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Varamedlemmer som møtte:
Navn
Kim G Pedersen
Halvor Pettersen
Ingvi Luthersson

Representerer
AP
AP
H

Møtte for
Stein Thomassen
Arve Berntzen
AmeRotnes

Fra administrasjonen møtte:
, Stilling
Navn
Konstituert rådmann
Frank Bækken
Økonomisjef
Camilla Hansen
Konsulent
Kenneth Johannessen
Sekretær
Solbjørg Irene Jensen

Merknader til innkalling
Berit Land
•
•

Det må velges setteordfører. I den forbindelse foreslås Ernst Berge.
Berit vil fungere som gruppeleder for Arbeiderpartiet.

Merknader til saksliste
Berit Land hadde følgende merknader;
• Utdelte møteprotokoller fra de to siste kontrollutvalgsmøtene forutsettes satt opp som
referatsak.
• Gjøre vedtak i forbindelse med samferdsel Loppa kommune

SPØRMÅL TIL ORDFØREREN I KOMMUNESTYREMØTET 14. MARS 2019
14. januar 2019 sendte Telenor brev til Loppa kommune ang. "Modemisering av Telenors
infrastruktur i kommunen".
Der framgår det at Telenors kobbernett over de neste årene vil bi "erstattet med mer
fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett". I følge brevet vil noen kunder, dvs Øksfjord
og Nuvsvåg,
erstattet fasttelefon og/eller bredbånd med ny teknologi. De resterende
kobbersentralene (Bergsfjord, Sandland og Loppa) vil bli lagt ned i løpet av de nærmeste årene.
Telenor gjør også oppmerksom på at dersom det skjer driftsmessige hendelser i kobbernettet
som medfører feil på tjenestene, så er det ikke gitt at dette vil bli rettet.

ra

Digitaliseringen av samfunnet er i stadig utvikling; smarthus, velferdsteknologi, flere brukere i
samme husholdning. Digitaliseringen forutsetter en god nettilgang både for opp- og nedlasting
av data.
Stadig flere av Loppa kommunes tjenester blir digitalisert. Det arbeides med velferdsteknologi.
En god nettkapasitet må ses på som en del av kommunens infrastruktur. Næringslivet blir
stadig mer avhengig av en god nettkapasitet. En god nettkapasitet vil også kunne være et
konkurransefortrinn for å flere bedrifter til å etablere seg i kommunen.

ra

For å sikre bosetting og et aktivt næringsliv i hele kommunen må også Vestre Loppa sikres en
god nettkapasitet. En fiberoptisk sjøkabel er tatt på land i Sandland og Bergsfjord. I Bergsfjord
er fiberkabelen ført fram til telefonsentralen som ligger midl i bygda. Ved å videreføre
fiberkabelen i bygdene vil kommunen kunne gi et tilbud til næringsliv, fastboende og
feriegjester som viser at kommunen satser på fremtidsrettede løsninger.
Spørsmål:
Hva vil Loppa kommune gjøre for å sikre at næringsliv og innbyggere i hele kommunen
får en bedre og mer fremtidsrettet nettilgang?

Ordfører svarte at det jobbes med saken og at han vil komme tilbake med
fullstendig svar når de siste avklaringer foreligger.

PS 6/19 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, rullering av
kortsiktige behov.
Vedtak i Kommunestyre - 14.03.2019

Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet
2019 - 2020 med prioritert liste over kortsiktige behov ordinære anlegg.
Vedtatt med 9 mot 2 stemmer (AP).

PS 7/19 Livsoppholdssatscr 2019
Vedtak i Kommunestyre - 14.03.2019

Loppa kommune vedtar nye veiledende livsoppholdssatser pr. 01.03.2019, i henhold til
saksfremlegget. Dette innebærer følgende
-

-

I hovedsak justeres satsene i henhold til statens satser
Videreføring av norm system
Satsene for barn i gruppen 11 - 17 år ligger på statens veiledende sats for 2019, og justeres
ikke
Satsene for hjemmeboende ungdom og akutt hjelp indeksjusteres
Satsen for tak på boutgifter i foreldrehjem videreføres
Satsene for etablering videreføres
Barnetrygd, grunn- og hjelpestønad holdes utenfor inntektsgrunnlaget som tidligere

Enstemmig vedtatt.

PS 8/19 Referatsaker

RS 1/19 Innkalling til styremøte Vefas IKS.
RS 2/19 Protokoll styremøte Vefas IKS nr 1/19
RS 3/19 Oversendelse til kommunestyret av møteutskrift fra kontrolllutvalget i Loppa
kommune den 17. januar 2019
RS 4/19 Oversendelse av møteutskrift fra kontrollutvalget den 7. mars 2019

Vedtak i Kommunestyre - 14.03.2019

Sakene tas til orientering.

Ståle Sæther og Hans R. Johnsen fikk permisjon og fratrådte.

PS 9/19 Samferdsel i Loppa kommune - Uttalelse vedrørende
HUKFS' vedtak i sak 9/19

