Marion Høgmo

Rådmann

Liv B. Karlsen
Camilla Hansen
Olav H. Trondal
Karine Patterson
Terje Haugen
Solbjørg Irene Jensen

Til stede var også
Advokat Eskild Freibu

Oppvekst og kultursjef
Økonomisjef
Driftssjef
Helse og omsorgssjef
Næringsrådgiver
Sekretær

Merknader til innkalling:


Arve Berntzen (AP)

Ber om begrunnelse for hvorfor kommunestyremøtet begynner kl. 11.00 i stedet for kl. 10.00.
Ønsker at innstillingen fra formannskapet skal ligge i sakspapirene ved utsendelse av innkalling til
kommunestyret – det vil si lengre tid mellom formannskapsmøte og kommunestyremøte.
 Ronja Garden (SP)
Hva er status på saken vedrørende ulovlig oppsatt gjerde i Vassdalen etter at ordfører overtok saken
fra administrasjon.
 Fabrice Caline (SP)
1. Er ordførerens kontorsted flyttet til Sandland?
2. Hvor mange ganger i uken mener ordfører at det er forsvarlig å ha kontor på Sandland uten at det
går utover hans samarbeid med rådmannen?
3. I snitt hvor mange ganger i uken har ordfører vært på Rådhuset siden han tiltrådte?

Merknader til saksliste
Fabrice Caline stilte følgende forslag;
Forslag nr. 1 -- Godtgjørelse til ordfører
Loppa SP foreslår å sende følgende forslag til behandling i formannskapet;

1. Endring i reglementet for godtgjørelse for folkevalgte:
"Godtgjørelse ordfører settes til 80 % av godtgjøring for stortingsrepresentanter, og justeres årlig (pr
1. mai) i tråd med gjeldende satser."
endres til
"Godtgjørelse ordfører settes til 60 % av godtgjørelse for stortingsrepresentanter, og justeres årlig
(pr 1. mai) i tråd med gjeldende satser."
2. Endringen trer i kraft 1. mai 2016.
3. Alle andre godtgjørelser beholdes uendret i forhold til godtgjørelse for stortingsrepresentanter
med unntak av godtgjørelse til formannskapets medlemmer (unntatt ordfører og varaordfører).
Administrasjonen justerer brøkene i reglementet.
4. Beløpet reduksjonen utgjør avsettes fortløpende på fiskerifondet.

Forslag nr. 2 -- Forenkling av offentlig spørretime
Loppa SP foreslår å sende følgende forslag til behandling i formannskapet
Å endre retningslinjene for offentlig spørretime slik:
1. Pkt 4: "Spørsmålet må fremføres av spørsmålsstilleren"
endres til
"Spørsmålsstilleren velger selv om hun møter opp på kommunestyret for å stille spørsmålet selv.
Hvis hun velger å ikke møte opp, velger ordfører en person til å lese opp blant de oppmøtte."
2. Det legges til Pkt 10:
"Spørsmålene og svarene offentliggjøres etter møtet."
Et 3. forslag ble trukket.

 Berit Land (AP)
Etterlyste politisk behandling av Finnmark Fylkeskommunes brev datert 10.02.16 om rutetilbudet i
Loppa kommune.
Spørsmål til ordfører som er levert inn skriftlig etterlyses som sak på sakslisten.

 Ståle Sæther (H)
Ber om at representanten Fabrice Caline redegjør for hvorfor forslagene fremsettes.

Ordfører foreslo at kommunestyret voterer over om forslagene fra Fabrice Caline skal tas til
realitetsbehandling i dagens møte.
11 stemte for at forslagene ikke tas opp til behandling i dagens møte, mens 4 stemte for at saken tas
opp til behandling.



Stein Thomassen (AP)

På Altapostens nettsider 23.12.15 uttalte ordføreren, i etterkant av kommunestyremøte 18.12.15,
blant annet at «det kan være uheldig at kommunalt ansatte sitter i kommunestyret, hvor de også må
være med å vedta budsjett som kan gjøre deres egen situasjon mer utrygg.»
Jeg føler dette som et angrep på min personlige integritet som politiker, og ønsker derfor svar på om
det er en slik samhandling, eller mangel på samhandling, ordføreren ønsker seg videre i perioden.»

