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Sør-Tverrfjord Grendehus, Sør-Tverrfjord

Dato:

16.06.2016

Tid:
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Faste medlemmer som møtte:
Navn

Funksjon

Representerer

Cato Kristiansen

MEDL
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Arve Dagfinn Berntzen
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AP

Berit Land

MEDL

AP

Ernst Berge

MEDL

AP

Torill Martinsen

MEDL

H

Arne Rotnes

MEDL

H

Ståle Sæther

MEDL

H

Steinar Halvorsen

MEDL

H

Ronja Garden

MEDL

SP

Fabrice Caline

MEDL

SP

Hans Roald Johnsen

MEDL

SV

Line Enger Posti

MEDL

AP

Stein Thomassen

MEDL

AP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn

Funksjon

Representerer

Heidi Dahl

MEDL

AP

Brynjar Larsen

MEDL

H

Navn

Møtte for

Representerer

Kim G Pedersen

Heidi Dahl

AP

Frank Bækken

Brynjar Larsen

H

Varamedlemmer som møtte:

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Marion Høgmo

Rådmann

Liv B. Karlsen

Oppvekst og kultursjef/sekretær

Karine Patterson

Helse og omsorgssjef

Olav H Trondal

Driftssjef

Camilla Hansen

Økonomisjef

Merknader til innkalling
AP v/Stein Thomassen: Vi må prøve å forhindre at juni-møtet faller på samme dag som
skoleavslutning.

Merknader til saksliste
AP v/Berit Land: Foreslår at sak 31/16 og 35/16 behandles før sak 25/16.
-

Reglement for Loppa kommunestyre legges frem for behandling i neste kommunestyremøte.

SP v/Fabrice Caline:
-

Sendt inn sak til kommunestyre angående TISA-avtalen, etterlyser saken på sakslista.
Er det riktig at ordfører ikke har vært i kontakt med Polartic i Øksfjord.

AP v/Kim G Pedersen;
-

Arbeiderpartiet spør om Loppa kommune har svart på høring «Samordning nødetater i
Kirkenes».

H v/Arne Rotnes;
-

Hvor langt er 4G utbygging i Vestre - Loppa kommet?
Hvorfor er ikke krysset til Sør-Tverrfjord asfaltert?
Venter på svar på nytt veialternativ i Vestre – Loppa.

Ordfører opplyste at han vil svare på spørsmålene på slutten av dagen.

PS 25/16 Regnskapsrapportering 1. tertial
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016
Regnskaps- og finansrapporten for 1. tertial tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

PS 26/16 Årsmelding og kommuneregnskap 2015
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016
Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og årsmelding. Loppa
kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2015. Tilhørende årsmelding tas til
etterretning.
Det regnskapsmessige mindreforbruket i drift, kr 5 420 145,79, disponeres på følgende måte;
1.
2.
3.
4.
5.

Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskap, kr 105 645,44 dekkes inn av overskuddet.
Det benyttes kr 400.000,- til uforutsette utgifter for skifte av tak på Høgtun skole.
Det benyttes kr 200.000,- til asfaltering av kommunal veg.
Det benyttes kr 400.000,- til servicetorg rådhuset.
Kr 4 314 500,35 settes av på fritt disposisjonsfond.
For ettertiden skal et eventuelt overskudd i sin helhet overføres fritt disposisjonsfond.

Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre- 16.06.2016

H v/Ståle Sæther foreslo;
1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og årsmelding.
Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2015. Tilhørende
årsmelding tas til etterretning.

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket i drift kr. 5.420.145,79 disponeres på følgende måte:
 Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskap kr 105.645,44 må dekkes inn av
overskuddet
 Kr 5.314 500,35 settes på fritt disposisjonsfond.
AP v/Arve Berntzen foreslo;
Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og årsmelding. Loppa
kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2015. Tilhørende årsmelding tas til
etterretning.
Det regnskapsmessige mindreforbruket i drift, kr 5 420 145,79, disponeres på følgende måte;

1.
2.
3.
4.
5.

Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskap, kr 105 645,44 dekkes inn av overskuddet.
Det benyttes kr 400.000,- til uforutsette utgifter for skifte av tak på Høgtun skole.
Det benyttes kr 200.000,- til asfaltering av kommunal veg.
Det benyttes kr 400.000,- til servicetorg rådhuset.
Kr 4 314 500,35 settes av på fritt disposisjonsfond.
For ettertiden skal et eventuelt overskudd i sin helhet overføres fritt disposisjonsfond.

Votering:
Formannskapets innstilling ble satt opp mot Høyres forslag.
Det ble avgitt 10 stemmer for formannskapets innstilling, mens 5 stemte for Høyres forslag.
Det ble stemt over formannskapets innstilling mot Arbeiderpartiets forslag.
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

PS 27/16 Kommunestruktur i Loppa kommune - endelig vedtak
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Kommunestyret vedtar at Loppa kommune skal fortsette som egen kommune.
Det er avholdt rådgivende folkeavstemning med 56,5 % valgdeltakelse. 84,8% sa at de vil at Loppa skal
fortsette som egen kommune. Loppa kommunestyre vil følge innbyggernes råd.

Kommunestyret vurderer at Loppa kommunes økonomi gir et godt grunnlag for videre drift av
kommunen. De foreslåtte endringer i kommunens inntekter indikerer at Loppa kommune også i årene
framover vil ha det nødvendige handlingsrom til økt næringsutvikling og gode tjenestetilbud til
innbyggerne. Kommunestyret vil arbeide for effektiv utnyttelse av de tilgjengelige ressurser, og vil ta
nødvendige grep for å styrke økonomien ytterligere i tiden som sommer.

Loppa kommune vil se på muligheter for utvidet samarbeid med andre kommuner på aktuelle
områder. Både interkommunale selskap, vertskommuneordning, fagsamarbeid, direkte kjøp av
tjenester og evt. Andre samarbeidsformer er aktuelt her. Vi vil også arbeide for å rekruttere og
beholde kompetanse på utsatte fagområder.

Loppa kommune har viktige næringsområder som fiskeri, havbruk, industri rettet mot maritime
næringer og fisketurisme. Kommunestyret vil arbeide målrettet med en samfunnsutvikling som
innebærer en videreutvikling av disse næringsområdene. Kommunestyret ser det som en særlig
utfordring og arbeide for en økning av antall innbyggere i kommunen. Kommunestyret vurderes på

bakgrunn av de utredninger og vurderinger som er foretatt i prosessen med kommunereformen at
dette arbeidet best kan gjøres av Loppa kommune slik den består i dag.
Vedtatt mot 5 stemmer.

Behandling i Kommunestyre- 16.06.2016

Fellesforslag fra AP, SV og SP;
Kommunestyret vedtar at Loppa kommune skal fortsette som egen kommune.
Det er avholdt rådgivende folkeavstemning med 56,5 % valgdeltakelse. 84,8% sa at de vil at Loppa skal
fortsette som egen kommune. Loppa kommunestyre vil følge innbyggernes råd.
Kommunestyret vurderer at Loppa kommunes økonomi gir et godt grunnlag for videre drift av
kommunen. De foreslåtte endringer i kommunens inntekter indikerer at Loppa kommune også i årene
framover vil ha det nødvendige handlingsrom til økt næringsutvikling og gode tjenestetilbud til
innbyggerne. Kommunestyret vil arbeide for effektiv utnyttelse av de tilgjengelige ressurser, og vil ta
nødvendige grep for å styrke økonomien ytterligere i tiden som sommer.
Loppa kommune vil se på muligheter for utvidet samarbeid med andre kommuner på aktuelle
områder. Både interkommunale selskap, vertskommuneordning, fagsamarbeid, direkte kjøp av
tjenester og evt. Andre samarbeidsformer er aktuelt her. Vi vil også arbeide for å rekruttere og
beholde kompetanse på utsatte fagområder.
Loppa kommune har viktige næringsområder som fiskeri, havbruk, industri rettet mot maritime
næringer og fisketurisme. Kommunestyret vil arbeide målrettet med en samfunnsutvikling som
innebærer en videreutvikling av disse næringsområdene. Kommunestyret ser det som en særlig
utfordring og arbeide for en økning av antall innbyggere i kommunen. Kommunestyret vurderes på
bakgrunn av de utredninger og vurderinger som er foretatt i prosessen med kommunereformen at
dette arbeidet best kan gjøres av Loppa kommune slik den består i dag.

