Møteinnkalling

Loppa kommune

Utvalg:
Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
Dato:
12.12.2019
Tid:
10:00
Middagsservering kl. 14:00
Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun
ved spesiell innkalling.
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Referatsaker

Øksfjord, 28.11.2019
Stein Thomassen
Ordfører

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
20/19
56/19
66/19
64/19

13.06.2019
2019/372-0 /

Utvalg
Levekårsutvalget
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Formannskap
Kommunestyre

Frank Bækken

Møtedato
21.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
12.12.2019

Tilrettelegging av bolig for bruker i Skogveien 9, Øksfjord
Vedtak i Formannskap - 26.11.2019

Loppa kommune bevilger kr 1500 000,- til tilrettelegging av bolig i Skogveien 9 i Øksfjord for
bruker. Tiltaket finansieres ved låneopptak og momskompensasjon.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Formannskap- 26.11.2019
Stein Thomassen ba om habilitetsvurdering iht fvl. § 6 første ledd. Stein Thomassen ble erklært
inhabil. Kim G. Pedersen tiltrådte under sakens behandling.
Høyre v/Ståle Sæter stiller spørsmål om at møtet lukkes på grunn av personopplysninger. Møtet
ble enstemmig lukket jf. kommuneloven § 11-5.
Protokolltilførsel fra Ståle Sæther;
Saksbehandlingen er mangelfull.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 26.11.2019
Loppa kommune bevilger kr 1500 000,- til tilrettelegging av bolig i Skogveien 9 i Øksfjord for
bruker. Tiltaket finansieres ved låneopptak og momskompensasjon.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 26.11.2019

Stein Thomassen ba om habilitetsvurdering iht fvl. § 6 første ledd,
Stein Thomassen ble enstemmig erklært inhabil til å behandle saken. Arve Berntzen tiltrådte.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

06.11.2019
2019/699-0 I

Saknsnr
65/19

Utvalg
Kommunestyre

Frank Bækken

Møtedato
12.12.2019

Søknad om etterlønn, etter endt valgperiode som ordfører
Sammendrag
Avgåtte ordfører, Steinar Halvorsen, har framsatt et ønske om å beholde sin
ordførergodtgjørelsen fram til 28.01.2020. Dette ansees som en søknad om etterlønn, og behandles
derfor av kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak:
Loppa Kommunestyre innvilger søknad fra Steinar Halvorsen om etterlønn Ihht Loppa kommunes
reglement for godtgjørelse av folkevalgte kap 3.1

Vedlegg:

Reglement godtgjørelse folkevalgte
Søknad
Arbeidsgiver attest

Saksutredning:
En ordfører er som folkevalgt er ikke ansatt i kommunen, og har da ikke de samme rettighetene som
ansatte har. Ved for eksempel sykdom har ikke ordfører rett på sykepenger på lik linje med ansatte.
Loppa kommune har for slike tilfeller fattet et vedtak gjennom reglement, godtgjørelse folkevalgte
2019/2021.
I tilfeller der en ordfører søker entledigelse fra sitt verv mister vedkommende all rett til å stå i
jobb i oppsigelsesperioden. Til sammenligning har en ansatt rett til å stå i jobb ut
oppsigelsesperioden ved opphør av arbeidsforhold (oppsigelse), der den ansatte mottar lønn
mot ytelse av arbeid. (Det er ikke unormalt i enkelte yrker innen privat sektor at ansatte blir
fritatt for arbeidsplikt i oppsigelsestiden, men allikevel mottar lønn, vanligvis i tre måneder.)
I tilfeller der en ansatt sier opp sin stilling i en sykemeldingsperiode, vil den ansatte allikevel
ha rett til å stå ut oppsigelsesperioden, og vil ha krav på lønn fra arbeidsgiver i perioden.

Reglement
Godtgjørelse folkevalgte.

2019 – 2021
Vedtatt av Loppa kommunestyre i møte 19.09.2019 SAK 47/19
Sist revidert 21.06.2018

Innhold

Innhold
1.

GENERELT ............................................................................................................................. 3

2

UTGIFTSDEKNING ............................................................................................................... 3

3

FAST GODTGJØRELSE TIL FOLKTEVALGTE ................................................................ 4

4

MØTEGODTGJØRELSE........................................................................................................ 6

5

GJENNOMGÅENDE BESTEMMELSER ............................................................................. 7

6.

KOMMUNAL STØTTE TIL PARTIGRUPPER .................................................................... 7

7.

IKRAFTTREDELSE/ JUSTERINGER ................................................................................... 7

1. GENERELT
Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av
folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt å dekke reelle utgifter
forbundet med tillitsvervet.

2 UTGIFTSDEKNING
2.1 Reiseutgifter og kostgodtgjørelse
Reise- og kostutgifter ved deltaking i kommunale møter dekkes etter statens regulativ. Det
nevnes spesielt at i de tilfeller kommunen gir lunsj eller middag gjøres fradrag i
kostgodtgjørelsen iht regulativ.
2.2 Tapt arbeidsfortjeneste
-Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 3000,- pr dag.
-Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med kr. 1125,- pr.dag.
-Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste deler av dag (inntil 5 timer) dekkes med kr. 150,- pr. time.
Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste betales medlemmer i alle kommunale utvalg, styrer og råd.
Erstatningen betales også folkevalgte som er i annet oppdrag for kommunen (kurs, reiser, møter)
i den grad disse må legges på dagtid.
Legitimert tap av inntekt er den lønnen arbeidsgiveren bekrefter at arbeidstakeren taper eller en
næringsdrivende kan påvise bl.a. via likningsoppgaver at hans fravær påfører ham ved å delta i
møter i kommunale organ.
Ulegitimert tap av inntekt er tapt inntekt som ikke kan legitimeres.
Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste ytes bare til dem som har et faktisk tap i
arbeidsfortjenesten. Dersom en lønnsmottaker får full lønn, men må ta igjen det forsømte arbeid i
fritiden, ytes ikke erstatning. Tap av fritid erstattes ikke. For å oppfylle kommunelovens § 41 nr
2 gis også folkevalgte uten arbeidsinntekt, eksempelvis hjemmeværende husmødre/ studenter/
alderspensjonister/ uførepensjonister/frilanserefm.v. en ulegitimert erstatning.
Ulegitimert tap gis ikke automatisk, men etter søknad. Representantene må sjøl aktivt kreve
erstatning ved å anføre det på reiseregningen for det enkelte møtet der de mener å ha lidd et tap i
inntekt som følge av ivaretakelsen av vervet. Det er et krav om at ulegitimert inntektstap som
ikke kan dokumenteres må være tilstrekkelig sannsynliggjort. Ulegitimert erstatning for tapt
arbeidsfortjeneste skal altså ikke være en ekstra godtgjøring, men kompensasjon for et faktisk tap
i inntekt. For selvstendig næringsdrivende er utgangspunktet at alle arbeidsdager i året
representerer en potensiell inntekt, og derfor gir møter på vanlige arbeidsdager, 260 i året, rett til
tap av inntekt, enten legitimert eller ulegitimert. Den enkelte dokumenterer ved utskriften av
likningen fra siste inntektsår hva han/hun har i inntekt. Det vil da bli beregnet en dagsats etter
antall arbeidsdager pr år (260), beregnet oppad til satsene ovenfor. Tvist
om krav avgjøres av formannskapet.

2.3 Utgiftsgodtgjørelse for omsorgsarbeid
Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke eldre eller funksjonshemmede får
dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tid han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv.
Legitimerte utgifter dekkes pr. møtedag med timelønn assistent.

3 Fast godtgjørelse til folkevalgte
3.1 Godtgjørelse til ordfører
Som hovedprinsipp gjelder følgende retningslinjer for godtgjørelse til ordfører.
Godtgjørelse ordfører settes til 80 % av godtgjøring for stortingsrepresentanter, og justeres årlig
(pr 1. mai) i tråd med gjeldende satser.
Ordføreren gis ikke feriegodtgjøring, men godtgjørelsen utbetales i 12 like rater pr år.
Ordføreren innlemmes i den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte, med tilsvarende
egenandel 2% som øvrige ansatte. Det inngås samtidig avtale om AFP 62- 64 for de folkevalgte
som innmeldes i pensjonsordningen.
Ved sykdom, svangerskapspermisjon, pappapermisjon og gruppelivsforsikring mottar ordfører
godtgjørelse etter samme prinsipper som ordinær arbeidstaker.
Etter endt tjeneste innrømmes ordføreren etterlønn etter følgende prinsipper:
1 ½ måned dersom vedkommende inntrer i stilling etter valgperioden
3 måneder dersom vedkommende ikke tiltrer i stilling etter valgperioden
Det utbetales ikke møtegodtgjøring til ordfører.
Dersom ordfører velges som leder for politisk utvalg utbetales ikke ledergodtgjøring etter reglene
for dette utvalg i medhold av dette regelverk.
3.2 Godtgjørelse til varaordfører
Godtgjørelse til varaordfører settes til 1/12 av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne.
Godtgjørelsen inkluderer alle oppdrag denne utfører.
Godtgjørelsen utbetales i 12 like rater pr år.
Godtgjørelsen dekker også fast godtgjørelse som formannskapsmedlem. Det utbetales ikke
møtegodtgjøring for deltaking i formannskapsmøtene
Dersom varaordfører velges som leder for politisk utvalg utbetales ledergodtgjøring etter reglene
for dette utvalg i medhold av dette regelverk. Det utbetales ikke
møtegodtgjørelse for deltakelse i andre utvalg
Dersom varaordføreren går inn som ordfører ved sykefravær, ferier o.l. gis godgjøring som
ordfører fra første dag.

3.3 Godtgjørelse til formannskapets medlemmer (unntatt ordfører og varaordfører)
Godtgjørelse til formannskapets medlemmer settes til 1/24 av ordførerens godtgjørelse, og
reguleres etter denne.
Det utbetales ikke møtegodtgjøring for deltaking i Formannskapsmøtene Møtende
varamedlemmer mottar godtgjøring pr.møte
3.4 Godtgjørelse til hovedutvalgsledere inkludert kontrollutvalget
Godtgjørelse til leder av hovedutvalg settes til 1/48 av ordførerens godtgjørelse, og reguleres
etter denne.
Det utbetales ikke møtegodtgjøring for leders deltaking i hovedutvalget
3.1 Godtgjørelse til ledere for faste underutvalg, styrer og råd
Godtgjørelse til leder av faste underutvalg, styrer og råd settes til 1/300 av ordførerens
godtgjørelse, og reguleres etter denne.
Det utbetales ikke møtegodtgjøring for leders deltaking i utvalgene
3.2 Godtgjøring for bruk av egen pc og skriver
Godtgjøring for bruk av egen pc og skriver opphører fra 1.1.2017.

4 Møtegodtgjørelse
4.1 Godgjørelse ved kommunestyremøter
Møtegodtgjørelse for kommunestyres møtende medlemmer og varamedlemer
(unntatt ordfører og varaordfører) settes til: 1/1200
4.2 Godtgjørelse ved formannskapsmøter
Det betales ikke møtegodtgjørelse for formannskapets faste medlemmer
Møtegodtgjørelse for varamedlemmer i formannskapet settes til: 1/1200
4.3 Godgjørelse for medlemmer i hovedutvalg/kontrollutvalg
Møtegodtgjørelse for møtende medlemmer og varamedlemmer settes til: 1/1200
4.4 Godtgjørelse for medlemer i utvalg,styrer og råd
Møtegodtgjørelse for møtende medlemmer og varamedlemmer i faste underutvalg ,styrer
og råd settes til: 1/1200
4.5 Godtgjørelse for medlemmer i AD hoc-utvalg
Møtegodtgjørelse fr møtende medlemmer og varamedlemmer i Ad hoc-utvalg settes til
1/1200
4.6 Godtgjørelse for folkevalgte ved kurs innkalt av Loppa kommune
Godtgjørelse settes lik møtegodtgjørelse for kommunestyremøter

5 GJENNOMGÅENDE BESTEMMELSER
5.1

Fast godtgjørelse

Fast godtgjørelse utbetales fullt ut til representanter som har møtt i minst 75% av møtene
gjeldende år. Fastgodtgjørelsen reduseres forholdsmessig ved fravær større enn 25%.
5.2

Samlet utbetaling

Samlet utbetaling av fastgodtgjørelse (unntatt ordfører og varaordfører) og
møtegodtgjørelse foretas 2 ganger pr. år (juni og desember).
5.3

Utbetaling, tapt arbeidsfortjeneste

Tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse utbetales fortløpende så snart krav er
fremmet.

