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LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Oppvekst- og kulturavdelingen

Dato:

2t.04.2016

Arkivref:

20141764-0

Liv Beate Karlsen

I
liv.b.karsen@loppa. kommune. no

Saknsnr

12116

Utvalg
Kommunestyre

Møtedato
28.04.2016

Ny sak, opprettelse av plankomÍtè til forprosjekt kompetansesenter
og idrettshall
Sammendrag
I kommunestyrevedtak av 11.12.2014 er det avsatt kr. 500.000,- til forprosjekt
kompetansesenter/fl erbrukshall.
Det er i Loppa kommunestyre23.4.2015 vedtatt en plankomitè til utarbeidelse av
skisseprosj eklforpro sj ekt for et kompetansesenter o g fl erbrukshall.
Denne plankomitèen må endres da medlemmer som er navngitt ikke er aktive politikere denne
perioden.

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar at følgende aktive politikere blir medlemmer av plankomitèen
som skal utarbeide skisseprosjekt/forprosjekt for et kompetansesenter og flerbrukshall:

Aktive politikere med ansvarsområde/interessefelt idrett:
Resten av plankomitèen er som vedtatt23.4.T5.

Vedlegg:
Saksfremle gg 23 .4.15 .
Vedtak i kommunestyre * 23.4.1 5.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) :
Ingen

Saksufredning:
I kommunestyrevedtak av 17.12.2014 er det avsatt kr. 500.000,- til forprosjekt
kompetansesenter/fl erbrukshall.
Det er i Loppa kommunestyre23.4.2015 vedtatt en plankomitè til utarbeidelse av
skisseprosjekt/forprosjekt for et kompetansesenter og fl erbrukshall.
Denne plankomitèen må endres da medlemmer som er navngitt ikke er aktive politikere denne

perioden.

Vurdering:
Det foreslås at Loppa kommunestyre velger nye politikere med ansvarsområde/interessefelt
idrett inn i plankomitèen. Resten av plankomitèen er som vedtatt 23.4.15.

LOPPA KOMMUNE
Sentraladm

i

n

istrasjonen

Arkiv

Deres ref,

Vår ref.

Sted/Dato.

20141764-l|SEN

Øksflord 22.04.2016

Særutskrift: Forprosjekt kompetansesenter og idrettshall.
Vedtaki Kommunestyre - 23.04.2015
Loppa kommunestyre vedtar følgende plankomitè
kompetansesenter og flerbrukshall.

til utarbeidelse av skisseprosjekt/forprosjeK for et

Plankomitè:

Byggherre: Loppa kommunes representant ; Ordfører (vil være leder av plankomiteen)
Aktiv politiker med ansvarsområde/interessefelt idrett: Thorbjørn Johnsen og Ståle Johansen.
Representant for hallidrett, Leder Øksfjord ldrettslag.

Andre brukergrupper, Rektor, styrer og leder folkebibliotek.
Barnas representant.
Leder av plankomíteen bør være en som har ertaring fra gjennomføring av byggeprosjekter.

Plankomiteens oppgaver:

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
B.

A dokumentere behovet for hallen. Særlíg er det viKig å redegjøre for kartlegging av det behov
barn og ungdom har.
Analysere tomtespørsmål/ lokalisering (del av eksisterende anlegg eller nytt anlegg)
Vurdere bestående anleggsplaner og få innpasset hallprosjektet i disse eller nye
pla ner/prioriteri nger.

Kombinasjonsmuligheter/hallkonsept(flerbruk/utenomidrettslig aktivitet, flerfunksjon osv.).
Vurdere behovet for tilskuerplasser/parkering osv.
Valg av hallalternativ/konkret utforming, herunder revidert revidert romprogram i forhold tíl
retningslinjer fra fylket/KUD og idretten.
Utarbeidelse av foreløpig romprogram(rammeprogram). Vurdere om det er riktig å engasjere
byggeledelse/ansvarshavende allerede nå og eventuelt foreta slikt engasjement(anbefales- det
kan være prosjekteringslederen).
Kostnads og finansieringsanalyse.

Postadresse:

Tlf: 784 53000

Orgnr: 963 063 237

Parkveien 1/3
9550 ØKSFJORD

Webside:

E-post:

r¡¡ør,v.

loppa. kom m une. no

postmottak@loppa. kommune.no

9.

Foreta driftsanalyser og anslag over driftskostnader/inntjening.
10. Fremskaffe skisseprosjekt og underlag for forhåndsgodkjenning í fylket/KUD.
11. Søke om forhåndsgodkjenning til fylket/KUD.
12. Fremme søknad om spillemidler til kommunen.
13. Forhåndskonferanse med kommunen, forberedelse for byggesaksbehandling.
14. Innstille på prosjekteringsform og eventuelt konkret prosjekteringsteam (ordinær prosjektering,
typehall, totalentrepríse osv,). Styre utarbeidelse av eventuelt hovedprosjekt m/beskrivelse og
kostnadsberegning, og fremme prosjektet for vedtak om bygging, rammer osv.
15. Løpende orientere kommunen, Idrettsråd og aktuelle brukere om prosjektering og utvikling av
prosjektet.

Frister:

Arbeidet med skisseprosjektfforprosjeK må ferdigstilles innen 1.10.2015

da

søknadsfristen til

ñTlkeskommunen er 1.11.2015 (?).

Behandling

i

Kommunestyre- 23.04.2015

Loppa Høyre v/Kai Hansen foreslo følgende;

Aktiv politiker med ansvarsområde/interessefelt ídrett: Thorbjørn Johnsen og Grethe LillVestre

AP v/Gjermund Amundsen foreslo;

Byggherre: Loppa kommunes representant ordføreren (vil vaere leder av plankomitèn).
Aktiv politiker med ansvarsområde/interessefelt Ídrett: Torbjørn Johnsen og Ståle Johansen.
Under voteringen ble det avgitt 9 stemmer for AP's forslag, mens 5 stemte for Høyres forslag.
For øvrig ble rådmannens innstilling vedtatt.

Med hílsen

Solbjørg Ïrene Jensen
Utvalgssekretær

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Oppvekst- og kulturavdelingen

Dato:

L4.04.20L5

Arkivref:

20141764-0

Saknsnr

Liv Beate Karlsen

|

liv.b.karsen@loppa,kommune,no

Møtedato

Utvalq

Kommunestyre

Opprettelse av plankomitè til forprosjeK kompetansesenter og idrettshall.

Sammendrag

I

kommunestyrevedtak av 17.t2.20L4 er det avsatt kr 500.000 til forprosjeK

kom petansesenter/fl erbrukshall.

For Loppa kommunes del er det viKig å få til en organisering slik at en kommer i gang med prosjektet.
Det må velges en plankomite som får ansvar å utarbeide et skisseprosjeK/forprosjekt for et
kompetansesenter/fl erbrukshall.

Forslag

til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar følgende plankomitè til utarbeidelse av skisseprosjeK/forprosjekt for et
kompetansesenter og fl erbrukshall.
Plankomitè:

Byggherre: Loppa kommunes representant ........?(vil være leder av plankomitèn).
Aktiv

pol iti

ker med ansva rsområde/interessefelt idrett: ..........

?

Representant for hallidrett, Leder Øl<sfiord Idrettslag?

Andre brukergrupper, ReKor, styrer og leder folkebibliotek?
Barnas representant, Marianne Hydle.
Leder av plankomiteen bør være en som har erfaring fra gjennomføring av byggeprosjekter.

Plankomiteens oppgaverl

1.

4.

A dokumentere behovet for hallen. Særlig er det viKig å redegjøre for kartlegging av det behov
barn og ungdom har.
Analysere tomtespørsmåU lokalisering (del av eksisterende anlegg eller nytt anlegg)
Vurdere bestående anleggsplaner og få innpasset hallprosjeKet i disse eller nye
pla ner/prioriteri n ger.
Kombinasjonsmuligheter/hallkonsept(flerbruk/utenomidrettslig aKivitet, flerfunksjon osv.).

5.

Vurdere behovet for tilskuerplasser/parkering osv.

2.
3.

6. Valg av hallalternativ/konkret utforming, herunder

revidert revideft romprogram i forhold til

retningslinjer fra fylket/KUD og idretten.
Utarbeidelse av foreløpig romprogram(rammeprogram). Vurdere om det er riktig å engasjere
byggeledelse/ansvarshavende allerede nå og eventuelt foreta slikt engasjement(anbefales- det
kan være prosjeKeringslederen).
Kostnads og finansieringsanalyse.
Foreta driftsanalyser og anslag over driftskostnader/inntjening.
fylket/KUD,
10. Fremskaffe skisseprosjeK og underlag for forhåndsgodkjenning
11. Søke om forhåndsgodkjenning til folket/KUD.
12. Fremme søknad om spillemidler til kommunen.
13. Forhåndskonferanse med kommunen, forberedelse for byggesaksbehandling.
14. Innstille på prosjeKeringsform og eventuelt konkret prosjeKeringsteam (ordinær prosjektering,
typehall, totalentreprise osv.). Styre utarbeidelse av eventuelt hovedprosjeK m/beskrivelse og
kostnadsberegning, og fremme prosjeKet for vedtak om bygging, rammer osv.
15. Løpende orientere kommunen, Idrettsråd og aKuelle brukere om prosjeKering og utvikling av

7.

L
9.

i

prosjeKet.

Frister:

Arbeidet med skisseprosjeK/forprosjeK må ferdigstilles innen 1.10.2015 da søknadsfristen til
fylkeskommunen er 1.11.2015 (?).

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Veileder fra KUD

Saksutredning:

I

kommunestyrevedtak av 77.t2.2014 er det avsatt kr 500.000 til forprosjekt

kompeta nsesenter/flerbrukshal L

For Loppa kommunes del er det viktig å få til en organisering slik at en kommer i gang med prosjeKet.
Det må velges en plankomite som får ansvar å utarbeide et skisseprosjektforprosjekt for et
kompeta nsesenter/fl erbrukshall.

Kulturdepaftementet (KUD) har laget en veileder for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av
flerbrukshaller. Denne veiledninga vil være retningsgivende for arbeidet med utarbeidelsen av
forprosjektet for et kompetansesenter/ flerbrukshall i Loppa kommune.

I kompetansesenteret er det tenkt at grunnskole, opplæring for fremmedspråklige voksne, sfo,
barnehage og folkebibliotek skal lokaliseres, dette som en del av et tidligere kommunestyrevedtak.
Vedtaket omhandlet nedtrapping av kommunens driftskostnader, se på produKivitet, kvalitet og
effektiviseri ngstiltak. Sa mmenslå ng av fun ksjoner og enheter.
i

Innholdsfortegnelsen i veilederen er slik:

1. Organisering - hvordan

komme i gang.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utredning - vurdering av behov og konsept
Romprogram
Generelle råd iforbindelse med prosjeKeringen
Spesielle krav og råd i forbindelse med prosjekteringen
Særidrettenes krav og ønsker utover spesielle krav til flerbrukshaller
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

Første steg er å fremskaffe et skisseprosjekt og underlag for godkjenning i fylket(KUD).

Veilederen til KUD har forslag til hvem som bør være representert i plankomiteen:
-representant fra bygg herre eller nitiativta kerne
i

-representant fra hallidrettene

-aKiv politiker fra utvalg som har ansvar for idrett og fritid
-eventuelt representant fra andre brukergrupper. (Barn og unges representant ?)
(skole, barnehage, bibliotek)

Leder av plankomiteen bør være en som har erfaring fra gjennomføring av byggeprosjeKer.

Veilederen viser til eksempler på hva plankomiteens oppgaver kan være:
16. Å dokumentere behovet for hallen. Særlig er det viKig å redegjøre for kartlegging av det behov
barn og ungdom har.
17. Analysere tomtespørsmåU lokalisering (del av eksisterende anlegg eller nytt anlegg)
18. Vurdere bestående anleggsplaner og få innpasset hallprosjeKet i disse eller nye
pla

ner/prioriteringer.

