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Merknader til innkalling

Merknader til saksliste
• Spørsmål til ordfører fra SP v/Fabrice Caline
I forbindelse med Polarctic Seafood AS sin søknad til Kystverket (KV) om torskehotell, skrev
administrasjonen følgende i sin uttalelse 06.03.16:
"For Loppa kommune er det særdeles viktig at denne etableringen ikke kommer i konflikt med
Hurtigrutens anløp her i Øksfjord. Et scenario hvor Hurtigruten ikke anløper Øksfjord, som en
følge av at omsøkte anlegg med fortøyninger er anlagt for nær det sjøareal Hurtigruten har
behov for, kan vi ikke akseptere."
Jeg ser ikke at det var noe i veien for å skrive en mer nøytral uttalelse om at anlegget bidrar til å
sikre helårige arbeidsplasser og derfor har kommunen et sterkt ønske om at man finner en
løsning som er tilfredsstillende for alle brukerne av havneområdet.
Kommunens uttalelse har betydning for KVs behandling av saken, men den er, ikke minst,
viktig for at bedriften ikke skal føle seg motarbeidet.
Kan ordfører redegjøre for saksgangen?
• Fabrice Caline ba om følgende;
Valg av eierrepresentant i Øksfjord Fiskeriservice og Nuvsvåg Utleiebygg settes på sakslisten
til neste kommunestyremøte.
Det ble ikke valgt eierrepresentanter under kommunestyremøtet 24.11.15 hvor andre
eierrepresentanter ble valgt.
• Fabrice Caline stilte spørsmål om følgende på vegne av eldrerådet:
1. Skyss av syke og eldre.
Eldrerådet sendte 05.10.16 brev hvor vi ba kommunen om å se på våre forslag og prøve å finne
en løsning. Vi har ikke fått svar. Hva er status?
1. Opprettelse av brukerutvalg for pleie- og omsorgstjenesten.
Vedtaket i eldrerådet 29.09.26:
«Eldrerådet har drøftet saken og ønsker at Loppa kommune oppretter et brukerutvalg for pleieog omsorgstjenesten:»
Det er ikke opprettet utvalg. Hva er status?

1. Frivillighetssentral.
Eldrerådet fremmet i møte 14.03.17 ønske om at kommunen oppretter en
frivillighetssentral. Vi har ikke hørt noe fra kommunen. Hva er status?
• Fabrice Caline spør om følgende:
1. Vei i Andsnes.
Det er i alle år blitt fremmet et behov for å utbedre veien i Andsnes, som er eneste
kommunikasjonsmulighet med Seglvik. Broen er falleferdig og det er krater og gammel asfalt
om hverandre. Kommunen prioriterer ikke asfaltering. Har kommunen andre forslag til hvordan
veien kan utbedres?
2. Livsnøytrale seremonirom.
Har Loppa kommune lagt til rette for livssynsnøytrale seremonirom? Er dette noe de planlegger
fremover?
3. Veinummer
Når blir nye veinummer tatt i bruk i Loppa?
4. Torskehotell (spørsmål ble sendt 22.05)

• Spørsmål til ordfører fra AP v/Berit Land
Ordføreren i en kommune vil i mange sammenhenger være kommunens ansikt utad og den som
representerer kommunen overfor innbyggerne. Representasjonsrollen er en viktig del av en
ordførers oppgaver. Vi leser ofte i avisene at "ordføreren var til stede og kastet glans over
arrangementet", noe som kan bety mye for dem som er til stede på arrangementet.
En god tradisjon i mange kommuner er at innbyggere som fyller 100 år, blir hedret med besøk
av ordføreren på fødselsdagen, en tradisjon som viser at kommunen verdsetter sine eldste
innbyggere.
Loppas eldste innbygger, Asta Halvorsen, fylte 100 år 25. desember 2016. Dagen ble feiret i
Øksfjord 29. april i år sammen med familien. Loppas ordfører var ikke til stede ved noen av
arrangementene.
Hvorfor var ikke Loppa kommune representert ved ordfører ved noen av
arrangementene?

• Spørsmål til ordfører fra AP v/Berit Land
NRK Finnmark hadde 22. mai et intervju med ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen, angående
turistfisket i kommunen. Gjennom flere år har Nordkapp fått melding om ulovlig drift innenfor
fisket. Ordfører ønsker en storkontroll fra diverse etater i sommer. Hun uttaler også at hun tror
at Nordkapp ikke er alene om dette problemet.