6. KOMMUNAL STØTTE TIL PARTIGRUPPER
Det ytes følgende kommunal støtte til partigrupper i kommunestyret:
Pr. gruppe i kommunestyret: kr 10.000,Pr. representant i kommunestyret: kr 3.000,Partistøtten utbetales en gang pr. år - innen 1.juli.

7. IKRAFTTREDELSE/ JUSTERINGER
Reglement for godtgjøringer for folkevalgte i Loppa kommune gjelder f.o.m. 01.01.2020.
Dette reglementet erstatter tidligere reglement for folkevalgtgodtgjøringer.
Reglementet evalueres/endres i slutten av hver valgperiode.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

15.11.2019
2019/719-0 I

Saknsnr
66/19

Utvalg
Kommunestyre

Frank Bækken

Møtedato
12.12.2019

Endring av vedtak i kommunestyre, datert 13.12.2018, sak
utvidelse av kai til Bergsfjord Fiskeriservice as
Sammendrag

Det ble under kommunestyre datert 13/12/2019 vedtatt og investere 1,8 millioner kroner i
forbindelse av utvidelse av kai tilhørende Bergsfjord fiskeriservice as.
Gjennom EØS-avtalen er Norge deltaker i det europeiske indre marked. Målet er å sikre
likekonkurransevilkår i et felles marked.
Hovedregelen i EØS-avtalen er at offentlig støtte er forbudt. Dette er inntatt i EØS-avtalen
artikkel 61 og gjennomført i norsk rett.
Hensikten med regelverket er å sikre like spilleregler og like konkurransevilkår for alle
økonomiske foretak i Europa. Reglene om offentlig støtte kan gjeme ses i sammenheng med
reglene om offentlige anskaffelser, idet reglene på mange måter utfyller hverandre.
Støttereglene
oppstiller klare begrensninger i adgangen til å gi økonomisk støtte til et eller flere
foretak som er i konkurranse med andre, mens anskaffelsesreglene i stor grad medvirker til å
forebygge at det offentlige mer indirekte favoriserer ulike foretak gjennom kjøp og
anskaffelser av varer og tjenester.

Administrasjonssjefen forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar i medhold av forvaltningsloven§ 35, omgjøring av vedtak om
investering på kr. 1 800 000,- i forbindelse med utvidelse av kai tilhørende Bergsfjord
fiskeriservice AS. Vedtaket anses ugyldig
Forvaltningsloven
§ 35.(omgjøring av vedtak uten klage).
Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom
a)
b)
c)

Endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser
eller
Underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller
ikke er offentlig kunngjort, eller
Vedtaket må anses ugyldig

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
16/19
57/19
67/19
67/19

04.10.2019
2019/343-0 I
210

Camilla Hansen
camilla.hansen@loppa.kommune.no

Utvalg
Levekårsutvalget
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
21.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
12.12.2019

Regnskapsrapportering 2. tertial
Vedtak i Formannskap - 26.11.2019

Regnskaps- og finansrapporten for 2. tertial tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 26.11.2019
Regnskaps- og finansrapporten for 2. tertial tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget- 21.11.2019
Regnskaps- og finansrapporten for 2. tertial tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sammendrag

Regnskaps- og finansrapport for 2. tertial 2019.
Vakante stillinger og sykefravær har resultert i høyt vikarbruk og overtid innenfor helse og
spesielt sykehjemmet. Dette gjelder først og fremst ulike kompetansestillinger, men vi opplever
jevnlig mangel på personell generelt. For å imøtekomme lovkravet om døgnbemannet
tilstedeværende sykepleiertjeneste, leies det nå inn 3 faste sykepleiere fra vikarbyrå frem til
september. Bemanningen har vært redusert der det har vært mulig vurdert opp mot inngåtte
arbeidsavtaler og forsvarlig tjenesteyting.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:
Arkivref:

Saksnr
69/19
68/19

18.11.2019
2018/333-0 I
150
Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Camilla Hansen
camilla.hansen@loppa.kommune.no

Budsjettreguleringer investeringsbudsjettet

Møtedato
26.11.2019
12.12.2019

Vedtak i Formannskap- 26.11.2019

Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsprosjekter som følger:
Bergsfjord skole:
K 32700.2213.222
K 34290.2213.222
D 39400.2213.222
D 37290.2213.841
Kompetansesenter:
K 32700.2475.381
K 34290.2475.381
D 38100.2475.381
D 39100.2475.381
K 39400.2475.381
D 37290.2475.841
Vannforsyning:
K 32700.4430.345
K 34290.4430.345
D 39100.4430.345
D 37920.4430.841
Avløpsanlegg:
D 32320.4440.353
D 32700.4440.353
D 34290.4440.353
K 39100.4440.353
K 37290.4440.841

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

Kjøp konsulenttjenester
Merverdi utenfor mva-loven
Andre statlige overføringer
Bruk av lånemidler
Bruk av disposisjonsfond
Kompensasjon for merverdiavgift

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

Vedlikehold anlegstj. og nybygg/nyanlegg
Kjøp konsulenttjenester
Merverdi
Bruk av lånemidler
Kompensasjon for merverdiavgift

400.000,100.000,400.000,100.000,-

119.900.000,29.975.000,20.000.000,100.000.000,100.000,29.975.000,-

750.000,188.000,750.000,188.000,-

900.000,600.000,375.000,1.500.000,375.000,-

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:
Arkivref:

18.11.2019
2018/333-0 I
150

Saksnr
68/19
69/19

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Budsjettreguleringer driftsbudsjett

Camilla Hansen
camilla.hansen@loppa.kommune.no
Møtedato
26.11.2019
12.12.2019

Vedtak i Formannskap - 26.11.2019

Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering som følger
Havbruksfond
K 18100.8450.840
D 15400.8450.840

Andre statlige overføringer
Avsetning til disposisjonsfond

1.743.319,63
1.743.319,63

Ymber
K 19050.9000.325
D 15400.9000.325

Aksjeutbytte
Avsetning til disposisjonsfond

1.000.000,1.000.000,-

Eiendomsskatt
K 19400.1102.120.1100 Bruk av disposisjonsfond
D 19400.8001.800
Bruk av disposisjonsfond

168.567,168.567,-

Enstemmig vedtatt.

Sammendrag
Budsjettregulering av midler mottatt fra Havbruksfondet og Ymber

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering som følger
Havbruksfond
K 18100.8450.840
D 15400.8450.840

Andre statlige overføringer
Avsetning til disposisjonsfond

1.743.319,63
1.743.319,63

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Driftsavdelingen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
58/19
71/19
70/19

14.11.2019
2019/708-0 I

UtvalgHovedutvalg for teknisk, plan og næring
Formannskap
Kommunestyret

Kenneth Andre Johannessen
kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no
Møtedato
26.11.2019
26.11.2019
12.12.2019

Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2020
Vedtak i Formannskap - 26.11.2019
1. Vannavgiften økes med 10% hvert år i perioden 2019-2023
2. Avløpsavgiften økes med 10% hvert år i perioden 2019-2023
3. Renovasjonsavgiften økes med 3% hvert år i perioden 2019-2023
4. Slamavgiften økes med 3% hvert år i perioden 2019-2023
5. Feieravgiften økes med 4% hvert år i perioden 2019-2023

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 26.11.2019
1. Vannavgiften økes med 10% hvert år i perioden 2019-2023
2. Avløpsavgiften økes med 10% hvert år i perioden 2019-2023
3. Renovasjonsavgiften økes med 3% hvert år i perioden 2019-2023
4. Slamavgiften økes med 3% hvert år i perioden 2019-2023
5. Feieravgiften økes med 4% hvert år i perioden 2019-2023

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
6.
7.
8.
9.
10.

Vannavgiften økes med 10% hvert år i perioden 2019-2023
Avløpsavgiften økes med 10% hvert år i perioden 2019-2023
Renovasjonsavgiften økes med 3% hvert år i perioden 2019-2023
Slamavgiften økes med 3% hvert år i perioden 2019-2023
Feieravgiften økes med 4% hvert år i perioden 2019-2023

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for
Vann
Avløp
Renovasjon
Slam
Feiing
Perioden 2020-2023

Loppa kommune
Behandlet i kommunestyret den

Kenneth A. Johannessen
Konstituert Teknisk sjef

Innholdsfortegnelse
Generelt................................................................................................................................................... 3
Indirekte kostnader ................................................................................................................................. 3
Kalkulatoriske renter ............................................................................................................................... 3
Beregningsgrunnlag for vann .................................................................................................................. 4
Selvkostfond – vann ........................................................................................................................ 4
Beregningsgrunnlag for avløp ................................................................................................................. 5
Selvkostfond – avløp ....................................................................................................................... 5
Beregningsgrunnlag for renovasjon ........................................................................................................ 6
Selvkostfond – renovasjon .............................................................................................................. 6
Beregningsgrunnlag for slam................................................................................................................... 7
Selvkostfond – slam:........................................................................................................................ 7
Beregningsgrunnlag for feiing ................................................................................................................. 8
Selvkostfond – Feiing....................................................................................................................... 8
Begrepsforklaringer ................................................................................................................................. 9
Definisjon av selvkost: ..................................................................................................................... 9
Indirekte kostnader: ........................................................................................................................ 9
Kapitalkostnader: ............................................................................................................................ 9
Behandling av nye investeringer: .................................................................................................... 9
Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond: ......................................................................... 9

Generelt
Beregningene er gjort i henhold til statens retningslinjer for selvkost. Etter selvkostmetoden skal det
legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter) på
all den kapital som anvendes uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et
eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene for
henholdsvis vann– og avløp, renovasjon og feiing. Etter de statlige retningslinjene for selvkost skal
gebyrinntektene justeres slik at det innenfor en 3-5 års periode skal gå i balanse (selvkostfondene skal
således ikke brukes for å finansiere investeringer).
Det fremgår av retningslinjene for beregning av selvkost at selvkostprinsippet tar hensyn til
tidsriktighet – dvs. at brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere
skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Indirekte kostnader
De indirekte kostnadene er beregnet ut fra følgende grunnlag:

Ressurser av sekretærstilling på drift til adm rutiner tilknyttet
selvkostomr
Ressurser av stillinger på økonomi til bokføring og innfordring
Kostnader til revisjon

Beregning av indirekte kostnader

Årslønn

% fordeling

415000

35 %

Sum per
år
0

450000
513000

15 %
3,4 %

67500
17442

84942

Kostnadene er beregnet per år fra og med 2012 med en prosentvis økning på 3 % per år. Fordelingen
er fordelt prosentvis slik: vann (41 %), avløp (27 %), renovasjon(24 %), slam (3 %) og feiing (5 %).

Kalkulatoriske renter

De kalkulatoriske rentene er beregnet på bakgrunn av bokført verdi på hvert anleggsmiddel per 31.12.
I beregningene benyttes femårig swaprente på 1,69 med et tillegg på 0,5 %. Denne satsen justeres
hvert år.