 Berit Land (AP)
Jeg viser til reglement for Loppa kommunestyre § 19 ”Interpellasjoner og spørsmål” der
kommunestyrets medlemmer gis anledning til å stille forespørsler til ordføreren.

Prosjekt Adresse 2015
Loppa kommune inviterte lag, foreninger og fastboende til å komme med forslag til gate-/veinavn i
bygdene som så langt ikke har hatt veinavn. Frist for å komme med forslag var satt til 31. desember
2014. Forslagene til veinavn ble sendt på høring med svarfrist 30. april 2015.
Spørsmål:
Hva er status på prosjekt Adresse 2015 pr i dag?

Føring av postjournal
I følge kommunelovens § 4 skal kommunen drive aktiv informasjon om sin virksomhet og skal legge
forholdene best mulig til rett for offentlig innsyn i den kommunale forvaltningen.
Offentlighetsprinsippet skal sikre at hensynet til demokrati, kontroll og rettssikkerhet blir ivaretatt.
Kommunen har plikt til sørge for at allmennheten får tilgang til informasjonen på en enkel måte. Loppa
kommune har valgt å gjøre informasjon tilgjengelig i en postjournal. Loppa kommunes postjournal
inneholder innimellom eldre dokumenter, noen ganger datert flere år tilbake. Journalen er de siste
månedene er blitt gjort tilgjengelig med ujevne mellomrom.
Den siste postjournalen som er lagt ut på Loppa kommunes hjemmeside er generert 11.2.2016, gjelder
ukene 51-4 og er på 100 sider. Journalen starter med et dokument med journaldato 08.01.2016 og
dokumentdato 16.08.2013. Et annet eksempel finner vi på side 85 med journaldato 13.01.2016 og
dokumentdato 16.08.2011.
Spørsmål:
Hvilke retningslinjer ligger til grunn for føring av Loppa kommunes postjournal?

Reglement godtgjørelse for folkevalgte
I reglementets punkt 3.6 Godtgjøring for bruk av egen pc og skriver står det: ”Medlemmer av
kommunestyre og hovedutvalg gis en årlig godtgjørelse på kr. 2.000,-, øvrige utvalg gis en godtgjørelse
på kr. 1.000,-. Godtgjørelsen tilstås medlemmer som velger å få tilsendt dokumenter elektronisk i
stedet for på papir.”

Spørsmål:
Hvordan praktiseres denne bestemmelsen i Loppa kommune?

Ordfører orienterte om at han vil svare på alle spørsmålene til slutt.

PS 1/16 Klagebehandling av ny vedtatt reguleringsplan for
Vassdalen industriområde iht. Fvl. § 33 jf. § 34, 4.ledd
Vedtak i Kommunestyre - 03.03.2016
(1) Klage av 30.12.2015 over Loppa kommunestyre sitt vedtak av 24.11.2015 om ny
reguleringsplan for Vassdalen Industriområde v/advokat Lasse Groven Egeberg
fremsatt på vegne av Line, Svanhild og Jarl Gamst, Finnesveien 33 i Øksfjord,
imøtekommes ikke.
(2) Kommunestyrets vedtak av 24.11.2015 opprettholdes.
(3) Klagesaken oversendes til Fylkesmannen i Finnmark for videre klagesaksbehandling
iht. Forvaltningsloven § 33

Enstemmig vedtatt.

PS 2/16 Høring: Ny strategiplan2016-2019 Vest-Finnmark
Regionråd
Vedtak i Kommunestyre - 03.03.2016
Kommunestyret viser til «Forarbeid til ny strategiplan Vest-Finnmark Regionråd 2015-2019»
og forslag til ny strategiplan og organisering av Vest-Finnmark Regionråd.
Kommunestyret mener at arbeidet i regionrådet må være mere konkret og målbart, samt
relevant for kommunene for å forsvare ressursbruken.
Kommunestyret gir prinsipielt sin tilslutning til mål, strategier og organisering av VestFinnmark Regionråd slik det framkommer i vedlagte dokumenter.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 03.03.2016
Loppa AP v/Arve Berntzen foreslo;

Siste avsnitt i formannskapets innstilling strykes.