Hva gjør Loppa kommune for å sikre at alle næringsaktører innenfor turistfisket driver i
samsvar med gjeldende regler?
Bør Loppa kommune inngå et samarbeid med andre kystkommuner for å sikre like
konkurransevilkår for alle virksomheter innen turistfisket?

Arve Berntzen:
1. Antall møter i kommunestyre 1. halvår 2017.
Viser til antall møter i kommunestyret første halvår 2017. Ber om at det settes opp hyppigere
kommunestyremøter, slik at en har bedre tid på møtene. Spesielt når møtene foregår utenfor
Øksfjord.
2. Boligpolitisk handlingsplan
AP ber om at saken tas opp på førstkommende kommunestyremøte.
Ståle Sæter:
Regnbuedagene.
Ordfører, det vil være et veldig sterkt og tydelig signal om Loppa kommune, selv om vi
ikke har noen pridefeiring, heiste regnbueflagget på regnbueflaggets fødselsdag 25.
Juni, som symbol på likeverd, toleranse, for retten til å være seg selv og retten til å elske
hvem man vil.
Jeg oppfordrer herved ordføreren til å heise regnbueflagget 25. juni, og håper dette vil la
seg gjøre.

Ordfører besvarte oppfordringen fra Ståle Sæter og spørsmålene fra Arve Berntzen. De
øvrige ble besvart til sist i møtet. Noen blir besvart i ettertid.

PS 15/17 Søknad om fritak fra alle politiske verv - Heidi Dahl

Vedtak i Kommunestyre – 22.06.17
Kommunestyret vedtar med hjemmel i kommuneloven § 15 nr. 1, at Heidi Dahl gis fritak fra
alle politiske verv i Loppa kommune for resten av inneværende valgperiode på grunn av
flytting fra kommunen.
Suppleringsvalg i forbindelse med permisjon fra politiske verv som ble gjort i kommunestyret
03.11.2016 sak 62/16 videreføres ut inneværende valgperiode.
Enstemmig vedtatt.

PS 16/17 Søknad om fritak fra politisk verv som eierrepresentant
for Loppa kommune i VEFAS IKS - Stein Thomassen
Vedtak i Kommunestyre - 22.06.17
Stein Thomassen gis ikke fritak for sitt verv som eierrepresentant i VEFAS IKS.
Vedtatt med 9 mot 6 stemmer (AP)
Behandling i Kommunestyre - 22.06.17
Stein Thomasen blir erklært inhabil i saken.
Ann Heggeskog Johansen tiltrådte.
Line Enger Posti tiltrådte som setteordfører.

Loppa Arbeiderparti ved Berit Land levert følgende forslag:
Kommunestyret vedtar med hjemmel i kommunelovens § 15. 2. ledd at Stein Thomassen gis
fritak fra vervet som Loppa kommunes eierrepresentant i VEFAS IKS for resten av
inneværende valgperiode.
Loppa Høyre ved ordfører Steinar Halvorsen levert følgende forslag:
Stein Thomassen gis ikke fritak for sitt verv som eierrepresentant i VEFAS IKS.

PS 17/17 Salg av herredshuset i Bergsfjord
Vedtak i Kommunestyre 22.06.17
Saken utsettes til boligpolitisk plan er utarbeidet.
Vedtatt mot 5 stemmer (H)

Behandling i Kommunestyre- 22.06.17
SV, AP og SP leverte følgende forslag:
Saken utsettes til boligpolitisk plan er utarbeidet.

PS 18/17 Gjestehavn/småbåthavn i Nuvsvåg
Vedtak i Kommunestyre – 22.06.17
Saken utsettes. Administrasjonen bes om å søke ekstern delfinansiering av tiltaket.
Vedtatt mot 3 stemmer (1 AP/2 SP)

PS 19/17 Vedlikehold av kaia til Nuvsvåg utleiebygg AS.
Vedtak i Kommunestyre – 22.06.17
Loppa kommune innvilger søknaden fra Nuvsvåg utleiebygg AS om utbedring av kai med kr
65 000,-. Tilskudd innvilges som et ekstraordinært infrastrukturtiltak, og danner ikke presedens
for framtidige saker. Midlene tas fra fritt disposisjonsfond, 2565009, og utbetales etter regning.
Vedtatt mot 5 stemmer (H)

Behandling i Kommunestyre- 22.06.17
SP, AP og SV leverte følgende forslag:

Loppa kommune innvilger søknaden fra Nuvsvåg utleiebygg AS om utbedring av kai med kr
65 000,-. Tilskudd innvilges som et ekstraordinært infrastrukturtiltak, og danner ikke presedens
for framtidige saker. Midlene tas fra fritt disposisjonsfond 2565009, og utbetales etter regning.