19. Kombinasjonsmuligheter/hallkonsept(flerbruk/utenomidrettslig aktivitet, fletfunksjon osv.).
20. Vurdere behovet for tilskuerplasser/parkering osv.
21. Valg av hallalternativ/konkret utforming, herunder revideft revidert romprogram i forhold til
retningslinjer fra fylket/KUD og idretten.
22. Utarbeidelse av foreløpig romprogram(rammeprogram). Vurdere om det er riktig å engasjere
byggeledelse/ansvarshavende allerede nå og eventuelt foreta sliK engasjement(anbefales- det

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

kan være prosjeKeringslederen).
Kostnads og finansieringsanalyse.
Foreta driftsanalyser og anslag over driftskostnader/inn$ening.
Fremskaffe skisseprosjekt og underlag for forhåndsgodkjenning fylket/KUD'
Søke om forhåndsgodkjenning ti I fyl ket/KU D.
Fremme søknad om spillemidler til kommunen.
Forhåndskonferanse med kommunen, forberedelse for byggesaksbehandling.
Innstille på prosjekteringsform og eventuelt konkret prosjekteringsteam (ordinær prosjektering,
typehall, totalentreprise osv.). Styre utarbeidelse av eventuelt hovedprosjeK m/beskrivelse og

i

kostnadsberegning, og fremme prosjeKet for vedtak om bygging' rammer osv.
30. Løpende orientere kommunen, Idrettsråd og aKuelle brukere om prosjeKering og utvikling av
prosjeKet.

Frister:

Arbeidet med skisseprosjeK/forprosjeK må ferdigstilles innen 1.10.2015

da

søknadsfristen til

fylkeskommunen er 1.11.2015 (?)

Vurdering:
Det foreslås at Loppa kommunestyre vedtar følgende plankomitè til utarbeidelse av

skisseprosjeK/forprosjeK for et kom peta nsesenter og fl erbrukshall.
Plankomitè:

Byggherre: Loppa kommunes representant ........?
AKiv

pol

itiker med ansva rsområde/interessefelt

id

rett:

.......... ?

Representant for hallidrett, Leder Øksfiord ldrettslag?
Andre brukergrupper ,ReKor, styrer og leder folkebibliotek?
Barnas representant, Marianne Hydle.
Leder av plankomiteen bør være en som har erfaring fra gjennomføring av byggeprosjeKer.

Plankomiteens oppgaver:

¡t.

A dokumentere behovet for hallen. Særlig er det viKig å redegjøre for kartlegging av det behov
barn og ungdom har.
32. Analysere tomtespørsmål/ lokalisering (del av eksisterende anlegg eller nytt anlegg)
33. Vurdere bestående anleggsplaner og få innpasset hallprosjeKet i disse eller nye
pla ner/prioriteri nger.
34. Kombinasjonsmuligheter/hallkonsept(flerbruk/utenomidrettslig aKivitet, flerfunksjon osv.).
35. Vurdere behovet for tilskuerplasser/parkering osv.
36. Valg av hallalternativ/konkret utforming, herunder revideft revideft romprogram iforhold til
retningslinjer fra fylket/KUD og idretten.
37. Utarbeidelse av foreløpig romprogram(rammeprogram). Vurdere om det er riKig å engasjere
byggeledelse/ansvarshavende allerede nå og eventuelt foreta sliK engasjement(anbefales- det
kan være prosjeKeringslederen).
38. Kostnads og finansieringsanalyse.
39. Foreta driftsanalyser og anslag over driftskostnader/inntjening.
40. Fremskaffe skisseprosjekt og underlag for forhåndsgodkjenning fylket/KUD'
41. Søke om forhåndsgodkjenning til fylket/KUD.
42. Fremme søknad om spillemidler til kommunen.
43. Forhåndskonferanse med kommunen, forberedelse for byggesaksbehandling.

i

44. Innstille på prosjeKeringsform og eventuelt konkret prosjeKeringsteam (ordinær prosjeKering,
typehall, totalentreprise osv,). Styre utarbeidelse av eventuelt hovedprosjekt m/beskrivelse og
kostnadsberegning, og fremme prosjeftet for vedtak om bygging, rammer osv.
45. Løpende orientere kommunen, Idrettsråd og aKuelle brukere om prosjektering og utvikling av
prosjeKet.

Frister:

Arbeidet med skisseprosjeKforprosjekt må ferdigstilles innen 1.10.2015 da sØknadsfristen til
fylkeskommunen er 1.11.2015 (?).

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Driftsavdelingen

Dato:

Arkiwef:

Olav Henning Trondal

01.04.20t6
20t61239-01

ol av.h.trondal@loppa.kommune.no

Saknsnr

Utvalg

r4l16

Formannskap
Kommunestyre

13116

Møtedato
21.04.2016
28.04.2016

Innkjøp av varmepumper i Bergsfjord

Vedtak i Formannskap -

21

.04.2016

Loppa kommune innvilger søknaden fra Bergsfiord samfunnshus om å få installert to
varmepumper. Estimert kostnad er kr 70 000, - og midlene tas av fond 2565076 El-kjeler.
Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:
Loppa kommune innvilger søknaden fra Bergs{ord samfunnshus om å få installert to
vannepumper. Estimert kostnad er kr 70 000, - og midlene tas av fond 2565076 El-kjeler

Vedlegg:
Søknad om installering av 2 varmepumper fra Bergsfiord samfunnshus, datert 01.04.16

And re saksdok u menter (i kke vedl agt) :
Diverse svar på prisforespørsler

Saksufredning:
Radiatorene på samfunnshusets gymsal er modne for utskifting og de er koblet til oljekjelen.
Loppa kommune har opprettet et El-kjelefond for å endre bruken av energi fra olje til elektrisk
kraft. Å erstatte radiatorene på gymsaldelen, som er den største delen av samfunnshuset, vil
bidra til en slik endring. Samtidig slipper vi å kjøpe inn nye radiatorer til gymsalen.

Vurdering:
Det som må vurderes er om at dette fondet kan brukes i denne saken, selv om dette ikke er det
sanìme som en utskifting av en oljekjele til en elkjele. Hensikten med fondet.er som omtalt
ovenfor, og etter vår mening innfrir tiltaket fondets hensikt.

Bergsfjord Samfunnshus

SA

9580 Bergsfjord
1.-4-20L6

SØknad om installering av 2 varmepumper

Viser til samtale med Olav H. Trondal i dag der vi snakket om å fjerne

radiatorene i samfunnshuset og erstatte de med varmepumper. Det er helt
greit for han, og jobben kan gjøres til sommeren om driftsavdelinga får i
oppgave og gjøre det.

Mvh

Merete Johansen
leder

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Driftsavdelingen

Dato:

15.04.2016

Arkivref:

20ts/481-0 I

Olav Henning Trondal
o

Saknsnr
24t16
2U16

t4/16

1

av. h. tron

dal@lopp a. kommune. no

U
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring

Møtedato
21.04.2016

Formannskap
Kommunestyre

2t.04.2016
28.04.2016

Utskifting av blanktråd til EX-hengekabel i Vestre-Loppa

Vedtak

i Formannskap

- 21.04.2016

Loppa kommune vedtar å skifte ut blanktrådlinje til EX-hengekabel i Vestre-Loppa. Dette
koster kr 153 856, -. Midlene tas av veilysfondet2565032 som er midler satt av til dette
formålet.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og nærring - 21.04.2016
Loppa kommune vedtar å skifte ut blanktrådlinje til EX-hengekabel i Vestre-Loppa. Dette
koster kr 153 856, -. Midlene tas av veilysfondet2565032 som er midler satt av til dette
formålet.
Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:
Loppa kommune vedtar å skifte ut blanktrådlinje til EX-hengekabel i Vestre-Loppa. Dette
koster kr 153 856, -. Midlene tas av veilysfondet2565032 som er midler satt av til dette
formålet.

Vedlegg:
Tilbud fra Ymber datert 14.04.16
Statusrapport fra Ymber datert 14.04.16

Saksuúredning:
Viser til statusrapport fra Ymber datert 13.04.16 i forhold til drift og vedlikeholdsoppdrag i
Vestre-Loppa. Det går frem av denne at det gjenstår 500 meter med trådlinjer i Bergsfiord. De
områder dette gjelder er Skippernes mot Hummelvik og i Bergs{ord sentrum. På strekningen
Sandland til Sør-Tverrfiord er det 500 meter med dårlig blanktrådlinje som også bør skiftes.
Områdene er ved fergekaia i Sør-Tverrfiord og ved snuplassen før Øra.

Vurdering:
EX-hengekabel vil gi en langt mer robust strømforsyning til veilysene enn dagens
blanktradlinje. Og i vån område er været av en slik karakter at dette er viktig skal det være lys
på veiene våre. Våre erfaringer med å ha gjort denne utskiftingen på Andsnes er meget gode.
Det har på de fire årene som har gått ikke vært feil på dette nettet.

ymfrur
NOTAT
Tit

Olav Henning Trondal

Dato

EMNE

I

Fra

S

Sider

:

18.04.2016
Pristilbud utskifting av blanktråd til EX- hengekabel i Bergsfjord og
Sandland.

f] G¡ennomgang I Kommenter E

Haster

Svar

!

Til orientering

Melding:

Pristilbud utskiftine av blanktråd linie til EX-heneekabel3x25 i Vestre
Loppa.
Viser til telefonsamtale av 72.04.2016 med Deres Olav Henning Trondal
angående problemer med utfall på veilys i Bergsfiord, Sandland og SørTverrfiordVestre Loppa. Problemet er belyst som dårlig blanktråd linje som må
skiftes ut til EX-hengekabel.
Ofte er det sammenslag på trådlinje og som føge av det blir det sikringbrudd,
omårådet er spessielt værutsatt med mye vind i perioder av äret.
Det er da forslag fra Ymber om å skifte ut på følgende strekninger:

Berssfiord:
Fra Skippernes ved /Viggo Sandnes garagje og fram
Hummelvika ca 500m.

til

Telenor Site mot

Sør-Tverrfiord:
Ved fergekaia i Sør-Tverrfiord ca250 m
Sandland:
Ved snuplass Øra ca250 m
Gammel trådlinje taes ned av Ymber og deponeres.
Ymbers pristilbud på overnevnte arbeid vil være pålydende kr. 153"856,eks"mva.

Mvh Svein.
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Rapport vedrørende drift og vedlikeholdsoppdrag på veilyskretser i Vestre
Loppa.
Skavnakk:
På Skavnakk i Frakkfiord er veilysene som går fra Finn Elvebakken og til snuplass pä veiens
ende koblet ut og avsluttet ved Elvebakken. Bakgrunnen for det er at det ikke er fastboende i
området som nå er utkoblet samt at kvalliteten på linjenettet er dårlig. Det vil være en stor
investering for Loppa kommune å skifte ut trådlinjer til kabel samt nye lysarmaturer. Dett er
ei total vurdering ut fra det kostnadsbilde som kommer fram da det kun er ferieboliger i
området. Det er dessuten tatt ned 2 stk styreskap som var montert i området, disse er lagret på
skolen på Sandland for eventuell gjennbruk.

Lopn¿Øv.
De ekstreme værforhold som er på Loppa Øy , da spesseielt på molo og kaiområdet tilsa full
utskifting av kabel og defekte lysarmaturer. På moloen var også kabelen avslitt ved siste stor
som blåste over øya.
Det er nå montert avspenning i hver mast for å motvirke slag og gnag mot kabelen. Det er
også montert type veilys som er beregnet oppsatt i områder med ekstremt dårlig vær som
molo Loppa Øy.

Berssfiord
Linjetnettet i Hummelvik og Leirvika var linjenettet i så dårlig forfatning at ved miste tegn til
vind ble det sammenslag på trådlinjene som i neste omgang førte til sikringsbrudd og defekte
fotoceller. Dette har vært et problem lenge med tanke på at linjene har vært midlertidig
reparet, derav også dårlig kvallitet.
Loppa komune ønsket et mere stabilt veilysanlegg i Bergsfiord derav ble det belsuttet av
Teknisk Sjef å skifte ut trådlinjer til EX hengekabel. Dette medfører et stabilt nett og
problenen med sikringsbrudd vil være ute av verden.
Det gjenstår enda 500m med trådlinjer i Bergsfiord bl.annet Skippernes mot Hummelvik og
100 m i Bergsfiord sntrum. Ut fra anbefaling vil jeg foreslå at disse områdene skiftes ut ved
leilighet for å opprettholde stabeliteten på anleggene samt den positive holdning fra Teknisk
Sjefom å investere ute i de <grissgrente> strøk.
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Utvidelse av Bergsfjord kraftverk, Loppa kommune

Forslag til vedtak:
Loppa kommune slutter seg til konklusjonen fra NVE og foreslår at prosjektet gjennomgår en
konsesjonsbehandling hvor berørte allmenne interesser blir ivaretatt.
Loppa kommune vil forholde seg til konklusjonen i konsesjonsbehandlinga som sier noe om
det er hensiktsmessig med pålegg om en minstevannfønngog et reglement for manøvrering av
Bergsfiordvannet.

