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Kommunestyresal, Loppa Rådhus
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Cato Kristiansen
Arve Dagfinn Berntzen
Berit Land
Ernst Berge
Torill Martinsen
Ståle Sæther
Brynjar Larsen
Steinar Halvorsen
Ronja Garden
Fabrice Caline
Line Enger Posti

Funksjon
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Stein Thomassen
MEDL
Ørjan Olsen
MEDL
Arne Rotnes
MEDL
Hans Roald Johnsen
MEDL

Representerer
AP
AP
H
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn

Møtte for

Representerer

Heidi Wang
Kim Gøran Pedersen
Stina Beate Pedersen
Kai M. Hansen

Ørjan Olsen
Stein Thomassen
Hans R. Johnsen
Arne Rotnes

AP
AP
SV
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Marion Høgmo
Camilla Hansen

Rådmann
Økonomisjef

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

Oppvekst og kultursjef
Næringsrådgiver
Helse og omsorgsleder
Sekretær
Driftssjef

Det var ingen spørsmål til den offentlige spørretime.
Line E. Posti var setteordfører da varaordfører Stein Thomassen hadde forfall.
Merknader til innkalling
Berit Land
Hvilke møter hadde ordfører og rådmann den 18.10.2016 som gjorde at det planlagte
kommunestyremøte 27.10 måtte flyttes til 3.november.
Merknader til saksliste
Fabrice Caline
Senterpartiet vil at revidering av vedtekter for fiskerifond setter opp på sakslista til neste
formannskapsmøte og kommunestyremøte.
Ber om svar på innsendte spørsmål til kommunestyremøte 3.november 2016.
Berit Land
- Ba i kommunestyremøte 1.09 «om redegjørelse angående mulig flytting av
ambulansebåten i neste kommunestyremøte. Rådmannen har i epost 31.oktober
redegjort for saken. Ba om at svaret i eposten blir gjort kjent for kommunestyret i dette
møte.
- Etterlyser brevet fra fylkesmannen i Finnmark angående faglig tilrådning til
kommunesammenslåing.
- Etterlyser Avgiftsregulativet for Loppa havnedistrikt 2017 som sak til kommunestyret.
Rådmannen redegjorde for sitt svar som ble sendt pr e-post til gruppelederne datert 31.10.2016
vedrørende ambulanseplanen.
Ordføreren vil svare på spørsmål på slutten av dagen.

PS 62/16 Suppleringsvalg i forbindelse med permisjon fra politiske
verv
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
I Heidi Dahl sin permisjonstid gjøres følgende opprykk og nyvalg;
Ørjan Olsen rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Som nytt midlertidig medlem til formannskapet velges Arve Berntzen.
Som nytt midlertidig 2. varamedlem til formannskapet fra AP velges Ørjan Olsen.
Som nytt midlertidig medlem til valgstyret/samevalgstyret velges Arve Berntzen.
Som nytt midlertidig medlem til Hovedutvalg for teknisk plan og næring velges Arve Berntzen.
Som nytt midlertidig medlem til Administrasjonsutvalget velges Arve Berntzen.
Som nytt midlertidig medlem av Loppa havneutvalg velges Arve Berntzen.
Som nytt midlertidige varamedlem i eldrerådet velges Yngvild Bye.
Som nytt medlem i styret for Loppa boligstiftelse velges Ståle Johansen.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 03.11.2016
Arbeiderpartiet v/Ernst Berge foreslo;
I Heidi Dahl sin permisjonstid gjøres følgende opprykk og nyvalg;
Ørjan Olsen rykker opp som fast medlem til kommunestyret.
Som nytt midlertidig medlem til formannskapet velges Arve Berntzen.
Som nytt midlertidig 2. varamedlem til formannskapet fra AP velges Ørjan Olsen.
Som nytt midlertidig medlem til valgstyret/samevalgstyret velges Arve Berntzen.
Som nytt midlertidig medlem til Hovedutvalg for teknisk plan og næring velges Arve Berntzen.
Som nytt midlertidig medlem til Administrasjonsutvalget velges Arve Berntzen.
Som nytt midlertidig medlem av Loppa havneutvalg velges Arve Berntzen.
Som nytt midlertidige varamedlem i eldrerådet velges Yngvild Bye.
Som nytt medlem i styret for Loppa boligstiftelse velges Ståle Johansen.