PS 20/17 Leieavtale - Flytekai i Vassdalen
Vedtak i Kommunestyre – 22.06.17
Leieavtale – Flytekai i Vassdalen
Loppa kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem leieavtale med Frydenbø
Øksfjord Slipp og Mek AS om utleie av flytekai i Vassdalen.
Framforhandlet løsning skal legges frem for Loppa kommunestyre til godkjenning.
Tidsfrist: Førstkommende formannskapsmøte.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre- 22.06.17
Rådmannen trekker sitt forslag til vedtak i saken og nytt forslag forelegges som følger:
1. Loppa kommune har ikke adgang til å inngå avtale i tråd med utkast til leieavtale da den
strider mot kommunelovens § 50 nr.6.
2. Loppa kommune gir administrasjonen fullmakt alene, eller med bistand fra advokat, å
forhandle frem mulige løsninger for salg eller utleie av flytekai i Vassdalen.
Fremforhandlet løsning skal fremlegges for Loppa kommunestyre til godkjenning.
H og Ap leverte følgende forslag:
Leieavtale – Flytekai i Vassdalen
Loppa kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem leieavtale med Frydenbø
Øksfjord Skip og Mek AS om utleie av flytekai i Vassdalen.
Framforhandlet løsning skal legges frem for Loppa kommunestyre til godkjenning.
Tidsfrist: Førstkommende formannskapsmøte.

PS 21/17 Marin verneplan for Lopphavet - forslag til opprettelse av
vern.
Vedtak i Kommunestyre – 22.06.17
Alternativ A i høringsdokumentet gir et svært omfattende vern og er helt uakseptabelt for
Loppa kommune.
Alternative B er et bedre alternativ, men Loppa kommune ønsker noen endringer i dette
alternativet.

1. Koraller.

Verneområdet i Stjernsundet går ut over viktige fiskeplasser, og dette verneområdet ønskes
fjernet. Skal man verne koraller bør man begynne med å kartlegge, og ha konkrete forslag
til vern, overvåking og kontroll.
2. Dyrking av tang og tare.
Det foreslås i høringsnotatet forbud mot høsting av bl.a. tang og tare unntatt til eget bruk
eller undervisning. Det synes ikke å være tatt høyde for at tang og tare kan dyrkes på anlegg
i overflaten. Dette er en voksende næring, og slik dyrking bør tillates i verneområdet.
3. Grense på privat grunn forvaltet av FEFO.
Det vil være et problem at grensen på privat grunn forvaltet av FEFO er middels høyvann
mens det er marbakken på annen privat grunn. Dette vil skape problemer dersom man f.eks.
ønsker å bygge en kai. Loppa kommune ønsker derfor at man kun opererer med marbakken
som grense.
4. Vern av sjøbunn.
Det foreslås forbud i hele området mot bruk av redskaper som slepes under fisket og som
kan berøre bunnen.
Loppa kommune ønsker at det skal opprettes lokale arbeidsplasser som har ansvaret for
forvaltningen av området.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre- 22.06.17
Fellesforslag AP, SV, SP og H:
Alternativ A i høringsdokumentet gir et svært omfattende vern og er helt uakseptabelt for
Loppa kommune.
Alternative B er et bedre alternativ, men Loppa kommune ønsker noen endringer i dette
alternativet.
1. Koraller.
Verneområdet i Stjernsundet går ut over viktige fiskeplasser, og dette verneområdet ønskes
fjernet. Skal man verne koraller bør man begynne med å kartlegge, og ha konkrete forslag
til vern, overvåking og kontroll.
2. Dyrking av tang og tare.
Det foreslås i høringsnotatet forbud mot høsting av bl.a. tang og tare unntatt til eget bruk
eller undervisning. Det synes ikke å være tatt høyde for at tang og tare kan dyrkes på anlegg
i overflaten. Dette er en voksende næring, og slik dyrking bør tillates i verneområdet.
3. Grense på privat grunn forvaltet av FEFO.
Det vil være et problem at grensen på privat grunn forvaltet av FEFO er middels høyvann
mens det er marbakken på annen privat grunn. Dette vil skape problemer dersom man f.eks.
ønsker å bygge en kai. Loppa kommune ønsker derfor at man kun opererer med marbakken
som grense.

