Loppa kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Sakene:

033/06 - 046/06

Dato:

15.12.2006

Møtested:

Rådhuset, kommunestyresalen

Tidspunkt:

10:00- 13:00

Følgende medlemmer møtte:
Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen, Bård Jahr, Jorunn Romsdal, Beate Kiil, Annfrid Slettvoll,
Ann H. Johansen, Ivar Martinsen, Helene Benjaminsen, Sigurd Henriksen, Per Sandnes, Ann
T Wilhelmsen
Følgende medlemmer møtte ikke:
Arild Amundsen (permisjon), Hans R Johnsen (permisjon) Ståle Johansen, Tor Kyrre Olsen,
Bjarte Takvam,
Følgende varamedlemmer møtte:
Bård Jahr, Ivar Martinsen
Følgende fra administrasjonen møtte:
Rådmann, Ass.rådmann, Revisjon, Pleie og omsorgsleder og sekretær Solbjørg Jensen
Merknader:
Ann H Johansen fikk permisjon fra kl. 12.00.
Det ble gjort omrokkering på sakslista.

Heder på kommunestyremøtet:
Fra venstre Ellinor Olsen KS hedersmerke, Liv Wilhelmsen KS hedersmerke, Ruth F. Isaksen,
Gullur 25 års tjeneste, Solbjørg Jensen KS hedersmerke, ordfører Arne D. Isaksen
(Wenke Pedersen tildelt gullur 25 års tjeneste var ikke med på denne utdelingen).

PS 033/06

RETNINGSLINJER FOR OMSORGSGODTGJØRING

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tiltrer forslag til Retningslinjer for Omsorgsgodtgjøring slik den
foreligger.

Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2006:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 034/06

HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS PSYKISKE
HELSEARBEID 2007-2010 (PSYKIATRIPLAN)

Forslag til vedtak:
1. Loppa kommune tiltrer Psykiatriplanen 2007 – 2010 som fremlagt med tiltaksdel.
Planlagt disponering av psykiatrimidler
Tiltak
Informasjon, brosjyrer, filmer, bøker, lage
infofolder, Tverrfaglig samarbeid

2005
20 000

2006
20 000

2007
25 000

2008
25 000

2009
25 000

2010
25 000

Brukerorganisasjoner og pårørende.
Kompetanseheving, div. kursing av ansatte
lokalt og eksternt, veiledning

2000
70 000

2000
70 000

3000
75 000

3000
80 000

3000
80 000

3000
80 000

Bistand i bolig, miljøarbeidere, har en 50 % 190 000 220000
stilling, skal økes til to 50% stillinger innen
2007
Aktivitets/ dagsenter, turer, innleie aktivitør
29 000 45 000
Støttekontakt til voksne
70 000 80 000
Kommunale arbeidsplasser til rus/ psykiatri
0 30 000
i samarbeid med sosialkontor
Tilrettelagt behandlingstilbud, faglig
343 000 345 000
veiledning, Koordinering, gruppeterapi .Har
en 100 % psykiatrisk sykepleier stilling.

258 000

271 000

295 000

295 000

55 000
80 000
50 000

55 000
80 000
100 000

55 000
80 000
100 000

55 000
80 000
100 000

360 000

360 000

360 000

360 000

Skolehelsetjeneste, helsestasjon og
psykososialt arbeid barn/unge. Åpen
kontortid på skolen, samarbeid
helsesøster, psyk.spl. Prosjekt i skolen,
samarbeid lærere, helsesøster og psyk.spl.
F.eks regnbue prosjektet. Kursing og
materiell til de som skal delta i prosjektet.