Beregningsgrunnlag for vann
Vann
Gebyrøkning

10,0 %

Regnskap Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Direkte driftsutgifter
Indirekte kostnader
Avskrivninger
Kalkulatoriske renter
Avsetning til selvkostfond

2 018

2 019

2 020

2 021

2 022

2 023

2 225 138

2 319 169

2 123 000

2 165 460

2 208 769

2 252 945

Sum Kostnader
Gebyrinntekter
Andre inntekter
Bruk av selvkostfond
Sum inntekter
Dekningsgrad
(Over+/underdekning-)

35 124

36 178

37 263

38 381

39 532

40 718

192 256

192 256

192 256

298 506

404 756

511 006

115 374

111 567

107 761

197 029

283 970

368 585

982

33 366

94 179

2 567 892

2 659 170

2 460 280

2 700 358

2 970 394

3 267 433

1 936 791

2 231 701

2 454 871

2 700 358

2 970 394

3 267 433

4 000

2 000

1 940 791

2 233 701

2 454 871

2 700 358

2 970 394

3 267 433

76 %

84 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-627 101

-425 469

-5 409

0

0

0

Det foreslås 10 % økning av vannavgiften perioden fra 2020-2023.
Avskrivningsobjekt for selvkost vann er:
2295017

Garage molovn. Øksfjord

2295019

Vannverk Nuvsvåg

2295020

Vannverk Bergsfjord

2295021

Vannverk Sør Tverrfjord

2295022

Vannverk Sandland

2295023

Vannverk Øksfjordbotn
Vannanlegg Øksfjord

2295039

Prognosen for direkte driftsutgifter er basert i forhold til en lønns- og prisvekst på 3,6 %.
Avskrivning per år i økonomiplanperioden er følgende mht. nye investeringer i perioden:
2020 – kr. 192 256,2021 – kr. 298 506,2022 – kr. 404 756,2023 – kr. 511 006,Selvkostfond – vann
Fondet vil utvikle seg på følgende måte i planperioden:
Kolonne1

2 019
2020
2021
2022
2023

IB Vannfond

Avsetning (+) eller bruk ( )
0
982
34 348

982
33 366
94 179

UB Vannfond

0

0
982
34 348
128 527

Beregningsgrunnlag for avløp
Avløp
Gebyrøkning

10,0 %

Direkte driftsutgifter
Indirekte kostnader
Avskrivninger
Kalkulatoriske renter
Avsetning til selvkostfond
Sum Kostnader
Gebyrinntekter
Andre inntekter
Bruk av selvkostfond
Sum inntekter
Dekningsgrad
(Over+/underdekning-)

Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Regnskap Prognose
2 018
2 019
2 020
2 021
2 022
2 023
1 555 902

1 284 691

1 330 000

1 356 600

1 383 732

22 934

23 622

24 331

25 061

25 812

1 411 407
26 587

182 349

182 349

182 349

288 599

394 849

501 099

69 771

69 675

66 082

155 564

242 719

327 547

73 689

18 272

1 830 956

1 560 337

1 676 451

1 844 096

2 047 113

2 266 640

1 614 993

1 524 046

1 676 451

1 844 096

2 028 505

2 231 356

7 310

3 885

208 653

32 406

18 607

35 284

1 830 956

1 560 337

1 676 451

1 844 096

2 047 112

2 266 640

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0

0

0

0

0

0

Det foreslås en økning på 10% på avløpsområdet perioden fra 2020-2023.
Avskrivningsobjekt for selvkost avløp er:
2295024
2295040
2295025

Avløpsanlegg Nuvsvåg
Avløpsanlegg Øksfjord
Avløpsanlegg SørTverrfjord

Avskrivning per år i økonomiplanperioden er følgende mht. nye investeringer i perioden:
2020 – kr. 182 349,2021 – kr. 288 599,2022 – kr. 394 849,2023 – kr. 501 099,Selvkostfond – avløp
Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:
Kolonne1

2 019
2020
2021
2022
2023

IB Avløpssfond

84 057

51 651
125 340
143 612
125 005

Avsetning (+) eller bruk ( )
UB avløpsfond
(32 406)
51 651
73 689
18 272
(18 607)
(35 284)

125 340
143 612
125 005
89 721

Beregningsgrunnlag for renovasjon
Renovasjon
Gebyrøkning

3,0 %

Direkte driftsutgifter
Indirekte kostnader
Avskrivninger
Kalkulatoriske renter
Avsetning til selvkostfond
Sum Kostnader
Gebyrinntekter
Andre inntekter
Bruk av selvkostfond
Sum inntekter
Dekningsgrad
(Over+/underdekning-)

Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Regnskap Prognose
2 018
2 019
2 020
2 021
2 022
2 023
2 170 862

2 172 000

2 174 000

2 239 220

2 306 397

2 375 588

20 386

20 998

21 628

22 276

22 945

23 633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 372

14 804

15 248

15 705

2 191 248

2 192 998

2 210 000

2 276 300

2 344 589

2 414 926

2 071 071

2 207 014

2 210 000

2 276 300

2 344 589

2 414 927

2 148 441

2 207 014

2 210 000

2 276 300

2 344 589

2 414 927

98 %

101 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-42 807

14 016

0

0

0

0

0

77 370

Det foreslås en økning på 3 % økning av renovasjons avgiften i perioden fra 2020-2023
Renovasjonsordningen ivaretas av Vefas IKS.
I forurensningsloven § 34 (avfallsgebyr) står det: ”Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av
kostnader forbundet med avfallsektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring,
behandling, etterkontroll m.v. kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader
menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn,
motta og/eller behandle etter § 29, § 30 eller § 31 må gebyret ikke overstige kommunens
kostnader”. Videre sier retningslinjene at kommunen kan fremføre et akkumulert over-/underskudd
fra selvkosttjenesten innenfor en 3-5 års periode. Dette danner grunnlaget for fastsetting av
renovasjonsgebyret.
Området skal etter forurensningsloven gå til selvkost, og kommunen har derfor ikke anledning til selv
å finansiere dette. Se ovennevnte § 34: «kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene»
Selvkostfond – renovasjon
Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden:
Kolonne1

2 019
2020
2021
2022
2023

IB renovasjonsfond
0
14 372
29 176
44 424

Avsetning (+) eller bruk ( )
14 372
14 804
15 248
15 705

UB renovasjonsfond
14 372
29 176
44 424
60 129

Beregningsgrunnlag for slam
Slam/Septik
NB! Området skal ha 100% inndekning
Gebyrøkning

Direkte driftsutgifter
Indirekte kostnader
Avskrivninger
Kalkulatoriske renter
Avsetning til
selvkostfond
Sum Kostnader
Gebyrinntekter
Andre inntekter
Bruk av selvkostfond
Sum inntekter
Dekningsgrad
(Over+/underdekning-)

3,0 %

Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Regnskap Prognose
2 018
2 019
2 020
2 021
2 022
2 023
222 918

160 593

260 000

267 800

276 504

285 490

2 548

2 624

2 703

2 784

2 868

2 954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 866

50 242

258 332

213 459

262 703

270 584

279 371

288 444

258 332

213 459

260 000

267 800

275 834

284 109

0

0

0

0

0

0

0

0

2 703

2 784

3 537

4 335

258 332

213 459

262 703

270 584

279 371

288 444

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0

0

0

0

0

0

Det foreslås en økning på 3 % for 2020-2023.

Området skal etter forurensningsloven gå til selvkost, og kommunen har derfor ikke anledning til selv
å finansiere dette. Se ovennevnte § 34: «kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene»
Selvkostfond – slam:
Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden for å redusere økningen av det
beregnede gebyret:
Kolonne1

2 019
2020
2021
2022
2023

IB Slamfondsfond
Avsetning (+) eller bruk ( )
UB Slamfond
64 000
50 242
114 242
114 242
111 539
108 755
105 218

(2 703)
(2 784)
(3 537)
(4 335)

111 539
108 755
105 218
100 883

Beregningsgrunnlag for feiing
Feiing
Gebyrøkning

4%

Direkte driftsutgifter
Indirekte kostnader
Avskrivninger
Kalkulatoriske renter
Avsetning til selvkostfond
Sum Kostnader
Gebyrinntekter
Andre inntekter
Bruk av selvkostfond
Sum inntekter
Dekningsgrad
(Over+/underdekning-)

Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Regnskap Prognose
2 018
2 019
2 020
2 021
2 022
2 023
298 119

300 000

341 176

352 264

363 713

375 533

4 247

4 374

4 506

4 641

4 780

4 923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 640

0

33 121

0

0

0

347 006

304 374

378 803

356 905

368 493

380 457

202 032

150 410

225 000

234 000

243 360

253 094

144 974

149 323

153 803

347 006

304 374

378 803

234 000

243 360

253 094

100 %

100 %

100 %

66 %

66 %

67 %

0

0

0

-122 905

-125 133

-127 363

4 641

Det foreslås en økning på 4 % for 2020-2023.

Kommunestyret i Loppa kommune har vedtatt å inngå brannvern samarbeid med Nord-Troms
Brannvesen AS. Nord-Troms Brannvesen AS har utarbeidet en kalkyle på forventet kostnad for å
utføre feiing i Loppa. Det er beregnet kr. 341 176,- for kjøp av feiertjenesten, som tilsvarer 392
kroner per pipeløp.
Vedrørende feieravgiften er det for budsjettåret 2020 forventet en tilleggsinntekt på kr. 144 000,- for
feiing av Hasvik området. Avtalen løper ut 2020. Prognosene for 2021 til 2023 ser dårlig ut når vi
mister tilleggsinntekten. Det er forventet at kjøp av feiertjenester fra Nord-Troms Brannvesen AS vil
være noe redusert når avtalen med å feie Hasvik området bortfaller. Dette må jobbes videre med i
2020 og klargjøres i budsjettarbeidet opp mot 2021
Selvkostfond – Feiing
Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden:
Kolonne1

2 019
2020
2021
2022
2023

IB Bundet fond feiing Avsetning (+) eller bruk ( )
UB bundet fond feiing
44 000
(4 641)
39 359
39 359
72 480
72 480
72 480

33 121

72 480
72 480
72 480
72 480

Begrepsforklaringer
Definisjon av selvkost:
Selvkost er den mer kostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.
Merkostnader tolkes i denne sammenheng som kostnader til den samlede produksjon av den
aktuelle vare eller tjeneste. Dette omfatter kostnader som er direkte forbundet med framstilling av
en bestemt vare eller tjeneste, men ikke kostnader kommunen ville hatt uavhengig av produksjonen
av den relevante vare eller tjeneste.
Indirekte kostnader:
Dette er kostnader til støttefunksjoner. I beregningen er det tatt hensyn til administrative kostnader
som sekretærfunksjon, regnskap, innfordring og revisjon. Det er i tillegg lagt inn en kostnadsøkning
på 3 % per år.
Kapitalkostnader:
Kapitalkostnad er en avledet kostnad som beregnes som følge av at det enkelte årsregnskap ikke gir
et korrekt bilde av inntjening og kostnad for betalingstjenesten ved en del større anskaffelser. En
forutsetning for å kunne beregne korrekte årlige kapitalkostnader, er at slike anskaffelser er definert
og avgrenset fra øvrige anskaffelser. Dvs. de kostnadene ved anleggsmidler som brukerne av
betalingstjenester drar nytte av over flere år (varige driftsmidler) bør fordeles over et tilsvarende
antall år. Definering av varige driftsmidler skjer i henhold til god kommunal regnskapsskikk (GKRS).
Årlige kapitalkostnader består her av to elementer:
•
•

Avskrivninger, dvs. forringelsen av verdien på ett anlegg ut fra slitasje
Kalkulatoriske renter, dvs. den avkastningen kommunen kunne fått ved å plassere penger
tilsvarende investeringsbeløpet i markedet.

Behandling av nye investeringer:
Ved nyinvesteringer tas anleggsmidlet med i avskrivningsgrunnlaget senest fra og med året etter at
bygget/anlegget er tatt i bruk.
Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond:
Kommunen kan framføre et over-/underskudd fra selvkosttjenesten til senere år (innenfor et femårs
perspektiv). I praksis må dette skje gjennom avsetning til ett bundet selvkostfond. Selvkostfondets
funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile.
I år ved underskudd blir dette ført som en negativ post i kommunens balanseregnskap, og vil da
motskrives i år hvor området går med overskudd. Tidligere år har underskudd på selvkostområdene
blitt belastet kommunens årsresultat. Denne praksis kan endres i medhold av retningslinjer fra
kommunal- og moderniseringsdepartementet. (februar 2014,H-3/14), hvor kommunene gis
anledning til å fremføre underskudd.
Selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet. Brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte
av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.
Investeringskostnadene må fordeles jevnt over investeringens levetid, jf. kapitalkostnadene.
Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte av selvkostfondet.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Driftsavdelingen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
59/19
70/19
71/19

14.11.2019
2019/709-0 I

Utvalg
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Formannskap
Kommunestyret

Kenneth Andre Johannessen
kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no
Møtedato
26.11.2019
26.11.2019
12.12.2029

Påvirkbare egeninntekter 2020 - Driftsavdelingen
Vedtak i Formannskap - 26.11.2019
Gebyrer som ikke berører selvkostområder, økes med 3%
Leie av personell økes til følgende satser:
- Leie av servicemedarbeider kr. 700 eks. mva. pr. time
Leie av ingeniør kr. 1000 eks. mva. pr. time
Ved utleie av personell på overtid, dekkes overtidstillegget av leier.

For utleie av maskiner og utstyr økes prisene slik at avdelingen får en økt inntjening på slik
utleie.
Enstemmig vedtatt

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 26.11.2019
Gebyrer som ikke berører selvkostområder, økes med 3%
Leie av personell økes til følgende satser:
Leie av servicemedarbeider kr. 700 eks. mva. pr. time
Leie av ingeniør kr. 1000 eks. mva. pr. time
Ved utleie av personell på overtid, dekkes overtidstillegget av leier.

For utleie av maskiner og utstyr økes prisene slik at avdelingen får en økt inntjening på slik
utleie.
Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Gebyrer som ikke berører selvkostområder, økes med 3%
Leie av personell økes til følgende satser:
Leie av servicemedarbeider kr. 700 eks. mva. pr. time
Leie av ingeniør kr. 1000 eks. mva. pr. time

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Oppvekst- og kulturavdelingen

Dato:
Arkivref:

26.09.2019
2019/596-0 I

Saknsnr
12/19
17/19
73/19
72/19

Utvalg
Eldreråd
Levekårsutvalget
Formannskap
Kommunestyre

Liv Beate Karlsen
liv.b.karsen@loppa.kommune.no
Møtedato
19.11.2019
21.11.2019
26.11.2019
12.12.2019

Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2020
Vedtak i Formannskap - 26.11.2019
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst- og
kultur:
1.