4. Vern av sjøbunn.

Det foreslås forbud i hele området mot bruk av redskaper som slepes under fisket og som
kan berøre bunnen.

PS 22/17 Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa
kommune
Vedtak i Kommunestyre – 22.06.17
Det fremlagte forslaget til etiske retningslinjer for Loppa kommune vedtas med følgende
endringer;
Pkt. 4, 3.avsnitt, ny setning som tillegg:
For folkevalgte med godtgjørelse i delt eller hel stilling innebærer prinsippet om åpenhet også å
sikre at saksrelatert og arkivverdig materiale som sendes ut eller mottas blir registrert og
arkivert.

Pkt. 5b, gaver, siste setning i første avsnitt endres til:
Folkevalgte rapporterer til ordfører, og ordfører rapporterer til kommunestyret.
De nye retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.
Enstemmig vedtatt.

PS 23/17 Utbedring av tak, Høgtun skole
Vedtak i Kommunestyre – 22.06.17
Loppa kommune utbedrer taket på Høgtun skole. Ramme for tiltaket settes til kr 235.200, eks
MVA. Dette finansieres ved bruk av fritt disposisjonsfond 2565009.
Enstemmig vedtatt.

PS 24/17 Utvide lagerkapasiteten til Loppa kommune
Vedtak i Kommunestyre – 22.06.17
Saken utsettes til etter ekstraordinært formannskapsmøte.
Kommunestyret delegerer til formannskapet å bevilge midler innenfor rammen for tiltaket.
Rammen for tiltaket er kr 330 000, - eks MVA. Tiltaket finansieres ved bruk av fritt

disposisjonsfond Loppa havn (2565001) kr 220 000, - og fritt disposisjonsfond Loppa
kommune (2565009) kr 110 000, -.
Vedtatt mot 1 stemme (SP)

Behandling i Kommunestyre- 22.06.17
Ordfører foreslo:
Utsette saken til etter ekstraordinært formannskapsmøte.
Tilleggsforslag fra Ståle Sæter:
Kommunestyret delegerer til formannskapet å bevilge midler innenfor rammen for tiltaket.
Rammen for tiltaket er kr 330 000, - eks MVA. Tiltaket finansieres ved bruk av fritt
disposisjonsfond Loppa havn (2565001) kr 220 000, - og fritt disposisjonsfond Loppa
kommune (2565009) kr 110 000, -.

PS 25/17 Avgiftsreglement for gravferd - påvirkbare egeninntekter
Vedtak i Kommunestyre – 22.06.17
Forslaget til nytt avgiftsregulativ sendes tilbake til Loppa kirkelige fellesråd for ny vurdering.
Økonomiske signaler for årene framover tyder på store økonomiske utfordringer. Det betyr
reduserte kostnader og vurdering av økning i alle påvirkbare egeninntekter i kommende
budsjett, også på kirkeområdet. Kommunestyret ber derfor Loppa kirkelige fellesråd å vurdere
avgiftsreglementet på nytt, med bakgrunn i denne økonomiske situasjonen.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre- 22.06.17

Loppa Arbeiderparti ved Berit Land leverte følgende forslag:
Forslaget til nytt avgiftsregulativ sendes tilbake til Loppa kirkelige fellesråd for ny vurdering.
Økonomiske signaler for årene framover tyder på store økonomiske utfordringer. Det betyr
reduserte kostnader og vurdering av økning i alle påvirkbare egeninntekter i kommende
budsjett, også på kirkeområdet. Kommunestyret ber derfor Loppa kirkelige fellesråd å vurdere
avgiftsreglementet på nytt, med bakgrunn i denne økonomiske situasjonen.

PS 26/17 Regnskapsrapportering 1. tertial
Vedtak i Kommunestyre - 16.03.17
Regnskaps- og finansrapporten for 1. tertial tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Kim G. Pedersen fikk permisjon og fratrådte møtet under sak 27/17.