Rådmannen trekker sitt NEI-alternativ.

Det ble stemt over rådmannens JA-alternativ mot fellesforslaget fra AP, SV og SP.

Det ble avgitt 5 stemmer (H 4/AP 1) for rådmannens JA-alternativ. 10 stemmer ble avgitt for
fellesforslaget (AP 5/SV 2/SP 2/H 1).

PS 28/16 Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden
1.januar 2017 til 31.desember 2020
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Ann Tove Wilhelmsen, Øksfjord
Terje Haugen, Øksfjord
Enstemmig vedtatt.

PS 29/16 Valg av meddommere til Alta Tingrett for perioden
01.01.2017 - 31.12.2020
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Audhild Pettersen, Øksfjord
Stina Pedersen, Øksfjord
Yngvild Bye, Øksfjord
Alice Lauvnes, Øksfjord
Siw Jensen, Øksfjord
May Johansen, Øksfjord
Berit Wilhelmsen, Øksfjord
Marit Olsen, Øksfjord
Astrid Johansen, Øksfjord
Gro Kiil , Øksfjord
Jorid Martinsen, Øksfjord
Ingrid Olsen, Øksfjord
Liv Heidi Martinsen, Øksfjord
Ronja Garden, Øksfjord
Solveig Dahl, Øksfjord
Carielle Wilhelmsen, Øksfjord
Ann H Johansen, Øksfjord
Hanne Mari Nyheim, Bergsfjord

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Marius Olsen, Øksfjord
Kim Gøran Pedersen, Øksfjord
Nils Eivind Eriksen, Øksfjord
Erling Hansen, Bergsfjord
Jan Martin Pettersen, Øksfjord
Halvor Pettersen, Øksfjord
Olav Henning Trondal, Øksfjord
Inge W. Martinsen, Øksfjord
Ole Morken, Øksfjord
Ingvi Luthersson, Langfjordhamn
Arvid Johansen, Øksfjord

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Arild Johansen, Øksfjord
Kai Edgar Flåten, Øksfjord
Ulf Rune Pettersen, Øksfjord
Arve Berntzen, Øksfjord
Jim Gaute Olsen, Øksfjord
Ståle Sæther, Øksfjord
Brynjar Larsen, Øksfjord

Enstemmig vedtatt.

PS 30/16 Valg av jordskiftemeddommere
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Yngvill Bye, Øksfjord
Erling Hansen, Bergsfjord
Enstemmig vedtatt.

PS 31/16 Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden
01.01.2017 - 31.12.2020
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Loppa kommunestyre fremmer følgende forslag:

Kai Edgar Flåten, Øksfjord
Enstemmig vedtatt.

PS 32/16 Valg av forliksråd for Alta og Loppa kommuner
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Som fast medlem ble valgt; Ann Heggeskog Johansen, Øksfjord.
Som varamedlem ble valgt; Halvor Pettersen, Øksfjord

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 16.06.2016

AP v/Arve Berntzen foreslo:
Som fast medlem; Ann H. Johansen, Øksfjord
Som varamedlem; Halvor Pettersen, Øksfjord

PS 33/16 Etablering av næringstomt, og sikring av grunn etter
Småbedriftssentret ble revet.
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Loppa kommunestyre vedtar å iverksette sikring av grunnen ved tidligere Småbedriftssenteret.
Prosjektet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond nr. 2535000, og fondet belastes ved
avslutning av prosjektet på inntil kr. 320 000,-.
Enstemmig vedtatt.

PS 34/16 Almenningskaien i Øksfjord
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Loppa kommune vil lånefinansiere midler til utbedring av allmenningskaien i Øksfjord. Rådmannen gis
fullmakt til å innhente tilbud og velge låneinstitusjon for opptak av lån kr 900.000,-. Lånet skal være et
serielån med pt rente, ha kvartalsvise avdrag og løpetid på 7 år.
Enstemmig vedtatt.