Barnehagesatsene settes til kr 1500,- pr mnd i 2020
Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i
forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Loppa
kommune følger de nasjonale satsene.

Alternativer
33 - 42,5 t/uke
25 -32 t/uke
17 -24 t/uke
1 - 16 t/uke

Inntekt over kr.

Inntekt inntil kr.

Kr. 100,- pr. time
Kr. 200,- pr. dag

Kr. 100,- pr. time
Kr. 200,- pr. dag

Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som tidligere vedtatt. Det gis 30%
søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. ham. Det yngste barnet står
på hel sats. Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.
2. Foreldrebetaling for SFO settes til kr 1000,- pr mnd i 2020

Høgtun sfo
Dagsbetaling

Inntil 30 plasser
Kr. 300,- pr. dag

Skoleåret, før og etter skoletid

3.

Kulturskolens egenandel økes med ca. 3% fra kr. 1 610,- pr. aktivitet til kr. 1 660,- pr.
aktivitet. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn.

4.

Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter: Leiesatsene
økes til kr. 1.300,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter
vedkommende er med på ( kr. 1.200,- i 2019). Egenbetaling gymsal/svømming kr 60,- pr
enkelt time. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. anbefaling fra Norges Idrettsforbund.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Helse- og sosialetaten

Dato:
Arkivref:

12.11.2019
2019/707-0 I
150

Saknsnr
13/19
18/19
72/19
73/19

Utvalg
Eldreråd
Levekårsutvalget
Formannskap
Kommunestyre

Kirsti Olafsson Pedersen

Møtedato
19.11.2019
21.11.2019
26.11.2019
12.12.2019

Påvirkbare egeninntekter 2020 - Helse og omsorg
Vedtak i Formannskap - 26.11.2019
Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht. Forskrift om
egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon:

Langtid

Kr 0
Reguleres etter inntekt

fra 01.01.20
fra 01.01.20
fra 01.01.20

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon:
Prakt"ISkb"1stand T1me1ønn kr 364 G runn be 1,øpet.1 tioileetryg1den (G). pr 01 05 19 kr 99 858
Husstandens netto inntekt:
Maksimal månedspris:
Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20
Under 2 G (0-199 716)
2 G-3 G (199 717-299 574)
Kr 884
Kr 1 693
3 G-4 G (299 575-399 432)
Kr 2 507
4 G - 5 G (399 433 - 499 290)
Over 5 G (> 499 290)
Kr 3 395
Egenandel ved helsestasjonstjenester:
Vaksinas·on utenom barnevaksinas·onspro rammet:
Konsultasjon
Barn og
og annet
Voksne
studenter
Familie

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Driftsavdelingen

Dato:
Arkivref:

Saknsnr
1/19
78/19
74/19

26.11.2019
2019/736-0 I

Kenneth Andre Johannessen
kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no

Utvalg
Loppa Havneutvalg
Fonnannskap
Kommunestyre

Møtedato
26.11.2019
26.11.2019
12.12.2019

Havneregulativ Loppa havnedistrikt 2020
Vedtak i Formannskap - 26.11.2019

Vedlagte forslag vedtas som havneregulativ for Loppa havnedistrikt 2020
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Loppa Havneutvalg - 26.11.2019

Vedlagte forslag vedtas som havneregulativ for Loppa havnedistrikt 2020
Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag vedtas som havneregulativ for Loppa havnedistrikt 2020

Vedlegg:
Forslag til havneregulativ for Loppa havnedistrikt 2020

Saksutredning:

Adgangen til å kreve inn anløpsavgifter er hjemmelet i lov 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann §

25. Videre gir forskrift fra Fiskeri- og kystdepartementet 2010-12-20-1762 bestemmelser i
forhold til avgiftens størrelse. I forskriftenes § 3 er det anført hva kommunen skal bruke
anløpsavgiften til. Anløpsavgiften skal følge prinsippet om selvkost. Og skal dekke
kommunens sine kostnader ved utøvelse av tilsyn og offentlig myndighet med hjemmel i
Havneloven, samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunes

Loppa kommune

Parkveien 1-3
9550 Øksfjord
Tel. 78 45 30 00
www.loppa.kommune.no

Havneregulativ
Loppa kommune
2020

Dra på Lopphavet – et hav av muligheter
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1.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1.1

Formål

Havneinntektene skal bringe til veie de midler Loppa Havn trenger til administrasjon, drift,
vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg og installasjoner m.v. Basis for avgiftene skal være
Loppa Havn sine kostnader og utgifter.

1.2

Hjemmel

Avgiftene er fastsatt etter lov om havner og farvann av 17.april 2009 nr.19, spesielt viktig er §§ 8,25,
42. Og forskrift av 20.12.2010 nr. 1762 om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgift.

1.4

Avgiftsområde

Avgiftsområdet er Loppa kommune sitt sjøområde.

1.5

Innkreving av vederlag

Vederlag kreves opp innenfor avgiftsområdet. Det skal betales vederlag for alle offentlige kaier og
arealer som eies av Loppa kommune. Oppkreving og beregning skal være i samsvar med dette
regulativ.

1.6

Regulering av takster m.v.

Havnevederlagene gjelder i budsjettåret. Disse skal ikke forhøyes i perioden med mindre det oppstår
vesentlig endrede forhold som kan føre til at det oppstår underskudd.

1.7

Opplysningsplikt for havnebrukere og private kaieiere

Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi havnevesenet de opplysninger som er nødvendig for å
beregne og innkreve avgiftene.
Rapportering av godsmengde over offentlige og private kaier skal foretas fortløpende for hvert anløp,
og senest 5 virkedager etter skipets avgang. Opplysningene skal oversendes Loppa kommune på dertil
bestemt skjema. Skjemaet skal innholde opplysninger om mengde av hvert enkelt vareslag losset og
lastet, lastebærere samt laste- og lossehavn.
Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi Loppa kommune de opplysninger som er nødvendig for
havnens planlegging og drift.
Hjemmel for ovennevnte opplysningsplikt er Havneloven § 5 og statistikkforskriften §§ 2 og 3

1.8

Innkreving av varevederlag

Ved bruk av Loppa kommunes kaier, arealer og innretninger, kan havnestyret pålegge skipsekspeditør,
agenter eller megler å oppkreve varevederlag på vegne av Loppa Havn mot særskilt godtgjørelse.

1.9

Ikrafttredelse, opphevelse

Havneregulativet for Loppa kommune trer i kraft fra 01.01.2020, jf vedtak av xxxx
Alle priser i regulativet er eksl.mva.

Havneregulativ
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2.

HAVNEAVGIFTER

2.1.1

Anløpsavgift.

Et hvert fartøy som er betalingspliktig jf. Loppa kommunes anløpsforskrift, skal betale anløpsavgift pr
BT etter følgende satser:
Brutto tonn
0-300
300-600
600-2000
2000-4000
>4000

2.1.2

Avgift pr BT

0,3
0,2
0,15
0,1
0,05

Sum

90
60
210
200

Akk sum
90
150
360
560

Anløpsavgiftene erlegges etter følgende kriterier

Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn,
erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn.

3.

HAVNEVEDERLAG

Vederlag kreves inn med hjemmel i havne- og farvannslovens § 42, 4. ledd: «Den som tilbyr
havne- og transporttjenester fastsetter pris og andre forretningsvilkår»

3.1
Vederlag for bruk av kaier
Alle fartøy skal betale vederlag pr BT etter følgende satser når de benytter kommunal kai.
3.1.1

Beregningsgrunnlag for vederlag for bruk av kaier

Brutto tonn
0-300
300-600
600-2000
2000-4000
>4000

Kaivederlag Sum
330
1,02
285
0,95
1190
0,85
1500
0,75

Akk sum
330
615
1805
3305

0,65

Minstesats kaivederlag er kr 200 pr døgn

3.1.2

Vederlag for bruk av kaier erlegges etter følgende kriterier

Vederlag for bruk av kaier svares pr. påbegynt døgn (liggetid). Liggetiden regnes fra fartøyet legger til
og inntil det går fra kai. Det betales dog alltid vederlag for bruk av kaier for minst ett døgn.
Overskytende del av døgn på 6 timer og eller mer regnes for 1 døgn.
For fartøy som etter ordre fra havneoppsynet må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og
deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien.
Et fartøy som fortøyer på siden av et annet fartøy som ligger ved kaien, skal betale vederlaget som om
skipet var fortøyd til kaien.
Et fartøy som ved bruk av andre fartøy laster, losser eller befordrer passasjerer skal betale vederlaget
som om skipet var fortøyd til kaien (tenderbåt engelsk utility vessels).
Havneregulativ
Loppa havnedistrikt
2020
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3.2

Varevederlag

3.2.1

Beregningsgrunnlag for varevederlag

Varevederlag kreves opp og gjelder varer som losses eller lastes over Loppas sine kaier.
Beregningsgrunnlaget for varevederlag er varens brutto vekt i metrisk tonn inkludert emballasje.
Volumgods regnes om til vektenhet, 2,0 m3 = 1 tonn, dog aldri mindre enn varens vekt.

3.2.2

Regulativ for varevederlag

Regulativet for beregning av varevederlag framgår av tabellen nedenfor.
Regulativ for varevederlag

Varevederlag (kr)

Alle stykkgodsvarer
Bulkgods som ikke er
spesifisert nedenfor

20.- kr pr. tonn
8.- kr pr. tonn

a. Med Stykkgods menes gods som er emballert, palletert, stuet i containere, eller enheter stuet
løst i lasterom.
b. Med Bulk menes bulkgods (tørt eller flytende) som er uemballert og løst stuet direkte i
lasterom.

3.2.3

Kriterier for beregning av varevederlag

a. Varevederlag gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen og som føres over
Loppas offentlige kaier.
b. Varer som ankommer havnen med fartøy og videresendes med fartøy, ilegges varevederlag
ved inngående. For varer som videresendes til utlandet ilegges i stedet varevederlag ved
utgående.
c. Varevederlag erlegges også varer som overføres et fartøy til et annet uten å passere
kaianlegget, hvis et av fartøyene ligger ved en offentlig kai. Vederlaget oppkreves med 1/3 av
hva som er bestemt for varer som føres over kaien.
d. Varevederlag for inngående varer påhviler varemottaker, og for utgående varer påhviler
avgiften den som sender varene.
e. Transportoperatører, meglere og ekspeditører plikter fortløpende å oversende oppgaver over
lastemengde for hvert skipsanløp på dertil bestemt skjema. Oppgavene skal innholde
opplysninger om mengde av de forskjellige vareslag, lastebærere samt laste- og lossehavn.

3.2.4

Fritak for varevederlag

a. Passasjerers bagasje.
b. Proviant, olje og skipsfornødenheter til eget bruk

3.3

Vederlag overliggende varer

Varer eller gods må bare legges på de steder som havnevesenet anviser. Varer som losses på
havnevesenets arealer eller kaier eller innlegges i dets skur, kan ligge avgiftsfritt i 48 timer fra den tid
skipet har avsluttet lossingen.
Tillater havnevesenet at varene ligger lengre enn 48 timer, betales for den overstigende tid en
opplagsavgift jfr. Leie av utelager 3.7.
Er varene ikke hentet innen overnevnte 48 timer, kan havnevesenet la dem transportere vekk til
mottakeren for dennes regning og risiko. Blir slike varer ikke hentet innen 3 måneder, kan
havnevesenet selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring.
Havnevesenet er uten ansvar for varer som er henlagt på dets arealer, kaier eller skur.

Havneregulativ
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3.4

Renovasjon

Alle fartøyer skal betale vederlag for havnevesenets renovasjonsordning etter følgende satser:

Intervall/br.tonn

Regulær trafikk
avgiftssats (kr)

0-300
300-600
600-2000
2000-4000
>4000

50
70
100
155
500

Fartøy med behov for ekstra container betaler etter regning pr. tonn kr. 4 371,-.

3.5

Vann

For fylling av vann betales Kr. 20.00 pr. tonn uten merverdiavgift. Til/fra kobling Kr. 93,00 som
tillegg til forbrukt vann.