PS 3/16 Søknad om finansiering av fiskebruk og tørrfisklager i
Sør-Tverrfjord
Vedtak i Kommunestyre - 03.03.2016
Wiese & Co As innvilges et tilskudd på kr 100.000 til etablering av fiskemottak og tørrfisklager i SørTverrfjord.
Finansiering:
Næringsfondet

kr 50.000,- (kritisk service)

Fiskerifondet

kr 50.000,- ( infrastrukturturtiltak for fiskeriene)

Om 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.
Klageadgang:

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan
være uklart oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Vedtatt mot 5 stemmer (H).

Behandling i Kommunestyre- 03.03.2016
Arne Rotnes stilte spørsmål om sin habilitet i saken. Arne Rotnes ble enstemmig erklært habil til å
behandle saken.
Loppa Høyre v/Ordfører Steinar Halvorsen foreslo;
Wiese & Co As innvilges et tilskudd på kr 50.000,- fra fiskerifondet og et lån på kr 450.000,- fra fritt
disposisjonsfond til etablering av fiskemottak og tørrfisklager i Sør-Tverrfjord.

Finansiering:

Fiskerifondet

kr 50.000,- ( infrastrukturturtiltak for fiskeriene)

Lån

kr 450.000,- (fritt disposisjonsfond)

Lånet gis med 1.prioritets pant i eiendommene som inngår i prosjektet. Renter og avdrag iht.
kommunens rentebetingelser. Pengene tas fra fritt disposisjonsfond.

Om 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.

Det ble votert over Høyres forslag mot formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling ble
vedtatt med 10 mot 5 stemmer.

PS 4/16 Kommunereformen - videre prosess 2016
Vedtak i Kommunestyre - 03.03.2016








Kommunestyret tar tilrådningene i rapport ”Kommunereformen – Alta, Kautokeino,
Kvænangen og Loppa” til orientering.
Kommunestyret gir et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører og rådmann
fullmakt til å forhandle med Alta kommune og Kvænangen kommune og Kvænangen kommune
eller Hasvik kommune alene før saken om framtidig kommunestruktur legges frem til politisk
behandling. Ordfører er forhandlingsleder. Det opprettes en referansegruppe bestående av
formannskapet og gruppelederne.
Følgende må framforhandles/avklares:
a. en intensjonsavtale vedrørende framtidig infrastruktur/rammebetingelser for Loppa
kommune sammenslått med Alta kommune og Kvænangen kommune.
b. en intensjonsavtale vedrørende framtidig infrastruktur/rammebetingelser for Loppa
kommune sammenslått med Kvænangen kommune.
c. en intensjonsavtale vedrørende framtidig infrastruktur/rammebetingelser for Loppa
kommune sammenslått med Hasvik kommune.
Saken legges fram til orientering for kommunestyret i april.
På samme kommunestyremøte skal det vurderes om en rådgivende folkeavstemning skal
avholdes.

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 03.03.2016
Fellesforslag fra Loppa AP/Loppa Høyre v/Arve Berntzen;









Kommunestyret tar tilrådningene i rapport ”Kommunereformen – Alta, Kautokeino,
Kvænangen og Loppa” til orientering.
Kommunestyret gir et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører og rådmann
fullmakt til å forhandle med Alta kommune og Kvænangen kommune og Kvænangen kommune
eller Hasvik kommune alene før saken om framtidig kommunestruktur legges frem til politisk
behandling. Ordfører er forhandlingsleder. Det opprettes en referansegruppe bestående av
formannskapet og gruppelederne.
Følgende må framforhandles/avklares:
a. en intensjonsavtale vedrørende framtidig infrastruktur/rammebetingelser for Loppa
kommune sammenslått med Alta kommune og Kvænangen kommune.
b. en intensjonsavtale vedrørende framtidig infrastruktur/rammebetingelser for Loppa
kommune sammenslått med Kvænangen kommune.
c. en intensjonsavtale vedrørende framtidig infrastruktur/rammebetingelser for Loppa
kommune sammenslått med Hasvik kommune.
Saken legges fram til orientering for kommunestyret i april.
På samme kommunestyremøte skal det vurderes om en rådgivende folkeavstemning skal
avholdes.