PS 35/16 Kjøp og finansiering av utstyr til streaming
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Loppa kommunestyre vedtar innkjøp av utstyr til streaming. Innkjøpet finansieres via fritt
disposisjonsfond med inntil kr 110.000,-.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 16.06.2016

AP v/Arve Berntzen foreslo;
Loppa kommunestyre vedtar innkjøp av utstyr til streaming. Innkjøpet finansieres via fritt
disposisjonsfond med inntil kr 110.000,-.
Det ble votert over formannskapets innstilling mot AP’s forslag. AP’s forslag ble enstemmig vedtatt.

PS 36/16 Utvidelse på eiersiden i Vefik IKS
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016
Loppa kommunestyre gir sin tilslutning til at Vest Finnmark kommunerevisjon IKS kan utvide antall
eierkommuner i selskapet.
Kommunestyret godkjenner ny selskapsavtale av 20. april 2016 for Vest Finnmark kommunerevisjon
IKS.
Kommunestyret gir representantskapet fullmakt til å foreta nødvendig endring av selskapets navn.

Enstemmig vedtatt.

PS 37/16 Retningslinjer for kulturfond
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Loppa kommunestyre vedtar følgende retningslinjer for kulturfond:
1. Formålet med fondet er å stimulere lag og organisasjoner i Loppa kommune til å øke den
kulturelle aktiviteten i kommunen.
2. Midler fra fondet skal gis som en garanti. Et arrangement kan bli underlagt delvis eller
fullstendig garanti. Eventuell støtte gis kun dersom arrangementet går med underskudd.
3. Alle lag og organisasjoner i Loppa kommune kan søke om midler fra fondet.
4. Søknaden skal inneholde budsjett.
5. Alle søkere til fondet må avgi regnskap innen 1 måned etter at arrangementet er over.
6. Fondet skal ha en minimumsbeholdning på kr. 300.000,- ved oppstart av hvert regnskapsår.
7. Oppvekst- og kulturetaten behandler søknader og rapporterer til Levekårsutvalget.
8. Størrelsen på fondet avgjøres i forbindelse med behandlingen av budsjettet hvert år.
9. Levekårsutvalget evaluerer fondet ved utgangen av 2017 i forbindelse med
budsjettbehandling.

Enstemmig vedtatt.

PS 38/16 Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av
alkoholholdig drikk 2016-2020
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag til regelverk og retningslinjer for salg- og skjenking av
alkoholholdig drikk 2016-2020 med følgende endring;

Pkt 3.2 Tidsrammer for skjenking av alkoholholdig drikker;
03:00 endres til 02:00 i alle setninger.

Behandling i Kommunestyre- 16.06.2016

H v/Ståle Sæther foreslo;
Tidsrammer for skjenking av alkoholholdig drikker;
02:00 endres til 03:00 i alle setninger.

Votering;
Formannskapets innstilling ble satt opp mot Høyre’s forslag. Formannskapets innstilling fikk 10
stemmer mens det ble avgitt 5 stemmer for Høyres forslag.

PS 39/16 Søknad om skjenkebevilling- Wilhelmsen Transport
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

1. I medhold av alkoholloven §§ 1-4b, 1-7a, 1-7c, 4-2 og 4-4 gis det alminnelig skjenkebevilling til
Wilhelmsen Transport, gatekjøkken/kafe og pub, Strandveien 2, Øksfjord org.nr. 971194049
for:

2. Alkoholgruppe 1, 2 og 3 for innendørs skjenking på omsøkt areal i henhold til vedlagte
plantegning over serverings- og skjenkeområde med ca 30 sitteplasser.
3. Skjenkebevillingen gjelder frem til 30.9.2020.
4. Skjenketid gis for tidsrommet 15.00-21.30 alle dager, med utvidet skjenketid kl. 02.00 natt til
lørdager og søndager. Alkoholgruppe 3; skjenketid fra kl. 18.00 alle dager.
5. Konsumtiden utløper 30 minutter etter endt skjenketid.
6. Som styrer for bevillingen godkjennes Jon-Odin Wilhelmsen f.231171. Det gis fritak for kravet
om stedfortreder.
7. Bevillingen gis under forutsetning av at bevillingshavers vandelskrav i Alkoholloven § 1-7a - § 17c er oppfylt.
8. Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 4.800,- pr. år, jfr. § 6-2. Avgiften sluttavregnes pr 31.12.

