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Referatsaker

Kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo har før møtestart et innlegg, hvor kommunestyret blir
informert om koronavirus og smittevernstiltak for Loppa kommune.
Innlegget er tilgjengelig på: Loppa.kommunetv.no.

Merknader til sakslisten
Gøril Rydheim Henriksen (U):
Vi ønsker et suppleringsvalg til vara i formannskap. Vi ønsker at dette blir tatt opp i dag. Ny
vara på listen: Hanne Nyheim.
Kommunestyret godtar ekstrasak; suppleringsvalg.
Hanne Nyheim (U):
De uavhengige krever at revidering av Loppa kommunes fiskerifond kommer opp som sak i
neste kommunestyremøte 16. april 2020. Fondsreglene slik de står i dag er utdaterte. For oss er
dette en viktig næringspolitisk sak. Vi vil ha endringer som styrker fiskerifondet og som kan
bidra til utvikling av fiskeflåten og økt rekruttering
Ordfører:
Et nytt fiskerifond er i påstartet og vil bli tatt opp på kommunestyremøte.
Ståle Sæther (H):
1. PS 3/20 som omhandler lokalisering av legekontor i Sandland/Sør-Tverrfjord ble utsatt i
forrige møte, ønsker begrunnelse på hvorfor saken ikke står på saksliste i dag.
2. Vi er lite fornøyd med at det kommer tilleggssaker etter at møteinnkalling har blir sendt.
Ber ordfører redegjøre for hvorfor han godkjenner dette.
Ordfører:
1. PS 3/20 var ikke fremlagt fra administrasjonens side. Dette må administrasjonen svare
på.
2. Sakene var ikke blitt ferdighandlet, og sakene var av så stor viktighet at vi ikke ville
utsette behandling av disse til neste møte. Dette er noe ordfører vil ta opp med
administrasjonen så vi unngår dette i fremtiden.
Administrasjonssjef:
PS 3/20: Vi venter fremdeles på kostnadene, men jobber med det og håper vi er klar til neste
kommunestyre.
Ordfører:
Merknad til saksliste, godtar kommunestyre at ekstrasakene PS 8/20 og PS 9/20 tas opp?
Kommunestyret godkjenner ekstrasakene.

PS 7/20 Venterom ekspedisjonskai Nuvsvåg
Vedtak i Kommunestyre - 12.03.2020
Det skal bygges et venterom i Nuvsvåg. Administrasjonen bes utrede et forslag til nytt
venterom med toalett og oppgradering av kaiområdet med opparbeidelse av et
parkeringsområde i tilknytning til kaien. Dette innenfor en kostnadsramme på 500.000. Dette
legges frem for kommunestyret for godkjenning. Tiltaket finansieres fra fritt disponibelt fond.
Høyre sitt forslag vedtatt 9 mot 5 stemmer.

Behandling i Kommunestyre- 12.03.2020
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Administrasjonssjefen tilrår Loppa kommunestyre og finansiere venterom i Nuvsvåg med
kroner 150.000,-ink moms. Finanseringen tas fra fritt disposisjonsfond. Med en finans
forutsetning at Troms og Finnmarks fylkeskommune innfrir en økonomisk støtte for året 2020
på kroner 30.000,Loppa Høyre fremmer følgende forslag til vedtak:
Det skal bygges et venterom i Nuvsvåg. Administrasjonen bes utrede et forslag til nytt
venterom med toalett og oppgradering av kaiområdet med opparbeidelse av et
parkeringsområde i tilknytning til kaien. Dette innenfor en kostnadsramme på 500.000. Dette
legges frem for kommunestyret for godkjenning. Tiltaket finansieres fra fritt disponibelt fond.

Loppa AP fremmer administrasjonssjefens forslag til vedtak med en liten endring:
Loppa kommunestyre vedtar å finansiere venterom i Nuvsvåg med kroner 150.000,- ink moms.
Finansiering tas fra fritt disposisjonsfond. Med en finans forutsetning at Troms og Finnmarks
fylkeskommune innfrir en økonomisk støtte for året 2020 på kroner 30.000,-.
Loppa Uavhengige støtter Loppa Høyre sitt forslag.
Administrasjonssjefens forslag og Loppa AP sitt forslag fremmes som et forslag med endring
foreslått fra Loppa AP.