26 000

30 000

40 000

45 000

45 000

45 000

Annet forebyggende psykososialt og
kultur/ fritidstilbud barn unge. 20 % stilling
til sosialrådgiver med arbeidssted på
skolen.Veiledes av psyk.spl og skal betjene
hele distriktet. Støtte til forebyggende
arbeid og fritidstiltak for psykisk syke barn/
unge.
Støttekontakt til barn og unge
Til sammen
Beregnet opptrappingsmidler 2005-2008

26 000

64 000

80 000

117 000

117 000

117 000

20 000 30 000
50 000
80 000
80 000
80 000
796 000 936 000 1 076 000 1 216 000 1 240 000 1 240 000
796 000 936 000 1 076 000 1 216 000 1 240 000 1 240 000

2. Samtlige stillingsutvidelser / endringer må godkjennes av rådmannen før endelig
utlysning.

Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2006:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 035/06

PÅVIRKBARE EGENINNTEKTER 2007

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende endringer av kommunale betalingssatser for 2007:
Driftsavdelingen:
1. Utleie av kommunalt utstyr og salg av varer og tjenester
Utleie av maskiner, verktøy etc. i henhold til driftsavdelingens prisliste for 2006 økes med
2% for å kompensere for den generelle prisstigning.
2. Vannforsyning
I regnskap 2005 viser etterkalkulasjonen av selvkostområdet er dekningsgrad
(inntekter/kostnader) på på 73%. I revisjonsrapport av 13.01.2006 påpekes det at kommunen
skal ha en dekningsgrad på 100%. Det anbefales en plan for inndekning til 2010, jfr vedlagte
plan.
Med bakgrunn i dette foreslås at vannavgiften økes med 9% for arealberegningen, vannmåler
og tilknytningsavgift.
3. Avløp og rensing
I henhold til revisjonsrapport nevnt ovenfor, samt vedlagte plan foreslås følgende:
Kloakkavgiften økes med 7% for arealberegningen, vannmåler og tilknytningsavgift.
4. Slamtømming
I henhold til revisjonsrapport nevnt ovenfor, samt vedlagte plan foreslås følgende:
Avgiften for slamtømming økes med 5% for å dekke inn underskuddet på slamtømmingen.
5. Renovasjon
I henhold til revisjonsrapport nevnt ovenfor, samt vedlagte plan foreslås følgende:
Ingen økning.
6. Feiing
Det er en vesentlig underdekning på selvkostområdet, dekningsgrad på 41%. Dette løses ved
å redusere driftsutgiftene og foreta en økning av feieavgiften med 13% år frem til 2010 jfr.
vedlagte plan.
7. Kommunale leiegårder
Husleien økes med 2% for å kompensere for den generelle prisstigning
8. Byggesaksgebyrer
Gebyrene økes med 2% for å kompensere for den generelle prisstigning
9. Oppmålingsgebyr
Gebyrene og festeavgiften økes med 2% for å kompensere for den generelle prisstigning.
Oppvekst- og kultur:
1.
Barnehage:

Satsene foreslås økt til maksimumsprisen kr. 2.330,- / kr.
1.605,- for full plass. De øvrige satsene økes med kr. 50,-.
Timeprisen holdes uendret.

2.

Sfo:

Satsene foreslås uendret.

3.

Kulturskolen:

Satsen foreslås uendret.

4.

Utleie grendehus:

Satsene foreslås uendret, med et lite tillegg:
Skole/barnehage/grendehus: Arrangement/selskap kr. 300,-

5.

Leie gymsal:

Satsen foreslås uendret.

Pleie- og omsorg:
1. Egenbetaling for Praktisk Bistand fastsettes som følger:
Egenbetaling for Praktisk bistand for 2007
Husstandens nettoinntekt:
Inntil 2 G (Inntil kr 125 784)
2 – 3 G (kr 125 784 – 188 676)
3 – 4 G (kr 188 676 – 251 568)
4 – 5 G (kr 251 568 – 314 460)
Over 5 G (over 314 460)

