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Merknader til møteinnkalling:
Arve Berntzen (AP): Ulike utforminger og formateringer i møteinnkalling. Saksfremlegg og
vedlegg blir ettersendt gjør det vanskelig å holde oversikt over sakene.
Administrasjonssjef: Loppa kommune har store utfordringer med sak og arkivsystem. Dette vil
bli tatt opp i orienteringssak.
Arve Berntzen (AP): Viktig at sak og arkivsystem blir lagt ut på anbud. Vil ta lang tid før dette
eventuelt er på plass.
Ståle Sæther (H): Legges det ut protokoller på hjemmesiden fortløpende?

Merknader til sakslisten:
Gørild Rydheim Henriksen (U): Ønsker redegjørelse for status på utekontor
Ingvi Luthersson (H):
1. Etterlyser fremdrift på småbåthavna i Sør-Tverrfjord
2. Avklarering kloakk på Sandland
3. Fiber på Loppa øy
Cato Kristiansen (SV): Loppa SV savner interpellasjon som er sendt inn.
Ståle Sæther (H): Oppslag i media om kutt i samferdsel i Loppa kommune. Ber ordfører
kommentere når dette kommer til å bli tatt opp. Ber om redegjørelse om venterom i Nuvsvåg
og orientering om koronasituasjonen i Loppa kommune. Hvor lenge vil samfunnshuset være
beredskapssted?

PS 22/20 Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett
Vedtak i Kommunestyre - 28.05.2020
Ordførers endringsforslag:
Loppa kommunestyre velger Halvor Pettersen og Ann Tove Wilhelmsen som meddommere for
Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 28.05.2020
Ordfører foreslår følgende endringsforslag:
Loppa kommunestyre velger Halvor Pettersen og Ann Tove Wilhelmsen som meddommere for
Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024.
Formannskapets sitt forslag til vedtak:
Formannskapet foreslår Halvor Pettersen og Ann Tove Wilhelmsen som meddommere for
Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024.

PS 23/20 Valg av skjønnsmedlemmer
Vedtak i Kommunestyre - 28.05.2020
Ordførers endringsforslag:
Kommunestyret velger Terje Haugen som skjønnsmedlem fra Loppa kommune for perioden
01. januar 2021 til 31 desember 2024.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 28.05.2020
Ordførers endringsforslag:
Terje Haugen som skjønnsmedlem fra Loppa kommune for perioden 01. januar 2021 til 31
desember 2024.
Formannskapets sitt forslag til vedtak:
Formannskapet foreslår Terje Haugen som skjønnsmedlem fra Loppa kommune for perioden
01. januar 2021 til 31 desember 2024.

PS 24/20 Valg av meddommere Alta tingrett for perioden 1. januar
2021-31. desember 2024
Vedtak i Kommunestyre - 28.05.2020
Ordførers endringsforslag:
Kommunestyret velger:
1. Berit Wilhelmsen
2. Gro Kiil
3. Madeleine Nissen Viken
4. Solveig Dahl
5. Heidi Nilsen
6. Stina Beathe Pedersen
7. Siw Nancy Jensen
8. Ingrid Johanne Olsen
9. Ann Ellinor Heggeskog Johansen
10. Marianne Berge
11. Jorid Martinsen
12. Kate Brox
13. Torill Myreng Martinsen
14. Anneli Vestre
15. Elin Marie Olsen
16. Audhild Wikestad Pettersen
17. Monica Guttormsen
1. Ole Morken
2. Halvor Pettersen
3. Truls Børre Martinsen
4. Aleksander Sørensen
5. Arve Dagfinn Berntzen
6. Kim Pedersen
7. Cato Robert Kristiansen
8. Trond Wilhelmsen
9. Ulf Rune Pettersen
10. Aleksander Ahlsen
11. Bård Jahr
12. Kai Eero Pettersen
13. Erling Thomassen
14. Thor-Harald Seljevold
15. Magnor Jarle Kårsgård
16. Reidar Bjerkli
17. Roald Osen Rye
Som meddommere for Alta tingrett i perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 28.05.2020
Ordførers endringsforslag:
Kommunestyret velger:
1. Berit Wilhelmsen
2. Gro Kiil
3. Madeleine Nissen Viken
4. Solveig Dahl
5. Heidi Nilsen
6. Stina Beathe Pedersen
7. Siw Nancy Jensen
8. Ingrid Johanne Olsen
9. Ann Ellinor Heggeskog Johansen
10. Marianne Berge
11. Jorid Martinsen
12. Kate Brox
13. Torill Myreng Martinsen
14. Anneli Vestre
15. Elin Marie Olsen
16. Audhild Wikestad Pettersen
17. Monica Guttormsen
1. Ole Morken
2. Halvor Pettersen
3. Truls Børre Martinsen
4. Aleksander Sørensen
5. Arve Dagfinn Berntzen
6. Kim Pedersen
7. Cato Robert Kristiansen
8. Trond Wilhelmsen
9. Ulf Rune Pettersen
10. Aleksander Ahlsen
11. Bård Jahr
12. Kai Eero Pettersen
13. Erling Thomassen
14. Thor-Harald Seljevold
15. Magnor Jarle Kårsgård
16. Reidar Bjerkli
17. Roald Osen Rye
Som meddommere for Alta tingrett i perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