For skjenkebevillingen gjelder også følgende:

a) Det er en forutsetning at bevillingshaver besørger nødvendig brukstillatelse til lokalene til bruk
som skjenkevirksomhet herunder oppfyllelse av lovfestede krav til brannsikkerhet og
nødvendige rømningsveier.
b) Det er videre en forutsetning at godkjenning av lokalene foreligger fra Mattilsynet.
c) Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften nr 538 av 2005 §§
8-1 til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet.
d) Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldene
bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Loppa kommunens retningslinjer.

Behandling i Kommunestyre- 16.06.2016

H/SV/SP foreslo;
Pkt. 2 endres til alkoholgruppe 1,2 og 3.
AP v/Arve Berntzen foreslo;
Pkt. 4; Skjenketid gis for tidsrommet 15.00-21.30 alle dager, med utvidet skjenketid kl. 02.00 natt til
lørdager og søndager. Alkoholgruppe 3 skjenketid fra kl. 18.00 alle dager.
H v/Ståle Sæther foreslo;
Pkt.4; Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2. Skjenketid for tidsrommet 12:00-21.30 alle dager med
utvidet skjenketid til kl. 02.00 natt til lørdag og søndag og helligdager.

Alkoholgruppe 3.
Kl. 13.00 – 21.30 på hverdager og fra kl. 15.00 – 21.30 på søndager. Utvidet skjenketid til kl. 02.00 natt
til lørdag, natt til søndag og natt til helligdager.

Det ble foretatt punktvis avstemming.
Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 ble endret til å gjelde alkoholgruppe 1,2 og 3. Forslaget fikk 8 stemmer, mens 7 stemte imot.
Pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 4……Levekårsutvalgets innstilling ble satt opp mot Høyre’s forslag. Levekårsutvalgets innstilling fikk
11 stemmer, mens Høyres forslag fikk 4 stemmer.

Levekårsutvalgets innstilling ble satt opp mot AP’s forslag. AP’s forslag fikk 10 stemmer, mens
levekårsutvalgets innstilling fikk 5 stemmer.
Pkt. 5 ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 6 ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 7 ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 8 utgår. Enstemmig vedtatt.
Pkt. 9 blir nytt punkt 8. Enstemmig vedtatt.
For øvrig som innstillinga.

PS 40/16 Kontrollutvalgets årsmelding 2015
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering.
Enstemmig vedtatt.

PS 41/16 Opptak av Porsanger kommune som medlem av VestFinnmark regionråd
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Loppa kommune tilrår at Porsanger kommune blir tatt opp som medlem i Vest-Finnmark regionråd.
Enstemmig vedtatt.

PS 42/16 Høring - Evaluering av kollektivtilbudet 2016 sendt fra
Finnmark fylkeskommune
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Loppa kommunes innspill til justering av eksisterende kollektivtilbud i Loppa er som følger:

DEL 1 - JUSTERINGER I EKSISTERENDE TILBUD

Kontrakt Rute

Ønske om endring

Begrunnelse

Ferje 1

520

Avgang fra Sør-Tverrfjord

Vil gi korrespondanse med bussavgang fra Øksfjord til Alta

520

Avgang
Øksfjord tirsdag
settes klfra
06.00
morgen flyttes til kl 11.

Næringsdrivende får mulighet til å reise med bil til Øksfjord for å hente
varer og så returnere på dagtid.

520

Avgang fra Øksfjord settes til kl 20 Vil gi mulighet til å nå ferga selv med ettermiddagsfly sørfra.

Hurtigbåt 320

Tirsdag - Langfjordhamn anløpes Signalanløp av Langfjordhamn i denne rekkefølgen vil gjøre det mulig for
før Sør-Tverrfjord på tur vestover innbyggerne i Langfjordhamn å reise til S-Tv for å handle
På returen anløpes S-Tv før
Langfjordhamn

Buss

320

Signalanløp
av Nuvsvåg
Fremskynde ankomst
Øksfjordpå
på For å få korrespondanse med sørgående hurtigrute til Tromsø
Reduserer antall døgn man må være bortreist når man skal
søndag
onsdager hele året.
på sykehuset i Hammerfest.

