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Interpellasjon
FO 1/20

Spørretime

PS 1/20

Utredning av folkehelsegrunnlag til planstrategi

PS 2/20

Livsoppholdssatser 2020 - økonomisk stønad

PS 3/20

Endring av lokalitet, utekontor Sandland/Sør-Tverrfjord

PS 4/20

Referatsaker

RS 1/20

Innkalling til styremøte Vefas IKS torsdag 12/12

RS 2/20

VS: NY OMBERAMMING AV MØTE I
KONTROLLUTVALGET I LOPPA KOMMUNE TIL
TIRSDAG DEN 17. DESEMBER 2019.

RS 3/20

Møteprotokoll Vefas IKS 5/19

RS 4/20

IKA Finnmark IKS - representantskap vol. 3

RS 5/20

Ordinærinnkalling til møte i kontrollutvalget i Loppa
kommune mandag den 2. desember 2019 kl. 10.00

Merknader:
Bård Jahr (AP): Spørsmål til administrasjonen: Igangsetting av skolemat ordningen?
Cato Kristiansen (SV): Angående behandling av sak som ikke er tatt opp i levekårsutvalget:
Kan vi ta opp saker som ikke er tatt opp i Levekårsutvalget først? Dette fjerner hensikten med
Levekårsutvalget. Vi må kjøre sakene gjennom de riktige instansene.
Ståle Sæther (H): Etterspør papirer på RS 4/20.
Omstillingskommune med fokus på reiseliv og fiske. Fisketurismen har gitt ringvirkninger i
lokalsamfunnet.
Administrasjonen: kommer med 2 tilleggssaker
Sak PS 5/20 Tilleggsbevilling Skogveien 9 – Utbedring av tak
Sak PS 6/20 Kjøp/leasing av bil i hjemmetjenesten
Begge sakene er behandlet i Formannskapet.
Ståle Sæther (H): Ang. krabbefiske: Reduksjon av antall fiskebåter i Loppa er alvorlig.
Nedgang på ca. 50 prosent. Stor lønnsomhet i fiskerinæringen i Øst-Finnmark. Mange med meg
er enig om at vi har kvoteflyktninger. Loppa kommune tar innover seg den nedgangen som er,
diskusjon hvorvidt man bør flytte grenser sørover. Ber om at det tas opp til behandling i neste
møte.
Cato Kristiansen (SV): støtter Høyre i henhold til saken om krabbefisking.
Ordfører (AP): Ønsker å flytte sak 4/20 som første sak pga. habilitet, og at de andre sakene
blir tatt etter det.

Ståle Sæther (H): Ønsker at sak 1/20 blir tatt fortløpende, og ber om at sak PS 4/20 utsettes.
Stina Pedersen (SV):Støtter Loppa Høyre i at saken utsettes til slutten av møtet.
Enstemmig vedtatt at saken blir utsatt til slutten av møtet.

PS 1/20 Utredning av folkehelsegrunnlag til planstrategi
Vedtak i Kommunestyre - 06.02.2020

Loppa kommunestyre vedtar å kjøpe inn konsulenttjenester til på bistå kommunen med
ferdigstillelse av folkehelsegrunnlaget til planstrategien. Kostnadene for konsulenttjenestene er
estimert til kr. 100 000,-. Midlene tas fra fond 2565063 «Overordnet kommunalt planarbeid».
Saken enstemmig vedtatt.

