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Innhold

PS 80/16

Referatsaker

PS 81/16

Konsekvensutredning flytting av kontorsted til legen i
Bergsfjord 240 meter lengre bort i veien

PS 82/16

Salg av helsehuset i Bergsfjord

PS 83/16

Nedleggelse Bergsfjord barnehage

PS 84/16

Ressurser til skolen 2017/2018

PS 85/16

Innføring av eiendomsskatt i Loppa kommune

PS 86/16

Økonomiske virkemidler iht seniorpolitisk plan

PS 87/16

Årsbudsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020

PS 88/16

Sandbakken industriområde - kjøp av eiendommer.

PS 89/16

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 20172020

PS 90/16

Boligsosial plan Loppa kommune 2016-2020

PS 91/16

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte
boliger

PS 92/16

Frisklivssentral i Loppa kommune

PS 93/16

Medlemskap i Finnmark Friluftsråd

PS 94/16

Budsjettreguleringer

PS 95/16

Budsjettreguleringer investering

PS 96/16

Regional transportplan 2018-2027 - innspill/høring.

Lukket

Merknader til saksliste;
Etter innkommet ønske så foreslår ordfører at sak 85/16 innføring av eiendomsskatt og sak
86/16, økonomiske virkemidler iht seniorpolitisk plan, blir behandlet foran sak 83/16,
nedleggelse Bergsfjord barnehage. Ingen motsetter seg dette.
Berit Land
 Henviser til kommunelovens § 39 nr. 2 og ber om redegjørelse for hvorfor
delegasjonsreglementet ikke står på sakskartet.
 Loppa AP ber om at etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune,
vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007 blir tatt opp til behandling i neste
kommunestyremøte.
Rådmannen redegjorde for hvorfor delegasjonsreglementet ikke står på sakskartet.
Fabrice Caline
 Forslag gjennomgang av alle fond for å se hvordan dem brukes og hvilke midler som
kan disponeres fritt.

 Administrasjon bes legge frem en konkret kompetanseplan for omstilling på områdene
fådelt undervisning, fjernundervisning og spesialundervisning for alle tre skolene. Vi
ber om at plan utarbeides i samarbeid med samarbeidsutvalgene. Planen bør inneholde
konkrete behov til plandager, kurs og eventuelt hospitering, og være tidsbestemt.
Stein Thomassen
Etterlyser saken om mulighetsstudie veiutløsning Nuvsvåg på sakskartet. ‘

PS 80/16 Referatsaker
RS 24/16 Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke
RS 25/16 Erstatningssak: Finnesveien 33 - Svanhild og Jarl Gamst - erstatning for tapt
havutsikt som følge av at Loppa kommune har tillatt oppført Frydenbø's slipphall i Vassdalen
Industriområde iht ny vedtatt reguleringsplan
RS 26/16 Klage på uforsvarlig reisetid for skolebarn fra Nuvsvåg sendt fra Finnmark
fylkeskommune

Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Referatsakene tas til orientering med de kommentarer som er innkommet.
Enstemmig vedtatt.

PS 81/16 Konsekvensutredning flytting av kontorsted til legen i
Bergsfjord 240 meter lengre bort i veien

Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Utekontor for helsesøster og lege samlokaliseres med Bergsfjord skole.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 15.12.2016
Forslag fra AP v/Berit Land;
Utekontor for helsesøster og lege samlokaliseres med Bergsfjord skole.

PS 82/16 Salg av helsehuset i Bergsfjord
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Helsehuset i Bergsfjord selges.

Rådmannen får myndighet til å engasjere eiendomsmegler som skal stå ansvarlig for salg av
helsehuset.
Helsehuset selges til høystbydende.
Når alle utgiftene ved salg er dekket, settes overskytende beløp inn på fond, 2535000 Ubundet
investeringsfond.
Enstemmig vedtatt.