PS 63/16 Utvidelse av industriområde Sandbakken i Nuvsvågrevidert kostnadsoverslag.
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
Det utarbeides et planprogram/grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger for utvidelse av
Sandbakken næringsområde i Nuvsvåg.
Kostnadsramma settes til;
 Planprogram
 Grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger
 Totale kostnader

kr 200.000
kr 800.000
kr 1.000.000

Finansiering:
Utarbeidelse av planen/grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger legges inn i
investeringsprosjektet gjeldende industriområde og finansieres som foreslått der.
Vedtatt med 13 mot 2 stemmer (SP).

Behandling i Kommunestyre- 03.11.2016
Forslag fra Loppa Høyre v/ordfører;
Det utarbeides et planprogram/grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger for utvidelse av
Sandbakken næringsområde i Nuvsvåg.
Kostnadsramma settes til;
 Planprogram
 Grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger
 Totale kostnader

kr 200.000
kr 800.000
kr 1.000.000

Finansiering:
Utarbeidelse av planen/grunnundersøkelse og geotekniske vurderinger legges inn i
investeringsprosjektet gjeldende industriområde og finansieres som foreslått der.

PS 64/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 2020
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
Kommunestyret viser til kontrollutvalgets dokument «Overordnet analyse og plan for
selskapskontroll 2017-2020».
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i dokumentets Del 3 hva angår Loppa kommune,
og godkjenner dette som Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020.
Følgende kontroller prioriteres i planperioden:
1. Generell eierskapskontroll av Loppa kommunes forvaltning av sine eierinteresser i selskap
kommunen har eierskap i jfr. bestemmelsene i kommunelovens § 77 nr. 5 og
kontrollutvalgsforskriften Kap. 6 §§13-15.
2. Ikke lovpålagt selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av selskapene:
- Ymber AS
- Vefik IKS
Det forutsettes at disse selskapskontrollene skjer i samarbeid og kostnads deling med øvrige
eierkommuner.
Det forutsettes videre at kommunestyret har godkjent finansiering av hvert enkelt
kontrollprosjekt før disse iverksettes.
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden
dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.
Enstemmig vedtatt.

PS 65/16 Rapport selskapskontroll VEFAS IKS
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
1. Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll ved Vefas IKS til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en eierskapsmelding som også ivaretar
endringer i ny
IKS lov, og legge denne frem for kommunestyret i løpet av høsten 2016.
3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp de øvrige anbefalingene i rapportens Kap.7:
o Eierstrategier (prioriteringer og tiltak kommunen har overfor Vefas IKS for å sikret t
selskapet ivaretar de målsettingene som eieren har) utarbeides.
o Samhandling mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentanter.
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.
o Evaluering av selskapsavtalen, også med tanke på om det er samsvar mellom avtalen og
ordninger som praktiseres i selskapet og mellom selskap og eiere.
o Øvrige forhold som fremkommer i anbefalingene fra KS Eierforum.
Enstemmig vedtatt.

PS 66/16 Kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger i
introduksjonsprogram
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
Loppa kommunestyre vedtar vedlagte forslag til Kommunale retningslinjer for bosetting av flyktninger i
introduksjonsprogram.
Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak, innkjøp, endringer og organisering av
flyktningetjenesten innenfor budsjettrammen som overføres til Loppa kommune som
integreringstilskudd.

Enstemmig vedtatt.

PS 67/16 Regnskapsrapportering 2. tertial 2016
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
Regnskaps- og finansrapporten for 2. tertial tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

PS 68/16 Budsjettdrøftinger 2017
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
Administrasjonen tar kommunestyrets signaler med i det videre budsjettarbeidet.