PS 5/16 Delegasjon av økonomiske fullmakter til den
kommunale kriseledelsen
Vedtak i Kommunestyre - 03.03.2016
Loppa kommunestyre foretar følgende delegasjon til kommunens kriseledelse, jfr. kriseplan for Loppa
kommune.
Kommunal kriseledelse kan foreta økonomiske omdisponeringer innenfor kommunens driftsbudsjett
med inntil kr 500.000,- i krisesituasjoner.
Ved særlige grunner kan kriseledelsen gå utover disse rammene for å redde liv, helse eller miljø.
Kriseledelsen kan foreta nødvendige personellmessige og materielle disponeringer avhengig av krisens
omfang og karakter. Disse disponeringene må ikke medføre økning av fare for liv eller helse sett i
forhold til den innsats som skal ytes.
Enstemmig vedtatt.

PS 6/16 Forslag om felles forliksråd i Alta og Loppa
Vedtak i Kommunestyre - 03.03.2016
1. Loppa kommunestyre vedtar at det opprettes et felles forliksråd for Loppa kommune og Alta
kommune. Det nye forliksrådet får navnet «Forliksrådet i Alta og Loppa» og trer i kraft fra
01.01.17.
2. Sekretariatet for Forliksrådet i Alta og Loppa legges til Alta lensmannskontor.
3. Valg av medlemmer til Forliksrådet i Alta og Loppa foregår slik:

Loppa kommunestyre oppnevner ett fast medlem og ett varamedlem. Alta kommunestyre
oppnevner to faste medlemmer, herunder leder og to varamedlemmer.
Valget skal være foretatt innen 15.10.2016.
4. Valg av møtefullmektiger til Forliksrådet i Alta og Loppa foregår slik:
Loppa kommune v/rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne en møtefullmektig til
forliksrådet.
Alta kommune v/rådmannen oppnevner fire møtefullmektiger til forliksrådet.
Valget skal være foretatt innen 15.10.2016.
Enstemmig vedtatt.

PS 7/16 Opphør av skjenkebevilling
Vedtak i Kommunestyre - 03.03.2016
På bakgrunn av at bevillingshaver for skjenkestedet «Dattera til Larsen» ønsker at skjenkebevillingen
gitt for skjenkestedet opphører, beslutter Loppa kommunestyre i medhold av alkohollovens § 1-8 med
tilhørende forskrift å inndra bevillingen for resten av bevillingsperioden.
Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens regler. Klagefristen er tre uker fra
bevillingshaver mottar underretning om vedtaket.
Enstemmig vedtatt.

PS 8/16 Referatsaker
Vedtak i Kommunestyre - 03.03.2016
RS 1/16 Referatsaken tas til orientering. Enstemmig vedtatt.
RS 2/16 Referatsaken tas til orientering. Enstemmig vedtatt.
RS 3/16 Referatsaken tas til orientering m/anmerkning. Enstemmig vedtatt.
RS 4/16 Referatsaken tas til orientering. Enstemmig vedtatt.
RS 5/16 Referatsaken tas til orientering. Enstemmig vedtatt.
RS 6/16 Referatsaken tas til orientering med de spørsmål og kommentarer som er gitt. Enstemmig
vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 03.03.2016
RS 1/16 Fylkesmannens rolle og forventninger til prosess og vedtak i kommunereformen i Finnmark
RS 2/16 Høring på forslag om nytt inntektssystem for kommunene
RS 3/16 Høring av forslag til innretning av havbruksfondet
RS 4/16 Møteutskrift fra møte i kontrollutvalget den 28.10.15
RS 5/16 VS: Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Loppa kommune
RS 6/16 Sluttrapport Bolyst Nord - Vest Finnmark Regionråd

Søknad om permisjon med umiddelbar virkning fra Heidi Dahl. Enstemmig vedtatt. Ordfører søker
om permisjon fra kl. 15.15. Enstemmig vedtatt.