PS 2/20 Livsoppholdssatser 2020 - økonomisk stønad
Vedtak i Kommunestyre - 06.02.2020
Loppa kommune vedtar nye veiledende livsoppholdssatser pr. 01.02.2020 i henhold til
saksfremlegget.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 06.02.2020
Cato Kristiansen (SV): Saken ikke tatt opp i levekårsutvalget

PS 3/20 Endring av lokalitet, utekontor Sandland/SørTverrfjord
Vedtak i Kommunestyre - 06.02.2020
Saken utsettes. Administrasjonen utreder kostnader for tilretteleggelse for utekontor til legene i
Sør-Tverrfjord og Sandland med hensyn til universell utforming.
Votering av APs forslag: 7 (AP og U) stemmer mot 5 (SV, SP og H).
APs forslag om utsettelse vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 06.02.2020
Forslag fra Loppa AP: Saken utsettes. Administrasjonen utreder kostnader for tilretteleggelse
for utekontor til legene i Sør-Tverrfjord og Sandland med hensyn til universell utforming.

Forslag fra Loppa Høyre: Loppa kommunestyre anser denne saken for å være en administrativ
sak. Kommunestyret støtter administrasjonssjefens faglige begrunnelse for å flytte legenes
utekontor fra Sandland til Sør-Tverrfjord. Kommunestyret bemerker at det vil medføre at
befolkningen i Sør-Tverrfjord og Sandland får bedre legetilbud.
Votering: APs forslag: 7 (AP og U) stemmer mot 5 (SV, SP og H).
APs forslag om utsettelse vedtatt.

PS 4/20 Tilleggsbevilling Skogveien 9 - Utbedring av tak
Vedtak i Kommunestyre - 06.02.2020

Loppa kommunestyre vedtar å innvilge kr. 530 000,- til merkostnader på prosjektet i Skogveien
9, Øksfjord. Tiltaket lånefinansieres. Prosjektets totale låneramme vil være kr. 2.030.000,Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 06.02.2020
Stein Thommassen (AP) ber om habilitetsvurdering - enstemmig vedtatt.
Halvor Pettersen (AP) tiltrådte saken.
Maria Sotkajærvi (AP) foreslås som settordfører i saken – enstemmig vedtatt.
Votering av administrasjonssjefens forslag.
Enstemmig vedtatt.

PS 5/20 Kjøp /leasing av bil til hjemmetjenesten
Vedtak i Kommunestyre - 06.02.2020
Administrasjonssjefen tilrår Loppa kommunestyre og fullfinansiere kjøp av bil til
hjemmetjenesten med bruk av fritt disposisjonsfond med kroner 400.000,Enstemmig vedtatt.

PS 6/20 Referatsaker
RS 1/20 Innkalling til styremøte Vefas IKS torsdag 12/12
RS 2/20 VS: NY OMBERAMMING AV MØTE I KONTROLLUTVALGET I LOPPA
KOMMUNE TIL TIRSDAG DEN 17. DESEMBER 2019.
RS 3/20 Møteprotokoll Vefas IKS 5/19
RS 4/20 Ordinærinnkalling til møte i kontrollutvalget i Loppa kommune mandag den 2.
desember 2019 kl. 10.00
RS 5/20 IKA Finnmark IKS - representantskap vol. 3

Vedtak i Kommunestyre - 06.02.2020
Referatsakene er tatt til etterretning.

Behandling i Kommunestyre- 06.02.2020
Stina Pedersen (SV) spørsmål til ordfører:
Vi har bitt oss merke i den debatten som pågår i Altaposten om krisehjelp og rutiner på dette. I
denne debatten har særlig krybbedød og selvmord vært tematisert og pårørende i Alta opplever
ikke bli møtt med den forståelsen og oppfølgingen de har behov for.
Loppa SV lurer på hvilke rutiner som finnes for slike type hendelser i Loppa Kommune og om
de brukes.
Hvordan ivaretas de pårørende i akuttfasen den første tiden og hvilken oppfølging kan man
forvente å få i etterkant av en slik type hendelse? Er det særlige rutiner på plass for ivareta barn
som pårørende i kriser?
Skriftlig svar fra administrasjonen:
Det er utarbeidet en «Handlingsplan for psykososialt kriseteam» for Loppa kommune med
politisk forankring.
Som en del av Loppa kommunes overordnede krise- og beredskapsplan har kommunen valgt å
etablere et psykososialt kriseteam. Når det oppstår hendelser eller situasjoner hvor det er behov
for å organisere psykososial omsorg og kriseberedskap – aktiviseres kriseteamet – for å ivareta
omsorg og støtte i den første tiden ved kriser, ulykker og katastrofer.
Psykososialt kriseteam er en tverrfaglig sammensatt gruppe som skal ha ansvar for tidlig
innsats ved psykososial oppfølging. I tillegg er en av oppgavene å bidra til at berørte og
rammede, pårørende og lokalsamfunnet får tilbud om forsvarlig psykososial støtte og
oppfølging i og av det ordinære tjenesteapparatet i etterkant av kritiske hendelser.
Det ligger informasjon og brosjyrer på Loppa kommunes nettsider. Brosjyrene om psykososialt
kriseteam er oversatt til arabisk og polsk.