PS 69/16 Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2017.
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
Punkt 1.
Inntektssatser økes (over/under 300.000,-) til nasjonale inntektsgrense satser (over/under
486.750,-).
Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som tidligere vedtatt. Det gis 30%
søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn. Det yngste barnet står på
hel sats.
Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.
1. Barnehagesatsene økes til makspris for 2017. Satsene angitt i administrasjonens forslag
strykes.
Enstemmig vedtatt.
Punkt 2.

1. Foreldrebetaling økes fra 1145,- til 2 500,- pr. mnd
Høgtun sfo Inntil 30 plasser
Kr. 2 500,Skoleåret, før og etter skoletid
Bergsfjord sfo Inntil 3 plasser
Kr. 2 500,Skoleåret, før og etter skoletid
Kr. 2 240,Skoleåret, etter skoletid
Kjøpetimer
Kr. 100,Pr. time
Enstemmig vedtatt.
Punkt 3.
Kulturskolens egenandel settes til:
Kr 1500,- pr. aktivitet. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3.
barn.
Vedtatt med 8 stemmer mens 7 stemmer (H/SV) ble avgitt for SV’s forslag.
Punkt 4.
Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:
Leiesatsene økes til kr.1000,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall
aktiviteter vedkommende er med på (550,-) i 2016. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. anbefaling fra
Norges Idrettsforbund.
Vedtatt med 10 stemmer mot 5 stemmer (H) som ble avgitt for Høyres forslag.
Punkt 5.
1. Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 30%.
Øksfjord samfunnshus:
Ny sats:
- Møter/kurs
Kr. 850,- pr dag
Kr. 1150,- pr. dag
- Inntektsgivende arrangement
Kr. 960,- pr dag
Kr. 1250,- pr. dag
- Bryllup/selskap
Kr. 1 610,- pr helg
Kr. 2200,- pr helg
- Forretningsdrift
Kr. 2 470,- pr dag
Kr. 3300,- pr dag
(vask inkludert i leiepris)
Nuvsvåg grendehus:
- Inntektsgivende arrangement
- Bryllup/selskap
- Forretningsdrift
- Møter/kurs/selskap

Kr. 597,- pr dag
Kr. 1 195,- pr helg
Kr. 1 480,- pr dag
Kr. 565,- pr dag

Kr. 900,- pr dag
Kr. 1 600,- pr helg
Kr. 2 000,- pr dag
Kr. 900,- pr dag

Kr. 597,- pr dag
Kr. 1 195,- pr helg
Kr. 1 480,- pr dag
Kr. 565,- pr dag

Kr. 800,- pr dag
Kr. 1 600,- pr helg
Kr. 2 000,- pr dag
Kr. 900,- pr dag

Sør-Tverrfjord grendehus:
-

Inntektsgivende arrangement
Bryllup/selskap
Forretningsdrift
Møter/kurs/selskap

Skole og barnehage:
- Bryllup og selskap
- Arrangement/selskap

Kr.1 195,- pr helg
Kr. 340,- pr dag

Kr. 1 600,- pr helg
Kr. 500,- pr dag

Skole/barnehage/grendehus:
- Overnatting pr. person/døgn

Kr.

Kr.

65,- pr dag

70,- pr dag

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats
for overnatting til kr. 1 400,- pr. døgn.
Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger/møter i forkant av
oppsettinger/konserter. For øvrig kan oppvekst- og kultur vise skjønn.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 03.11.2016
SV v/Cato Kristiansen foreslo følgende endring;
Punkt 3.
Kulturskolens egenandel settes til: 950,- pr aktivitet.
Høyre v/Ståle Sæther foreslo;
Punkt 4.
Leie av gymsal, andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter og basseng.
Leie av gymsal kr 200,- pr time. Faktureres den ansvarlige leietaker. Bruk av svømmebasseng
kr 1000,- pr person i bassengets åpningstid.
Forslag fra AP v/Berit Land
Punkt. 1
Barnehagesatsene økes til makspris for 2017. Satsene angitt i administrasjonens forslag
strykes.