Formannskapets sitt forslag til vedtak:

Formannskapet foreslår:
1. Berit Wilhelmsen
2. Gro Kiil
3. Madeleine Nissen Viken
4. Solveig Dahl
5. Heidi Nilsen
6. Stina Beathe Pedersen
7. Siw Nancy Jensen
8. Ingrid Johanne Olsen
9. Ann Ellinor Heggeskog Johansen
10. Marianne Berge
11. Jorid Martinsen
12. Kate Brox
13. Torill Myreng Martinsen
14. Anneli Vestre
15. Elin Marie Olsen
16. Audhild Wikestad Pettersen
17. Monica Guttormsen
1. Ole Morken
2. Halvor Pettersen
3. Truls Børre Martinsen
4. Aleksander Sørensen
5. Arve Dagfinn Berntzen
6. Kim Pedersen
7. Cato Robert Kristiansen
8. Trond Wilhelmsen
9. Ulf Rune Pettersen
10. Aleksander Ahlsen
11. Bård Jahr
12. Kai Eero Pettersen
13. Erling Thomassen
14. Thor-Harald Seljevold
15. Magnor Jarle Kårsgård
16. Reidar Bjerkli
17. Roald Osen Rye
Som meddommere for Alta tingrett i perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

PS 25/20 Søknad om midler til deltakelse i utviklings- og
kompetanseprogrammet ABSOLUTT Nord 2020-21
Vedtak i Kommunestyre - 28.05.2020
Kommunestyret sitt forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar å dekke de kommunale kostnadene for deltakelse i KS
programmet ABSOLUTT 2020-21 med inntil kr. 120 000,Midlene tas fra fritt disposisjonsfond.
Som politiske deltagere er varaordfører, leder av levekårutvalget og Torill Martinsen (H).
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 28.05.2020
Arve Berntzen (AP): Minimum to fra politisk hold her i kommunen skal delta. Hvordan er det
tenkt at dette skal velges?
Ordfører: I levekårsutvalget ble varaordfører og ordfører utnevnt som deltagere.
Arve Berntzen (AP): Det bør komme med i vedtaket hvem som deltar fra politisk hold.
Ståle Sæther (H): Foreslår en fra opposisjon deltar.
Ingvi Luthersson (H): Støtter Ståle, det bør være med en fra opposisjon.
Ordfører: Ønsker forslag om hvem som skal være med.
Ståle Sæther (H): Loppa Høyre foreslår Torill Martinsen.
Line Enger Posti (U): De uavhengige foreslår Ståle Sæther.
Ståle Sæther (H): Høyres forslag står. Vi foreslår Torill Martinsen.
Line Enger Posti (U): Da trekker vi vårt forslag.
Ordfører: Kan administrasjon gi et estimat på hva det vil koste med en til deltager?
Administrasjonen: Det koster 20 000,- per deltager. Seks deltagere vil utgjøre totalt 120 00,Ordfører: Er det mulig å delta programmet med seks personer?
Liv Karlsen: Tror ikke det vil være et problem

Kommunestyrets forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar å dekke de kommunale kostnadene for deltakelse i KS
programmet ABSOLUTT 2020-21 med inntil kr. 120 000,Midlene tas fra fritt disposisjonsfond.
Som politiske deltagere stiller ordfører Stein Thomassen (AP), varaordfører Gørild Rydheim
Henriksen (U) og Torill Martinsen (H).

