Loppa kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresal, Loppa rådhus

Dato:

13.04.2016

Tid:

10:00-12:30

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

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Marion Høgmo

Rådmann

Liv B. Karlsen

Oppvekst og kultursjef

Camilla Hansen

Økonomisjef

Olav Henning Trondal

Driftssjef

Terje Haugen

Næringsrådgiver

Solbjørg Irene Jensen

Sekretær

Merknader til innkalling
Berit Land;
Hvorfor er ikke innkallingen datert, og på hvilken måte er møtet gjort kjent for allmennheten?

Arne Rotnes;
Opplyser at han ikke har fått innkallingen.

Merknader til saksliste
Berit Land;
Arbeiderpartiet ber om at det settes opp to saker på neste kommunestyremøte.
1. Høring av Ymber’s konsesjonssøknad.
2. Godtgjørelse til folkevalgte

Dagens saksliste ble godkjent slik den foreligger.

PS 10/16 Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 3. mars
2016
Vedtak i Kommunestyre - 13.04.2016

Første utkast til møteprotokoll fra kommunestyremøtet 03.03.16 blir stående, med følgende
endringer;

1. Det skal stå at advokaten møtte på møtet.
2. Spørsmål fra Berit Land ang. politisk behandling av fylkeskommunens brev om rutetilbudet skal
stå slik: «Berit Land (AP) etterlyste politisk behandling av Finnmark Fylkeskommunes brev
datert 10.02.16 om rutetilbudet i Loppa kommune».
3. I sak 3/16 tas til endring i 2.utkast av protokollen med. Dette gjelder presisering av
avstemningen i saka.
4. På side 13 skal det stå at «Ordføreren svarte på spørsmålene som ble stilt i starten av møtet».
5. Informasjon om at ordføreren fikk permisjon og fratrådte møtet skal stå foran PS 9/16 på side
16.
6. Spørsmålet fra Stein Thomassen formuleres slik;
«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 følger 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.»

Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre- 13.04.2016

Loppa Arbeiderparti v/Arve Berntzen foreslo følgende;

Første utkast til møteprotokoll fra kommunestyremøtet 03.03.16 blir stående, med følgende
endringer;
1. Det skal stå at advokaten møtte på møtet.
2. Spørsmål fra Berit Land ang. politisk behandling av fylkeskommunens brev om rutetilbudet
skal stå slik: «Berit Land (AP) etterlyste politisk behandling av Finnmark Fylkeskommunes
brev datert 10.02.16 om rutetilbudet i Loppa kommune».
3. I sak 3/16 tas til endring i 2.utkast a protokollen med. Dette gjelder presisering av
avstemningen i saka.
4. På side 13 skal det stå at «Ordføreren svarte på spørsmålene som ble stilt i starten av
møtet».

5. Informasjon om at ordføreren fikk permisjon og fratrådte møtet skal stå foran PS 9/16 på
side 16.
6. Spørsmålet fra Stein Thomassen formuleres slik;
«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 følger 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.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 11/16 Kommunereform: Rådgivende folkeavstemning

Forslag til vedtak:

Dersom kommunestyret vedtar å gjennomføre en rådgivende folkeavstemning så vil rådmannen
foreslå følgende;

1. Folkeavstemningen finner sted torsdag 2.juni 2016.
2. Loppa kommunes formannskap velges som valgstyre for lokal folkeavstemning i forbindelse
med kommunereformen.
3. Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg dog med at nedre
grense for stemmerett settes til 16 år (født i 2000).
4. Skjæringsdato for manntallsføring settes til 1.april 2016 dvs. at de som er manntallsført i Loppa
pr 1.april 2016 kan avgi stemme ved folkeavstemningen.
5. Det produseres ikke valgkort til folkeavstemningen.
6. Manntallet legges ut til ettersyn på tilsvarende steder som ved ordinære valg, så snart det er
tilgjengelig.
7. Valgstyret delegeres fullmakt til å bestemme den endelige utformingen på stemmesedler.
8. Ordinær forhåndsstemming på Rådhuset så snart manntall og stemmesedler er tilgjengelig.
Valgstyret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for all forhåndsstemming.
9. Det legges til rette for å avgi forhåndsstemme på Øksfjord Helsesenter, samt ambulerende
stemmegivning.
10. Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for forhåndsstemmegiving i tråd
med valgloven så langt det er relevant.
11. Valgstyret fastsetter tid og sted for stemmegivning i Loppa kommune og oppnevner
stemmestyrer.
12. Bestemmelsene i kapittel 10 i valgloven om godkjenning av stemmesedler, opptelling og
protokollering legges til grunn så langt det er relevant.
13. Valgstyret oppnevnes som klageinstans i forbindelse med lokal folkeavstemming.