PS 70/16 Påvirkbare egeninntekter 2017 - Helse og omsorg
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området helse og
omsorg:
1. Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon.
Loppa kommune følger statens satser for tiden:
Korttidsopphold sykehjem kr 150 per døgn

Dagopphold kr 80
Nattopphold kr 80
Langtidsopphold er inntektsregulert
Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht Forskrift om
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
2. Dagsenter sats 1, 2 eller 3 per dag per plass.
1 Full pakke inkludert frokost, middag og transport kr 139 (økning: kr 4 )
2 Deltagelse uten henting og frokost, med middag kr 103 (økning: kr 3 )
3 Deltagelse uten transport middag og frokost kr 67 (økning: kr 2)
3. Middag/matombringing til hjemmeboende.
Stor porsjon kr 93 (økning: kr 3 )
Liten porsjon kr 72 (økning: kr 2 )
4. Trygghetsalarm
Ingen økning
kr. 230,- pr. bruker pr. måned for leie, mottak og formidling av analog alarm og kr. 255,pr. bruker pr måned for IP7GSM alarm (leieavtale SOS alarm).
5. Praktisk bistand/hjemmehjelp
Betalingssatsen for år 2017 for praktisk bistand og opplæring vedtas til kr 441 per time
(økning kr 211). Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelp per
time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til
forskrift.
Følgende utgiftstak vedtas:
Praktisk bistand
Husstandens nettoinntekt
Under 2G (0-185 152)
2G-3G (185 152-277 728)
3G-4G (277 728-370 272)
4G-5G (370 272-462 880)
Over 5G (>462 880)

Maksimal månedssats
190
797
1530
2263
3060

Økning
4
110
387
550
1004

1G=kr 92 576 per 1.05.2016
6. Helsestasjon
Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogram:
Reguleres etter satser fra folkehelseinstituttet i tillegg til lokal egenandel.
Hørselstest audiometri kr 105. Økning kr 5.
7. Husleier

Lokale
Pårørenderom sykehjem
Nerstranda Gjesterom
Beredskapsleilighet
Parkveien
Lokaler privatpraktiserende
fysioterapeut

Pris
220 (per døgn)
220 (per døgn)
320 (per døgn)

Økning
15
Nytt leie tilbud i 2016
12

8627,5 (per måned)

Helsehuset Sandland

550 (per gang)

127,5 (60 % av 2,5 % KPI)
evt ytterligere økning må
varsles skriftlig med to
måneders varsel.
Ikke tidligere vedtatt sats

8. Andre tjenester
Stell av døde

Syning per gang

2362
(kiste og katastrofepose
Faktureres fra Hammerfest
begravelsesbyrå)
513

62 (2.5 % kommunal
deflator)
13 (2.5 % kommunal
deflator)

Enstemmig vedtatt.

PS 71/16 Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2017
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
1. Vannavgiften økes med 4 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2019
2. Avløpsavgiften økes med 7 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2019
3. Renovasjonsavgiften økes med 4 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2019
4. Slamavgiften økes med 6 % for årene 2017-2019
5. Feieavgiften økes med 50 % hvert år i økonomiplanperioden 2017-2018. I 2019 blir
økningen på 1 %
Enstemmig vedtatt.

PS 72/16 Påvirkbare egeninntekter 2017 - driftsavdelingen
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
1. Husleien økes iht. SSB sin prisindeks for kommunens boligmasse på gjeldene kontrakter fra
og med 01.02.17. For nye leietakere økes husleien med 50 %.
2. Byggesaksgebyrer
Gebyrene økes med 3 %. Flere lovpålegg krever kompetanseøkning og kursing som
koster.
3. Oppmålingsgebyr
Gebyrene og festeavgiften økes med 3 %.
4. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og tjenester.