PS 8/20 Klagesak for underinstansbehandling, sak "Klage på deler
av saksfremstillingen i sak om vedtak om utkjøp av eiendom GNR
26/BNR 178, Loppa kommune"
Vedtak i Kommunestyre - 12.03.2020
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Klagen tas til følge og saken oversendes Fylkesmannen.

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 12.03.2020
Cato Kristiansen (SV) ber om habilitetsvurdering.
Gørild Rydheim Henriksen (U) ber om habilitetsvurdering.
De som har bedt om habilitetsvurdering fratrer.
Cato Kristiansen (SV) enstemmig vedtatt at er habil til å behandle saken.
Gøril Rydheim Henriksen (U) enstemmig vedtatt at er habil til å behandle saken

PS 9/20 Søknad om oppstartstilskudd - til utvikling av nytt spiseog overnattingssted.
Vedtak i Kommunestyre - 12.03.2020
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Øksfjord Sjøfiske AS innvilges oppstartstilskudd/utviklingstilskudd på inntil kr. 200.000,-.
Tilskuddet skal brukes til utvikling av nytt driftskonsept for bespising og overnatting i
Øksfjord.
Det foreslås at tilskuddet finansieres ved bruk av omstillingsfondet.
Inntil 75% av tilskuddet kan utbetales ved oppstart. Den resterende del utbetales etter at det er
foretatt en evaluering av driftskonsept. Som vedlegg til evalueringen legges ved et regnskap for
driften i prøveperioden.

Administrasjonssjefens forslag vedtatt med 7 stemmer med ordførers dobbeltstemme.

Behandling i Kommunestyre- 12.03.2020
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Øksfjord Sjøfiske AS innvilges oppstartstilskudd/utviklingstilskudd på inntil kr 200.000,-.
Tilskuddet skal brukes til utvikling av nytt driftskonsept for bespisning og overnatting i
Øksfjord.
Det foreslås at tilskuddet finansieres ved bruk av omstillingsfondet.
Inntil 75 % av tilskuddet kan utbetales ved oppstart. Den resterende del utbetales etter at det er
foretatt en evaluering av driftskonseptet. Som vedlegg til evalueringa legges ved et regnskap
for drifta i prøveperioden
Loppa Høyre sitt forslag til vedtak:
Søknaden sendes tilbake til administrasjonen. Søker bes omarbeide søknaden slik at den fyller
kravene til søknad om støtte slik det fremgår av reglementet for næringsfondet.
Loppa AP ønsker å stille seg bak administrasjonssjefens forslag til vedtak og støtter forslaget
slik det foreligger.
Loppa Uavhengige ønsker å støtte Loppa Høyre sitt forslag om å sende forslag til vedtak
tilbake til administrasjonen.

PS 10/20 Suppleringsvalg
Vedtak i Kommunestyre - 12.03.2020
Forslag til vedtak fra de Uavhengige:
Vi ønsker et suppleringsvalg til vara i formannskapet. Ny vara på listen er Hanne Nyheim.

Enstemmig vedtatt.

