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Prosessene rundt de ekstraordinære smittevernstiltakene
som er iverksatt i Loppa kommune

Lukket

Merknader til møteinnkallingen:
Arve Berntzen (AP): Kommentar til innkalling; Synes ikke det er gunstig at saker i
kommunestyret blir behandlet over telefonmøte. Spesielt med tanke på hvor mange deltakere vi
er. En grunnleggende forutsetning for at det skal fungere er at det finnes gode saksutredninger,
klare innstillinger og at partiene har fått tid til å diskutere sakene på forhånd. Det er heller ikke
mulighet for gruppemøter på telefonmøter.
Ståle Sæther (H): Enig med mye av det Arve Berntzen sier. Savner at det ligger med
sakspapirer til innkalling.

Merknader til sakslisten:
Ståle Sæther (H): Vi har vært initiativtakere sammen med SV for dette kommunestyremøtet.
Takker ordfører for aktiv respons. Ønsker å være med å bekjempe Covid-19, ikke
lokaldemokratiet. Ønsker å få innsikt i prosessene bak beslutningene fattet i
beredskapsgruppen. Ordfører har ikke inkludert kommunestyret i vedtakene som har blitt tatt.
Stina Pedersen (SV): Vi i SV støtter Ståle Sæther. Ønsker å få belyst de prosessene som ligger
bak avgjørelsene.
Ordfører: Vi har gjennomgått en akuttfase. Kommuneoverlege har tatt hastevedtak. Vi er over
denne akuttfasen nå. Etter lovverket fatter kommunestyret vedtak etter smittelovparagraf 4.1.
Jeg setter stor pris på initiativet fra Høyre og SV i denne saken.
Formannskapet og kommunestyret har vært orientert med ukentlige møter. Vi ønsker å fatte
alle vedtak riktig og lovlig. Vi er i en unntakstilstand og har bestilt inn utstyr for å kunne
gjennomføre møtene på en bedre måte på Teams.
Ståle Sæther (H): Vi ønsker at kommunestyret skal være delaktig i fremtidige vedtak.
Vedtakene som smittevernslegen har fattet løper ut.
Ordfører: Enig med at kommunestyret må på banen for vedtakene som går ut.
Stina Pedersen (SV): Karantenevedtakene fra 24.03 har utløp. Vi har ikke hatt et gyldig
vedtak på dette.
Administrasjonssjef: Vedtaksdatoen som er gjeldende.
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Vedtak i Kommunestyre - 31.03.2020
Det blir saksbehandlet saker til kommunestyremøte på torsdag klokken 11:00.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 31.03.2020
Arve Berntzen (AP): Kan det være aktuelt å delegere sakene til formannskapet eller kan det
være aktuelt å ha et nytt kommunestyremøte på torsdag? Ønskelig med en dag eller to til intern
diskusjoner for å få bedre grunnlag til å fatte beslutning.
Kommuneoverlege: Jeg kan kjøre resonnement rundt bakgrunnen for mine tilrådninger.
Ståle Sæther (H): Ser ikke grunn til å diskutere hastebeslutningene som er vedtatt av
kommuneoverlege nå. Vi trenger tid til å behandle sakene internt.
Ordfører: Vi kan delegere myndighet videre til et politisk utvalg som kan fatte vedtak etter
paragraf 4.1 i smittevernloven.
Ståle Sæther (H): Ønsker nytt kommunestyremøte på torsdag.
Arve Berntzen (AP): Ønsker å få en innstiling fra administrasjonen på et så tidlig tidspunkt at
man kan bruke morgendagen til å drøfting i de politiske partiene.
Kommuneoverlege: Greit å definere allerede nå de områdene man ønsker sakspapirer på.
Administrasjonssjef: Vi har fem vedtak i dag; fritidsreiser, generelle karantenebestemmelser,
karantene for de som kommer fra sør, stenging av snøskuterløyper og offentlig persontransport.
Stina Pedersen (SV): Er det nødvendig å ha et eget lokalt regelverk for fritidsreiser, går ikke
dette under det nasjonale regelverket?
Administrasjonssjef: Vi har inkludert telt, gamme, campingvogn, snøhule og bobil i dette
regelverket. Dette er gjort fordi vi har opplevd stor kreativitet for å unngå dette forbudet.
Ordfører: Er kommunestyret av den oppfatning at vi skal utsette realitetsbehandlingene av
vedtakene og age vedtak til torsdag? Eller skal vi delegere dette til et annet beslutningsorgan?
Ståle Sæther (H): Høyre ønsker at det blir saksbehandlet saker til kommunestyremøte torsdag
eller fredag.

Arve Berntzen (AP): Viktig at vi behandler det på torsdag før vedtakene går ut.