Ordføreren svarte på spørsmålene som ble stilt i starten av møtet».

Spørsmål: Hva er status på prosjekt Adresse 2015 pr i dag?
Svar
Arbeidet med prosjektet Adresse 2015 har tatt noe lengre tid enn forventet.
Etter tilbakemeldingen fra Språkrådet (stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge) i høst, så
gjenstår det noe arbeid før man kan offentligere de valgte adressenavnene.
Stedsnavntjenesten ber kommunen om å opprette navnesak om et navn ønskes brukt i adresseringa,
men ikke finnes fra før av i Sentralt stedsnavnregister. Skrivemåten for de fleste veinavn er grei, men
dette gjelder noen navn.
Det er blitt utarbeidet en skiltplan og adressenummerplan.
Fremdriftsplan for prosjektet er at adressenavnene og numrene skal ble endelig avklart i år, og
plassering av adressenavnskiltene skal bli gjort sommeren 2017.

Spørsmål: Hvilke retningslinjer ligger til grunn for føring av Loppa kommunes
postjournal?
Svar
Loppa kommune har siden 1.12.2007 benyttet saks- og arkivsystemet Ephorte.

Her blir korrespondanse, saksbehandling og møtebehandling administrert, arkivert og journalført.
Det ble samtidig utarbeidet Instruks, rutiner og retningslinjer for helelektronisk arkiv gjeldende fra
1.12.2007 som medfølger.
Merknader til postjournal som det blir refereres til;
Journalen starter med et dokument med journaldato 08.01.2016 og dokumentdato 16.08.2013.
Årsak; Det gjelder et utgående dokument som ble sendt til samtlige manntallsførte i Øksfjord krets den
16.august 2013. Dokumentet var så stort at den tida som var satt for konvertering i sak/arkivsystemet
(1 min) ikke holdt. Dokumentet ble ikke konvertert til riktig arkivformat som er nødvendig for å få
dokumentet journalført. Har i ettertid fått hjelp fra brukerstøtte.

Et annet eksempel med journaldato 13.01.2016 og dokumentdato 16.08.2011.
Årsak; Dokumentet er et inngående dokument (autorisasjon) datert 16.08.2011 som er levert
arkivtjenesten til arkivering i personalmappe i januar 2016.

I reglementets punkt 3.6 Godtgjøring for bruk av egen pc og skriver står det;
Medlemmer av kommunestyre og hovedutvalg gis en årlig godtgjørelse på kr 2.000,øvrige utvalg gis en godtgjørelse på kr 1.000,-. Godtgjørelsen tilstås medlemmer som
velger å få tilsendt dokumenter elektronisk i stedet for på papir.
Spørsmål: Hvordan praktiseres denne bestemmelsen i Loppa kommune?
Svar
Alle medlemmer som fast mottar innkalling og sakspapirer via e-post, og ikke i tillegg mottar
saksdokumenter på papir, betales en årlig kompensasjon i henhold til de satser som er vedtatt.
Utbetalingen skjer etterskuddsvis en gang i året.

---------------------------------------Ståle Sæther (H) foreslo;
Det settes opp ny sak på sakslista vedrørende tilskudd til vei, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i
kommunen som vedtar sammenslåing. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ordfører Steinar Halvorsen fikk permisjon og fratrådte møtet.

PS 9/16 Tilskudd til veier, bredbånd og andre
digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen
Vedtak i Kommunestyre - 03.03.2016
Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide søknad om utbygging av fast bredbånd til hele
kommunen, med bakgrunn i brev fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet av 29.02.16.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 03.03.2016
Stein Thomassen tiltrådte som ordfører og Line E. Posti tiltrådte som varaordfører.

Fellesforslag fra alle partigrupper i kommunestyret v/Arve Berntzen;
Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide søknad om utbygging av fast bredbånd til hele
kommunen, med bakgrunn i brev fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet av 29.02.16.