Vedlegg:
Ingen

And re saksdok u menter (i kke ved lagt) :
Brev av 30.03.2016 fra NVE med vedlegg, søknad om konsesjon av mar.20l0 fra Ymber AS
for utbygging og drift av Bergsfiord Kraftverk.
Brev av 11.6.2010 fra NVE til Nord-Troms Kraftlag AS - Bergsfiord Kraftverk - Vurdering av
konsesjonsplikt. Dette dokumentet var ikke med i saken, men fantes i kommunens arkiv. Brevet
angãn saken.

Saksufredning:
NVE har mottatt søknad fra Ymber AS datert 18.05.2010 om tillatelse til utvidelse av det eksisterende
Bergsfiord kraftverk.
Søknaden er videresendt

til Loppa kommune

da den må legges ut

til offentlig

ettersyn og

til behandling

i kommunen.

Søknaden er todelt:

I.
2.

Etter vannressursloven jf. $ B om tillatelse til:
-å bygge Bergsfiord kraftverk i samsvar med planer sont er beskrevet i vedlagte saksdokument.
Etter energiloven om tillatelse til:
- byggtng og driJi av Bergsljord krafnerk, med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinjer som
beskrevet

i søknaden.

Som vedlegg til søknaden er det vedlagt en utredning som beskriver tiltaket. I utredninga er det også to
rapporter, en som beskriver virkninger på biologisk mangfbld og en vurdering av effekter på fisk i
Bergsfi ordelva og Bergsf ordvannet.

Som det framgår av datoen på søknaden, har Ymber AS søkt NVE om tillatelse 18.05.2010. NVEs brev
er av 30.03.2016.
Søknadens del 1 er godkjent av

NVE i 2010 i følge

samtale med Elin Kaasen i Yrnber AS.

Søknaden gjelder del 2, drift av Bergs{ord kraftverk. Det er denne del som kommunen skal uttale seg
om. Og, som det framgår av sakens dokumenter har det tatt svært lang tid fra søknad om inn til at den
har blitt behandlet hos NVE.

I brev av 11.6.2009 fra NVE - Bergsfiord kraftverk- Vurderíng av konsesjonsplikt framgår følgende:

(NVE skal

på bakgrunn av søknaden med dokumentasjon, og etter å ha konferert med Loppa kommune
og Fylkesmannen i Finnmark, avg¡øre om utbyggingen kan medføre skader og ulemper av slik

betydning for allmenne interesser at det oppstår konsesjonsplikt etter vaffIressurslovens $

8,

jf.$ 28)

Bakgrunnen for denne vurderinga er at kraftlaget har satt inn et større aggregat i forbindelse med
generell oppgradering av anlegget. Dette har medført en økt slukeevne og en økning i anleggets effekt.
Videre fra NVE's brev:
<Det har etablert seg en praksis for reguleringen av Bergsfiordvannet opp gjennom årene, med
regulering av vannstanden mellom kote 90-97 i følge søknaden. Det foreligger imidlertid ikke noe
manøweringsreglement fastsatt i konsesjonsvilkår. Det eksisterer heller intet pålegg om
minstevann føing fra magasinet.
Den viktigste virkningen av økt slukeevne kan være en endret manøwering av Bergsfiordvatnet og
forlengelse av perioden med tørrlegging eller sterkt redusert vannføring i Bergs{ordelva.
Bergs{ordelva renner gjennom bygda Bergsfiord og utgjør en viktig del i bygdebildet. Loppa kommune
opplyser at opprettholdelsen av en vannføring som ivaretar dette hensynet er et sterkt uttrykt krav fra
folk i bygda.>

<Etter samtale med Loppa kommune og Fylkesmannen i Finnmark framkommer det at begge disse
ønsker atmanøwenng av Bergsfiordvannet og minstevannfønngi Bergsfiordelva må fastsettes i vilkår
hjemlet i en konsesjon utfra hensynet til allmenne interesser.>>

(NVE mener at en vurdering av ulempen ved endrede hydrologiske forhold i Bergsf ordelva som følge
av opprusting av anlegget best kan gjøres gjennom en konsesjonsbehandling hvor allmenne hensyn
legges til grunn. Gjennom denne vil det også framkoÍtme om det er hensiktsmessig med pålegg om
minstevar¡rfønngog et reglement for manøvreringen av Bergsfi ordvannet.>>

NVE konkluderer med at endringer av slukeewe og ytelser ved Bergsfiord kraftverk berører allmenne
interesser i en slik grad aI det utløser konsesjonsplíkt etter $8 i vannressursloven.

I oversendelsesbrevet fra NVE datert 30.03.2016 ftamgår følgende:
Kraftverket har vært i drift siden 1958 , og ble delvis renovert i2A02-2003. I forbindelse med
renoveringen ble rørgatetraseen skiftet ut, det ble installert større aggregat i kraftstasjonen og dammen
ved Bergsfiordvatn ble rustet opp. Yrnber AS har i etterkant av denne opprustingen søkt om tillatelse til
å drifte kraftverket med en høyere slukeevne og installert effekt enn før opprustingen.
Det nye Bergs{ord kraftverk vil utnytte et fall på 86 m i Bergsfiordelva mellom inntak på kote 97 og
kraftstasjonen på kote I 1. Fra inntaket er det i hovedsak nedgravd rørgate på 680 m' men enkelte partier
med rørgate i dagen. Middelvannføringen er 0,79 m3ls, og det er søkt om maksimal slukeevne i
kraftverket på 1,5 m3ls. Kraftverket vil ha en installert effelf på lMW og årlig middelproduksjon er
beregnet til 3,7GWh. Søker planlegger å slippe en minstevannfønngpã 47 lls hele året.

Kraftverket produs erer strøm tilsvarende

150

-200 husstander

Fra dokumentet av 2010:

Det nye kraftverket medfører at spenningen opprettholdes på et tilfredsstillende nivå i området.
Strømforsyning inn til Vestre Loppa og Kvænangen er gjennom lange distribusjonslinjer som går
utilgjengelige, veiløse og rasutsatte områder. Utbygging av Bergsfiord kraftverk forbedrer
forsyningssikkerheten til innbyggerne i Vestre Loppa og Kvænangen'

i

Kommuneplan - utbyggingsområdet har status som LNF-område i kommuneplanens arealdel. For øvrig
framgår det av kommuneplanen at det ikke finnes kommunale planer som berører utbyggingsområdet.
Eiendomsforhold.
Fallrettighetene tilhører Nord Troms Kraftlag AS og ble ervervet da det opprinnelige kraftverket ble
bvgd.
Om minstevannføring:
Vurdering fra Bioreg - Vurdering av effekter på fisk i Bergsfiordelva og Bergsfiordvannet. <Planen
etter derne oppgraderingen er å slippe en minstevannfønngtilsvarende alminnelig lawassføring;47 l/s.
Dette vil teoretisk kunne gi mulighet for rogn og yngel å overleve i elva, men trolig er vassføringa for
lav til at fisken faktisk vil gå opp for å gyte.>
Samfunnsmes sige virkninger.
Tiltaket medfører noe økte skatteinntekter til kommunen og staten. Svaret fra Ymber AS er at denne
inntekta er avhengig av kraftpris. I dag er det slik at kraftverket omtrent går i balanse økonomisk.

Loppa kommune er bedt om å legge ut saken til offentlig ettersyn med frist frem 1i113.05.2016.

Det er også lagt med et informasjonsark som sier noe om hvilken tilbakemelding NVE ønsker fra
kommunen.

Hva forventes av høringsÍnstansene?
Kommunen bør gibegrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av
altemativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks.
landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få
betydning for gj ennomføringen.
NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av
planene.

NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andrekommunale planer.

Vurdering
Loppa kommunes synspunkter til planen.
Om gj ennomføring av planen.
Del en av søknaden er allerede gjennomført og godkjent av NVE og andre myndigheter.
Når det gjelder del to i søknaden om drift av anlegget vil en si følgende:
Bergsf ordvassdraget er det eneste vassdraget i bygda. Det er viktig for friluftsliv og fiske for
befolkningen. Det er derfor viktig at minstevannføringa ikke blir satt så lav at det bare er teoretiske
muligheter for rogn og yngel til å overleve i elva. Minstevannfønnga bør økes slik at rogn og yngel gis
overlevelsesmuligheter i praksis, jfr vurdering gjort av Bioreg om effekten på fisk i Bergs{ordelva og
Bergsfiordvannet.

Det er også knyttet opp et statlig vemet friluftsområde ved vassdraget i Bergsfiord. Området har
følgende id: FS00002327 . Omrãdet langs elva er et viktig rekreasjonsområde for bygdas innbyggere

S

amfirnnsmessige effekter

Det er viktig å få forbedret forsyningssikkerheten
påvirkning.

til Vestre Loppa

da den kan være svært utsatt for ytre

Om vilkår/avbøtende tiltak.
Det er nødvendig å sette vilkår på en minstevannføring som i praksis gir overlevelsesmulighet for rogn
og yngel i Bergsfiordvassdraget. Hvor stor minstevannsføringa bør være må vu¡deres av kompetent
organ.

Forhold til kommunale planer.
Selve damanlegget ligger i LNF sonen i kommuneplanens arealdel. Elva renner imidlertid gjennom
bygda. I arealdelen er bygda definert som tettstedsområde.
NVE skriver i sitt brev av 11.6.2009 <Bergsfiordelva renner gjennom bygda Bergsfiord og utgjør en
viktig del i bygdebildeu. I brevet blir det også vist til at bygdefolket krever at det opprettholdes en
minstevannføring i elva.

I forhold til gjeldende arealplan er damanlegget i LNF-sonen og kraftverket i tettstedsområdet.

Bør planen om økt vannuttak (og større kraftproduksjon) i Bergsfìord kraftanlegg
giennomføres?

Del 1 av planen er gjennomført og godkjent.

Del2 som omfatter utvidet drift
drift er til stede da kraftturbinen

av kraftverket er ikke godkjent, men grunnlaget for utvidet
er skiftet ut med en med større kapasitet.

Bygda krever at det er en minstevannføring i Bergsfiordelva som giør det mulig å opprettholde
en fiskebestand i vassdraget. NVE viset til at elva utg¡ør en viktig del i bygdebildet. Det er også
et statlig vernet friluftsområde langs vassdraget.

Ymber AS ønsker å produsere mer strøm oghar i sine planer foreslått en minstevannføring på
47 lls hele året. Ymber AS ønsker å øke produksjonen i kraftverket for å bedre kraftverkets
økonomi.
En minstevannføring pâ 47 l/s blir vurdert som en teoretisk mulighet for at rogn og ¡mgel kan
overleve i vassdraget.

NVE konkluderer med at en vurdering

av ulempen ved endrede hydrologiske forhold i Bergsfiordelva

som følge av opprusting av anlegget best kan gjøres gjennom en konsesjonsbehandling hvor allmenne
hensyn legges til grunn. . Gjennom denne vil det også framkonìme om det er hensiktsmessig med pålegg
om minstevannføring og et reglement for manøvreringen av Bergsfiordvannet.

Loppa kommune slutter seg til konklusjonen fra NVE og foreslår at prosjektet gjennomgår en
konsesjonsbehandling hvor berørte allmenne interesser blir ivaretatt.
Loppa kommune vil forholde seg til konklusjonen i konsesjonsbehandlinga som sier noe om
det er hensiktsmessig med pålegg om en minstevannfønngog reglement for manøvrering av
Bergsfiordvannet.