PS 83/16 Nedleggelse Bergsfjord barnehage
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Loppa kommunestyret vedtar å legge ned Bergsfjord barnehage f.o.m 1.januar 2017. Barnet
som har plass i barnehagen tilbys plass i Øksfjord barnehage fra samme dato. Loppa kommune
er også åpen for å vurdere andre løsninger sammen med foreldrene. Sfo tilbud for en elev
videreføres ut skoleåret.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 15.12.2016
Line Enger Posti ble enstemmig erklært inhabil, jfr. Fvl. § 6 - 2.ledd.
Maria Thomassen tiltrådte under sakens behandling.
Thorbjørn Johnsen deltok for Arne Rotnes som hadde fått permisjon.

PS 84/16 Ressurser til skolen 2017/2018
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Loppa kommunestyre vedtar at skolen i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 2017/2018:
Skole

Elever

Grupper

Adm.rektor

Høgtun
Bergsfjord
Sandland

53
7
4

6
1
1

80
46
0

Ressurser
grunnoppl.

Andre
Ressurser

Personalet
2017/2018

1,73

0

1,75

Ressurser for grunnopplæring omfatter undervisningstimer, kontaktlærere, rådgivere, seniortiltak, ITveileder, administrasjon, delingstimer begynneropplæring, delingstimer språk og opplæring
fremmedspråklige elever.
Andre ressurser er spesialundervisning, kulturskole, sosiallærer, norskopplæring fremmedspråklige
voksne, frikjøp organisasjonsarbeid, spes.ped ansvarlig og leksehjelp der skolene gir dette.
Formannskapet får delegert fullmakt til å foreta justeringer av personalressursene dersom det blir
endringer på grunn av enkeltvedtak, elevflytting eller tilflytting av elever som utløser ekstra ressurser.

Ressurser til grunnopplæring, andre ressurser og personalressurser må regnes om pågrunn av
opprettholdelse av to rektorer skoleåret 2017/2018.
Vedtatt med 9 mot 5 stemmer (H).

Behandling i Kommunestyre- 15.12.2016
Det ble enstemmig vedtatt at saken skal behandles bak lukkede dører, jfr. Kl. § 31 3.- 4.ledd.
Line Enger Posti ble erklært inhabil, jfr. Fvl. § 6-2.ledd.
Etter en diskusjon ble det vedtatt at møtet åpnes for publikum. Maria Thomassen tiltrådte under
sakens behandling.
Ronja Garden fikk permisjon og fratrådte kl. 15.30.
Fellesforslag fra AP/SV/SP v/Ørjan Olsen foreslo;

Loppa kommunestyre vedtar at skolen i Loppa får følgende ressurstildeling for skoleåret 2017/2018:
Skole

Elever

Grupper

Adm.rektor

Høgtun
Bergsfjord
Sandland

53
7
4

6
1
1

80
46
0

Ressurser
grunnoppl.

Andre
Ressurser

Personalet
2017/2018

1,73

0

1,75

Ressurser for grunnopplæring omfatter undervisningstimer, kontaktlærere, rådgivere, seniortiltak, ITveileder, administrasjon, delingstimer begynneropplæring, delingstimer språk og opplæring
fremmedspråklige elever.
Andre ressurser er spesialundervisning, kulturskole, sosiallærer, norskopplæring fremmedspråklige
voksne, frikjøp organisasjonsarbeid, spes.ped ansvarlig og leksehjelp der skolene gir dette.
Formannskapet får delegert fullmakt til å foreta justeringer av personalressursene dersom det blir
endringer på grunn av enkeltvedtak, elevflytting eller tilflytting av elever som utløser ekstra ressurser.
Ressurser til grunnopplæring, andre ressurser og personalressursene må regnes om pågrunn av
opprettholdelse av to rektorer skoleåret 2017/2018.