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar å dekke de kommunale kostnadene for deltakelse i KS
programmet ABSOLUTT 2020-21 med inntil kr. 100 000,Midlene tas fra fritt disposisjonsfond.

Vedtak i Formannskap - 14.05.2020
Loppa kommunestyre vedtar å dekke de kommunale kostnadene for deltakelse i KS
programmet ABSOLUTT 2020-21 med inntil kr. 100 000,Midlene tas fra fritt disposisjonsfond.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 01.04.2020
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar å dekke de kommunale kostnadene for deltakelse i KS
programmet ABSOLUTT 2020-21 med inntil kr. 100 000,Midlene tas fra fritt disposisjonsfond.
Enstemmig vedtatt.

PS 26/20 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020 - 2024
Vedtak i Kommunestyre - 28.05.2020
Loppa AP sitt forslag:
Planen sendes tilbake til administrasjonen for oppdatering og kvalitetssikring før den behandles
politisk.

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 28.05.2020
Arve Berntzen (AP): Feil i planen på en del områder.

Loppa AP sitt forslag:

Planen sendes tilbake til administrasjonen for oppdatering og kvalitetssikring før den behandles
politisk.
Administrasjonen sitt forslag:
Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanene for idrett og fysisk aktivitet i
Loppa kommune 2020 – 2024, med endringer når det gjelder punkt 3.3.2 og punkt 4.2 i
kommunedelplanen.
I punkt 3.3.2 fjernes følgende setning: «Nuvsvåg sanitetsforening arbeider i tillegg med
trimposter/turløyer».
I Punkt 4.2 legges det til under Bergsfjord følgende «Orienteringskart som dekker nærområdet
og som kan brukes til opplæring, turgåing og lokale trimaktiviteter».

Ordfører: Oppfordrer alle å komme med innspill til planen.
Ståle Sæther (H): Støtter Arve sine uttalelser. Ønsker å få vite hvem som sitter som medlem i
idrettsrådet.
Liv Karlsen: Forslag til planen ble sendt til idrettsrådene og atleten for utarbeidelse. Planen vil
bli sendt ut på nytt med de innspillene som kommer.

Vedtak i Formannskap - 14.05.2020
Administrasjonssjefens forslag til vedtatt:
Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanene for idrett og fysisk aktivitet i
Loppa kommune 2020 – 2024, med endringer når det gjelder punkt 3.3.2 og punkt 4.2 i
kommunedelplanen.
I punkt 3.3.2 fjernes følgende setning: «Nuvsvåg sanitetsforening arbeider i tillegg med
trimposter/turløyer».
I Punkt 4.2 legges det til under Bergsfjord følgende «Orienteringskart som dekker nærområdet
og som kan brukes til opplæring, turgåing og lokale trimaktiviteter».
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 01.04.2020
Administrasjonssjefens forslag vedtatt:

Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanene for idrett og fysisk aktivitet i
Loppa kommune 2020 – 2024, med endringer når det gjelder punkt 3.3.2 og punkt 4.2 i
kommunedelplanen.
I punkt 3.3.2 fjernes følgende setning: «Nuvsvåg sanitetsforening arbeider i tillegg med
trimposter/turløyer».
I Punkt 4.2 legges det til under Bergsfjord følgende «Orienteringskart som dekker nærområdet og
som kan brukes til opplæring, turgåing og lokale trimaktiviteter».
Enstemmig vedtatt.