LOPPA KOMMUNE
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Arkiwef:

Olav Henning Trondal
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o I av.h.

Saknsnr
221t6

t3l16

t6lt6

Utvalg
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Formannskap
Kommunestyre

tron dal @lopp a. kommune. no

Møtedato
21.04.2016
21.04.2016
28.04.2016

Energiovervåkning av kommunale bygg

Vedtak i Formannskap -

21

.04.2016

Loppa kommune bevilger kr 133 676, - til service og komplettering av eksisterende
energiovervåkningsanlegg av kommunale bygg. Midlene tas av fond avsait til dette formålet
2 007( SD- anlegg 2 5 6 5 03 3 ), o g overføres drift sregnskapene til relevante bygg.

i

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 21.04.2016
Loppa kommune bevilger kr 133 676, - til service og komplettering av eksisterende
energiovervåkningsanlegg av kommunale bygg. Midlene tas av fond avsatt til dette formålet
2 007( SD -anle gg 25 6 5 03 3 ), o g overføres drift sregnskapene til relevante bygg.

i

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:
Loppa kommune bevilger kr 133 676, - til service og komplettering av eksisterende
energiovervåkningsanlegg av kommunale bygg. Midlene tas av fond avsatt til dette formålet
2 007 (S D- anlegg 2 5 6 5 03 3 ), o g overføres drift sregnskapene til relevante bygg.

i

Saksufre dning:
Vedtak om energiovervåkning av kommunale bygg ble fattet av Loppa kommunestyre den
21.12.2007(sak 2006/628). Det ble satt av til sammen kr 863 000,- til etablering og
oppgradering av anleggene. Pr dato er fondet på kr 537 790, år har vi tatt service på anleggene. I den forbindelse utvidet vi anleggene med flere
følere, og det ble etablert en ekstra enhet på Hankenbakken 14-16. Dette ble gjort for å utnytte
eksisterende anlegg mer effektivt, og for å få til en bedre samkjøring i forhold til de nye elkjelene på Høgtun skole og Hankenbakken 14-16. Dette kostet kr 133 676, - og er foreløpig
belastet driftsregnskapene på de enkelte bygg.

I februar i

Vurdering:
Den gang fondet ble etablert i2007 var det tatt hensyn til at energiovervåkningsanleggene i
fremtiden skulle kompletteres og utvides i forhold til våre behov. I og med at fondet er ment
brukt på denne måten har vi ikke våre budsjetter tatt hensyn til disse kostnadene. Det vil bli
gjort når fondet er brukt eller at det fattes vedtak om at det skal nyttes til andre formåI.
Det kan vurderes om ikke rådmannen bør fâ disposisjonsretten

til dette fondet.

LOPPA KOMMUNE
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Liv Beate Karlsen
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201s1497-01

Arkivref:
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Saknsnr

Utvale

4116 Levekårsutvalget
20116 Forrirannskap
17116 Kommunestyre

Møtedato
15.04.2016
21.04.2016
28.04.2016

Titstandsrapport for skole, barnehager og bibliotek 201412015.
Sammendrag
for skoler, barnehager, kulturskole og bibliotek gir et helhetlig bilde av enhetenes
virksomhet og hverdag i løpet av årettotalt sett. Årsmeldingen skal behandles i
samarbeidsutvalget, og sendes oppvekst- og kultur ved skoleårets slutt. ^A.rsmeldingene gir
grunnl ag for tilstandsrapporten.
^A.rsmelding

Vedtak i Formannskap -

21

.44.2016

Loppa kommunestyretar tilstandsrapport for skole, barnehager og bibliotek 201412015
orientering.

tll

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

i Levekårsutvalget

- 15.04.2016

Loppa kommunestyre tar tilstandsrapport for skole, barnehager og
orientering.

bibliotek2}l4l20ll til

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre tar tilstandsrapport for skole, barnehager og bibliotek 201412015
orientering.

tll

Vedlegg
Ingen

And re saksdok umenter (i kke vedlagt) :
Høgtun skole
Øksfi ord barnehage
Loppa kulturskole
Loppa Folkebibliotek
Årsmelding Bergsfi ord oppvekstsenter

,Årsmelding
Ärsmelding
Årsmelding
Årsmelding

Saksuúredning:
Opplæringsloven, barnehageloven og Lov om folkebibliotek regulerer driften i skole,
barnehage og bibliotek.
Ä.rsmelding for skoler, barnehager, kulturskole og bibliotek gir et helhetlig bilde av enhetenes
virksomhet og hverdag i løpet av året totalt sett. Årsmeldingen skal behandles i
samarbeidsutvalget, og sendes oppvekst- og kultur ved årets slutt.

Under følger et sammendrag av årsmeldingene.
Sammendrag av årsmeldingene fra skoler, barnehager, kulturskole og bibliotek i Loppa
kommune 201412015:

Generelt

Kulturskolen

Loppa kommune hadde vãr 2015 3 grunnskoler, 2 barnehager, 2 sfo
tilbud, kulturskole og folkebibliotek med 3 filialer. Ungdomsklubbtilbud
i Øksfiord og Bergsfiord.
Kulturskolen har hatt 17 timer pr. uke fordelt på 5 lærere/instruktører
Det er kun kulturskoletilbud i Øksfiord, dette fordi en ikke ffir tak i
lærere/instruktører i distriktet.
Leder i kulturskolen har 40%tilå administrere kulturskolen, Den
kulturelle skolesekken og UngdoÍrmens kulturmønstring (UKM). Leder
har i tillegg hjulpet til på ulike arrangementer.
Elever:

Høst:34 elever hvor 10 har hatt to aktiviteter en en elev tre.
Vår: 33 elever hvor 10 har hatt to aktiviteter og en elev tre.
Elevtallet har vært stabilt giennom både høst og vår. Leder er fornøyd
med antall elever i kulturskolen.
Elevene betaler kf. 650,- pr aktivitet i kulturskolen. Faktura sendes
foresatte to ganger pr skoleår.

Arranqement:
. Prøysen-forestillingpäHøgfun skoles juleavslutning. Samarbeid
mellom Høgfun skole og kulturskolen.

.
.
o
o
o

Bibliotek

Sang på bibliotek under Prøysen-markering'
SanB utfor butikk og på Nerstranda i adventstida.

Deltatt på julekonsert i kirka.
Egen konsert av bandene på juleballet for 1O.klasse.
Deltakelse på UKM + fylkesmønstringa i Alta. 2 av väte elever
gikk videre.
o Musikalsk aften. Kulturskolen som arnangøt.
Oppsummert:
Det har vært et godt kulturskoleår med stabilt elevtall og engasjerte
elever. Lite fravær i lærerstaben. Kulturskolelærerne giøre en meget god
kulturskole!
obb. Uten dem
Loppa folkebibliotek har dette året hatt en biblioteksjef i 100% stilling
og en assistent i 50o/o, samt en person på arbeidsutprøving fra Aksis.

-

Utlån oe besøk:
o Utlan av filmer til voksne og barn har gått ned.
. Utlån av musikk går også ned. Dette var forventet i forhold til
den digitale utviklingen med streaming av musikko Det er en økningfralT5I til 1867 søk i bibliotekets egen webkatalog.
o Besøkstallene har gått opp på utlånstasjonene i Bergsfiord og
Sør-Tverrfiord. Ellers ser vi en nedgang pâ ca.900 besøk
sammenlignet med i fior. Det er en trend i hele Norge, men
spesielt i Finnmark at utlån- og besøkstallene har en nedstigende
kurve. Den nedgangen vi registrerer i Loppa, er ikke bare en
lokal tendens, men også en nasjonal.
o I mange år har Loppa folkebibliotek vært i toppsjiktet av utlån og
besøk blant bibliotekene i Finnmark, dette gjelder også for 2015.
At tallene er så gode som de er, kommer i stor grad av at vi har
utlånstasjonene og dermed når ut til hele kommunen.
Bestand:

o

Biblioteket har en total mediebestand på 16 163 enheter. Der
13 043 består avbøker og3 120 av andre medier.

Arran gement/aktivitet

:

o
o
.
o
o
.
o

Verdensdagen for psykisk helse med bl.a minikurs i mindfulness.
Boksalg
Sommerlesekampanje.
Kurs i slektsforskning.
Yoga m/instruktør
Åpning av utstilling Alf Prøysen.
Klassebesøk med omvisning og quiz.
Utstillineer (et utdrag):
a

Juleutstilling

o

Samefolkets dag
Påskeutstilling
Verdens bokdag
Fotobøker

a
a
o
a

.
o
o
o
o
o

Verdensdagen for psykisk helse
Grunnlovsjubileet
Loppa kommune 175 åfi
Brent land
Valkeapaa
Alf Prøysen
Samarbeid -skole og barnehage:
o 1. klassingene ffir lånekort
c 7. og 10. kl web søk
o 5. klasse omvisning, oppstilling m.m
o Lesestund
. Bokpakker tilpasset ulike alderstrinn
Onolærins. kurs os konferanser:
o Formidlingskurs
. OpplæringForvaltningsloven
o Bibliotekledermøte
o Hospitering
o Konferanse
. Ungdomsbokgildet
Besøk:

Grunnskoler

20lt 2012 2013 2014
2010
2524
4043
3431
3685
4719
Elevtall
I grunnskolen i Loppa var det forrige skoleår 80 elever. Ved Høgtun sfo
var det i201412015 4barn.I Bergsfiord var det timesalg etter behov.
Spesialundervisning
l0 elever er tildelt spesialundervisning basert på enkeltvedtak. Tallene
fordeler seg med 6 på barnetrinnet og 4 på ungdomstrinnet.
Oversang barnehage - skole
To av skolene har rutiner for samarbeid om overgangen mellom
barnehage og skole, og et godt tilbud for elevene som skal begynne på
1.trinn.
Den tredje skolen i Loppa har ikke et slikt tilbud da det ikke er
bamehage på stedet.

Læremidler
Skolene harkjøptinn lærebøker i forhold til Kunnskapsløftet. Det
brukes også annet læreverk, artikler og internett som supplement, dette
ut i fra hvilket tema det undervises i. Det blir brukt en god del
konkretiseringsmateriell i undervisningen samt pedagogiske spill i
språkfag.
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Eksamen oq standpunkt
Alle opplysninger her er unntatt offentlighet pga. lavt elevtall. Skoleeier
har oversikt som diskuteres med skolene.
Nasjonale prøver
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i de ulike klassene har hatt møte med rektor om resultatene

Her ble resultatene drøftet, samt forslag på tiltak på hvert trinn. Det er
enighet om at det må gis god informasjon til foreldre og elever om
viktigheten av nasjonale prøver. I tillegg må individuelle tiltak settes i
gang.

Det er innført flere ulike vurderingsmetoder (underveisvurddtg,
egenvurdering o g læringspartner, samt emneprøver). Skolene opplever
at elevene blir mer fokusert på å nå læringsmålene, og tar selv iniativ
når de ser at disse ikke er oppnådd.
Dette vil etter hvert resultere i enda bedre resultater på ulike prøver,
nasjonalt og lokalt.
Elevundersøkelsen

Tall er unntatt offentlighet.
Resultatene representerer svært få elever, og er derfor unntatt
offentlighet etter personopplysningsloven.

Resultatene er tatt opp med personalet på skolene samt
samarbeidsutvalgene.

Medvirkning

o

i

g medbestemmelse

Det har vært avholdt møter i samarbeidsutvalg, foreldreråd og elevråd
Godt trjem/skole samarbeid. Saker som har værttatt opp er bl.a:
- Elevundersøkelsen
- Skoleruta
- Budsjett

IKT
Prioriteringer her er:
- Ny programvare
- Nyeelevmaskiner I -7 tnnrt
- Få på plass elektronisk plattform
Fravær elever
Fraværet på ungdomstrinnet erhøyere enn på barnetrinnet. Fraværet
skyldes sykdom av ulik art.
Fravær er sak på foreldremøter, og her blir foreldre informert om
viktigheten av ä,møte på skolen.
Vi ser at det er ulike måter âføre fravær på, vi må fä til en lik praksis.
Fravær ansatte
Høyt nærvær ved skolene.
IA rutiner følges ved oppfølging.
Satsingsområder
Skolene i Loppa har også i år følgende satsningsområder:
Vurdering for læring
Ungdomstrinn i utvikling
I tillegg er en skole med i et læringsmiljøprosjekt.