PS 85/16 Innføring av eiendomsskatt i Loppa kommune
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Loppa kommunestyre opphever tidligere vedtak av 16.06.2012 vedrørende innføring av
eiendomsskatt for verk og bruk og annen næringseiendom. Vedtak vedrørende oppnevning av
skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd datert 14.09.2016 oppheves også.
1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 vedtar Loppa kommune å innføre
eiendomsskatt på samtlige eiendommer i hele kommunen innen skatteåret 2018. Dette

betyr innføring av eiendomsskatt også på boliger og fritidsboliger i tillegg til verk og
bruk og annen næringseiendom.
2. Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
3. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven § 8 C-1 å bruke Skatteetatens
formuesgrunnlag ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger.
4. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
5. Vedtatte skattevedtekter må revideres. Forslag til nye vedtekter,
«Eiendomsskattevedtekter for Loppa kommune – sakkyndig nemnd», ligger ved. Disse
vedtas og benyttes ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt.
6. Til å verdsette faste eiendommer i Loppa kommune opprettes en sakkyndig nemnd på 3
medlemmer og like mange varamedlemmer.
Som leder velges: Fabrice Caline
Som nestleder velges: Ernst Berge
Som medlem velges: Cato Kristiansen
Som varamedlemmer velges: Turid Grønbech
7. Det opprettes en klagenemnd for eiendomsskattesaker på 3 medlemmer og like mange
varamedlemmer.
Som leder velges: Stein Thomassen
Som nestleder velges: Ståle Johansen
Som medlem velges: Maria Thomassen
Som varamedlemmer velges: Arve Berntzen
Vedtatt mot 6 stemme (5H/1SV) som ble avgitt for Høyre’s forslag.

Behandling i Kommunestyre- 15.12.2016
Loppa Høyre v/Ståle Sæther foreslo;
Det innføres ikke eiendomsskatt i Loppa kommune. Tidligere vedtak om eiendomsskatt på
verker og bruk oppheves.

Fellesforslag fra partiene (AP/SV/SP);
Skattetakstnemnd
Fabrice Caline, leder
Ernst Berge
Cato Kristiansen
Turid Grønbech, varamedlem
Klagenemnd

Stein Thomassen, leder
Ståle Johansen
Maria Thomassen
Arve Berntzen, varamedlem
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PS 86/16 Økonomiske virkemidler iht seniorpolitisk plan
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Økonomiske virkemidler definert i gjeldende seniorpolitiske plan avvikles:
For ansatte over 62 år
Rett til ekstra fridager/ferie.
Ved fylte 62 år gis 10 ekstra fridager pr. år.
Redusert arbeidstid – full lønn
Fra fylte 62 år kan det inngås avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som ikke tar ut AFP,
om arbeidstidsreduksjon tilsvarende 20 % av stillingsstørrelsen samtidig som lønnen beholdes.
Dette innebærer 80 % arbeidstid med 100 % lønn. Ordningen kan ikke kombineres med pkt.
seniortillegg.
Seniortillegg
Det gis et seniortillegg på kr. 25 000,- pr. år fra man fyller 62 år. Deltidsansatte får
forholdsmessig utbetaling. Ordningen kan ikke kombineres med pkt. redusert arbeidstid – full
lønn.
Reduserte kostnader budsjettreguleres i 2017, og vil være en del av økt mindreforbruk. Beløpet
forutsetter at inngåtte avtaler kan sies opp.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 15.12.2016
Arne Rotnes fikk permisjon og fratrådte.

PS 87/16 Årsbudsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 vedtas som innstillingen fra formannskapet,
med følgende endringer/tillegg i pkt. 1,2 og 3:
1. Følgende rammer gjelder for budsjettet 2017:
Etater

Budsj.2016

Budsj.2017

Endring

Sentraladministrasjon

20 034 000

18 929 000

-1 105 000

Oppvekst og kulturetaten

22 622 500

21 451 000

-1 111 500

Helse og omsorg

41 320 500

41 426 000

105 500

Driftsavdelingen

9 646 000

8 447 000

-1 199 000

93 623 000

90 253 000

-3 310 500

Sum Etater

Følgende endringer gjøres i forhold til innstillingen fra formannskapet:






Tillegg: Fortsatt 6-deling ved Høgtun skole skoleåret 2017/18
+ 250 000
Tillegg: Fortsatt rektor både på Høgtun og i Bergsfjord
+ 60 000
Reduksjon: Sentraladm, godtgjøring folkevalgte for bruk av egen PC
- 30 000
Reduksjon: Driftsavdelingen, kostnader brøyting
- 150 000
Inntektsøkning: Eiendomsskatt på verk og bruk 2017
- 400 000
Inntektene på eiendomsskatt budsjettreguleres i 2017, og vil være en del
av økt mindreforbruk.