Stina Pedersen (SV): Planene er for generell. Ønsker gjennomgang. Handlingsplanen beskriver
ikke konkret oppfølgingen etter selvmordsforsøk. Har Loppa kommune konkrete rutiner etter
selvmordsforsøk?
Rådmann: Det finnes ikke rutiner for å ivareta denne gruppen av pårørende i Loppa kommune i
dag, men dette lover vi å ta tak i.
Spørsmål fra Ståle Sæther (H) til Ordfører:
Angående fisketurisme: Hva har ordfører har gjort med høringen? Ønsker felles uttalelse fra
Loppa kommunestyre angående denne saken.
Svar fra Ordfører:
Vest -Finnmark råd har tatt opp saken og kommet med uttalelse om fremtidig fisketurisme som
ordføreren i Loppa har vært med på å utforme. Ordfører har oppfordret fikseturistene med å
komme med en uttaløse. Ser positiv på en fellesuttalelse fra Loppa kommunestyret.
Uttalelse om regelendring knyttet til fisketurisme:
Loppa kommunes uttalelse knyttet til Nærings- og fiskeridepartementets høring vedr.
«regelendring knyttet til fisketurisme»
Loppa kommune var omstillingskommune i perioden 2007-2012. I dette omstillingsarbeidet ble
det satt fokus på reiseliv og da en satsning på fisketurisme.
Ved inngangen på programmet var det 2 bedrifter med ca. 30 senger og en sesong på ca. 2
måneder. I 2009 var det 3 bedrifter og antallet senger var økt til 46. Sesongen var blitt 3
måneder og det var ca. 3 500 gjestedøgn på bedriftene. Ved utgangen av programmet var det 5
bedrifter som drev med fisketurisme. Antallet senger var økt til 152 og sesongen hadde øket til
over 5 måneder. Det var 16020 overnattinger i 2012. Lønnsomheten i bedriftene har bedret seg
og fisketurismen har gitt ringvirkninger i de områdene der bedriftene er lokaliserte. Dette har
betydning for å sikre nærbutikken, drivstoffutsalget, ferge, hurtigbåt og lokale
transportleverandører. Sesongen 2019 var på 6 måneder og antallet gjestedøgn fordelt på 8
bedrifter var ca. 30000. Fisketuristnæringen er blitt hjørnestensbedrifter i flere bygder i Loppa
kommune.
Loppa kommune stiller seg derfor svært skeptisk til forslaget om å endre utførselskvoten fra 20
kg fiskefilet til hel sløyd og hodekappet fisk. Vi har et klart inntrykk av at fisketuristene som
besøker anleggene i vår kommune kommer for å oppleve vår storslåtte natur, gjestfriheten,
havet og den rike fiskebestanden vi har i vårt område. Signalene fra våre bedrifter er at det å
kunne ta med seg fiskefilet av beste kvalitet hjem til familie og venner er vel så viktig som
selve fisketuren. Loppa kommune frykter at konsekvensen av dette forslaget er at turistfiskeren
vil velge andre alternativer. Dette vil være direkte ødeleggende for bedriftene som har investert
og bygget opp kundegrunnlaget over de siste år men også for lokalbefolkningen og kommunen
som også vil bli lidende ved en større nedgang av fisketurismen.
Fisketuristnæringen er et satsningsområde for Loppa kommune og næringen bidrar sterkt til at
Loppa kommune har et velfungerende samferdselstilbud og annen viktig infrastruktur i
kommunen.