201

Bussavgang til Alta må
korrespondere med ankomst

9 mndr i året kan vi bare reise til Alta 1 hverdag i uka (mandag) fordi
bussen går 50 min før ferga ankommer Øksfjord

ferge

ref merknad rute 520 øverst

1. Tillegg: Nytt pkt. del 1 – justering av eksisterende tilbud

Ferge 1-rute 520 – Avgang Sør-Tverrfjord lørdag 11.45. Avgang Øksfjord søndag 13.30. Disse
avgangene sløyfes- midlene ønskes brukt til økt produksjon ref. Del 2.

2. Punktene vedrørende Nuvsvåg legges i tabell Del 1 og Del 2.

Loppa kommunes innspill om nye tilbud – del 2:
Kontrakt

Rute Ønske om endring

Begrunnelse

Ferje 1

520 Avgang Øksfjord fredag kl 1445
Retur fra Sør-Tverrfjord kl 1700

Sprer helgetrafikken ut til Vestre Loppa
Mulighet til å reise på helgetur til familie og venner
uten å måtte ta fri fra jobb og ungene ut av skolen
Kan dra på handletur til Alta uten å måtte ta fri fra
jobb og ungene ut av skolen

520 Avgang fra S-Tv lørdag kl 06
Retur fra Ø lørdag kl 19
Hurtigbåt 320 Onsdagsbåt må være helårlig og
alle bygdene må signalanløp

Innbyggerne må ha mulighet til å reise tur/retur
Hammerfest 3 dager i uka.

320 LoppaXpressen til Hammerfest 3
dager i uka (ma-ons-fr) helårlig

Innbyggerne må ha mulighet til å reise tur/retur
Hammerfest 3 dager i uka.

og alle bygdene må ha signalanløp
320 Torsdag - signalanløp av
Langfjordhamn på begge turer

Eneste dag i uka da innbyggerne i Vestre Loppa kan
besøke kommunesenteret i vanlig åpningstid.

320 Rotasjon til og fra Hammerfest
på onsdager året rundt, med
anløp i Nuvsvåg.

Reduserer antall døgn man må være bortreist når
man skal på sykehuset i Hammerfest.
Denne føres både i del 1 og i del 2 fordi det står på
sakslisten til fylkestinget 8. juni. Hvilket av de to
innspillene som beholdes avhenger av utfallet av
saken.

Kontrakt

Rute

Ønske om endring

Begrunnelse

Ferje 1

510

Ekstra rotasjon på tirsdager: Endring fra 1
rotasjon med avgang

Kortere reisetid for skoleelevene som bor i
Nuvsvåg. I dag har de ca. 4 timer pendling på
tirsdager, noe fylkesmannen bekrefter er ulovlig.

Øksfjord kl. 1530 til 2 rotasjoner med

Buss

204

- avgang Øksfjord kl. 1415 og
-Morgenrotasjon
avgang Øksfjord
kl. 1630.
med
avgang Nuvsvåg 0720 kjøres
hele året, ikke bare på skoledager.

Nødvendig for å kunne reise med
kollektivtransport på dagstur til Øksfjord
(barnehage, jobb, lege, rådhus).

Ferje 1

510

Rotasjon med avgang Øksfjord kl. 1430 kjøres hele
året, ikke bare på skoledager.

Nødvendig for unger i barnehagen.

Ferje 1

510

Ny rotasjon på lørdager med avgang 1430 fra
Øksfjord.

Gjør det mulig for barn som bor i Nuvsvåg å ha
sosial omgang i Øksfjord på fritiden
(bursdagselskap o.l.)

Ferje 1

510

Rotasjon på ettermiddagen på søndager hele året,
ikke bare om sommeren. I så fall med avgangstid
fortrinnsvis kl. 1500 fra Øksfjord.

Viktig for reiselivet slik at ankommende
turister ikke må vente hele dagen i Øksfjord.
Nødvendig for at hyttefolk som bor i
Hammerfest og Tromsø skal kunne komme i
helgene utenfor sommeren.

Forslagene til endring i eksisterende rutetilbud – del 1 er begrunnet og vist til virkning for brukerne av
rutetilbudet.
Det samme gjelder for ønsker om nye tilbud.