Driftsbudsjettet vil med dette gi et netto driftsoverskudd på kr 562 000.
2. Det må tidligst mulig i 2017 startes en prosess for å se på strukturen i skolesektoren i
Loppa. Det bør blant annet ses på felles rektor, antall kontaktlærere og grupper ved den
enkelte skole og samundervisning ved hjelp av lyd/bilde. Målsettingen er å utnytte
ressursene i skolesektoren på en bedre måte, og skape en kvalitativt bedre skole med
mindre bruk av ressurser.
Det bør også se på mulighet for å innlemme barnehagene i en ny struktur.
Ved endringer av ressursbehov i skolene i løpet av 2017 som følge av enkeltvedtak eller
til/fraflytting av elever delegeres formannskapet myndighet til å gjøre nødvendige justeringer
av rammer for skolene.
3.




Følgende reguleringer av fond gjøres;
Fiskerifondet økes med kr 1 000 000,Næringsfondet økes med kr 1 000 000,Kulturfondet (se ksak 37/16) økes med kr 267 600,-

Midlene hentes fra fritt disposisjonsfond.
Det skal foretas en gjennomgang av kommunens fondsavsetninger.
4. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2017 benyttes maksimale satser, jfr.
Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2017.
5. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen
næringseiendom, samt boliger og fritidsboliger i hele kommunen, jfr.
Eigedomsskattelova (esktl.) § 3 bokstav f.
6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 2 promille.
7. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. esktl. § 25.

8. Eiendomsskattevedtekter vedtatt i Loppa kommunestyre 15.12.2016 skal benyttes ved
taksering og utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2017, jf. Esktl. § 10

Behandling i Kommunestyre- 15.12.2016
Line Enger Posti stilte spørsmål om sin habilitet. Line ble enstemmig erklært habil til å delta i
sakens behandling.
Forslag fra Høyre v/Ståle Sæther;
Loppa Høyres forslag til kommunebudsjettet 2017 tar utgangspunkt i rådmannens
budsjettforslag for 2017. Loppa kommune skal ha fokus på å forenkle, fornye og forbedre
kommunens organisasjon.
Loppa Høyres budsjettforslag forholder seg til kommunestyrevedtak om Loppa
kommunes mål for kommuneøkonomien:

Hovedmål: Loppa kommunestyre har som hovedmål å øke kommunens økonomiske
handlefrihet slik at vi kan møte uforutsette svingninger i inntekter og utgifter.
Delmål:
•
•
•

Netto driftsresultat bør være 2 % av driftsinntektene.
Kommunens totale lånegjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene.
Det skal være mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene.

Sentraladm
Oppvekst
Helse
Teknisk

Rådmannen
18,959
21,2
41,426
8,597

Loppa Høyre
18,559
21,3
41,016
7,247

Endring
-400'
+100'
-410'
-1350'

Totalt

90,182

88,122

-2060'

Sentraladministrasjonen:
kutt av budsjetterte utgifter med innføring av eiendomsskatt -400'
Oppvekst og kultur: økning av idrettsmidler+100'kr
Helse og omsorg: beholde to lærlingestillinger, økning med +340' kr. Organisasjonsendring der
helsesjefsressurs fjernes og det blir en flat struktur i helse, hvor kommuneoverlege og leder pleie og
omsorg legges flatt under rådmannen. Kommuneoverlege får ansvaret for kurative tjenester og leder
pleie og omsorg får ansvaret for sykehjem, hjemmesykepleie og PU. Antatt reduksjon – 750’
Teknisk: reduksjon av stilling/effektivisering kr 1,000', kutt av brøyting av kommunal vei i
Langfjordhamn -350' kr. Total reduksjon -2060' kr
Kutt av seniortillegg jmf Seniorplan
Innføre renovasjon på
fritidsbolig/hytte
Konkurranseutsette renhold
Fondsreguleringer
Nærings- og fiskerifond kr 4,000'

Økonomiplan 2017-2020
Investeringer

2017

2018

2019

2020

Industriområder
Flerbrukssenter
Vann/avløp
Strategiplan

10,000'
500'
2,500'
500'

10,000'
20,000'
12,500'

10,000'
20,000
12,500'

10,000'

SP v/Fabrice Caline foreslo;
Loppa SP foreslår kutt i møtegodtgjørelse/fast godtgjørelse for utvalgsledere på 33%. Dette
utgjør kr 47 190 som brukes til å styrke budsjettet.