Sats:
Kr 150 pr. mnd
Kr 250 pr. mnd
Kr 350 pr. mnd
Kr 450 pr. mnd
Kr 550 pr. mnd

2. Egenbetaling for Institusjonsopphold:
For Avlastningsopphold betales det ikke vederlag.
For Korttidsopphold – inkludert rehabiliteringsopphold
Vederlag for korttidsopphold i institusjon følger de til enhver tid fastsatte satser fra staten.
For tiden kr. 118.- pr. døgn og kr. 59.- pr for dag- eller nattopphold.
En beboer som har fått tildelt korttidsopphold / døgnopphold, har rett på 60 døgnopphold pr.
kalenderår. Etter 60 døgn gjelder beregning som ved langtidsopphold selv om beboer fortsatt
er på korttidsopphold.
Utregning av vederlag for Langtidsopphold er regulert gjennom ”Forskrift om vederlag for
opphold i institusjon m.v.”. Det skal betales vederlag med 75 % av inntekter inntil
folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp for opphold i institusjon. Av inntekter utover
folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 % på de vilkår som for øvrig fremgår i forskriften.
3. Egenbetaling for Trygghetsalarm:
Det foreslåes ingen endring på prisen. Abonnement koster kr 230.- pr. måned. Ved varsel om
prisendring fra hjelp24, skal satsen økes. Tjenesten skal produseres som selvkost.
4. Egenbetaling for Matombringing:
Satsene økes til kr 50.- for halv porsjon og kr 65.- for hel porsjon.

Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2006:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 036/06

BUDSJETT 2007 - LOPPA HAVN KF

Forslag til vedtak:
Forslag til budsjett Loppa havn KF for 2007 vedtas.

Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2006:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 037/06

ÅRSBUDSJETT 2007 OG ØKONOMIPLAN 2007 - 2010

Forslag til vedtak:
1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2007 og økonomiplan for 2007 – 2010 vedtas slik
det foreligger.
2. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2007 benyttes maksimale satser,
jfr. Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2007.
3. Det foretas i utgangspunket ingen lånebaserte nyinvesteringer.

Behandling i Kommunestyret - 15.12.2006:
Loppa AP leverte følgende uttalelse ;
BUDSJETTUTTALELSE LOPPA KOMMUNE 2007.
Loppa er en av 60 kommuner i Norge som har tapt mest på omleggingen av
inntektssystemet. Feilen som Loppa kommune påpeker er ikke bare en Loppasak.
I 2004 kom vi så galt ut at selv daværende statsråd, Erna Solberg, innvilget kommunen et ekstra
skjønnstilskudd pålydende kr. 2,8 millioner.
Vi fikk dette som et engangstilskudd, men vant ikke frem i kampen
om å få dette tillegget innlemmet som en fast ordning i våre frie inntekter.
I tillegg er en rekke øremerkede tilskudd blitt innlemmet i kommunenes frie
inntekter. Den mest merkbare konsekvensen av dette registrerer vi ved at
transport av helsepersonale og beredskapskostnader også er innlemmet i våre
frie inntekter. Dette medfører at vår netto ramme rent økonomisk er svekket
mer enn oversikten jfr. frie inntekter indikerer.
I sum har dette gitt utslag gjennom at kommunen har foretatt en gedigen
nedbemanning i Loppa-målestokk. Vi har nå redusert vår samlede arbeidsstyrke med til sammen 42
årsverk - eller i overkant av 25 % av vår samlede arbeidsstyrke. Dette er selvsagt dramatisk for oss, og vi
organiserer således en rekke av våre lovpålagte tjenester på sparebluss. Dette har for så vidt gått bra til
nå, men vi merker over tid at dette ikke er holdbart.
Videre har vi ikke foretatt lånebaserte nyinvesteringer de seneste 4 budsjettårene. Vi har videre
nedbetalt langsiktig lånegjeld med ca. 13 millioner de seneste årene. Til tross for dette, er ikke langsiktig
lånegjeld pr. innbygger redusert ettersom vi har hatt stor nedgang i folketallet.
Siden inngangen til år 2000 har vi mistet over 250 innbyggere, eller nærmere 18 %.
Av dette er vi svært tilfreds med at KRD ved Statsråden signaliserer at både vekstskommuner og
fraflyttingskommuner skal ivaretas i de kommende års
tildelinger til kommunal sektor. Dette er viktige signaler både for kommuner med stor muskelkraft - og
kommuner som sliter med å holde et anstendig tjenestenivå. Vi forventer derfor at våre tildelinger blir
vesentlig bedre de kommende år, enn det som ble resultatet ved tildelingen for 2007.