-

Rapporteringer
Skolene har elektronisk rapportering pr. 1/10 med elevtall, årstimer,
lærertimer m.m (GSI).
Samarbeid med andre:
Loppa kommune er en del av RSK Vest-Finnmark, som utvikler
kvalitetsutviklingsplaner for barnehagene o g grunnskolene i regionen.
Det tilbys kurs og kompetanseheving på ulike områder. Nasjonale
satsinger prioriteres.

Loppa kommune kjøper 75% stilling fra PPT i Alta' De har jevnlige
besøk på skolen og i barnehagene, og glr veiledning og tilrådning i
forhold til grupper og enkelt barn. De er sakkyndig instans i forhold
søknad om spesialundervisning o g spesialpedago gi sk trj elp'

til

skoler og barnehager melder om tilfredsstillende samarbeid med PPT.
Det er godt samarbeid intemt i kommunen på tvers av etatene.

Barnehager

Økstord barnehaee
Antall bam:22 pr. juni 2015
Helplass: 21
Redusert plass: 1
Barn med særlige behov: I barn, forsterket bemanning 70%.
Antall ansatte:8 (3 pedagoger med utdanning, 4 ass og 1
ressurspedagog).
Ressurspedagogen er assistent uten formell kompetanse. Veiledning fra
PPT, styrer og pedagogisk leder i barnehagen.
1 assistent deltar på utdanning i forhold til barne- og
ungdomsarbeiderfaget.
B arnehagens fagli ge

-

prioritering

er I

fagligprofil/utviklingsområder:

Tidlig innsats
Danning gjennom omsorg, lek og læring
Lek
Omsorg og læring
Språklig kompetanse
Sosial kompetanse
Nærmiljø og friluftsliv. Fysisk aktivitet.
Barns medvirkning

Beresfi ord oppvekstsenter

Antall bam:4
Helplass: 4
Ingen barn med særlige behov.
Antall ansatte: 3 (35% fordelt på rektor og førskolelærer) 2 assistenter.
Rapporteringer
Elektronisk rapporterin g pr. 1 5.12 hvert år.

Andre merknader

Rektor ved Høetun skole oppsummerer slik:
- Mye â gSøre ved skolestart
- Mye jobb med flytting av barneskolen til ungdomsskolen.
- Elevene presterer jevnt over middels, målet er å fä alle opp et
nivå.
- Har hatt bruk for kriseteamet, dette fungerte bra.
- Tiltak har vært igangsatt fort og effektivt ved behov.
- Undervisningsfri en dag pr uke for l-4 videreføres. Positive
tilbakemeldinger.
- Medarbeidere gør en god jobb som igjen g¡ør at skolen når sine
måI.
Rel¿tnr r¡e¿l Rcro<fi ord nnm¡el¿sf spnf er nrtrqrrmm erêr slik
- Utfordrende med sykdom og fravær blant personalet.
- Mye god jobb gir utvikling av skolen.
- Gammeldags administrativt system som tar for mye tid.
- Rektor børha 100% administrativ stilling uavhengig av elevtall.
- Mange fine opplevelser i regi av DKS og barn ved egen skole.
- Synkende elevtall enrealitet.
- Stor fremgang på enkelt elever.
- Trivelige undervisningsrom på alle trinn.
v lærer ved Sandland skole
oppsummerer slik:
- Skoleåret ved Sandland skole har gått greit.
- Godt samarbeid mellom skolen og ok-kontoret
- Prosjekt fra neste skoleår: Felles rektor Bergsfiord og Sandland
Styrer ved Øksûord barnehage oppsummerer slik:
- Utfordringer i forhold til overflytting av personale (sfo til

-

barnehage).

Utfordring

å planlegge for baser og avdelinger da det er ulike
meninger om planers verdi.
- Planleggingstiden til pedagogiske ledere fungerer godt.
- Tilsyn fra Mattils¡met ga 8 pålegg som er lukket etter
tidskrevende arbeid.
- Barnehagen har fornøyde barn og foresatte.
Leder for kulturskolen har oppsummert slik:
Vært et godt kulturskoleår.
Elevtallet stabilt gjennom hele året.
Lite/ingen fravær i lærerstaben.
Leder setter stor pris på sine medarbeidere. Dyktige lærere.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Helse- og sosialetaten

Dato:

31.03.20t6

Arkivref:

20151312-01

Karine Patterson
karine.patterson@1oppa. kommune.no

Saknsnr

18116

Møtedato
28.04.2016

Utvalg
Kommunestyre

Opprettelse av stilling Introduksjonskoordinator i Loppa
kommune. Endring av vedtak.
Sammendrag
Loppa kommunestyre har

i sak74ll5

gjort følgende vedtak:

Loppa kommunestyre oppretter stilling som Introdulrsjonskoordinator í 100 % stilling
perioden 2016-2019. Denne stillíngen legges til det lokale NAV kontoret.

i

av dette vedtaket er prosessen igangsatt og det er innhentet en mengde informasjon
som tas med i det videre arbeidet rundt ansettelse av Introduksjonskoordinator og bosetting av
flyktninger. Det har fremkommet at lokalt NAV kontor ikke nødvendigvis er eneste og beste

I etterkant

alternativ for plassering av Introduksjonskoordinator. Administrasjonen ønsker fleksibilitet i
forhold til kontorsted for koordinatoren og vll g¡øre faglige vurderinger i forhold til prosess og
utfordringer underveis. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at det som passer for en
kommune ikke passer for en annen, så det er derfor valgt mange forskjellige løsninger rundt om
i kommunene. Det viktigste for oss nå er at vi ikke binder oss til kun en måte å løse
plasseringen på.

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre oppretter stilling som Introduksjonskoordinator i inntil 100 % stilling
perioden 2016-2019. Organisasjonsmessig tilknytting eligeres av administrasjonen.

Vedlegg
Ingen

i

Andre saksdok umenter

(i kke ved lagt) :

Ingen

Saksuúredning:
Loppa kommunestyre har

í sak74ll5 gjort følgende vedtak:

Loppa kommunestyre oppretter stillíng som Introdul<sjonskoordinator i 100 % stillíng
perioden 2016-2019. Denne stillingen legges til det lokale NAV kontoret.

I etterkant

i

av dette vedtaket er prosessen igangsatt og det er innhentet en mengde informasjon
som tas med i det videre arbeidet rundt ansettelse av Introduksjonskoordinator og bosetting av
flyktninger. Det har frernkommet at lokalt NAV kontor ikke nødvendigvis er eneste og beste
altemativ for plassering av lntroduksjonskoordinator. Det bør være fleksibilitet i forhold til
kontorsted for koordinatoren og muligheter til â g¡øre faglige vurderinger i forhold til prosess
og utfordringer underveis. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at det som passer for en
kommune ikke passer for en annen, så det er derfor valgt mange forskjellige løsninger rundt om
i kommunene. Det viktigste for oss nå er at vi ikke binder oss til kun en måte å løse
plasseringen på.
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Dato:
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2016120-01

Camilla Hansen
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Utvalg
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Formannskap
Kommunestyre

19116

Møtedato
21.04.2016
28.04.2016

Låneopptak startlån
Sammendrag
Loppa kommune tar opp startlån

til videreformidling

Vedtak i Formannskap - 21.04.2016
Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startlån i Husbanken på kr. 2.000.000,- i 2016 for
videre utlån. Startlan tildeles ved enkeltvedtak i tråd med Husbankens forskrifter og
retningslinj er for startlån.
Lånet nedbetales som serielån med total løpetid på 10 år med fast rente.
Rådmannen gis fullmakt

til å oppta lånet i henhold til Finansreglernentet punkt

9a.

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startlån i Husbanken på kr. 2.000.000,- i 2016 for
videre utlån. Startlån tildeles ved enkeltvedtak i tråd med Husbankens forskrifter og
retningslinj er for startlån.
Lånet nedbetales som serielån med total løpetid på 10 år med fast rente.
Rådmannen gis fullmakt

til å oppta lånet i henhold til Finansreglementet punkt

9a.

Vedlegg:
Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Andre saksdok umenter (ikke vedlagt) :
Husbankens lånetilsagn mottatt lO.mars 2016

Saksufredning:
I likhet med tidligere år har rådmannen fremmet søknad til Husbanken om midler til startlån for
videre utlån, med klart forbehold om kommunestyrets vedtak på evt. laneopptak.
Startlån er et sentralt boligsosialt virkemiddel og skal bidra til at personer med langvarige
boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Dette innebærer
blant annet en god finansiering av en nøktern bolig der boutgiftene står i et rimelig forhold til
husstandens økonomiske evner.
Lånevilkårene tilpasses individuelt og rente- og avdragsvilkårene er regulert i Forskrift om
rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.

Kommunen tar pant i bebygd eiendom som sikkerhet for kommunens lån. Ved eventuelt tap på
startlån blir kommunen ansvarlig for 25o/o av restlånet- mens det øvnge dekkes av Husbanken.
Hvem kan fä startlån
Personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån
skal tildeles etter behovsprøving.
I vurderingen skal kommunen som hovedregel legge vekt på om søkeren;
a) Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og;
b) Har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkers inntekter og
nødvendige utgifter til livsopphold gir.
Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen
livsopphold.

til

Uavhengig av denne hovedregelen, kan kommunen likevel gi startlån dersom en av disse
forutsetningene er oppfylt;
a) Husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å
sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det,
b) Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra
til at husstanden kan bli boende i boligen sin,
c) Boligsituasjonen hindrer mulighetene for å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer
utvikling av det lokale næringslivet eller
d) Lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger
Kommunen kan gi lån til;
a) I(jøp av bolig
b) Utbedring og tilpasning av bolig
c) Oppføring av ny bolig og
d) Refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.
Dette fremkommer av forskrift om startlån fra Husbanken gjeldende fra 1 .4.2014.

Vurdering:
Kommunen har pr 1.4.2016 ingen lånemidler igien.
Det har de senere âr vært flere boliger til salgs, noe som har gjort at mange familier har ffitt
mulighet til å kjøpe egen bolig. Gjennomsnittlig utlan pr år har vært cakr 1.200.000,-.
Våren 2014 kom det nye forskrifter hvor tildelingskriteriene er innskjerpet i forhold til
tidligere. Hvordan det vil påvirke utlånet er vanskelig å si noe om i dag. Kommunen har et lite
tapsfond for å dekke eventuelle tap på utlån av startlån'

Med bakgrunn i gjenværende lånernidler og forventet etterspørsel vil rådmannen tilrå at
kommunen godkjenner et låneopptak på 2mill. kroner i startlån.
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Formål

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfînansieringsproblemer kan skaffe
seg en egnet bolig og beholde den.

$2. L,ångiver
Husbanken gir lån

til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner

$3. Hvem kanfå sturtlån
Kommunen kan gi startlån
ordinære kredittinstitusjoner.

til personer som ikke fär lån eller tilstrekkelig lånebeløp i

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på
om søkeren:
a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid

bolig og

til sparing innenfor de økonomiske mulighetene
inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

b) har benyttet muligheten

Søkeren må ha evne

til

å betjene lånet over

søkerens

tid og fortsatt ha nødvendige midler igien til

livsopphold.
Uavhengig av vurderingene etter annet ledd kan kommunen gi startlån i alle disse
situasjonene:
a)husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynettil
å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det,
b) husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan
bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin,
c) boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer

utvikling av det lokale næringslivet eller
d) lånet bidrar

til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.
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$ 4. Hvø det

kan

gis

lån

til

Kommunen kan gi lån

til:

a)kjøp av bolig,
b) utbedring og tilpasning av bolig,
c) oppføring av ny bolig og
d)refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået
på stedet.

Kommunen kan bruke startlånet tit å fullfinansiere boligen eller som topplån der private
eller Husbanken gir grunnhnansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan
oppnås.

$ 3.

Prioriteringer

Departementet kan gi ytterligere føringer for tildeling av startlånet.