AP v/Arve Berntzen foreslo;
Budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 vedtas som innstillingen fra formannskapet,
med følgende endringer/tillegg i pkt. 1,2 og 3:
1. Følgende rammer gjelder for budsjettet 2017:
Etater

Budsj.2016

Budsj.2017

Endring

Sentraladministrasjon

20 034 000

18 929 000

-1 105 000

Oppvekst og kulturetaten

22 622 500

21 451 000

-1 111 500

Helse og omsorg

41 320 500

41 426 000

105 500

Driftsavdelingen

9 646 000

8 447 000

-1 199 000

93 623 000

90 253 000

-3 310 500

Sum Etater

Følgende endringer gjøres i forhold til innstillingen fra formannskapet:






Tillegg: Fortsatt 6-deling ved Høgtun skole skoleåret 2017/18
Tillegg: Fortsatt rektor både på Høgtun og i Bergsfjord
Reduksjon: Sentraladm, godtgjøring folkevalgte for bruk av egen PC
Reduksjon: Driftsavdelingen, kostnader brøyting
Inntektsøkning: Eiendomsskatt på verk og bruk 2017
Inntektene på eiendomsskatt budsjettreguleres i 2017, og vil være en del
av økt mindreforbruk.

+ 250 000
+ 60 000
- 30 000
- 150 000
- 400 000

Driftsbudsjettet vil med dette gi et netto driftsoverskudd på kr 562 000.
2. Det må tidligst mulig i 2017 startes en prosess for å se på strukturen i skolesektoren i
Loppa. Det bør blant annet ses på felles rektor, antall kontaktlærere og grupper ved den
enkelte skole og samundervisning ved hjelp av lyd/bilde. Målsettingen er å utnytte
ressursene i skolesektoren på en bedre måte, og skape en kvalitativt bedre skole med
mindre bruk av ressurser.
Det bør også se på mulighet for å innlemme barnehagene i en ny struktur.

Ved endringer av ressursbehov i skolene i løpet av 2017 som følge av enkeltvedtak eller
til/fraflytting av elever delegeres formannskapet myndighet til å gjøre nødvendige justeringer
av rammer for skolene.
3.




Følgende reguleringer av fond gjøres;
Fiskerifondet økes med kr 1 000 000,Næringsfondet økes med kr 1 000 000,Kulturfondet (se ksak 37/16) økes med kr 267 600,-

Midlene hentes fra fritt disposisjonsfond.
Det skal foretas en gjennomgang av kommunens fondsavsetninger.
4. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2017 benyttes maksimale satser, jfr.
Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2017.
5. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen
næringseiendom, samt boliger og fritidsboliger i hele kommunen, jfr.
Eigedomsskattelova (esktl.) § 3 bokstav f.
6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 2 promille.
7. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. esktl. § 25.
8. Eiendomsskattevedtekter vedtatt i Loppa kommunestyre 15.12.2016 skal benyttes ved
taksering og utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2017, jf. Esktl. § 10

Votering:
Det ble stemt over SP’s forslag. Forslaget falt med 11 mot 3 stemmer (SV/SP).
Det ble stemt over Formannskapets innstilling mot Høyre’s forslag. Det ble avgitt 9 stemmer
for formannskapets innstilling, mens 5 stemmer ble avgitt for Høyre’s forslag.
Formannskapets innstilling ble satt opp mot AP’s forslag. AP’s forslag ble vedtatt med 9 mot 5
stemmer (H).