PS 27/17 Årsmelding og kommuneregnskap 2016
Vedtak i Kommunestyre – 22.06.17
1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og
årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for
2016. Tilhørende årsmelding tas til etterretning.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket i drift kr. 4 846 488,70 settes i sin helhet på fritt
disposisjonsfond (2565009)
Enstemmig vedtatt med 14 stemmer.

Ann H. Johansen tiltrådte for Kim G. Pedersen.

PS 28/17 Opprettelse av næringsutvalg - Valg
Vedtak i Kommunestyre – 22.06.17
Vedtak i sak 58/15 oppheves. Valg av nytt hovedutvalg for teknisk, plan og næring med 7
medlemmer og varamedlemmer for perioden 2017-2019 gjennomføres som avtalevalg.
AP: Stein Thomassen, Line Enger Posti, Arve Berntzen.
Olsen, Kim G. Pedersen.

Varamedlemmer: Ernst Berge, Ørjan

Høyre: Steinar Halvorsen, Frank Bækken

Varamedlemmer: Ståle Sæter og Torill Martinsen.

SP: Fabrice Caline

Varamedlem: Ronja Garden

SV: Cato Kristiansen

Varamedlem: Hans Roald Johnsen

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 22.06.17

Fellesforslag fra partiene:
Vedtak i sak 58/15 oppheves. Valg av nytt hovedutvalg for teknisk, plan og næring med 7
medlemmer og varamedlemmer for perioden 2017-2019 gjennomføres som avtalevalg.
AP: Stein Thomassen, Line Enger Posti, Arve Berntzen.
Olsen, Kim G. Pedersen.

Varamedlemmer: Ernst Berge, Ørjan

Høyre: Steinar Halvorsen, Frank Bækken

Varamedlemmer: Ståle Sæter og Torill Martinsen.

SP: Fabrice Caline

Varamedlem: Ronja Garden

SV: Cato Kristiansen

Varamedlem: Hans Roald Johnsen

Ann H Johansen fratrådte.
Kim G. Pedersen tiltrådte.

PS 29/17 Kommunal planstrategi - høringsutkast
Vedtak i Kommunestyre – 22.06.17
Etter revidering skal planstrategien sendes ut på høring.
Enstemmig vedtatt.

PS 30/17 Høring - Snelandias rutetilbud 2018
Vedtak i Kommunestyre – 22.06.17
Loppa kommunestyre ønsker følgende endringer i rutetilbudet for 2018. Endringene er ikke i
prioritert rekkefølge:
Del 1: Justering av eksisterende tilbud.
Ferge 1, rute 520:
• Avgang fra Øksfjord tirsdagsmorgenen flyttes til kl. 11.00.
• Avganger onsdager september- mai, ferge fra Øksfjord til Vestre Loppa må
korrespondere med hurtigbåt 320 fra Hammerfest. Fergeavgang fra Øksfjord ca. kl.
19.30.

Ferge 1, rute 510:
• Avgang 14.30 fra Øksfjord flyttes til 14.15 (skolerutehensyn)
• Søndager: avgang 15.30 fra Øksfjord flyttes til 14.30

Hurtigbåt, rute 320:
• Sør-Tverrfjord: Senere avgang om morgenen på mandager og fredager, spesielt
fredager. Tirsdag, anløp av Sør-Tverrfjord før Langfjordhamn på tur fra Øksfjord som
tidligere.
• Signalanløp av Nuvsvåg onsdag morgen og kveld.
• Signalanløp av Nuvsvåg tirsdag begge veier.
• Det er ikke behov for korrespondanse mellom 320 LoppaXpressen og 330
VargsundXpressen i Hammerfest så lenge ferga 320 korresponderer med bussen 201.
Avgang for LoppaXpressen kan justeres til en mer folkelig reisetid (fra 04.55 til xx.xx).

Del 2: Ønsker om nye tilbud.
Ferge 1, rute 520:
•

Avgang fra Øksfjord fredag kl. 14.45. Retur fra Sør-Tverrfjord kl. 16.45/17.00

• Avgang fra Sør-Tverrfjord lørdag kl. 07.00/Bergsfjord kl. 07.20. Retur fra Øksfjord
lørdag kl. 19.00.