3.6

Strøm

Strøm fra havnevesenets strømforsyninger Kr. 2,- pr. kWh. Til/fra kobling kr. 91.- som tillegg til
forbrukt energi.
For fartøy som benytter Vassdalen industrikai er satsene:
Fartøy over 15 meter, påkobling inkludert første døgn kr 300, der etter kr 300/døgn
Fartøy under 15 meter, påkobling inkludert første døgn kr 150, der etter kr 150/døgn

3.7

Leie av utelager

For utelagring betales følgende vederlag:

Intervall

1 år
½ år
1 dag

Regulær trafikk
avgiftssats kr/m2

49
30
5

Havnevesenet er uten ansvar for de varer som ligger på utelageret.

3.8

Flytebrygger (marina)

Alle fartøyer skal betale vederlag for havnevesenets flytebrygger (marina) etter følgende satser:
Regulær avgiftssats pr år (kr)

Fartøy inntil 7 meter
Fartøy mellom 7-10 meter
Fartøy mellom 10-13 meter

6116
9590
13425

Havneregulativ
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Sommerplasser videreføres i 2020 i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord med en pris kr. 4200,-

Leiesatser for båter/gjestebåter inntil 13 meter kr 130,- pr døgn. For liggeplass utover en uke
kr 550,- pr uke. Liggetid over 6 timer regnes ett døgn
3.9

Prioritet
1. For fast plass i faste kommunale kaier skal registrerte fiskefartøy ha
førsteretten. Førsteretten innebærer at fiskefartøy også kan fortrenge andre
tildelte plasser som beskrevet i punktene 2-4 under.
2. Ved tildeling av fast ledig båtplass har næringsutøvere for båtutleie
firmaregistrert i Loppa kommune fortrinnsrett for tildeling av båtplass foran
innbyggere folkeregistrert bosatt i Loppa kommune. Sist nevnte næringsgruppe
kan også fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Loppa
kommune.
3. Innbyggere folkeregistrert bosatt i Loppa kommune har fortrinnsrett til å få
tildelt liggeplass for båt. Folkeregistrerte bosatte i Loppa kommune kan
fortrenge andre tildelte plasser til ikke registrerte innbyggere i Loppa.
4. Ved overdragelse av båt som har fast liggeplass må ny eier som ønsker båtplass
søke på ordinært vis, og må undergis prioriteringsbestemmelsene.

3.10 Prosedyre for å velge ut leietakere som må gir fra seg plass i småbåthavnene
Loppa Havneutvalg vedtok 25.10.16 følgende prosedyre for å velge ut de som må gi fra seg
plass i småbåthavnene:
1. Utvelgelsen tar utgangspunkt båtstørrelsen til prioriterte søkere.
2. De som leier plasser som passer til båtstørrelsen til prioriterte søkere er med videre i
utvelgelsen.
3. Av disse vil den som ikke er prioritert leietaker og som har minst ansiennitet i havna
måtte vike plass, og sies opp.

3.11

Oppsetting av båter

Vinterlagring av båter på land koster kr 1575, - pr. sesong.
En sesong varer fra båten settes på land om høsten, og utløper 31. mai neste år
3.12 Rabatter
Rådmannen kan fastsette rabattordninger ved inngåelse av fastprisavtaler

4.SAKSBEHANDLINGSGEBYRER
-For tiltak som anses ”enkel” flytekai kr. 3 500.-Tiltak som krever befaring pris kr. 5 500.-Forhåndsmøte betales ett gebyr kr. 1 000.-Oppfølgning av tiltak som utføres i strid med tillatelsen skal det betales et gebyr etter medgått
tid kr. 600.- pr.time, og minimums gebyr settes til kr. 2 000.Havneregulativ
Loppa havnedistrikt
2020
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5.ISPS.
Innleid vakthold for ISPS fartøy under havneopphold belastes rederiet etter faktiske kostnader.
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LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Økonomiavdelingen

Dato:
Arkivref:

Saksnr

13.11.2019
2019/694-0 I
150

Camilla Hansen
camilla.hansen@loppa.kommune.no

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalget
Eldreråd
Levekårsutvalget
Administrasjonsutvalget
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Formannskap
Kommunestyre

14/19
19/19
2/19
60/19
74/19
75/19

Møtedato
19.11.2019
21.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
12.12.2019

Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023
Vedtak i Formannskap - 26.11.2019

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vedtas som rådmannens forslag, med følgende
endringer:

1.
Etater

Budsj.2019

Budsj.2020

Endring

Sentraladministrasjon

17 557 000

18 479 000

922000

Oppvekst og kulturetaten

19 100 000

20 574 000

1474000

Helse og omsorg

47 710 000

50 641 000

2 931 000

Driftsavdelingen

6 600 000

8 251 000

I 651 000

90 967 000

97 945 000

6 978 000

Sum Etater

Merkostnadene, kr. 1 650 000,-, dekkes av fritt disposisjonsfond.
2. Økning i driftsrammen med 300 000,- i sentraladministrasjonen benyttes slik:
a. Kompetansepotten økes med 200 000,- fra 200 000,- til 400 000,b. Kursutgifter økes med til sammen 100 000,-. Administrasjonssjefen fordeler beløpet
mellom etatene etter behov.
3.

Økning
a.
b.
c.

4.

Økning i driftsrammen med 250 000,- i driftsetaten benyttes slik:
a. Sommerjobb for ungdom med bostedsadresse i Loppa kommune opprettholdes i 2020.
Kostnad: 200 000,-

i driftsrammen med 1 100 000,- i oppvekst- og kulturetaten benyttes slik:
Gratis skolemat i grunnskolen i 2020. Kostnad: 250 000,Full pris barnehage kr. 1 500,-, full pris SFO kr. 1 000,-. Kostnad: 800 000,Gratis leie av samfunns- og grendehus. Kostnad: 50 000,-

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

15.11.2019
2019/721-0 /

Saknsnr
75/19
76/19

Utvalg
Formannskap
Kommunestyre

Solbjørg Irene Jensen
solbjorg.jensen@loppa.kommune.no
Møtedato
26.11.2019
12.12.2019

Reglement for kommunestyret i henhold til ny kommunelov
Vedtak i Formannskap - 26.11.2019

Forslag til reglement for kommunestyret gjeldende for valgperioden 2019-2023 vedtas.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Formannskap- 26.11.2019
Cato fikk permisjon og fratrådte før sakens behandling.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Forslag til reglement for kommunestyret gjeldende for valgperioden 2019-2023 vedtas.

Vedlegg:

Forslag til reglement for kommunestyre gjeldende for valgperioden 2019-2023.
Reglement for kommunestyre vedtatt 1.09.2016.

Saksutredning:

Høsten 2019 gjeldende fra konstituerende møte i kommunestyret den 28.oktober 2019 ble store
deler av den nye kommuneloven trådt i kraft. Deriblant kapitlene som gjelder folkevalgte,
ordfører, valg til folkevalgte organer, rettigheter og plikter for folkevalgte og saksbehandling i
folkevalgte organer.
Dette medfører at Loppa kommune også må endre vårt reglement gjeldende for ny valgperiode.

REGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNESTYRE
Revidert av kommunestyre ........

§ 1 Valg og sammensetning (omskrevet)
Kommunestyret består av 15 representanter med vararepresentanter.
Kommunestyret velges for fire år av kommunens stemmeberettigede innbyggere.
Det vises til kommunelovens§ 7-1 vedr. konstituerende møte i kommunestyret,
herunder valg av formannskap, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg for den
nye valgperioden.
I det konstituerende møte bør det også velges medlemmer av andre folkevalgte
kommunale organer og ledere for disse organene, men det er ikke et lovkrav at
disse valgene blir gjennomfør i dette møtet.
Kommunestyret trer i funksjon fra det konstituerende møte.
Ved uttreden og fritak vises det til kommunelovens§ 7-9, ved opprykk, nyvalg og
suppleringsvalg til kommunelovens§ 7-10, ved suspensjon o.l. til kommunelovens§
7-11.
Permisjon
Etter søknad kan utvalgets medlemmer innvilges permisjon fra vervet i en periode på
inntil 1 år hvis lovens vilkår for permisjon er oppfylt. Slik søknad avgjøres av ordføreren.

§ 2 Kommunestyrets hovedarbeidsområde
Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele
kommunens virksomhet.
Kommunestyre skal avgjøre saker som gjelder:
- Hovedtrekkene i kommuneorganisasjonen - både politisk og administrativ struktur
(dvs. endringer på tvers av sektorer- og stabsgrense)
- Budsjett og økonomiplaner og vesentlige endringer i disse
Endringer som alltid vil være k-sak er f.eks.:
- Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at uforutsette utgifter
inntreffer.
- Endringer innenfor h.kap. 1.8 Skatter/rammeoverf. og h.kap. 1.9 Renter/avdrag/finans.
- Forskyvning av midler mellom tjenesteområdene ..
- Når forhold som angår investeringsbudsjettet må justeres som feks.:
- behov for endring av investeringsrammen
- behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet
- ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale bolig
- ved vesentlige overskridelser på prosjekter
- ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter
- Likviditetsproblemer

- Regional planstrategi/plan, Kommuneplaner og Reguleringsplaner osv.
- Langtidsplaner, utbyggingsoppgaver, langtidsbudsjetter og boligbyggeprogrammer, samt
andre planer og tiltak av overordnet betydning
- Kommunestyre forvalter kommunens eierskap i bedrifter/selskaper ved å gi
instrukser/signaler til sine representanter i eierorganet.
- Regnskap og årsmeldinger/ resultatvurderinger
- Kommunestyrets egen saksbehandling
- Godtgjørelse til folkevalgte
- Opprette «folkevalgte organ» og «andre kommunale organ», jf. Kommuneloven § 5-1
andre ledd og § 5-2 andre ledd, samt velge nytt medlem ved fritak fra verv
- Fastsette avgifter/ gebyrer og forskrifter/vedtekter
- Tilsetting av administrasjonssjef
- Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert til formannskapet,
andre utvalg eller administrasjonen.
- Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som er av prinsipiell betydning, dersom
ikke kommunens syn klart framgår av gjeldende kommunale reglement.

§ 3 Forberedelse av saker for kommunestyret
Administrasjonssjefen har ansvaret for at sakene er forsvarlig forberedt før de legges frem
for kommunestyret. Administrasjonen viadministrasjonssjefen forbereder og avgir
innstilling i de saker som skal til kommunestyret.
Saksforberedelsen i Loppa kommune skal bygge på prinsippet om fullført saksbehandling.
Det vil si at saken presenteres ferdig utredet med (a) forslag til vedtak i avgjørende organ
allerede når saken blir lagt frem for første gang til behandling i et folkevalgt organ. (nytt
avsnitt)

Administrasjonen v/ administrasjonssjefen har ansvar for å legge fram drøftingssaker og
orienteringssaker til kommunestyret.
Det gjelder egne regler i saker fra kontrollutvalget som skal behandles i kommunestyret, jfr.
Kommuneloven § 23-5:
«Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I saker som
skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg
før kontrollutvalget behandler saken» og § 23-7 andre ledd:
«Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet
og at utvalgets vedtak blir iverksatt».
Formannskapet legger fram forslag i saker om bevilgninger, jfr. økonomiplan og
årsbudsjett, i kommuneplansaker, når lov ellers påbyr det, i alle større og viktige saker - så
langt dette ikke er lagt til annet folkevalgt organ - og i saker som kommunestyret for øvrig
krever greid ut av formannskapet. I tilrådningen skal en kort og oversiktlig gjøre rede for
sakens gjenstand. Der skal gis forslag til vedtak, dette kreves dog ikke når saken gjelder
valg eller ansettelse.
Innstillinger sendes på e-post til kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer,
administrasjonssjefen og kommunerevisjonen.(omskrevet)
Fra samme tid får pressen og andre interesserte innstillingene via kommunens hjemmeside,
dog ikke dem som ordføreren har unntatt offentlighet i henhold til lov om offentlighet i

§ 6 Kommunale tjenestemenns deltakelse i møtet.
Administrasjonssjefen tar del i kommunestyremøtene med talerett, men uten stemmerett.
Assisterende administrasjonssjef og sektorledere og andre eventuelle sakkyndige tar del i
møtet når administrasjonssjefen finner dette ønskelig av hensyn til sakens opplysning.
Disse kan gi opplysninger og redegjørelser, men har for øvrig ikke anledning til å ta del i
forhandlingene.
§ 7 Møteleder. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt.
Ordføreren eller varaordføreren er møteleder. Dersom begge har forfall velges en
særskilt møteleder ved flertallsvalg. Jfr. kommuneloven§ 11-2 3.ledd.
I tillegg til møteleder skal det være en nestleder som kan bistå lederen under
gjennomføringen av møtet. Ved forfall vil slik nestleder bli valgt ved flertallsvalg.
(omskrevet)

Møtet holdes for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller
vedtak etter kommunelovens§ 11-5. Med åpne møter menes i denne forbindelse åpne for
presse og publikum.
Hvis noen ber om det, og hvis det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet,
skal møtelederen gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne
møter, jfr kommunelovens§ 11-6. (omskrevet)
Lukking av møte skal skje med hjemmel i§ 11-5 andre til fjerde ledd. Avgjørelsen om
lukking av et møte må gjøres av hele organet, og ikke bare av møtelederen. Organet og
møtelederen kan avgjøre at drøfting om lukking eller ikke, skal være lukket, men
avstemmingen skal alltid holdes for åpne dører. (omskrevet)
Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er underlagt
taushetsplikt etter lov.
Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven§ 11-5, plikter de folkevalgte
å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. (omskrevet)
Medlemmer av kommunestyret skal undertegne taushetserklæring når de får innsyn i
taushetsbelagte opplysninger.
I tråd med eksisterende praksis skal taushetsbelagte dokumenter som utsendes/ omdeles i
møte trekkes inn når saken er behandlet.