PS 88/16 Sandbakken industriområde - kjøp av eiendommer.
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Loppa kommune avsetter kr 1.011.000,- til erverv av eiendom og til kjøp av tjenester i forbindelse
med erverv av eiendommer i Nuvsvåg (gnr 19/bnr 4, gnr 19/bnr 13 og gnr 19/bnr 19 .
Formålet med kjøpet av eiendommene er å sikre disse til næringsformål.
Finansiering skjer ved bruk av bruk av fritt disposisjonsfond.

Enstemmig vedtatt.

PS 89/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 20172020
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020.
Følgende områder prioriteres i planperioden:
1. Kvalitet i pleie og omsorg
2. Rekruttering og kompetanse
3. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen
4. Dokumenthåndtering
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden
dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.
Enstemmig.

PS 90/16 Boligsosial plan Loppa kommune 2016-2020
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Boligsosial plan for Loppa kommune 2016-2020 vedtas. Enstemmig vedtatt.

PS 91/16 Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte
boliger
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Fremlagte forslag til retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig i Loppa kommune
vedtas.
Enstemmig vedtatt.

PS 92/16 Frisklivssentral i Loppa kommune
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Frisklivsentral i Loppa kommune opprettes i henhold til «Prosjektplan for Frisklivsentralen i
Loppa kommune 2017». Kommunefysioterapeuten utnevnes som leder for Frisklivsentralen.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 15.12.2016
AP v/Arve Berntzen foreslo:
Frisklivsentral i Loppa kommune opprettes i henhold til «Prosjektplan for Frisklivsentralen i
Loppa kommune 2017». Kommunefysioterapeuten utnevnes som leder for Frisklivsentralen.

PS 93/16 Medlemskap i Finnmark Friluftsråd
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Loppa kommune søker medlemskap i Finnmark Friluftsråd.
Kostnader med medlemskap og utstyr til Perleport tur finansieres gjennom fritt
disposisjonsfond derav:
Medlemskontigent: kr 6 per innbygger/år, for tiden 967 innbyggere: kr 5802
Perleturer utstyr: kr 36285
1.

Loppa kommune er kjent med at Finnmark Friluftsråd er stiftet og at flesteparten av
kommunene har gjort vedtak om medlemskap.

2.

Loppa kommune støtter initiativet om et slikt interkommunalt samarbeid om friluftsliv
og folkehelse der målet er å oppnå allsidige resultater som kommuner
medlemskommunene, organisasjonslivet og innbyggerne til gode. Dette som et
selvstendig interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27 og som en
prøveperiode for 2016 og 2017.

3.

Loppa kommune slutter seg til de vedtekter som ble vedtatt på stiftingsmøtet samt at
medlemskontingenten for 2016 og 2017 settes til kr 6,- pr. innbygger begrenset oppad
til årlig kr 50.000,- pr. kommune

4.

Kommunestyret oppnevner følgende representant og vararepresentant som utsending til
Finnmark Friluftsråds årsmøter i valgperioden:
Representant: Brynjar Larsen
Vararepresentant: Torill Martinsen

5.

Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i Friluftsrådets
administrative samarbeidsgruppe.

Finnmark Friluftsråd etableres som en 2-åring prøveordning som evalueres innen 31.12.17
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 15.12.2016
Til punkt 4 foreslo Loppa Høyre;

Representant: Brynjar Larsen
Vararepresentant: Torill Martinsen

PS 94/16 Budsjettreguleringer
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering som følger:
Andre tiltak boligsektoren:

D 14740.1131.283
K 19400.1131.283

Andre overføringer
Bruk av
disposisjonsfond

100.000,100.000,-

Andre installasjoner
Bruk av bundet fond

640.000,640.000,-

Tiltak og næringsformål:

D 12380.1141.325
K 19570.1141.325
Ikke utbetalt utbytte:

D 19050.9000.325
K 12700.1101.301
Enstemmig vedtatt.