$6. Rente- og øvdragsvílkår
Rente- og avdragsvilkår er regulert i forskrift 21. desember 2015 nr. 1851 om rente- og
avdragsvilkår for Husbanken.
Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og
avdragsvilkår. Startlån har en nedbetalingstid på inntil 30 år. I særlige tilfeller kan
kommunene innvilge en nedbetalingstid på inntil 50 år. Det forutsettes da at:

a)det dokumenteres at låntaker har varig lav inntekt,
b) det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid,

tilgjengelige private leieboliger i området er uegnede og/eller
innebærer en betydelig høyere utgift på lang sikt enn det aktuelle startlånet og
d)det dokumenteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån
c) det sannsynliggjøres at

med kortere nedbetalingstid.

Vilkåret i annet ledd bokstav a kan fravikes dersom husstanden har barn eller står i fare
Vilkårene i
annet ledd bokstavene b og c kan også fravikes dersom husstanden står i fare for å miste

for

å miste boligen, og husstanden kan dokumentere lav, forutsigbar inntekt.

boligen.
Kommunen gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til
dekning av administrative kostnader. Dersom det dokumenteres at de faktiske utgiftene
administrasjon og forvaltning av låneordningen overstiger 0,25 prosentpoeng, kan
kommunene i tillegg kreve gebyr for inndekning av det overskytende beløpet.

til

Kommunene står fritt til å tilby gunstigere rente- og avdragsvilkår, blant annet andre
nedbetalingsplaner. Slike avtaler endrer ikke lånevilkårene som gjelder mellom kommunen
og Husbanken.

0

Endretvedforskrift2t des2015nr.

$7. Sikkerhetfor

185

I (ikraft I jan2016).

l,ånet og dekning øv tap

Lån fra Husbanken gis som gjeldsbrevslån. Startlån fra kommunen skal sikres med pant i

boligen eller adkomstdokumenter

til boligen.

Kommunene har tapsrisikoen for de første 25 prosent av gjenstående hovedstol samt
forfalte renter og omkostninger før realisering av pant. Staten har tapsrisikoen for et
eventuelt restbeløp etter realisering av pantet.

http s ://lovdata. no/dokument/SF/forskrift I 20 I 4 -03 - 12 -27 3
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Forskrift om startlån fra Husbanken - Lovdata

$8. Klageadgang
Det er ikke klageadgang på Husbankens avgjørelse om lån

til kommuner.

Det er klageadgang etter forvaltningslovens regler på kommunens vedtak om tildeling,
utmåling av startlån og på awisning og avslag på søknader om startlån.

$9. Oppfølging

og kontroll

Kommunene skal innhente og kontrollere opplysninger som er nødvendige for å behandle
søknader om startlån og ved utbetaling av startlånKommunene skal rapportere til Husbanken om bruken av midlene i samsvar med
bestemmelser fastsatt av Husbanken.

$10. Retníngslínjer
Husbanken kan fastsette nærïnere retningslinjer om beregning av tap som staten skal
dekke, jf. $ 7. Husbanken kan også gi retningslinjer om saksbehandling og administrering av
startlån.

Kommunene kan fastsette eget regelverk i samsvar med forskriften' Kommunale
retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering.

$

l.l.

Ikrafitredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2014.Frasamme dato oppheves forskrift 22' desember
2004 rv.1759 om startlån fra Husbanken.

htþ s ://lovdata.no/dokument/SF/fo

r slrlrift.l 20 I 4 -03 - 12 -27 3

22.04.2016

PS 20/16 Referatsaker
RS 7/1 6 Skatteoppkreverfunksjon
RS 8/16 Søknad om tilskudd til bredbånd og andre digitaliseringstiltak - Loppa kommune.
RS 9/16 Vedrørende rutetilbud i Loppa kommune - Samferdselsinnspill
RS 10/16 Vedr. rutetilbud i Loppa kommune sendt fra Finnmark fylkeskommune
RS 11/16 VS: Status på rutedrift - Loppa
RS 12116 Kommuneproposisjon og kommunereform 2016 - Konferanse

Õ
Vår dato

Deres deto

Sakbehandler

Skatteetaten

4. märs

Gøril Hsihrtann

Derês rÐf€rån8€

1ðþfon
sÐ

Vår röfsrans€
ä'161169946

79 66 S3

Loppa kommune v/rådmarm
Farkveien 113
9550 ØKSFJORD

I;'T.
('.l\../ I ll r-¡t'-r'
.i

^ t

katteop

p

kreverf

u n ks¡

¡r.

l, U þiÍ\,( /U lu
l"

S

2tl6

r)t)t;i

iri.)4 Ir l1!

ri'(t

on

Aåsvâret for kontroll og innkreving av skatt og avgiË er delt mellom skatteopplcreverne og
tkatTeetatçn. Det har i 2û15 vært utredet hvorsidt skatteoppkeveroppgavene skulle overføres
Skatteetaten. Det b1e det ikke politisk flertall fcr.

til

Skatteoppkrever har, a¡rsvaret for arbeidsgiverkontroll, innkreving ãv skatt og føring av
skaitereguskapet.
Skatteopplae'r'€,îoppgeven vil fortsatt ha delt lederskap rnellom kornrnuneri og Skatteetaten, der
Skatteefaten har ansvaret for faglig styring ogopplølgSng og kommunen har det admiaístrative
ansvâret, herunder sikre ressurser og kompe,tanse til oppgaven. Resultatene fûr 20tS visff at dct er
nødvendig med tett samarbçid mellcm kommuner og Skatteetaten for å bedre målappnåelsen

(resultater) på skattcoppkrcveroppgaysne-

Det er flcre kommunel soût ha¡ innført interkomrnunale samaibeid orn skatteoppkreverfunksjonen
og arbeidsgiverkrntrollen og det er månge komrnuner som hår svært små skatteoppkrevermiljø med
1-? årsvsrk-

i 2A16 ha ekstra
Ilet i*nebærer bl.a. at:

Skatteetaten skal giennorn sin styringscliatog metl slcatteoppkreverne

oppmerksomhet på likebehandling og rettsikkerhet.

-

-

Skatt nard vil særlig følge opp at det brukes tvangsinafordring i de riktíge sakene"
Orafang og kvalitet på arbeidsgiverkonkoLler må økes. $k¿tt ncrd kan giennomføre
arbeidsgiverk+nkolier for dc ksmrnunene sorn ønsksr dot.
Skattedirektoratet skal utrede rnuligheten for å fbrenkle kcntafø'ingen i skatteregnskapet.

Skatt notd skal være en pådrivÕr for at intertommunalt saffiarbeid etableres agtø19æ derfbt
prûsessene i kommunerefsrmarbcidst. I faktagrunnlaget som vårsn 2016 skal legges frem for dct
enkelte kommunestpe og presenteres for innbyggeme, inngår inte*sjonsavlale, funn og
anbefalinger til ny kommune$truktur. Vi er $ent mëd ât alle koramuner i tiilegg utreder et 0alternaiiv som et altcmativ til kommunesffnnrenslåing. Vi ønsker å få kunnskap om bvordan
kornmunen vsrCsrsr utfoldringsbildet vedrørende skatteoppkreverfunksjonfl eg hvcrdan dette or
tenkt løst i de ulike alternativene.
Skaü nord kan bidra til práktiske løsninger fcr skatteoppkreveroppgavsne. Med bakgrunn i den
informasjon vi innhenter og de resultater sçm oppnå.s i dsn enkelte komrnune, vi1 Skatt nard invitete

Poslâdresse

Besøltsadre6ss;

$ãfllralbord

Poelboks 6310

Ss \cwu,.skatt€€talenno

800 s0 000

9293 Tromsø

oller rlflg S00 Q0 000

Telatake

ww¿{,Êkalteeälen.ño\sêf depóst

ûrg. nr:991733175

r¡68S7 78

ó
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Skatteetaten

dsn administrative ledelse í kommuner
finne gode løsninger.

ds

det er viktig å ffi

til fortedringer, til dialogmøter for å

Skatt nord ber om å få tilseûdt forespurt informasjon ved det tidspunkt kommunen giør sin
beslutning i kommunestyret om sammsnslåing eller ilJce.

Skatt nord

Gøríl Heitmann
øvd.e li ng* dirlretø r innlcr evíng

LOPPA KOMMUNE
Sentraladm

Det kongel ige komm
Postboks 8112 Dep
0032 oslo
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l- og modern

iseri

ngsdepartementet

Deres ref.

Vår ref.

Sted/Dato.

15t5265

2016t179-t233/SEN

Øksfjord 11.04.2016

Søknad om tilskudd

til bredbånd

og andre digitaliseringstiltak - Loppa kommune.

til brev av 29.O2.2OL6 fra Det kongelige kommunal- og
moderniseringsdepartementet <Tilskudd til veier, bredbånd og ander digitialiseringstiltak i kommuner
Loppa kommune viser

som skalslå seg sammen)).
Loppa kommune søker om tílskudd kr 3.840.000,- til delvis finansiering av fiberbasert bredbånd

kommunen.
Vedlagt er søknaden med beskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan.
Med hilsen

Marion Høgmo
Rådmann

Vedlegg: Søknad om tilskudd

til bredbånd i Loppa kommune

Postadresse:

Tlf: 784 53000

Parkveien 1/3

Webside:

Orgnr: 963 063 237
E-post:

9550 ØKSFJORD

www.loppa.kommune.no

postmottak@loppa. kommune.no

i

SøKNAD

oM

TILSKUDD

Tlt BREDBÃruo I LoPPA KoMMUNE.

Kontaktinformasjon:

Navn:

Loppa kommune

Adresse:

Parkveien L/3,9550 Øksfjord

Telefon:

78453000

E-post:

postmotta

k@

loppa.kommune.no

Organisasjonsnum mer:

Vi rksom

Loppa kommune

het/prosjekteier:

Rådmann Marion Høgmo

Kontaktperson:

Samarbeídspa rtnere:

Aktuelle samarbeidspartnere kan være Alta Kraftlag
fiberbredbånd i Loppa kommune.

Prosjektnavn

Fast

SA og Ymber AS

ved en eventuell utbyggíng av

bredband(fíber)tilalle i hele kommunen

Planlagt startdato: Avhengíg av om tilskudd oppnås.
Planlagt sluttdato:

A. PROSJEKTBESKRIVELSE.
Bakgrunn: Ny tilskuddsordning for utbygging av bredbånd som er rettet mot kommuner som skal slå seg
sammen, ref. brev fra Det kongelige kommunal- og moderníseringsdepartementet av 29'02.201"6 (ref'

rs/s2561.
Saken har vært behandlet í kommunestyret í Loppa. Det ble gjort følgende

vedtak i Kommunestyret - 03.03.2016
Kommunestyret ber admínistrasjonen om å utarbeide sØknad om utbygging av fast bredbånd til hele
kommunen, med bakgrunn i brév fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementetav 29'02.16.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyret - 03.03.2016
Stein Thomassen tiltrådte som ordfører og Line E. Posti tiltrådte som varaordfører.
Fellesforslag fra alle paftigrupper i kommunesWret v/Arve Berntzen;
Korr"r"esty*t b"i aflrn¡nistraslo*ñ om å utarbeide søknad om utbygging av fast bredbånd til hele
kommunen, med bakgrunn i brev fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet av 29'02'16.

Nå-situasion for bredbånd i Loppa kommune:
I kommunesenteret Øksfjord er det

tilbud om fast bredbånd(fiber) t¡l alle som Ønsker det.

De øvrige stedene i kommunen har hatt trådløst bredbånd fra Breiband.no. Dette nettet er nå lagt ned

i 2}14fått t¡lskudd til utbygging av bredbånd i hele kommunen på kr 1 025 000,Tilskuddet dekker 5O % av kostnadene. Det har vært en anbudsutlysníng hvor Telenor vant anbudet.
Telenors tilbud til kommunen framgår det at bredbåndsløsningen vil gi utendørsdekning pä 96,7 Yo av
totalt areal(inkludert sjø). 99.2 % av befolkningen vil få bredbåndsdekning.
Loppa kommune har

I

Utbygging av Telenors nett pågår nå og skalvære ferdig 1.8.201-6 (1.6.201-6). Telenors tilbud er 4G
mobilt bredbånd til alle (gg.2 %I i Loppa kommune. I tillegg bygger også Telia ut 4G bredbånd flere

steder i Loppa kommune.