Behandling i Kommunestyre- 16.06.2016

AP v/Berit Land foreslo følgende;

1. Tillegg: Nytt pkt. del 1 – justering av eksisterende tilbud

Ferge 1-rute 520 – Avgang Sør-Tverrfjord lørdag 11.45. Avgang Øksfjord søndag 13.30. Disse
avgangene sløyfes- midlene ønskes brukt til økt produksjon ref. Del 2.

2. Punktene vedrørende Nuvsvåg legges i tabell Del 1 og Del 2.

PS 43/16 Rapport selskapskontroll av Interkommunalt Arkiv
Finnmark IKS
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

1. Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll ved Interkommunalt arkiv Finnmark IKS til
etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en eierskapsmelding som også ivaretar endringer i
ny IKS lov, og legge denne frem for kommunestyret høsten 2016.
3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp de øvrige anbefalingene i rapportens Kap. 7:
o
o

Eierstrategier (prioriteringer og tiltak kommunen har overfor IKA for å sikre at selskapet
ivaretar de målsetningene som eieren har) utarbeides.
Samhandling mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentanter.

o

o
o

Gjennomføre, som en del av folkevalgtopplæringen obligatoriske kurs og/eller
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring av utskilt
virksomhet.
Evaluering av selskapsavtalen, også med tanke på om det er samsvar mellom avtalen og
ordninger som praktiseres i selskapet og mellom selskap og eiere.
Øvrige forhold som fremkommer i anbefalingene fra KS Eierforum.

Enstemmig vedtatt.

PS 44/16 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Loppa kommune
- Revidering
Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Kommunestyret vedtar følgende tillegg til reglementet for godtgjøring til folkevalgte;

Nytt pkt. 4.6 Godtgjørelse til folkevalgte ved kurs innkalt av Loppa kommune.
Godtgjørelsen settes lik møtegodtgjørelsen for kommunestyremøter. Enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtatt.

PS 45/16 Referatsaker
RS 13/16 Møteutskrift fra kontrollutvalget i Loppa kommune den 19. mai 2016
RS 14/16 Særutskrift - Asfaltering av kommunale veier i Øksfjord

Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2016

Referatsakene tatt til orientering.

PS 46/16 Interpellasjon til ordfører i kommunestyremøte
Behandling i Kommunestyre- 16.06.2016

Interpellasjon til ordføreren i kommunestyremøte 16.juni 2016 levert av representanten Berit Land;
Etter kommunelovens § 34 og reglement for Loppa kommunestyre § 1a fremmes interpellasjon for å få
svar på hvorfor ordføreren som Loppa kommunes representant til Ymber AS’ generalforsamling 19.

mai valgte å se bort fra de signaler som ble gitt i formannskapet og ekstraordinært kommunestyremøte
i forkant av generalforsamlingen.
Loppa kommune eier 8,33 % av Ymber AS. Ordføreren er valgt av kommunestyret til å representere
Loppa kommune ved generalforsamlingen. Det er kommunestyret som er eier av aksjene i Ymber AS og
som bestemmer hvordan eierskapet skal utøves til beste for Loppa kommune. Det innebærer også at
kommunestyret kan instruere kommunens representant i generalforsamlingen om hvordan
kommunens eierinteresser skal utøves. Eierutøvelsen skal gjenspeile kommunestyrets samlede
(flertallets) beslutning. Det er også viktig at det opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon i
forkant av generalforsamlingen.
Et selskaps vedtekter danner grunnlaget for selskapets strategi. Endringer av vedtektene er derfor av
stor prinsipiell betydning for hvordan eierskapet utøves. Ordførerens generelle fullmakt til å
representere Loppa kommune gjelder kun i saker som ikke er av prinsipiell betydning, ref
kommunelovens § 9.5. Ordføreren har, som kommunens representant til generalforsamlingen i
selskapet, plikt til å legge saker som gjelder vedtektsendringer fram for kommunestyret til
realitetsbehandling.
Ordføreren personlig, men ikke Loppa kommune som er eier, har mottatt innkalling med saksliste til
generalforsamlingen. Ordføreren har ikke gjort innkalling og saksliste kjent for kommunestyret.
I forkant av generalforsamlingen ble det i lukket møte i formannskapet 10. mai i sak PS 24/16
”Informasjon fra Ymber v/adm. direktør” gitt informasjon bl.a. om vedtektsendringer i Ymber AS. Det
ble fattet følgende vedtak: ”Saken tas til orientering med de kommentarer som er kommet.”
Et flertall i kommunestyret krevde saken tatt opp i ekstraordinært kommunestyremøte før
generalforsamlingen i Ymber AS. Kommunestyremøtet ble avholdt 18. mai. Krav om
realitetsbehandling av saken ble avvist av et mindretall (1/3 av de tilstedeværende
kommunestyrerepresentanter). Saken ble drøftet og det kom klart fram i møtet at et flertall i
kommunestyret var i mot vedtektsendringer i Ymber AS. Det ble fattet følgende vedtak: ”Ordfører tar
med seg de innspill som er kommet i løpet av drøftingene til generalforsamlingen i Ymber AS.”
Det er i ettertid blitt kjent at ordfører stemte for vedtektsendringene.
Hvorfor la ikke ordføreren fram forslaget til vedtektsendringer i Ymber AS til realitetsbehandling i
kommunestyret som er eier av aksjene i Ymber AS?
Hvorfor valgte ordføreren å se bort fra de tydelige signalene som flertallet ga uttrykk for både i
formannskapet og i det ekstraordinære kommunestyret?
På hvilken bakgrunn mener ordføreren å ha fullmakt til å opptre på kommunens vegne i saker av
prinsipiell betydning, ref. kommunelovens § 9.5?