§ 8 Møtets åpning.
På det tidspunkt møtet etter innkallinga skal starte, skal det foretas navneopprop. Er det
lovmessige minste antall til stede, erklærer ordføreren møtet for satt.
Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate
salen for kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen.

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet melder seg til møtelederen før de
tar sete.
§ 9 Rekkefølgen for behandlingen av sakene. Sak som er tatt opp til
behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen.
Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder eventuelle tilleggssaker, spørsmål om
forfall og prosessuelle forhold etc skal behandles først. (omskrevet)
Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen, og i den orden de er nevnt der.
Interpellasjoner og spørsmål behandles etter de øvrige saker uten hensyn til mulig
nummerorden på innkallingen. Kommunestyret kan vedta annen rekkefølge.
Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning,
eller kommunestyret med alminnelig flertall vedtar å utsette forhandlingene om den.
Sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyremøtet for realitetsbehandling
kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen
setter seg mot at den avgjøres, jfr. kommunelovens§ 11-3.
Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på
saklisten. Skriftlige spørsmål skal protokolleres.
Inhabilitetsspørsmål behandles i tilknytning til den enkelte sak.

(ny setning)

§ 10 Inhabilitet
Den som etter kommunelovens§ 11-10 med henvisning til Forvaltningsloven Kap II
er inhabil i en sak, skal ikke ta del i behandlingen av saken. Vararepresentant skal
innkalles så langt dette er praktisk mulig.
Folkevalgte er selv ansvarlig for å vurdere sin egen habilitet ved behandling av saker i
politiske organ.
Når et kommunestyremedlem vet at han/hun er inhabil eller at det kan reises tvil om
vedkommende habilitet, bør vedkommende snarest mulig etter at innkalling er mottatt,
melde fra til sekretariatet slik at varamedlem kan varsles og innkalles.
Dersom et medlem eller møtende varamedlem i kommunestyret anser seg som inhabil i
en sak til behandling under møtet, skal vedkommende straks underrette møteleder om
dette.
Møteleder skal i forkant av saksbehandlingen av selve saken ta opp til drøfting og
votering om vedkommende skal erklæres som inhabil i saken. Ved behandling av
spørsmål om inhabilitet skal representanten fratre.
Dersom møteleder og/eller administrasjonen mener at et medlem er inhabil i en sak skal
det gis beskjed om dette i god tid før møtet til den dette gjelder og gruppeleder slik at
varamann kan innkalles.

rekke opp hånden. Når møtelederen bestemmer det eller et medlem krever det, holdes
kontraprøve ved at deretter de som stemmer for forslaget, reiser seg eller rekker opp
hånden.
c.
Ved valg og vedtak om ansettelse er det adgang til å stemme blankt. Det kan for
eksempel gjennomføres ved at man ikke viser stemmetegn (rekker opp hånden) for noen
av kandidatene til et verv, eller at det stilles spørsmål om noen stemmer blankt, og de
som stemmer blankt da gir stemmetegn. (omskrevet pga. lovend1ing)
For øvrig gjelder kommuneloven § 7-8 om flertallsvalg. (ny setning)
Ved like stemmetall i andre saker enn valg er møtelederen sin stemme avgjørende.
Ved behandlingen av økonomiplan og årsbudsjett gjelder bestemmelsene om
avstemning i KL § 11-9 tredje ledd.

§ 19 Interpellasjoner og spørsmål
Utenom de saker som er oppført på innkallingen til kommunestyremøtet, kan medlemmer
og varamedlemmer som påregner å delta i vedkommende møte, stille forespørsler
(interpellasjoner og spørsmål) til ordføreren, jfr. kommuneloven § 11-2 siste avsnitt.
Slike forespørsler kan ikke ventes besvart uten at de skriftlig er anmeldt (innkommet) til
politisk sekretariat innen 7 virkedager før påfølgende kommunestyremøte. Slike
forespørsler kan ordføreren enten besvare selv, eller la en annen f.eks.
administrasjonssjefen, besvare.
Forespørslene kan rettes enten som interpellasjoner eller spørsmål.
Forespørsler som angår prinsipielle spørsmål behandles som interpellasjoner, mens
forespørsler som gjelder helt konkrete forhold, behandles som spørsmål. Ordføreren
avgjør etter samråd med spørrerne om en forespørsel betraktes som interpellasjon eller
som et spørsmål.
Forslag som fremsettes i forbindelse med en slik forespørsel, kan ikke avgjøres i samme
møte såfremt ordføreren eller en tredjedel av de møtende motsetter seg dette.
a) Interpellasjon
Interpellasjon sendes ut som sak ev. tilleggssak før kommunestyrets møte.(ny setning)
Ved behandlingen av interpellasjoner kan interpellanten, ordføreren og den som
besvarer spørsmålet, om dette er en annen enn ordføreren, få ordet 2 ganger.
For øvrig skal ingen ha ordet mer enn 1 gang. Taletiden ved behandlingen av
interpellasjoner bør avgrenses til 5 minutter for første innlegg for interpellanten og den som
svarer på interpellasjonen. ellers bør taletiden settes inntil 3 minutter. Behandlingen av
interpellasjoner bør ikke vare mer enn maksimum 30 minutter.
b) Grunngitte spørsmål
Ved behandling av spørsmål kan spørreren og den som svarer ha ett innlegg hver som

b) Innbyggerdeltakelse
Kommuneloven§ 12-1.
1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens
eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta
stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er
300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller
fylkestinget tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens
virksomhet.
2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det
er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse
med pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Initiativtakerne skal informeres om de
avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.
3. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har
a) samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller
b) samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet
av valgperioden. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget
omfattes av bokstav a eller b.
4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i
kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre
regler.

§ 22 Orden i salen og bygningen.
Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen ellers.
Møtelederen skal således se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis
tilhørerne (publikum) ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene
eller for øvrig opptrer på en måter som strider mot god orden, kan møtelederen la
tilhørerplassene rydde eller vise vedkommende tilhørere ut.
Tegninger, tabeller eller lignende må ikke være anbrakt eller anbringes i salen under
møtene, med mindre møtelederen eller i tilfelle kommunestyret samtykker.

§ 23 Bokføring av forhandlingene
Kommunestyret fører bok for møtene sine, jfr. kommuneloven§ 11-4.
I møteboka føres inn for hvert møte, møtested og tid, innkallingen og fraværende
representanter og møtende vararepresentanter. Trer noen fra eller trer noen til under
forhandlingene, bokføres dette slik at en av møteboken sammenholdt med
medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.
For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene og at vedtakene
gjøres etter rett fremgangsmåte. (fjernet setning)
Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret og slik at en kan se hva saken gjelder.

Under hver sak bokføres de forslag som blir satt frem, bortsett fra de forslag
vedkommende sakens realitet som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning.
Der hvor vedtakene ikke er enstemmige angis det i protokollen hvorledes representantene
gjennom partitilknytning stemte. (ny setning)
Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører eller at et
medlem er inhabilt skal avgjørelsen og lovhjemmelen for avgjørelsen fremgå av
protokollen.
Eventuell protokolltilførsel må varsles før man går til votering. Dersom en representant
ønsker protokolltilførsel etter at votering er foretatt i en sak, avgjør møteleder om
protokolltilførsel skal tillates. (ny setning)
Dersom møteleder ikke vil godta en protokolltilførsel, og det protesteres mot møtelederens
avvisning, skal organet ved votering avgjøre om protokolltilførselen skal godtas inntatt i
protokollen eller ikke. (omskrevet)
Et utkast til møtebok sendes samtlige tilstedeværende medlemmer og eventuelle møtende
varamedlemmer med kort frist til å komme med merknader. Hvis merknader ikke
innkommer innen fristens utløp, anses møteboken som godkjent.

§ 24 Lovlighetskontroll
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan bringe avgjørelse truffet av folkevalgt
organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av
avgjørelsens lovlighet, jfr. kommuneloven § 27-1. Krav om lovlighetskontroll fremsettes
for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelsen. Fristen for å levere lovlighetskontroll
for medlemmer av kommunestyret er 3 uker, fristen løper fra det tidspunkt avgjørelsen ble
truffet.
Lovlighetskontroll fører ikke automatisk til utsatt iverksettelse av vedtaket.
Se ellers kapittel 27 i kommuneloven.

§ 25 Anmodning om ny behandling av avgjort sak.
Formannskapet - eller folkevalgte organer når det gjelder saker disse forbereder direkte for
kommunestyret - kan avslå anmodning om å ta opp til behandling sak som lovlig av avgjort
av samme kommunestyre, når anmodningen kommer inn før det er gått 6 måneder fra den
dag da kommunestyret gjorde endelig vedtak i saken.
Dette gjelder dog ikke anmodning fra Departementet eller Fylkesmannen.

§ 26 Saksordfører.
I større saker skal det oppnevnes saksordfører. Saksordførerens oppgave er å presentere
saken overfor kommunestyret og stå som en ombudsmann for vedkommende sak overfor
publikum. Saksordfører utpekes av hovedutvalget/ formannskapet blant kommunestyrets
medlemmer i samråd med gruppeleder for det parti vedkommende utgår fra.

REGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNESTYRE
Revidert av kommunestyre 1.09.2016

§ 1 Valg og sammensetning
Kommunestyret består av 15 medlemmer med vararepresentanter. Det vises til
kommunelovens § 17 vedr. konstituerende møte i kommunestyret, herunder valg
av formannskap, ordfører, varaordfører samt kommunale nemnder og ledere av
disse.
Der det i kommuneloven står at medlemmer til nemnder, utvalg og råd skal
velges blant kommunestyrets medlemmer er loven å forstå lik t dette gjelder
medlemmer og varamedlemmer. Unntaket er formannskapet hvor det i rundskriv
fra KRD av 29.06.15. presiseres at medlemmene skal velges av og blant
kommunestyrets faste medlemmer. Kommunestyret trer i funksjon fra det
konstituerende møte.
Vedr. uttreden, suspensjon vises det til kommunelovens § 15, vedr. opprykk og nyvalg
til kommunelovens § 16.

Permisjon
Etter søknad kan utvalgets medlemmer innvilges permisjon fra vervet i en periode på
inntil 1 år. Slik søknad avgjøres av ordføreren.

§ 2 Kommunestyrets hovedarbeidsområde
Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele
kommunens virksomhet.
Kommunestyre skal avgjøre saker som gjelder:
- Hovedtrekkene i kommuneorganisasjonen - både politisk og administrativ struktur
(dvs. endringer på tvers av sektorer- og stabsgrense)
- Budsjett og økonomiplaner og vesentlige endringer i disse
Endringer som alltid vil være k-sak er f.eks.:
- Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at uforutsette utgifter
inntreffer.
- Endringer innenfor h.kap. 1.8 Skatter/rammeoverf. og h.kap. 1.9 Renter/avdrag/finans.
- Forskyvning av midler mellom tjenesteområdene..
- Når forhold som angår investeringsbudsjettet må justeres som f.eks.:
- behov for endring av investeringsrammen
- behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet
- ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale bolig
- ved vesentlige overskridelser på prosjekter
- ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter
- Likviditetsproblemer
- Regional planstrategi/plan, Kommuneplaner og Reguleringsplaner osv.

- Langtidsplaner, utbyggingsoppgaver, langtidsbudsjetter og boligbyggeprogrammer, samt
andre planer og tiltak av overordnet betydning
- Kommunestyre forvalter kommunens eierskap i bedrifter/selskaper ved å gi
instrukser/signaler til sine representanter i eierorganet.
- Regnskap og årsmeldinger/ resultatvurderinger
- Kommunestyrets egen saksbehandling
- Godtgjørelse til folkevalgte
- Oppnevne nemnder, styrer, råd og utvalg, samt velge nytt medlem ved fritak fra verv
- Fastsette avgifter/ gebyrer og forskrifter/vedtekter
- Tilsetting av rådmann
- Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert til formannskapet,
andre utvalg eller administrasjonen.
- Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som er av prinsipiell betydning, dersom
ikke kommunens syn klart framgår av gjeldende kommunale reglement.