Utleie av personell, maskiner, verktøy etc. i henhold til teknisk etats prisliste for 2016 økes
generelt med 3 %.
5. Gebyr for dispensasjonssøknader:
 Kr 2000,- i saksbehandlingsgebyr for søknad om tiltak iht. plan og
bygningsloven
 Kr 1000,- i saksbehandlingsgebyr for søknad om andre tiltak
Enstemmig vedtatt.

PS 73/16 Eierskapsmelding
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
Saken utsettes. Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 03.11.2016
Ordføreren foreslo at saken utsettes til neste kommunestyremøte.

PS 74/16 Låneopptak startlån 2016 - andre tildeling
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
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
retningslinjer for startlån, samt kommunens egne retningslinjer. Lånet nedbetales som
annuitetslån med total løpetid på 10 år med flytende rente.
Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet i henhold til Finansreglementet punkt 9a.
Enstemmig vedtatt.

PS 75/16 Opprettelse av stipend for sykepleierstudenter
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
Det opprettes et stipend på 50 000 kr årlig til sykepleierstudent, etter følgende kriterier;
1. Studenten får 25 000 kr på starten av høstsemesteret og 25 000 kr for starten av
vårsemesteret, studiet må gjennomføres på normert tid.
2. Det gis prioritet til student med tilhørighet i Loppa kommune, men andre kan også søke.
3. Det gis prioritet til 3. års student men 2. års student kan også søke.
4. Det gis prioritet til student som kan jobbe fast helgestilling i 12 ukers turnus.
5. Det gis prioritet til student som kan jobbe halvparten av de røde dagene i høytiden
(jul/påske/pinse).
6. Studenten må jobbe sammenhengende 4 uker i sommerferieperioden.

7. Det settes bindingstid etter oppnådd autorisasjon som sykepleier på 2 år.
8. Studenten underskriver erklæring om bindingstid og tilbakebetaling av midler hvis avbrutt
utdanning
9. Ved ellers like søkere foretas det intervju med søkerne.
10. Kommunen gir et stipend på 50 000 kr hvert år, det vil si at hvis en 2. års student er eneste
kvalifiserte søker vil denne få 50 000 kr hvert år.
11. Stipendordningen vil lyses ut på kommunens hjemmesider og lokale aviser årlig.
12. Administrasjonen gjør vurderinger og tildeler stipend.
Beløpet øremerkes i felles kompetansepott.
Enstemmig vedtatt.

PS 76/16 Utekontor lege Bergsfjord
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
Saken utsettes. Vedtatt med 9 mot 6 stemmer (1SP/5H).

Behandling i Kommunestyre- 03.11.2016
SV v/Cato Kristiansen foreslo at saken utsettes og utredes grundigere av administrasjonen.

PS 77/16 Stortingsvalget og sametingsvalget 2017
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
Kommunestyret vedtar at det i Loppa kommune avholdes Stortingsvalg og sametingsvalg
mandag 11.september 2017.
Enstemmig vedtatt.

PS 78/16 Høring om lokal politistruktur i Finnmark
Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
1. Ny inndeling i geografiske driftsenheter (region)
Kommunestyret i Loppa kommune aksepterer ikke dårligere dekning enn tidligere dersom
lengere uttrykningstid blir en følge av en geografisk enhet.
2. Ny inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter (tjenesteenheter)
Kommunestyret i Loppa aksepterer inndelinga dersom dette kun er en formalisering dagens
praksis.

3. Sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer eller politistasjoner
(tjenestesteder)
Kommunestyret i Loppa kommune aksepterer ikke avvikling av kontoret i Øksfjord.
Kommunestyret aksepterer at ledelsesfunksjonen (lensmannsfunksjonen) ivaretas av Alta.
Dette som en videreføring av dagens praksis.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 03.11.2016
Stina Pedersen fikk permisjon og fratrådte møtet.