Beskrivelse av tiltaket:
I Loppa kommune er befolkninga spredt på L1 større og mindre bygder. Det vil ikke være mulíg å gi alle
disse bygdene tilgang på fast bredbånd(fiber) da avstandene mellom bygdene er stor.
Loppa kommune ønsker å gi tilgang til fast bredbånd til næringslív og befolkning på de steder hvor det
er mulig gjennom å knytte seg på Telenors fiber/andres fiber som går gjennom kommunen.

Telenor har en fiberkabel som kommer på land på fire steder i kommunen; Sandland, Bergsfjord,
Nuvsvåg og @ksfjord. Fiberkabelen kan dermed gi en mulighet til å etablere fast bredbånd på følgende
steder i Loppa i tillegg til kommunesenteret Øksfjord som allerede har fiber:

¡
o
o

Sandland og Sør-Tverrfjord

Bergsfjord
Nuvsvåg

tillegg har Alta Kraftlag SA en fiber som er i ferd med å bli strukket fram til Øksfjordbotn. Kraftlaget har
også gítt et overslag på kostnader med vídere utbygging fra Øksfjordbotn til Øksfjord. Ved utbygging av
denne streknínga vil kunne gi grunnlag for fast bredbånd (fiber) for befolkninga og næringsliv på
strekninga Øksfjordbotn til Øksfjord.
I

Hvordan vil

ket easne sammenslåín ssorosessen?

I Loppa kommune er det kun to av l-L steder som har helårs veiforbindelse. De øvrige stedene er
avhengig av hurtigbåt og/eller ferge. For en tur med offentlig kommunikasjon til/fra kommunesenteret
vil det medgå en hel dag. Med en eventuell sammenslåing med andre kommuner vil avstandsulempen

bli enda større. Det vil derfor bli nødvendig å utvikle gode digitale tjenesteløsninger slik at denne

avstandsulempen minimaliseres. For å lykkes med dette bør det derfor bygges ut et fast
bredbåndstilbud i kommunen.
Plan for gjennomføring av

tiltaket.

Loppa kommune har ikke laget en helhetlig plan for utbygging av bredbånd basert på fiber. I
forbindelse med søknad om tilskudd til bredbånd i 2Ot4 ble det laget et vedlegg som grunnlag for
søknaden basert på krav fra post- og teletilsynet til tilleggsopplysninger til søknaden. Dette følger

vedlagt.
Utbveeine oe drift.
Under forutsetn¡ng av at t¡ltaket blir fullfinansiert vil tiltaket lyses ut på anbud gjennom Doffin. Der vil
konkurranseelementet være; hvor mye tilskudd kreves for å bygge og drifte nettet framover.

Søknadsbeløp

-

finansieringsplan og kostnadsoverslae.

Søknadsbeløp:

kr

3.840.000.-.

Søknadsbeløpet baserer seg på kostnadsoverslaget vist

Prosentv¡s
Kostnadsoversla
Finansieri
an
T!lskydd f¡a nettg!e1e
Anlegstilskudd fra ab, 1-2.500 pr stk
Dugnadsarbeid
Tílskud fra kommunen
Tilskudd fra staten

til nedenfor'

Lopp?

fordeling
30%
ro%
5%
2s%
30%

Finansierine i alt kr

39¿OOOO

1280000

640000
3200000
3840000
12800000

Netteiere vil være Alta Kraftlag SA og Ymber AS.

Kommunalfinansiering må vedtas i kommunestyret dersom tilskudd oppnås

Kostnadsoverslag:
Utbygging:
Kostnadsoverslaget for stedene Bergsfjord, Sandland og Sør-Tverrfjord baserer seg på kostnadsoverslag
estimert av kraftselskapet Ymber AS av 07.03 .2016. Kostnadene er et grovt overslag. I

kostnadsoverslaget er ikke fellesføringsavgift medregnet. Denne har en kostnad på ca. 3000 kr pr
stolpe.

En konkret utbygging krever en

detaljert planlegging. De forutsetter at 70 % av husstandene vil være

kunder ¡ nettet.

Område
Aksessnett Bergsfjord
Aksessnett Sandland
Aksessnett Sø r-Tve rrfjo rd
Samband Sandland/ Sør-Tverrfjord

Estimert antall kunder

Utbyggingskostnad

21

Kr
Kr

1,4

7
0

Sum

Aksessnett Nuvsvåg ( Kostnadsberegnet
av Alta Kraftlag SA )

berstrekk Øksfjord botn- Ø ksfjord
(Kostnadsberegnet av Alta Kraftlag SA)
Fi

Fiberutbygging i Loppa
+ Diverse forutsett LO%
Fiberutbygging i alt avrundet

Ansvar for kostnader

L.457.100,1-.1"01.500,-

Kr
Kr

Kr

1.358.200,6L7.500,4.534.300,-

Kr

3.847.000,-

Kr

3.000.000,-(anslag)

Kr

L1.381-.300

Kr

1-2.800.000

Kr
til

d utbvssíns oe drift

1.400.000

:

Når det gjelder det trådløse bredbåndet som er under utbygging i kommunen eies det av utbyggerne

Telenor og Telia. De tar også ansvaret for drift og vedlikehold.

til at det er et svært lite kundegrunnlag. Utbygginga blir dermed meget kostbar sett i
forhold til det potensielle kundegrunnlaget i området Bergsfjord, Spr-Tverrfjord og Sandland. Det vises
her bl.a. til en årlig driftskostnad på ca. kr 192.000,- for leie av uttak på Telenors kabel (ca. kr 8.000 pr
ymber

AS viser

måned pr uttakspunkt)"
Kundegrunnlaget i Nuvsvåg og på streknínga @ksfjordbotn- Øksfjord er også svært lite. I Nuvsvåg vil det
komme en årlig driftskostnad på ca. kr 96.000,- dersom det skal leies uttak på Telenors kabel. Fiber for
strekninga Øksfjordbotn- Øksfjord vil koples på Alta Kraftlags egne kabler.
ymber

AS viser

til at i sum innebærer det at utbyggingen ikke på noen måte vil kunne bære

seg

økonomisk for Ymbers del. De ser derfor for seg følgende mulige løsning:

o

Loppa kommune står for kostnadene med utbygging og drift av bredbåndsnettet og står som

eier av dette.

.

Kommunen kjøper etter behov tjenester i forbindelse med utbygging samt drift og vedlikehold
av nettet fra Ymber AS, alternativt fra andre entreprenører som har organisasjon og
kompetanse til å utføre dette.

r

Ymbers datterselskap, 3net, står for overvåking av nettet samt levere tjenester i nettet. 3net
har den løpende kontakten med kundene og fakturerer disse direkte for tjenestene. Kundene

tilbys disse tjenestene på samme vilkår som 6vríge kunder 3net har leveranser til.
Alta Kraftlag SA viser til at det er store usikkerheter med drifts - og vedlikeholdskostnadene og hvilke
forpliktelser som vil påhvile kommunen dersom kommunen skulle ta på seg ansvar for drift og
vedlikehold av bredbåndsnettet. Kraftlaget anbefaler at kommunen søker om tilskudd. Dersom tilskudd
oppnås utlyses en konkurranse der konkurranseelementet er hvor mye tilskudd kreves for å bygge og
drifte nettet framover.

lnntektspotensial og kundegrunnlag:
vil anta at kundene i Loppa ikke er villige til å betale mer for bredbåndstilbud enn hva kunder i andre
kommuner er villige til. Nedenfor er satt opp et prisbilde på trådløst
En

Prisbilde på trådløst bredband.

Kr/mnd 129,- 199,- 299,- 399,-

499,-

7GB 15GB 30GB SOGB
10 Mbit/s 20 Mbit/s 30 Mbils Fri fart*
Telia
20 GB
lGB
sGB
lOGB
Telenor
6

Ice.net
Kilde: Telia

Mbit/s

10

Mbit/s 20 Mbit/s

GB

GB

GB

40 Mbit/s
50

GB

599,-

799,-

899,-

GB
Fri fart*

lOO GB
Fri fart*

1OO GB
30
15
50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s

7

699,-

2OO

cn

50 GB

so

50 MbiVs

300 Mbit/s
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1-72

ttt
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20140101 Øksfjord
201tt0102 Øksfj o rd østre
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2O140107 Silda
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Nuvsvåg
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Ðersom 7A% av husholdningene velger fiber

lnntektspotensiale av 103 husstander pr. år, gj.sitt

103 Husstander

00krl{

4945531 kr

Kr

Estimert utbyggingskostnad fiber ì Loppakommune
Utbyggi ngskostnad pr husstand
Utbyggi ngskostnad pr husstand

Øksfjord L1.4.20L6

12800000
124232 ved l-03

86963 ved

-

TKH

1ul7

h

usstancier

husstander

fiber?
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fiber?

LOPPA KOMMUNE
Ordfører

Finnmark fylkeskommune
Samferdselsavdelinga
Postboks 701

9815 VADSØ

Deres ref.

Vår ref.

Sted/Dato.

20't6195-//ORD

Øksflord 29.02.2016

Vedrørende rutetilbud i Loppa kommune - Samferdselsinnspill
Deres ref 20L300207 -25.

til møtet mellom Finnmark fylkeskommune og Loppa Kommune ved ordfører og etterlyser en
komplett oversiK over ønskede endringer.
Dere viser

En oversikt over ønsket rutetilbud ble sendt av ordfører Steinar Halvorsen på mail
Per-Bjørn Holm Varsi den 26. januar-16

til Geir Ove Bakken og

I

Det er bygder i Loppa kommune som er totalt avhengig av offentlig kommunikasjon med båt. Tilbudet
har vært tilfredsstillende frem til årsskiftet 2015-16. De nye båt- og bussrutene som trådte i kraft 1.
januar 2016 har satt Loppasamfunnet mange år tilbake når det gjelder kommunikasjoner. De nye rutene
gir oss langt færre muligheter til å reise og det er ikke lenger korrespondanse mellom ferge og buss.
Kommunikasjonstilbudet må også være lagt opp slik at de næringsdrivende har mulighet til å
videreuWikle sin virksomhet.
På bakgrunn av mail 26. januar -16 ønsker vi at følgende endringer blir prioritert med det aller første.

- Bergsfjord - SørTverrfjord
settes til kl 20 slik at det er mulig å nå ferge fra Øksfiord når en kommer med

Rute 520 Ferge Øksfiord

. Avgang fra Øksfiord

ettermiddagsfly fra Oslo til Alta. (Viktig for fisketuristbedriftene.)
. Ferge tirsdag formiddag fra Øl<sflord må ha avgang kl 1100 slik at det er mulig for neeringsdrivende å
reise med bil til Øksfjord med morgenferga for å hente varer og så returnere på dagtid.
. Gjeninnføring av båt fredag ettermiddag med avgang fra Øksfiord kl 1445
. Gjeninnføring av båt lørdag kveld med avgang fra Øksfiord kl 1900 slik at innbyggerne kan reise på
handletur til Alta uten å måtte ta seg fri fra arbeid og barn ut av skolen.
Rute 520 Ferge Sør-Tverrfjord - Bergsfjord - Øksfiord
Avgang fra Sør-Tverrfjord settes til kl 0600 slik at det blir korrespondanse med buss fra Øksfiord til
Alta.
. Gjeninnføring av ettermiddagsbåt fredag med avgang fra Sør-Tverrfjord kl 1700. Vil bety at
innbyggerne har mulighet for å reise på weekend-tur uten å måtte ta fri fra arbeid og barn ut av skolen.
. Gjeninnføring av båt lørdag morgen med avgang fra SØr-Tverrfjord kl 0600 slik at
innbyggerne kan reise på handletur til Alta uten å måtte ta seg fri fra arbeid og barn ut av skolen.

.

Postadresse:
Parkveien 1/3

Tlf: 784 53000
Webside:

Orgnr: 963 063 237
E-post:

9550 ØKSFJORD

wvw.loppa,kommune. no

postmottak@loppa. kommune. no

Rute 320 Hurtigbåt LoppaXpressen
Vi ønsker at LoppaXpressen skal gå til Hammerfest (ingen båtbytter)
. Fremskynde ankomst Øksfiord på søndag slik at det blir korrespondanse med sørgående hurtigrute fra

.