§ 3 Forberedelse av saker for kommunestyret
Administrasjonen v/ rådmannen har ansvaret for at sakene er forsvarlig forberedt før de
legges frem for kommunestyret. Administrasjonen ved rådmannen forbereder og avgir i
innstilling i de saker som skal til kommunestyret. Administrasjonen v/ rådmannen har
ansvar for å legge fram drøftingssaker og orienteringssaker til kommunestyret.
Det gjelder egne regler i saker fra kontrollutvalget som skal behandles i kommunestyret, jfr.
Kommuneloven § 77 nr . 6:
«Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak
rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse»
og forskrift om kontrollutvalg i kommuner § 20 andre ledd:
«Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet
og at utvalgets vedtak blir iverksatt».
Formannskapet legger fram forslag i saker om bevilgninger, jfr. økonomiplan og
årsbudsjett, i kommuneplansaker, når lov ellers påbyr det, i alle større og viktige saker - så
langt dette ikke er lagt til hovedutvalg - og i saker som kommunestyret for øvrig krever
greid ut av formannskapet. I tilrådningen skal en kort og oversiktlig gjøre rede for sakens
gjenstand. Der skal gis forslag til vedtak, dette kreves dog ikke når saken gjelder valg eller
ansettelse.
Ordføreren sørger for at innstillingen mangfoldiggjøres. Innstillinger sendes
kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen og kommunerevisjonen. Fra
samme tid får pressen og andre interesserte innstillingene, dog ikke dem som ordføreren
har unntatt offentlighet i henhold til lov om offentlighet i forvaltningen. Har ordføreren
betegnet en innstilling som unntatt offentlighet, plikter de som har fått den å bevare taushet
om den.

§ 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging.
Møte i folkevalgte organer skal holdes etter en fastsatt møteplan og ellers når ordføreren
finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det, jfr. kommunelovens § 32
nr.1.

Ordføreren setter opp saksliste for det enkelte møte.
Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, spesifisert oppgave
over de saker som skal behandles og opplysninger om hvor saksdokumentene er lagt ut.
Innkallingen med nødvendige saksdokumenter sendes kommunestyrets medlemmer og
de fremste varamedlemmer. Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt
fra offentligheten, skal være tilgjengelig for allmennheten.
Innkallingen kunngjøres på hensiktsmessig måte, på kommunens hjemmeside, som regel
med en frist på 8 dager - innkallingsdagen, men ikke møtedagen medregnet - når ikke lov
påbyr annen kunngjøring, eks. 14 dager ved behandlingen av budsjettet jfr.
kommunelovens § 44.
Samtidig som innkallingen kunngjøres legges alle sakens dokumenter - også de utrykte
bilag - ut til ettersyn på rådmannskontoret og blir liggende der så lenge som mulig før møtet
begynner.
De dokumenter som er unntatt offentlighet kan kommunestyrets medlemmer eller
varamedlemmer som skal møte i kommunestyret, gjennomgå på Rådhuset.
Innkalling til kommunestyremøte kunngjøres som regel med en frist på 14 dager.

§ 5 Forfall. Varamedlemmer.
Den som er valgt til medlem av kommunestyret plikter å delta i kommunestyrets møter.
Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte i kommunestyret på grunn av gyldig
forfall, jfr. kommunelovens § 40 nr.1, skal vedkommende uten opphold melde dette til
ordføreren, ved politisk sekretariat, og si fra om forfallsgrunnen. Denne kaller straks inn
varamedlem etter reglene i kommunelovens § 16. Det samme gjør ordføreren når
ordføreren er kjent med at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på
møtet.
Må noen på grunn av gyldig forfall forlate møtet under forhandlingene melder
vedkommende straks fra til møtelederen. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig
blir kalt inn, trer inn etter reglene i kommunelovens § 16. Er en sak tatt opp til behandling
skal vedkommende ikke tre inn før saken er ferdigbehandlet. Møtelederen kan gjøre unntak
fra dette ved behandlingen av tidkrevende saker.
Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen, og den hvis plass er inntatt, eller
et varamedlem som i nummerorden står foran, deretter innfinner seg, gjelder
regelen i foregående ledd tilsvarende.

§ 6 Kommunale tjenestemenns deltakelse i møtet.
Rådmannen tar del i kommunestyremøtene med talerett, men uten stemmerett.

Ass.rådmann og sektorledere og andre eventuelle sakkyndige tar del i møtet når
rådmannen finner dette ønskelig av hensyn til sakens opplysning. Disse kan gi
opplysninger og redegjørelser, men har for øvrig ikke anledning til å ta del i
forhandlingene.
§ 7 Møteleder. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt.
Ordføreren eller varaordføreren er møteleder. Dersom begge har forfall velges en
ordstyrer etter reglene i kommunelovens § 32, nr 4.
Møtet holdes for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller
vedtak etter kommunelovens § 31, nr. 2,3,4 og 5. Med åpne møter menes i denne
forbindelse åpne for presse og publikum. Det gis på anmodning anledning til at
forhandlingene i åpne møter tas opp på lydbånd, video eller kringkastes over radio og
fjernsyn, jfr kommunelovens § 31a, nr 2.
Dog kan kommunestyret gjøre vedtak om at en enkelt sak behandles for lukkede dører, jfr.
kommunelovens § 31 nr.3 Forhandlinger om dette foregår for lukkede dører hvis
møtelederen krever det, eller om kommunestyret vedtar det. Personalsaker skal alltid
behandles for lukkede dører.
Folkevalgte plikter å bevare taushet om de dokumenter de får innsyn i når disse er
undergitt taushetsplikt eller er unntatt offentlighet etter reglene i offentlighetsloven.
Medlemmer og varamedlemmer skal undertegne taushetserklæring på lik linje med ansatte
i kommunen. Når en sak skal behandles for lukkede dører, skal det ikke orienteres eller
refereres fra forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgte organ bestemmer noe
annet.
I tråd med eksisterende praksis skal taushetsbelagte dokumenter som utsendes/
omdeles i møte trekkes inn når saken er behandlet.

§ 8 Møtets åpning.
Til den tid møtet er berammet roper sekretæren opp medlemmene og de varamedlemmene
som skal møte for fraværende medlemmer. Er det lovmessige minste antall til stede,
erklærer ordføreren møtet for satt.
Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate
salen for kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen.
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet melder seg til møtelederen før de
tar sete.
§ 9 Rekkefølgen for behandlingen av sakene. Sak som er tatt opp til
behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen.
Er det under oppropet reist tvil om gyldighet av noen forfall, behandles først dette. Deretter
behandles de saker som er nevnt i innkallingen, og i den orden de er nevnt der.
Interpellasjoner og spørsmål behandles dog etter de øvrige saker uten hensyn til mulig

nummerorden på innkallingen. Kommunestyret kan vedta annen rekkefølge.
Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning,
eller kommunestyret med alminnelig flertall vedtar å utsette forhandlingene om den.
Sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyremøtet kan ikke tas opp til
realitetsavgjørelse dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot at den
avgjøres, jfr. kommunelovens § 34.
Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på
saklisten.

§ 10 Inhabilitet
Den som etter kommunelovens § 40 nr. 3 og 4 er inhabil i en sak, tar ikke del i
behandlingen av vedkommende sak. Vararepresentant skal innkalles så langt dette
er praktisk mulig.
Folkevalgte er selv ansvarlig for å vurdere sin egen habilitet ved behandling av saker i
politiske organ.
Når et kommunestyremedlem vet at han/hun er inhabil eller at det kan reises tvil om
vedkommende habilitet, bør vedkommende snarest mulig etter at innkalling er mottatt,
melde fra til sekretariatet slik at varamedlem kan varsles og innkalles.
Dersom et medlem eller møtende varamedlem i kommunestyret anser seg som inhabil i
en sak til behandling under møtet, skal vedkommende straks underrette møteleder om
dette.
Møteleder skal i forkant av saksbehandlingen av selve saken ta opp til drøfting og
votering om vedkommende skal erklæres som inhabil i saken. Ved behandling av
spørsmål om inhabilitet skal representanten fratre.
Dersom møteleder og/eller administrasjonen mener at et medlem er inhabil i en sak skal
det gis beskjed om dette i god tid før møtet til den dette gjelder og gruppeleder slik at
varamann kan innkalles.

§ 11 Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge
Møtelederen leser opp den betegnelse saken har fått på innkallingen. Han/hun gjengir
det forslag eller den uttalelse som formannskapet ev. annet politisk organ måtte ha gitt.
Er det gitt innstilling i saken, leser han/hun også opp forslaget til vedtak etter denne, gjør
oppmerksom på mulig dissens innen den forsamling som har gitt innstillingen og sier fra
om de dokumenter som er kommet inn etter at innstillingen ble gitt. Møtelederen redegjør
for saken så langt han/hun finner det påkrevet.
Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber
om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. Er det

oppnevnt saksordfører i en sak skal vedkommende ha ordet først.

§ 12 Når medlemmene tar del i ordskiftet.
Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen.
Taleren skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken ordskiftet gjelder og
møtelederen skal se til at det blir gjort. Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen,
noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er det lov til å lage bråk eller uro som
uttrykk for misnøye eller bifall.
Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare vedkommende,
om nødvendig to ganger. Retter vedkommende seg enda ikke etter reglementet, kan
møtelederen frata vedkommende ordet eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om
taleren skal stenges ute fra resten av møtet.

§ 13 Møtelederens stilling under ordskiftet.
Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde
de bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side.
Vil møtelederen utenfor den utredning som er nevnt i § 9, første ledd, ta del i ordskiftet
med mer enn ganske korte innlegg, skal han overlate ledelsen av forhandlingene til
nestleder, jfr. § 32.4 i kommuneloven.

§ 14 Avgrensning og avslutning av ordskiftet.
Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet kan kommunestyret med 2/3 flertall
vedta at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. Fra dette
kan dog med alminnelig flertall gjøres unntak for rådmann, saksordfører og en
talsmann/kvinne for hvert politisk parti innen forsamlingen.
Finner kommunestyret at en sak er drøftet ferdig kan det med 2/3 flertall vedta å
slutte ordskiftet om saken.
Ved behandlingen av forslag om å korte ned taletiden eller om å slutte ordskiftet må bare
en taler få høve til å ta ordet for og imot forslaget, hver bare en gang og med høyst to
minutters taletid.

§ 15 Forslag.
Forslag kan ikke settes frem av andre enn kommunestyrets medlemmer, eller andre
som etter reglement har denne rettighet.
Forslag skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Skriftlige forslag skal undertegnes
av forslagsstilleren. Møtelederen refererer forslaget. Forslagene skal fortrinnsvis
sendes elektronisk til politisk sekretariat signert med parti og navn.

Går forslaget ut på hvem som skal velges eller ansettes, eller på at den sak som behandles
skal utsettes, sendes til formannskapet eller på at forslag ikke skal vedtas, kan det gis
muntlig.

§ 16 Saken tas opp til avstemning.
Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra at saken tas opp til avstemning. Fra da av og
til den er avgjort ved avstemning må det ikke være mere ordskifte om den eller settes
frem noe nytt forslag i den. Heller ikke er det i dette tidsrom høve til å ta noen annen sak
opp til behandling.
Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har
rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig, og plikter å stemme,
jfr kommunelovens § 35 og 40.
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen frem
forslag om rekkefølgen av stemmegivningen. Blir det ordskifte om dette, skal
møtelederen nøye se til at talerne holder seg bare til avstemningsspørsmålet.
§ 17 Prøveavstemning.
Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke
er bindende.
Er den tilrådning eller det forslag som det skal stemmes over, delt i flere poster eller
paragrafer, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf,
og deretter til slutt - i tilfelle også her etter en prøveavstemning - over den hele tilrådning
eller det hele forslag.
§ 18 Stemmemåten.
Avstemningen iverksettes på en av disse måter:
a.
Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot et forslag som møtelederen
setter frem med spørsmål om noen har noe å uttale mot det.
b.
Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag til å reise seg eller
rekke opp hånden. Når møtelederen bestemmer det eller et medlem krever det, holdes
kontraprøve ved at deretter de som stemmer for forslaget, reiser seg eller rekker opp
hånden.
c.
Ved sedler uten underskrift. To medlemmer som møtelederen oppnevner til det, teller
opp stemmene.
Stemmesedler kan bare brukes ved valg og ansettelse av tjenestemenn. De skal brukes

ved slike avstemninger når noe medlem krever det.
Står ved avstemningen stemmene like, gjør møtelederens stemme utslaget, dog gjelder
ved valg og ansettelser de bestemmelser som er angitt i kommunelovens §§ 36-38.