Loppa kommune presiserer derfor at rammene for våre frie inntekter i 2007
ble vesentlig dårligere enn hva vi hadde forventet.
Vi er også skuffet over at vi ikke fikk positiv respons på vår søknad om ekstra skjønnsmidler fra KRD
for driftsåret 2007.
Vi håper derfor at KRD ved fremtidige budsjett-tildelinger, oppretter avbøtende tiltak og midler til
kommuner som gjennom utilsiktede systemvirkninger kommer ekstraordinært dårlig ut.
Loppa kommune er innvilget særskilte virkemidler for omstilling og utvikling de neste 4 årene som gir
muligheter for Loppa-samfunnet til å rette fokuset på muligheter, til tross for vanskelige rammevilkår.
Dette betinger en samhandling/samarbeid innad og utad de nærmeste årene.
Så til tross for et utfordrende budsjett skal følgende prioriteres i 2007:
-Alt av planverk skal oppdateres/rulleres.
-Ingen midler fra omstilling/næringsfond brukes før det er
foretatt prioriteringer i samråd med innbyggere og næringsliv.
-Øksfjord samfunnshus rustes opp til en minimumsstandard.
-Hospitering av personell innen omsorg og skole/barnehage gjennomføres.
-Profilering av Loppa kommune som det gode sted å bo og arbeide.
-Kultur og idrettsmidler brukes målrettet, og med krav om gjenytelse
fra de enkelte lag og foreninger.

Kystpartiet v/Ann Tove Wilhelmsen foreslo følgende tillegg til budsjettuttalelsen;
”Kommunestyret ber om at renovering av rådhuset utredes i 2007.”
Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2006:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Arbeiderpartiets forslag til budsjettuttalelse med tillegget fra Kystpartiet ble enstemmig
vedtatt.

PS 038/06

TILBUD PÅ SD- ANLEGG, TYPE HPC 1000 FOR
DIVERSE BYGG I ØKSFJORD

Forslag til vedtak:
Med bakgrunn i fremlagte tilbud vedtar Loppa kommune å gjennomføre tiltak ved Øksfjord
helsesenter, Høgtun ungdomsskole og Øksfjord barnehage – internatbygg i år 2006/2007
innefor en kostnadsramme på kr 600.000,-.
Beløpet dekkes ved bruk av ekstra tildelte frie inntekter – rammetilskudd og skatt – 2006.

Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2006:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.
Ann H. Johansen fikk permisjon og fratrådte møtet.

PS 039/06

REFERATSAKER

RS 015/06

VALG AV NYE VARAMEDLEMMER KONTROLLUTVALGET

PS 040/06

SUPPLERINGSVALG

Behandling i Kommunestyret - 15.12.2006:
Arbeiderpartiet foreslo følgende:
Ivar Hansen Bergsfjord velges som ny personlig varamann for eldrerådets representant Beate
Kiil.
Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2006:
Som Arbeiderpartiets forslag.
Enstemmig vedtatt.

PS 041/06

SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER

Forslag til vedtak:
Viggo Sandnes gis fritak som lagrettemedlem Hålogaland lagmannsrett ut perioden.
Som ny lagrettemedlem oppnevnes……………….
Behandling i Kommunestyret - 15.12.2006:
Per Sandnes ble erklært inhabil i saken.
Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2006:
Viggo Sandnes gis fritak som lagrettemedlem Hålogaland lagmannsrett ut perioden.
Som ny lagrettemedlem oppnevnes Ivar Martinsen. Enstemmig vedtatt.

PS 042/06

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV

Forslag til vedtak:
Ørjan Olsen innvilges fritak fra sine politiske verv.
Dette med hjemmel i Kommunelovens § 15 nr. 1. Dersom han flytter tilbake til Loppa
kommune innen 2 år plikter han å gjeninntre sine verv.

Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2006:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 043/06

REVIDERING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGENE
I LOPPA

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at de fremlagte vedtektene for barnehager i Loppa kommune gjøres
gjeldende fra 1.1.07.
Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2006:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 044/06

REVIDERING AV VEDTEKTENE FOR SFO I LOPPA

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at de fremlagte vedtektene for sfo i Loppa kommune gjøres gjeldende
fra 1.1.07.
Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2006:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 045/06

KOSTNADER FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at elevkostnaden for gjesteelever i Loppa kommune beregnes til
kr. 90.344,- fra og med 1/1-07.
Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2006:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 046/06

RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT
OG FYSISK AKTIVITET

Forslag til vedtak:
Levekårsutvalget godkjenner den fremlagte Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet
2006 – 2008.

Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2006:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