Øksfjord.
. Onsdagsruta må gjelde hele året, Innbyggerne må ha mulighet til å reise tur/retur Hammefest 3 dager
i uka. Alle bygder må ha mulighet til signalanløp
. Signalanløp av Langfiordhamn på torsdager.
Når det gjelder sambandet Øksfiord-Tverrfjord og buss Tverrfjord-Nuvsvåg er dette konkrete
prioriteringer:
Høyest prioritet:

* Skoleskyss: ferge 1430 lra Øksfiord også på tirsdager.
* Barnehage (frem til sommeren): buss 0725 og 1410 fra

Nuvsvåg samt ferge 1430 fra Øksfiord også

skoleferie.
Vil<tig:

* Jobbpendling: buss 0725fra Nuvsvåg også i skoleferie. Det gir lite mening å ha bare ha 1 daglig
busstur i skoleferie (1555 fra Nuvsvåg).
* Fisketurisme: turistene ankommer med ferge 1430 fra Øksfjord alle dager. Defor er det viKig å ha
ruten også i ukedager i skoleferie og på søndager fra 1. april til 1. oktober. Også ønske om rute fra
Øksfjord ca. 14 på lørdager (som vi hadde fØr).
* Hyttefolk vil helst ha søndagsruten 1445 fra Tverrfjord året rundt. Neste ferge blir for sen for de
fleste.

Med hilsen

Steinar Halvorsen
Ordfører

i

FINNMARKFYLKESKOMMUM

Vår ref: 20'l 300207-25

Vår dato: 10.02.2016

FINNM,Á.RKKU FYLKKAGIELDA

Arkivkode:

Somferdselsovdelingo

--

Deres ref:

Saksbehandler: Lars H
Engerengen
Telefon: +4778963028
Lars.H.Engerengen@ffk.no

Gradering:

lohtolotossodqt

Loppa kommune
Parkveien 1i3
9550 ØKSFJORD

Vedr. rutetilbud i Loppa kommune
Det vises til møte med Loppa kommunes ordfører i Hammerfest 25.januar, vedrørende
endringene i kollektivtilbudet fra l.januar 2016.
Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for drift av kollektivtilbudet på land og sjø i Finnmark,
og som legger premissene for dette. Driften av kollektivtilbudet er fra l.januar 2016
anbudsutsatt, og i forkant av anbudene (perioden 2011 - 2013) ble det gjennomført høringer hos
kommunene. lnnspill som er kommet etter anbudsutlysning og kontraktsigner¡ng i de enkelte
anbudene kan, som kommunen er kjent med, bare i mindre grad hensyntas, med bakgrunn i Lov
om offentlig anskaffelse.
Med utgangspunkt i møtet og ordførerens tilbakemelding ber fylkeskommunen Loppa kommune
oversende en komplett oversikt over ønskede endringer - i prioritert rekkefølge.
Fylkeskommunen vil se nærmere på forslagene, og foreta vurdering på eventuelle endringer i
rutetilbudet.
Kommunen bes hensynta følgende i sin oversendelse:
a

Yrkestransportforskriftens $ 28 vedrørende kunngjøringsplikt: (...) Forslag om endring
av ruteplan sendes løyvemyndigheten senesf 4 màneder før endringen skal tre i
kraft.

a

Dersom forslagene medfører merproduksjon ut over fylkeskommunens tilbud, har
fylkestinget (sak 3114) àpnet for kommunal medfinansiering. I de tilfeller dette vil
være aktuelt bes det om at merproduksjonen formes som en bestilling fra kommunen
til fylkeskommunen.
Med hilsen

Per Bjørn Holm-Varsi
samferdselssjef

Lars H. Engerengen
seniorrådgiver
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har de¡for ikke underskrift
Posiadresse
Postboks 701
9815 VADSØ
postmottak@ffk.no

Telefon +47 78 96 30 00

Besøksadresse
Henry Karlsens plass
98OO VADSØ
www.ffk.no

1

Telefaks +47 78 96 30
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964 994 218
Bankkonto 4930.09.1 2051
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Fra: Engerengen, Lars H Imailto:Lars.H.Engerengen@ffk.no]
Sendt: 13. mars 2016 16:06
Til¡ Steinar Halvorsen; Terje Haugen
Kopi: Holm-Varsi, Per Bjørn; Blix, lørgeni Bakken, Geir Ove; Johnsen, Ann-Kristin
Emne: Status på rutedrift - Loppa
Hei

Viser til innspill både fra privatpersoner og også mottatt ifm. møtet i Lakselv 24.februar
Nedenfor er vår status på innspillene for din kommune.

Med vennlig hilsen

I
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Henry Karlsens plass 1 - 9815 Vadsø

Lars H. Engerengen
Seniorrådgiver
78 96 30 28
www.ffk.no
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LOPPA:

204
520

320

Savner anløp av Tverrfjordbotn
Savner senere forbindelse til Sandland med
ferjerute 520 (turistbedrift )

@nske om å bytte om anløp av SØr-Tverrfjord

Lagt inn i rute 204 iht ønske
lkke mulig, da kommunen prioriterte
opprettelse av skoleskyssavgang i ferjerute
510, som medførte at ferjerute 520 måtte
tidligerelegges pga. mannskapenes

arbeidstid
Justert iht ønske

og Langfjordbotn tirsdag og torsdag
5L0

Ønske om opprettholdelse av tidlig
skoleskyssferje fra @ksfjord, for å hindre at
elevene fra Nuvsvåg må være lenger på
skolen/SFO

320

LoppaXpressen er stadig forsinket til
Storekorsnes mandager, noe som fører til
f6lgeforsinkelse på båtruta Alta - Hammerfest.
Forslag om å kutte anløp av Nuvsvåg og
Lillebukt, da behovet er lite og de har andre

Justert iht ønske, men pga. mannskapets
arbeidstid fører dette til at søndagsavgang i
samme rute går ut, samt at siste avgang i
rute 520 måtte tldligerelegges
Har vært på høring, og både Loppa og Alta
kommuner svarte negativt på denne. Videre
løsninger vurderes.

reisea lternativ.

520

@nsker forbindelse med buss videre til Alta

520

Siste avgang fra Øksfjord (kl. 1"9:00) må

Dette vil bli vurdert, og sendes berørte
kommuner på høring før eventuell
iverksettelse.
lkke mulig innenfor mannskapets arbeidstid
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Dette kan løses ved

senerelegges med en time

å

fjerne <skoleavgang>

til Tver
520

Ferja må få flere avganger til Vestre Loppa

520

Avgang fra Øksfjord settes til kl 20 slik at det er
mulig å nå ferge fra @ksfjord når en kommer
med ettermiddagsfly fra Oslo til Alta. (Viktig for
fisketu ristbed rift ene.)

Dette tas med t¡l videre vurdering, men er
tilleggsproduksjon som pt. lkke innenfor de
økonomiske rammene.
lkke mulig innenfor mannskapets arbeidstid
Dette kan løses ved å fjerne <skoleavgang>

tilTverrfjord.

520

Ferge tirsdag formiddag fra Øksfjord må ha
avgang kl 1100 slik at det er mulig for
næringsdrivende å reise med biltil Øksfjord
med morgenferga for å hente varer og så
returnere på dagtid.

Dette vilfylkeskommunen se nærmere pä
sammen med Boreal, iforhold til
mannskapets arbeidstid.

520

Gjeninnføring av båt fredag ettermiddag med
avgang fra @ksfjord kl 1445

Dette tas med til videre vurdering, men er
tilleggsproduksjon som pt. lkke innenfor de

520

Gjeninnfpring av båt lørdag kveld med avgang
fra Øksfjord kl 1900 slik at innbyggerne kan
reise på handletur til Alta uten å måtte ta seg fri
fra arbeid og barn ut av skolen.

520

Avgang fra Sør-Tverrfjord settes

til

kl 0600 slik
at det blir korrespondanse med buss fra

Øksfjord tilAlta.

520

s20

Gjeninnfpring av ettermiddagsbåt fredag med
avgang fra Sør-Tverrfjord kl 1700. Vil bety at
innbyggerne har mulighet for å reise på
weekend-tur uten å måtte ta fri fra arbeid og
barn ut av skolen.
Gjeninnf6ring av båt lørdag morgen med
avgang fra Sør-Tverrfjord kl 0600 slik at
innbyggerne kan reise på handletur tilAlta uten
å måtte ta seg frifra arbeid og barn ut av

økonomiske rammene.
Dette tas med til videre vurdering, men er
tilleggsproduksjon som pt. lkke innenfor de
økonomiske rammene.

Dette er ikke mulig i henhold til
mannskapenes arbeidstid, men
fylkeskommunen vil se på muligheten for

å

flvtte bussruten.
Dette tas med til videre vurdering, men er
tilleggsproduksjon som pt. lkke innenfor de
Økonomiske rammene.

Dette tas med til videre vurdering, men er
tilleggsproduksjon som pt. lkke innenfor de
Økonomiske rammene.

skolen.

320

Vi ønsker at Loppaxpressen skal gå til
Hammerfest (ingen båtbytter)

320

Fremskynde ankomst @ksfjord på søndag slik at
det blir korrespondanse med sørgående

320

320

hurtigrute fra Øksfjord.
Onsdagsruta må gjelde hele året. lnnbyggerne
må ha mulighet til å reise tur/retur Hammerfest
3 dager i uka. Alle bygder må ha mulighet til
signalanløÞ
Signalanløp av Langfjordhamn på torsdager

Fylkeskommunen vil se nærmere på dette,
men det vil føre til lengre reisetid, sannsynlig
lavere regularitet og innbyggerne i Loppa

mister båtforbindelsen til Alta.
Dette sjekkes opp med Boreal iforhold til
ma nnskapenes arbeidstid.
Dette tas med til videre vurdering, men er
tilleggsproduksjon som pt. lkke innenfor de
Økonomiske rammene.
Dette tas med til videre vurdering, men er
tilleggsproduksjon som pt. lkke innenfor de
økonomiske rammene.
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Program Kommuneproposisjon og kommunereform

201 6

Fredag 20.mai

Kommuneproposisjonen og konsekvenser for kommunesektoren
tr'innmark

i

08.30

- 08.45

Velkommen
v/ Styreleder i KS Finnmark Kristina Hansen

08.45

- 09.1s

Presentasjon av kommuneproposisjonen og spørsmål fra salen
v/ statssekretær i kommunal- og modeneiseringsdepartementet Anne Karin Olli

09.15

-

Hva betyr kommu neproposisj on en for kommu nesektoren
v/ KS direktør for interessepolitikk Helge Eide

09.45

- 10.00

Pause

10.00

-

10.15

Hva betyr kommuneproposisjonen for kommunene i Finnmark?
v/leder for budsjett og innkjøp Alta kommune Monika Olsen

10.15

-

10.30

Hvilke konsekvenser får det for Finnmark?
v/ Jens Betsi rådmann i Vadsø

10.30

-

11.30

Debatt
- politikere fra kommuner i Firurmark

11.30

- 12.00

09.45

Lunsj

?

Kommunereform i Finnmark

12.00

-12.45

Kommunereformen - forvenbringer til kommunene og strategien for videre arbeid
frem til 1. oktober
v/ frlkesmann Gunnar Kjønnøy

til

t2.4s -13.00

Sametinget - Hva mener Sametinget er viktig og hvilke innspill har Sametinget
Fylkesmannens endelige tilrådning.
v/ Rådesmedlem Ann-Mari Thomassen

13.00

-

13.15

Finnmark fylkeskommune- Hvordan vurderer fflkeskommunen sin rolle som
høringsinstans i forhold til kommunens vedtak

13.15

-

13.30

KS Finnmark- Hva mener KS Finnmark Fylkesmannen bør vektlegge i sin faglige
tilråding.

13.30

Fylkesmannen orienterer og administrative avklaringer
v/ avdelingsdirektør Stian Lindgård
Spørsmål som forventes redegjort for fra kommunene/ innspill

lnndelingsloven
lnndelingstilskuddet
Andre aktuelle temaer
Prosessen videre

14.45

Konferansen avsluttes

til saksutredninger