Ferge 1, rute 510:
• Tirsdager – rute fra Øksfjord både kl. 14.15 og kl. 16.30 i stedet for kl. 15.30.
• Søndager – ettermiddagsrute kl. 14.30 året rundt, ikke bare om sommeren.
• Lørdager – ettermiddagsrute, kl. 14.30 fra Øksfjord
• Søndager – fergerute om søndagsmorgenen.
• Helligdager – avgang kl. 14.30 fra Øksfjord/alternativt plassgaranti.
Hurtigbåt, rute 320:
• Onsdag – båttilbud må være helårlig. Alle bygdene må ha signalanløp. Det må være
mulig å reise tur/retur Hammerfest 3 dager i uka.
• Ma-ons-fr – LoppaXpress til Hammerfest tre dager i uka. Helårlig tilbud. Alle bygdene
må ha signalanløp.
• Loppa øy- ønsker signalanløp på fredagsmorgenen og signalanløp på mandagskvelden i
sommerhalvåret som kommuniserer via Hammerfest/Alta.
• Frakkfjord/Skavnakk – sammenhengende rutetilbud mellom Skavnakk – Øksfjord- Alta
3 ganger pr uke tur/retur. Sterkt ønske om å kunne reise til Hammerfest t/r 3 ganger pr
uke på samme dag.

Det er en utfordring å få til et tilfredsstillende rutetilbud til bygdene i kommunen som er fergeog hurtigbåtavhengig. Alle bygdene ønsker et bedre tilbud enn det som tilbys i dag.
Begrunnelsen for endringene er behov som innbyggerne har for sykehusbesøk, handelsturer

osv. Økt ruteproduksjon er også viktig for trivsel, bolyst og arbeid for innbyggerne i Vestre
Loppa.
I sommerhalvåret (1. april til 30.september) er det spesielt mye trafikk til bygdene i Vestre
Loppa og til Nuvsvåg. Det er etablert flere fisketuristbedrifter i området. I løpet ev noen år har
antall gjestedøgn økt fra ca. 3000 til nærmere 20.000. Sesongen for fisketuristbedriftene har
også blitt utvidet og er nå tilnærmet 6 måneder med sesong fra begynnelsen av april til ut
september.
For næringslivet, og spesielt for fisketuristbedriftene, er det svært viktig at de har forutsigbare
ruter over tid. Booking av opphold skjer gjerne lang tid i forveien. Da bestemmes ankomstdato
og avreisedato. Endringer i rutetilbudet må dermed ikke være slik at det umuliggjør å reise til
og fra stedene i Vestre Loppa for de som har bestemte ankomst- og avreisedatoer.
I tillegg har tidligere loppaværinger vist til behov for et økt transporttilbud i samme sesong da
fritidsreiser har tatt seg opp. Et godt rutetilbud i sommerhalvåret er spesielt viktig for
tilreisende til og fra bygdene i Vestre Loppa. Her ønskes en egen sommerrute.
Enstemmig vedtak
Behandling i Kommunestyre- 22.06.17
Loppa arbeiderparti ved Berit Land leverte følgende forslag:
Del 2.
Ferge 1-rute 520
3. kulepunkt. Sløyfes
Buss rute 201:
Bussavgang til Alta også mandagsmorgen sløyfes.
Del 1
Hurtigbåtrute 320 framskynder ankomst til Øksfjord på søndager… Sløyfes
Forslag fra Loppa Senterparti ved Fabrice Caline på endring:
Del 1. Fergerute 1, rute 510
• Kulepunkt 1: Avgang 14.30 fra Øksfjord flyttes til 14.15 (skolerutehensyn)
Del 2. Fergeruter 1, rute 510
• Tirsdager – rute fra Øksfjord både kl. 14.15 og kl. 16.30 i stedet for kl. 15.30.

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Loppa Høyre ved Frank Bækken:
Nytt kulepunkt Bussrute 201
• Flexbuss Øksfjord-Langfjordbotn morgen og kveld korresponderer med ferge fra
Vestre-Loppa . Korrespondere videre med buss til Alta
Forslaget falt mot 5 stemmer (H)

PS 31/17 Referatsaker
RS 5/17 Kopi av oversendelse av klage på avslag vedrørende levendelagringsanlegg i Øksfjord
fiskerihavn
RS 6/17 Om salg av kommunal eiendom
RS 7/17 Klage på avslag om søknad til tilskudd til sikringstiltak mot skred på Ystenes.

Under referatsak 6/17 ble Ordfører Steinar Halvorsen erklært inhabil.

Ordfører svarte på resterende spørsmål.