PS 27/20 Retningslinjer for kommunalt krisefond
Vedtak i Kommunestyre - 28.05.2020
Fellesforslag fra Høyre, SV, SP og de Uavhengige:
Retningslinjer for Loppa kommunes krisefond for virksomheter som er rammet av
koronakrisen.
1.Formål
Kommunens krisefond skal bidra til å avhjelpe kommunes næringsliv som er rammet av
koronapandemien. Krisefondet skal gi tilskudd gjennom kontantstøtte til næringslivet.
Utbetalingene skal utbetales etter månedlig søknad, og så raskt som mulig. Krisefondet skal
bidra til at lokalt næringsliv skal kommer seg gjennom koronakrisen.
2. Hvem kan søke
Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Loppa kommune som opplever
vesentlig omsetningsfall grunnet koronakrisen.
3. Kriterier
1.
For å kunne få tilskudd gjennom kommunens krisefond stilles det som krav at virksomheten har
søkt og har fått støtte gjennom den nasjonale tilskuddsordningen, jf Lov om midlertidig
tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall og forskrift til lov om midlertidig
tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Virksomheter som ikke får til tilskudd
gjennom den nasjonale ordningen kvalifiserer ikke til å få tilskudd gjennom kommunens
krisefond. Det er til enhver tid de gjeldene regler i nevnte lov og forskrift som er styrende for
kommunens krisefond.
2.
Bedrifter som ikke får støtte gjennom den nasjonale tilskuddsordningen kan også få tilskudd
gjennom den kommunale ordningen. For å få tilskudd må bedriften dokumentere levedyktighet
gjennom regnskap og planer/bestillinger som er revisorbekreftet.

4. Tilskuddsramme
Krisefondet skal toppfinansiere den nasjonale tilskuddsordningen etter kriterium 3.1. Dvs får en
næringslivaktør dekket feks 67% av sine faste uunngåelige kostnader gjennom den nasjonale
tilskuddsordningen vil kommunens krisefond dekke de resterende 33% av de samme
kostnadene.
Krisefondet dekker også utgifter til bistand for rådgivning / søknadsskriving.
Tilskuddsrammen etter kriterium 3.2. vurderes i det enkelte tilfellet.
5. Fondets størrelse
Loppa kommune oppretter et krisefond pålydende 2 – to- millioner kroner.
En økning av fondet må behandles av kommunestyret
6. Dokumentasjon
Tilskudd etter 3.1. Som vedlegg til søknad vedlegges vedtak om tilskudd innvilget i den
nasjonale kompensasjonsordningen.
Tilskudd etter 3.2: Revisorbekreftet regnskap og opplysninger om planer/bestillinger som
bekrefter levedyktighet
7. Behandling
Tilskudd etter 3.1. behandles av administrasjonen
Tilskudd etter 3.2 behandles av formannskapet
8. Varighet
Loppa kommunes krisefond har en varighet til og med august 2020. En forlengelse av
krisefondets varighet må behandles av kommunestyret
9. Klage
Etter forvaltningsloven §28 er det adgang å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt 3 uker fra
det tidspunktet man mottar underretningen om vedtaket.
Klagen skal framsettes skriftlig, og må nevne de vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne
de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes det organ som har fattet vedtaket. Dersom
vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes formannskapet for videre behandling.