Ordførerens svar til interpellasjon:
Loppa kommune velger eierrepresentanter ved konstituering av kommunestyret. Det forventes at de
valgte eierrepresentantene forvalter kommunens eierdeler til kommunens beste.

Loppa kommune har altså ingen tradisjon for å instruere eierrepresentanter, ei finnes det heller ikke
kjøreregler og arbeidsformer for politisk og administrativ utøvelse av eierstyringen.
Når interpellanten refererer til kommunelovens § 9-5 så omhandler den ordfører, fylkesordfører og
varaordfører og hvordan de skal forvalte sin avgjørelsesmyndighet. Denne lovparagrafen har ingen ting
med eierrepresentanter å gjøre.
Det er kommunestyret som til enhver tid regulerer hvordan man skal utøve sitt eierskap. Dette gjøres
best ved at hver enkelt kommune utarbeider en eierskapsmelding. I en eierskapsmelding vil det kunne
defineres hvordan eierrepresentantene i de ulike selskapene skal forholde seg til et kommunestyre
som eiere.
Kommunen kan også gi instrukser til valgt eierrepresentant i selve valget. Loppa kommune har verken
eierskapsmelding eller gitt instrukser ved valg av sine eierskapsrepresentanter og vi har da gitt disse i
oppdrag å utøve eierskapet til kommunens beste.
Som eierrepresentant vil jeg alltid forholde meg til kommunestyrets vedtak og i dette tilfelle mener jeg
at jeg som eierrepresentant har gjort en god vurdering på vegne av Loppa kommune.

PS 47/16 Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøte

Behandling i Kommunestyre- 16.06.2016

Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøte 16.juni 2016 levert av representanten Arve Berntzen;
I forbrukerrådets undersøkelse om kommunens service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet for
2016, Kommunetesten 2016, kommer Loppa på 423.plass av 428 kommuner i landet. Undersøkelsen
måler hvor enkelt det er å finne informasjon på kommunens nettsider, hvor god kommunen er å svare
pr. telefon, og hvor god kommunen er til å svare på henvendelser pr e-post i løpet av 5-10 dager.

Loppa har tidligere fått svært forskjellig score på denne undersøkelsen. I 2007 kom kommunen på
34.plass, i 2011 ble det 415.plass, og i 2013 ble det 83.plass. I årets vurdering kommer vi blant de aller
dårligste kommunene.

Hva er årsaken til at Loppa kommune kommer så dårlig ut av undersøkelsen denne gangen? Og hva blir
gjort for å forbedre kommunal service og informasjon?

Rådmannen svarte på spørsmålene i møtet.

Ordføreren svarte på spørsmålene som var levert i starten av møtet.