Referatsaker
RS 6/20 Høringsutkast for helhetlig boligpolitisk handlingsplan
RS 7/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Loppa kommune
RS 8/20 Årsmøte representantskapet Vefas IKS
RS 9/20 Medlemmer til representantskapet i VEFAS 2020
RS 10/20 Styremøte 1/20 - Vefas IKS
RS 11/20 Møteprotokoll Styremøte Vefas IKS 12.2.2020.
RS 6/20 Høringsutkast for helhetlig boligpolitikk handlingsplan
Elin Olsen (H):
Er dette et ferdig høringsutkast? Hvem er høringsinstansen?
Administrasjonssjef:
Vi ønsker innspill fra politikerne på hele den boligpolitiske handlingsplanen.
Elin Olsen (H):
Da lurer jeg på hvorfor det er en referatsak?
Ordfører:
Det burde kanskje vært sendt ut som en høringssak med mulighet for innspill.
RS 7/20 -11/20
Ingen innspill
Ordfører:
Det er to saker som vi ønsker å informere kommunestyre om:
1. Grieg Seafood trakk sin arealplan i går (11.03.2020). Vil komme mer informasjon.
2. Revisjonsordningen. Ordfører har bedt lederen av kontrollutvalget om en kort
redegjørelse.
Elin Olsen (leder av kontrollutvalget):
Kontrollutvalget i Loppa hadde møte 28.02.2020, hvor en av sakene på dagsorden var den
nåværende revisjonsordning. Vi har tidligere orientert kommunestyret om saken.
Vi har sendt en skriftlig henvendelse til kommunestyret hvor vi utrykker vår bekymring for
manglende leveranse av forvaltningsrapporter fra VEFIK IKS.

Kontrollutvalget anmoder kommunestyre i Loppa å vurdere situasjonen, og gi kontrollutvalget
en retning for arbeidet videre når det gjelder revisjonsordningen i Loppa kommune.
Etter møte med ordfører, varslet ordfører at saken vil bli satt på dagsorden 16.04.2020.
Vi har valgt å gi en omfattende redegjørelse til kommunestyret så det er mulig å ha en politisk
behandling. Veien videre i forhold til revisjonsordningen er en politisk sak. Kontrollutvalget
sitt ansvar er å utrykke sin bekymring ovenfor kommunestyret. Vi kan ikke ivareta den rollen vi
har slik situasjonen er i dag i forhold til VEFIK IKS.
Ordfører:
Berømmer kontrollutvalget for den gode jobben de har gjort. Det er svært viktig at vi tar en
politisk drøfting om hvordan kontrollarbeidet skal utføres og hvem som skal gjør det for Loppa
kommune videre.
Fra administrasjonen vil det bli lagt frem som en politisk sak uten innstilling.
Ståle Sæther (H):
Hva gjør kommunen med tanke på synkende elevtall ved Bergsfjord og Sandland skole?
Samtidig er det lyst ut et antall lærerstillinger ved Høgtun skole. Antar at man må gi lærere ved
Bergsfjord og Sandland skole et tilbud om stilling ved Høgtun skole. Hvordan vil man løse
disse utfordringene?
Ordfører:
Ber oppvekst og kultursjef besvare spørsmålet.
Ordfører har fått henvendelse fra to familier som ønsker å etablere seg i Bergsfjord, med
næringsvirksomhet. De to familiene har seks barn. Vi skal vise de rundt i Bergsfjord og har
vært i dialog med skolen.
Liv Karlsen (Oppvekst og kultursjef):
Vi skal ha møte med de ansatte ved Bergsfjord oppvekst senter, sammen med tillitsvalgte og
driftssjef. Ved overtallighet har faste ansatte i Loppa kommune fortrinnsrett til stillinger.
Det er også vedtatt en prioriteringsliste ved overtallighet som vi kommer til å ta i bruk.
Vi er i gang med en prosess for å ivareta de ansatte i Bergsfjord.
Ståle Sæther (H):
Jeg mener at administrasjonen ønsket at vi skulle tilbakeføre til to rektorer i Loppa kommune.
Mener administrasjonen at det fortsatt er et behov for to rektorer?
Liv Karlsen (Oppvekst og kultursjef):
Det blir et diskusjonstema. Stor sannsynlighet for at en rektor vil være nok.

Line Enger Posti (U):
Spørsmål vedrørende svar på klage fra Frakkfjord bygdelag som de har etterspurt, får de et svar
nå?
Administrasjonssjefen:
Ja.
Ordfører:
Når Grieg har trukket sin søknad, så nullstilles saken og prosessen blir startet på nytt. Alle som
har innspill til arealplanen skal få lov til å komme med dem og de vil bli fulgt opp av
administrasjonen.