§ 19 Interpellasjoner og spørsmål
Utenom de saker som er oppført på innkallingen til kommunestyremøtet, kan medlemmer
og varamedlemmer som påregner å delta i vedkommende møte, stille forespørsler
(interpellasjoner og spørsmål) til ordføreren.
Slike forespørsler kan ikke ventes besvart uten at de skriftlig er anmeldt (innkommet) til
politisk sekretariat innen 7 virkedager før påfølgende kommunestyremøte. Slike
forespørsler kan ordføreren enten besvare selv, eller la en annen f.eks. rådmannen,
besvare.
Forespørslene kan rettes enten som interpellasjoner eller spørsmål.
Forespørsler som angår prinsipielle spørsmål behandles som interpellasjoner, mens
forespørsler som gjelder helt konkrete forhold, behandles som spørsmål. Ordføreren
avgjør etter samråd med spørrerne om en forespørsel betraktes som interpellasjon eller
som et spørsmål.
Forslag som fremsettes i forbindelse med en slik forespørsel, kan ikke avgjøres i samme
møte såfremt ordføreren eller en tredjedel av de møtende motsetter seg dette.
a) Interpellasjoner
Ved behandlingen av interpellasjoner kan interpellanten, ordføreren og den som
besvarer spørsmålet, om dette er en annen enn ordføreren, få ordet 2 ganger.
For øvrig skal ingen ha ordet mer enn 1 gang. Taletiden ved behandlingen av
interpellasjoner bør avgrenses til 5 minutter for første innlegg for interpellanten og den som
svarer på
interpellasjonen. ellers bør taletiden settes inntil 3 minutter. Behandlingen av
interpellasjoner bør ikke vare mer enn maksimum 30 minutter.
b) Grunngitte spørsmål
Ved behandling av spørsmål kan spørreren og den som svarer ha ett innlegg hver som
bør begrenses til 5 minutters varighet. De kan dessuten ha ordet 1 gang hver til
konkrete bemerkninger, herunder for å stille tilleggsspørsmål og gi svar. Ingen andre
må ha ordet.
c) Forespørsler som fremsettes direkte i møte.
Forespørsler som rettes til ordfører under møte skal meldes i forbindelse med godkjenning
av sakslisten ved møtets åpning. Ordfører vurderer hvordan forespørselen skal besvares,
herunder om den skal behandles i neste møte.
d) Forslag

Forslag som fremsettes i forbindelse med overnevnte forespørsler, blir normalt å oversende
til formannskapet uten realitetsvotering.
e) Henvendelser til administrasjonen
Henvendelser til administrasjonen fra folkevalgte organer eller noen av dets medlemmer
skjer via rådmannen.
Dersom et folkevalgt organ ønsker en sak utredet eller behandlet skal dette bestilles gjennom
skriftlige vedtak. Ønskede orienteringer kan bestilles muntlig.

§ 20 Spørretime i kommunestyret
Umiddelbart før kommunestyrets møte settes, gjennomføres det inntil 30 minutters
offentlig ”spørretime” i møtesalen. Unntatt de møtene der kommunestyret
behandler budsjett og/eller økonomiplan, samt ekstraordinære møter. Se eget
reglement for offentlig spørretime vedtatt 25.05.2012 i sak 32/12.

§ 21 Deputasjoner
Utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for
kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest
dagen før møtet.
Forsamlingen avgjør om utsendingene skal tas imot. Blir de mottatt møter de utenfor
møtesalen for et utvalg av kommunestyrets medlemmer. I utvalget bør så vidt mulig de
forskjellige partigruppene være representert. Er ordføreren eller varaordføreren medlem av
utvalget, gjør han/hun tjeneste som leder i dette, ellers velger utvalget selv leder. Etter å ha
hørt utsendingene og i tilfelle tatt imot skriftlig utgreiing fra dem, gir lederen i utvalget
kommunestyret melding om det som utsendingene har anført. Angår det noen sak på
innkallingen, gis melding når denne sak blir behandlet. Ellers gis den etter at de saker som
er nevnt i innkallingen er behandlet. I siste tilfelle gjelder for den videre behandling av
forslag som fremsettes bestemmelsen i § 19 c.
b) Innbyggerinitiativ
Kommuneloven § 39a
1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens
eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta
stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er
300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller
fylkestinget tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens
virksomhet.
2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det
er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse
med pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Initiativtakerne skal informeres om de
avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

3. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har
a) samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller
b) samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet
av valgperioden. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget
omfattes av bokstav a eller b.
4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i
kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre
regler.

§ 22 Orden i salen og bygningen.
Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen ellers.
Møtelederen skal således se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis
tilhørerne (publikum) ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene
eller for øvrig opptrer på en måter som strider mot god orden, kan møtelederen la
tilhørerplassene rydde eller vise vedkommende tilhørere ut.
Tegninger, tabeller eller lignende må ikke være anbrakt eller anbringes i salen under
møtene, med mindre møtelederen eller i tilfelle kommunestyret samtykker.

§ 23 Bokføring av forhandlingene
Kommunestyret fører bok for møtene sine, jfr. kommuneloven § 30 nr.3.
I møteboka føres inn for hvert møte, møtested og tid, innkallingen og fraværende
representanter og møtende vararepresentanter. Trer noen fra eller trer noen til under
forhandlingene, bokføres dette slik at en av boken sammenholdt med
medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.
For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene og at vedtakene
gjøres etter rett fremgangsmåte.
Revisjon har møteplikt i kommunestyret når kommunestyret behandler saker som har
tilknytning til revisor, revisjonens oppmøte skal protokollføres.
Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret og slik at en kan se hva saken gjelder.
Under hver sak bokføres de forslag som blir satt frem, bortsett fra de forslag
vedkommende sakens realitet som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning (jfr. § 7
siste ledd og § 17 foran).
Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører eller at et
medlem er inhabilt skal avgjørelsen og lovhjemmelen for avgjørelsen fremgå av
protokollen, jf. kommuneloven § 30 fjerde ledd.
Møtelederen - eller kommunestyret i tilfelle protest blir reist mot vedkommendes
avgjørelser - avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates.
Et utkast til møtebok sendes samtlige tilstedeværende medlemmer og eventuelle møtende
varamedlemmer med kort frist til å komme med merknader. Hvis merknader ikke

innkommer innen fristens utløp, anses møteboken som godkjent.

§ 24 Lovlighetskontroll
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan bringe avgjørelse truffet av folkevalgt
organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av
avgjørelsens lovlighet, jfr. komml.§ 59. Krav om lovlighetskontroll fremsettes for det organ
som har truffet den aktuelle avgjørelsen. Fristen for å levere lovlighetskontroll for
medlemmer av kommunestyret er 3 uker, fristen løper fra det tidspunkt avgjørelsen ble
truffet.

§ 25 Anmodning om ny behandling av avgjort sak.
Formannskapet - eller faste utvalg når det gjelder saker disse forbereder direkte for
kommunestyret - kan avslå anmodning om å ta opp til behandling sak som lovlig av avgjort
av samme kommunestyre, når anmodningen kommer inn før det er gått 6 måneder fra den
dag da kommunestyret gjorde endelig vedtak i saken.
Dette gjelder dog ikke anmodning fra Departementet eller Fylkesmannen.

§ 26 Saksordfører.
I større saker skal det oppnevnes saksordfører. Saksordførerens oppgave er å presentere
saken overfor kommunestyret og stå som en ombudsmann for vedkommende sak overfor
publikum. Saksordfører utpekes av hovedutvalget/ formannskapet blant kommunestyrets
medlemmer i samråd med gruppeleder for det parti vedkommende utgår fra.
Saksordførerskap skal fordeles forholdsmessig blant partigruppene.
Saksordfører utpekes så tidlig som mulig under forberedelsen av saken.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

15.11.2019
2019/595-0 I
033

Saknsnr
77/19

Utvalg
Kommunestyre

Solbjørg Irene Jensen
solbjorg.jensen@loppa.kommune.no
Møtedato
12.12.2019

Nyvalg til kontrollutvalget 2019-2023
Rådmannens forslag til vedtak:

Jan Fredrik R. Hanssen fritas som varamedlem av kontrollutvalget da hans tilsettingsforhold til
kommunen gjør at han er utelukket fra valg til kontrollutvalget.
Det foretas ny valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 med følgende representanter;
Høyre/Senterpartiet:
Medlemmer; Elin Marie Olsen (H) leder
Brynjar Larsen (H)
Roald Anthonsen (SP) nestleder
Varamedlemmer; ............... (H)
Arnt Ronald Sejevold (SP)
Arbeiderpartiet;
Medlemmer; Frank Wilhelmsen (AP)
Varamedlem; Kai M. Hansen (AP)
Uavhengig;
Medlem; Gard Garden (SP)

Sondre Johansen (H)

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad om fritak fra Jan Fredrik R Hanssen av 18.11.2019.
Henvendelse fra SV av 12.11.2019.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

19.11.2019
2019/710-0 /
033

Saknsnr
78/19

Utvalg
KommW1estyre

Solbjørg Irene Jensen
solbjorg.jensen@loppa.kommune.no
Møtedato
12.12.2019

Fritak for valg til ungdomsrådet
Rådmannens forslag til vedtak:
Jim K. Pettersen gis fritak fra vervet som medlem av Loppa ungdomsråd.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Jim K. Pettersen

Saksutredning:
Jim K. Pettersen ble valgt som medlem av Loppa ungdomsråd i kommunestyremøte den
7.11.2019.
Han krever å bli fritatt fra vervet da han mener at han ikke har samtykket til å stille til valg som
medlem av ungdomsrådet.

Vurdering:
Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen kan velges til folkevalgte organ dersom de
fyller alle andre vilkår for valgbarhet, jf. Kommuneloven§ 7-2 femte ledd. Det er ingen nedre
aldersgrense. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har likevel ikke plikt til å ta imot
valg og treng ikke vise til annen fritaksgrunn enn alderen for ikke å ta imot vervet.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

20.11.2019
2019/265-0 I
033

Saknsnr
79/19

Utvalg
Kommunestyre

Solbjørg Irene Jensen
solbjorg.jensen@loppa.kommune.no
Møtedato
12.12.2019

Ny valg av vararepresentant til styret i VEFAS IKS
Sammendrag
Den 11.april 2019 vedtok kommunestyret å foreslå Vibeke Berg som varamedlem til styret i
VEFAS IKS.
Dette valget har blitt underkjent på grunn av feil kjønnsbalanse. Vibeke Berg må erstattes med
en mann.
VEFAS v/adm.dir. Jørgen H. Masvik etterlyser nytt forslag fra Loppa kommune.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyrets vedtak av 11.04.2019
Epost henvendelse fra VEFAS IKS av 15.11.2019

Saksutredning:

Det kan oppiyses at Jorid B. Martinsen er kommunens representant i styret.
Saken er av politisk karakter og legges frem uten innstilling.

LOPPA KOMMUNE

Saksframlegg

Sentraladministrasjonen

Dato:
Arkivref:

27.11.2019
2018/126-0 /

Saknsnr
80/19

Utvalg
Kommunestyre

Solbjørg Irene Jensen
solbjorg.jensen@loppa.kommune.no
Møtedato
12.12.2019

Politisk oppnevning til Finnmark Friluftsråd for perioden 20192023
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev fra Finnmark Friluftsråd

Saksutredning:
Loppa kommune har inngått samarbeidsavtale med Finnmark Friluftsråd for perioden 20182020.
Følgende person var politisk valgt kontaktperson i forrige valgperiode;
Brynjar Larsen
Finnmark Friluftsråd ber om at kommunene foetar nyvalg for denne valgperioden.

Vurdering:
Saken er av politisk karakter og derfor uten innstilling.

PS 82/19 Referatsaker / Eventuelt

RS 48/19 Oversendelse til formannskap og kommunestyre av kontrollutvalgets forslag til
budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Loppa kommune
RS 49/19 IKA Finnmark IKS - innkalling til representantskapsmøte 31.10.2019 på Scandic
Kirkenes hotell kl. 11.00
RS 50/19 IKA Finnmark IKS - innkalling til representantskapsmøte 31.10.2019 på Scandic
Kirkenes hotell kl. 11.00- vedlagt saksdokumenter
RS 51/19 Protokoll representantskapet 16 oktober 2019