Vedtak i Kommunestyre - 13.04.2016

Loppa kommunestyre vedtar å gjennomføre en rådgivende folkeavstemning om
kommunesammenslåing. Undertegnede intensjonsavtaler skal være på plass innen 1.mai, dette av
hensyn til behovet for å informere innbyggerne. Folkeavstemningen gjennomføres slik:

1. Folkeavstemningen finner sted torsdag 2.juni 2016.
2. Loppa kommunes formannskap velges som valgstyre for lokal folkeavstemning i forbindelse
med kommunereformen.
3. Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg dog med at nedre
grense for stemmerett settes til 16 år (født i 2000).
4. Skjæringsdato for manntallsføring settes til 1.april 2016 dvs. at de som er manntallsført i Loppa
pr 1.april 2016 kan avgi stemme ved folkeavstemningen.
5. Det produseres ikke valgkort til folkeavstemningen.
6. Manntallet legges ut til ettersyn på tilsvarende steder som ved ordinære valg, så snart det er
tilgjengelig.
7. Valgstyret delegeres fullmakt til å bestemme den endelige utformingen på stemmesedler.
8. Ordinær forhåndsstemming på Rådhuset så snart manntall og stemmesedler er tilgjengelig.
Valgstyret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for all forhåndsstemming.
9. Det legges til rette for å avgi forhåndsstemme på Øksfjord Helsesenter, samt ambulerende
stemmegivning.
10. Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for forhåndsstemmegiving i tråd
med valgloven så langt det er relevant.
11. Valgstyret fastsetter tid og sted for stemmegivning i Loppa kommune og oppnevner
stemmestyrer.
12. Bestemmelsene i kapittel 10 i valgloven om godkjenning av stemmesedler, opptelling og
protokollering legges til grunn så langt det er relevant.
13. Valgstyret oppnevnes som klageinstans i forbindelse med lokal folkeavstemming.

Vedtatt med 13 mot 2 stemmer (H).

Behandling i Kommunestyre- 13.04.2016

AP v/Arve Berntzen foreslo følgende;
Loppa kommunestyre vedtar å gjennomføre en rådgivende folkeavstemning om
kommunesammenslåing. Undertegnede intensjonsavtaler skal være på plass innen 1.mai, dette av
hensyn til behovet for å informere innbyggerne. Folkeavstemningen gjennomføres slik:

1. Folkeavstemningen finner sted torsdag 2.juni 2016.
2. Loppa kommunes formannskap velges som valgstyre for lokal folkeavstemning i forbindelse
med kommunereformen.

3. Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg dog med at nedre
grense for stemmerett settes til 16 år (født i 2000).
4. Skjæringsdato for manntallsføring settes til 1.april 2016 dvs. at de som er manntallsført i Loppa
pr 1.april 2016 kan avgi stemme ved folkeavstemningen.
5. Det produseres ikke valgkort til folkeavstemningen.
6. Manntallet legges ut til ettersyn på tilsvarende steder som ved ordinære valg, så snart det er
tilgjengelig.
7. Valgstyret delegeres fullmakt til å bestemme den endelige utformingen på stemmesedler.
8. Ordinær forhåndsstemming på Rådhuset så snart manntall og stemmesedler er tilgjengelig.
Valgstyret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for all forhåndsstemming.
9. Det legges til rette for å avgi forhåndsstemme på Øksfjord Helsesenter, samt ambulerende
stemmegivning.
10. Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for forhåndsstemmegiving i tråd
med valgloven så langt det er relevant.
11. Valgstyret fastsetter tid og sted for stemmegivning i Loppa kommune og oppnevner
stemmestyrer.
12. Bestemmelsene i kapittel 10 i valgloven om godkjenning av stemmesedler, opptelling og
protokollering legges til grunn så langt det er relevant.
13. Valgstyret oppnevnes som klageinstans i forbindelse med lokal folkeavstemming.