Aksjeutbytte
Kjøp konsulenttjenester

500.000,500.000,-

PS 95/16 Budsjettreguleringer investering
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsprosjekter som følger:
Idrettssal/Flerbrukshus/Kompetansesenter:

K
K
D
D

32700.2475.381
34290.2475.381
39400.2475.381
37290.2475.841

Kjøp konsulenttjenester
Merverdi utenfor mva-loven
Bruk av disposisjonsfond
Kompensasjon for merverdiavgift

400.000,100.000,400.000,100.000,-

Kjøp konsulenttjenester
Merverdi utenfor mva-loven
Bruk av lånemidler
Kompensasjon for merverdiavgift

1.900.000,475.000,1.900.000,475.000,-

Avløpsanlegg:

K
K
D
D

32700.4440.353
34290.4440.353
39100.4440.353
37290.4440.841

Kommunale industriområder:

K
K
D
D
K
D

32320.4620.325
34290.4620.325
38300.4620.325
39100.4620.325
39400.4620.325
37290.4620.841

Vedlikehold bygg-/anleggstj nybygg/nyanlegg
Merverdi utenfor mva-loven
Overføring fra fylkeskommunen
Bruk av lånemidler
Bruk av disposisjonsfond
Kompensasjon for merverdiavgift

7.700.000,1.925.000,3.000.000,5.000.000,300.000,1.925.000,-

Loppa Havn – påkostning kai:

D
D
K
K

32350.4700.330
34290.4700.330
39100.4620.325
37290.4620.841

Påkostning av kai
Merverdi utenfor mva-loven
Bruk av lånemidler
Kompensasjon for merverdiavgift

900.000,225.000,900.000,225.000,-

Salg av kommunale boliger:

D
D
K
K
D

32700.4600.265
34290.4600.265
36700.4600.265
37290.4600.265
35480.4600.265

Kjøp konsulenttjenester
Merverdi utenfor mva-loven
Salg av fast eiendom
Kompensasjon for merverdiavgift
Avsetning til ubundet investeringsfond

170.000,40.000,1.610.000,40.000,1.440.000,-

Fjellsikring:

D
D
K
K

32700.4630.315
34290.4630.315
39400.4630.315
37290.4630.841

Kjøp konsulenttjenester
Merverdi utenfor mva-loven
Bruk av disposisjonsfond
Kompensasjon for merverdiavgift

25.000,6.000,25.000,6.000,-

Videreformidling lån:

D 35210.9150.283
K 39100.9150.283

Videre utlån husbankmidler
Bruk av lånemidler

1.130.000.1.130.000,-

Enstemmig vedtatt.

PS 96/16 Regional transportplan 2018-2027 - innspill/høring.
Vedtak i Kommunestyre - 15.12.2016
For Loppa kommune er det viktig å si noe om kommunens behov og utfordringer. I innspill og
forslag til endringer vil en først og fremst konsentreres om utfordringene for fylkesveiene og
hurtigbåt/ fergetilbudet i kommunen. Kommunen vil gjennomgå eksisterende plan som
grunnlag for innspill og høringer.
Fylkeskommunen viser til at det skal arrangeres innspillsmøter våren 2017. De sier ikke med
hvem.

Ved forrige høring skulle det arrangeres innspillsmøter med kommunene. Dette ble det ikke
noe av. Det forventes nå at disse blir arrangert slik at kommunen(e) gis mulighet til å komme
med innspill før høringsutkastet ferdigstilles.
Høringer i september/oktober. Det legges opp til at høringsdokumentet behandles i
kommunestyret i god tid før høringsfristen går ut.
Loppa kommunes utfordringer er fortsatt følgende:
 Utbedring av FV 882
 Rassikringer på fylkesveiene i Loppa
 Kollektivtransport -et rutetilbud på hurtigbåt og fergeruter som er universelt utformet og
tilpasset befolkninga og næringslivets behov, og som korresponderer med buss og andre
rutegående tilbud.
 Hurtigruta etter 2019
 Trafikknutepunkt i Øksfjord - ferge og hurtigbåt
 Trafikksikkerhet
 Fiskerihavner og farleder – utbygging og vedlikeholdsmudring
 Veiutløsning Nuvsvåg og Vestre-Loppa- mulighetsstudie.
 Vegvedlikehold av veg utenfor Øksfjordtunnellen som nød/beredskaps- og
avlastningsveg
Enstemmig vedtatt.