Loppa kommune mener at dagens maksimalkvote på 20 kg fiskefilet pr «fisketurist» kan
videreføres, og at personkvoten beregnes pr opphold/reise på 7 dager.
Loppa kommune vil støtte departementet der de foreslår at man kun har adgang til å ta med seg
fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert
turistfiskevirksomhet. Departementet bør dog også vurdere innhold i hvilke kriterier som skal
oppfylles for å kunne registrere denne type næring.
Videre støtter Loppa kommune departementets ønske om å innføre fortløpende rapportering av
fangst.
Loppa kommunestyre
Enstemmig vedtatt.
Uttalelse Kongekrabbe:
Fisket etter kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for Nordkapp har medført en
betydelig verdiskaping i Øst-Finnmark. I takt med dette har antall fiskebåter i de fire
kommunene i Vest-Finnmark som ikke inngår i det kvoteregulerte krabbefisket er derimot
svært bekymringsfullt. Reduksjonen i denne flåten er på hele 45%. Det vil si at nesten
annenhver fiskebåt har blitt borte i Hammerfest, Alta, Loppa og Hasvik.
Vest for Nordkapp foregår det et desimeringsfiske av kongekrabben. Dette er fordi den har
status som uønsket. Tiltaket har mislykkes og kongekrabben har spredd seg i stort mon videre
langs kysten. Loppa kommunestyre mener vi må begynne å forvalte kongekrabben som
verdifull resurs også i Vest-Finnmark. Det betyr at grensen for det kvoteregulerte
kongekrabbefisket må flyttes vestover, desimeringsfisket må opphøre og fiskebåtene i Vest –
Finnmark må bli innlemmet i det kvoteregulerte fisket. Disse tiltakene vil stimulere til en
økning i antall fiskebåter og etablering av mottaksanlegg i Vest-Finnmark. For å lykkes med
dette må den totale kongekrabbekvoten økes, og krabbekvotene i Øst-Finnmark beholdes på
samme nivå som i dag.
Loppa kommunestyre
Enstemmig vedtatt.
Uttalelsene – forvaltningsplanen for Barentshavet
Se skriv gitt av ordfører
Merknader:
Cato Kristiansen (SV): Er prinsipielt imot oljeboring i iskanten
Stina Pedersen (SV): Ønsker derfor ikke å støtte uttalelsen slik den foreligger nå. Det hadde
vært ønskelig med bedre tid så man kunne kommet med mer konkrete innspill.
Ståle Sæther (H): Avsnitt fire er uforståelig

Ordfører: SVOer, i dag trekker iskanten enda lengre nordover. Vi skal lage plan for et meget
sårbart området, men samtidig må vi skape verdier. Vi legger vekt på ringvirkninger. Stiller
politisk krav. Håper på at det vil være en fleksibel sone. Utvikle ressursene for fremtiden.
Møte med Vest-Finnmark Rådet på telefon i morgen.
Thor-Harald Seljevold (SP): Kommer ikke til å støtte uttalelsen som den foreligger nå. Trenger
mer tid.
Cato Kristiansen (SV): Iskanten er ikke statisk, men dynamisk.
Stina Pedersen (SV): Ber også ordfører ta med seg tilbake til Vest Finnmark Rådet dette med
klarspråk, at uttalelser må være tilgjengelig folk og skrevet på en forståelig måte
Orientering VEFIK
Fattet vedtak om lukket møte jmf. kommuneloven paragraf 11-5, andre og tredje ledd.
Enstemmig vedtatt.