PS 79/16 Referatsaker
RS 19/16 Møteutskrift fra kontrollutvalgets møte den 20.9.2016
RS 20/16 Oversendelse til kommunestyret: særutskrift m/vedlegg fra kontrollutvalgets sak
12/2016 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser samt møteutskrift fra
kontrollutvalget den 20. september 2016.
RS 21/16 Kontrollutvalgets uttalelse i forbindelse med innkommet henvendelse vedrørende
reise/deltakelse på reiselivsmesse for privat næringsaktør
RS 22/16 Oversender vedtak om videreføring av Finnmark som egen 110-region og
samlokalisering av nødmeldingstjenesten i Sør-Varanger kommune
RS 23/16 Vedrørende uforutsette kostnader servicekontor rådhuset

Vedtak i Kommunestyre - 03.11.2016
Referatsakene tas til orientering.

Spørsmålene fra Fabrice Caline innsendt til kommunestyremøte 3.11.2016
1. Renovasjon på småstedene
Jeg ble veldig glad når jeg leste at ordføreren og teknisk sjef hadde
møte med Vefas for noen uker siden for å snakke om renovasjon på
småplassene. Et slikt tilbud har vært savnet i alle år og har ført
til at folk brenner søppel i fjæra.
Spørsmål:
Kan ordføreren orientere om hva som ble bestemt når det gjelder
renovasjon på småplassene?
2. Rydding av avfall
Når det gjelder renovasjon, har kommunen nylig sendt bot til en
innbygger i Sør-Tverrfjord for at han ikke har fjernet søppel som
ligger på kommunal tomt. Samtidig lagrer kommunen søppel på
industritomten i Vassdalen og bare i Nuvsvåg er det en rekke folk som
lagrer søppel rundt omkring. Televerket har også søppel strødd langs
hele veien. Jeg har tidligere spurt teknisk sjef om dette, og så vidt

jeg har forstått, er det vanskelig å pålegge folk å rydde på sine
eiendommer. I Skjervøy, hadde de for en kort tid siden en storstilt
ryddeaksjon. Da fikk folk pålegg om å rydde sitt skrot innen kort
tid. Dersom det ikke ble gjort, ryddet brannvesenet tomtene og
faktura ble sendt til eierne.
Spørsmål:
- Mener ordføreren det er riktig å bøtelegge innbyggere før kommunen
har feid for egen dør?
- Har kommunen lov og kapasitet til å organisere liknende ryddeaksjon
som de har gjort i Skjervøy?
3. Nuvsvåg Utleiebygg
Nuvsvåg Utleiebygg hadde generalforsamling tidligere i år.
Representanten for kommunen møtte ikke opp, og det var bare et
fåtalls aksjonærer til stede. Selskapet sliter økonomisk og fikk i år
avslag på lånesøknad til kommunen. Jeg har fått vite at
generalforsamlingen vurderer å legge ned driften til neste år.
I Nuvsvåg er det én båt igjen med kvote. Den blir solgt på nyåret. 5
unge fiskere, bl. a. de som har jobbet på denne båten, ønsker nå å
kjøpe båt. For dem er et velfungerende serviceanlegg helt avgjørende.
Spørsmål:
- Var Nuvsvåg Utleiebyggs generalforsamling i 2016 lovlig satt?
- Har ordføreren gjort seg tanker om hvordan vi skal sikre videre
drift at serviceanlegget i Nuvsvåg?
4. Rute Øksfjord-Alta med Barents Nord
I avisen for noen uken siden kunne man lese at ordføreren har tanker
om at Barents Nord kan ha en båtrute mellom Øksfjord og Alta.
Spørsmål:
Kan ordføreren orientere om disse planene?
5. Samarbeid med Hasvik om ferger og veien Øksfjord-Langfjordbotn
I kjølvannet av problemene med de nye fergene, jobber Hasvik-ordfører
Eva Husby for at fergesambandet til Hasvik igjen blir riksveisamband.
Dessuten jobber Hasvik for å få ferge til Isnestoften i stedet for
Øksfjord.
Spørsmål:
Samarbeider ordførerne på disse spørsmålene og er det aktuelt å også
få staten til å ta ansvaret for fergesambandet til Vestre Loppa?

Ordføreren svarte på spørsmålene som ble stilt av Berit Land og Fabrice Caline.