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 28.05.2020
Fellesforslag fra Høyre, SV, SP og de Uavhengige:
Retningslinjer for Loppa kommunes krisefond for virksomheter som er rammet av
koronakrisen.
1.Formål
Kommunens krisefond skal bidra til å avhjelpe kommunes næringsliv som er rammet av
koronapandemien. Krisefondet skal gi tilskudd gjennom kontantstøtte til næringslivet.
Utbetalingene skal utbetales etter månedlig søknad, og så raskt som mulig. Krisefondet skal
bidra til at lokalt næringsliv skal kommer seg gjennom koronakrisen.
2. Hvem kan søke
Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Loppa kommune som opplever
vesentlig omsetningsfall grunnet koronakrisen.
3. Kriterier
1.
For å kunne få tilskudd gjennom kommunens krisefond stilles det som krav at virksomheten har
søkt og har fått støtte gjennom den nasjonale tilskuddsordningen, jf Lov om midlertidig
tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall og forskrift til lov om midlertidig
tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Virksomheter som ikke får til tilskudd
gjennom den nasjonale ordningen kvalifiserer ikke til å få tilskudd gjennom kommunens
krisefond. Det er til enhver tid de gjeldene regler i nevnte lov og forskrift som er styrende for
kommunens krisefond.
2.
Bedrifter som ikke får støtte gjennom den nasjonale tilskuddsordningen kan også få tilskudd
gjennom den kommunale ordningen. For å få tilskudd må bedriften dokumentere levedyktighet
gjennom regnskap og planer/bestillinger som er revisorbekreftet.
4. Tilskuddsramme
Krisefondet skal toppfinansiere den nasjonale tilskuddsordningen etter kriterium 3.1. Dvs får en
næringslivaktør dekket feks 67% av sine faste uunngåelige kostnader gjennom den nasjonale
tilskuddsordningen vil kommunens krisefond dekke de resterende 33% av de samme
kostnadene.
Krisefondet dekker også utgifter til bistand for rådgivning / søknadsskriving.
Tilskuddsrammen etter kriterium 3.2. vurderes i det enkelte tilfellet.

5. Fondets størrelse
Loppa kommune oppretter et krisefond pålydende 2 – to- millioner kroner.
En økning av fondet må behandles av kommunestyret
6. Dokumentasjon
Tilskudd etter 3.1. Som vedlegg til søknad vedlegges vedtak om tilskudd innvilget i den
nasjonale kompensasjonsordningen.
Tilskudd etter 3.2: Revisorbekreftet regnskap og opplysninger om planer/bestillinger som
bekrefter levedyktighet
7. Behandling
Tilskudd etter 3.1. behandles av administrasjonen
Tilskudd etter 3.2 behandles av formannskapet
8. Varighet
Loppa kommunes krisefond har en varighet til og med august 2020. En forlengelse av
krisefondets varighet må behandles av kommunestyret
9. Klage
Etter forvaltningsloven §28 er det adgang å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt 3 uker fra
det tidspunktet man mottar underretningen om vedtaket.
Klagen skal framsettes skriftlig, og må nevne de vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne
de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes det organ som har fattet vedtaket. Dersom
vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes formannskapet for videre behandling.
Administrasjonssjefens forslag:
Loppa kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for kommunalt krisefond. Midlene taes fra
driftsfond 2515011 Omstilling og utvikling (innestående 4,4 mil).

Arve Berntzen (AP): Loppa AP stiller seg bak Loppa Høyre sitt forslag.

Vedtak i Formannskap - 14.05.2020
Administrasjonssjefens forslag:
Loppa kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for kommunalt krisefond. Midlene taes fra
driftsfond 2515011 Omstilling og utvikling (innestående 4,4 mil).

Forslag vedtatt 4 mot 1 (H).

PS 28/20 Fiskerifond- forslag på endring av regelverk
Vedtak i Kommunestyre - 28.05.2020
Fellesforslag fra de Uavhengige, SV og AP:
Endring av regelverk for fiskerifondet i Loppa kommune
§ 1 Fondets grunnlag og formål
Fondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Loppa kommune samt bidra til økt
rekruttering til fiskeryrket. Fondet er utelukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis
personer/bedrifter som er registrert og bosatt i Loppa kommune. Låneordningen skal innenfor
rammen av årlig bevilgning over kommunebudsjettet stimulere til opprettholdelse/fornying av
fiskeflåten, først og fremst innenfor:
a) Bygging av nye fartøy.
b) Kjøp av gode, brukte fartøy.
c) Kjøp og vesentlig ombygging av brukte fartøy som ved ombygging vil bli fullt ut egnet for
den drift de er beregnet på.
d) Fondslånordningen kan også benyttes til styrking av egenkapital, for eksempel utgifter til
reparasjoner etter havari.
e) Kjøp av kvoter/fiskerettigheter
Med vesentlig ombygging menes:
Ombygging som etter arbeidets art og/eller omfang er betydelig. I denne vurderingen skal det
legges vekt på at fartøyet endrer karakter/funksjon.
Unntaksvis kan instrumenter/utstyr som er en nødvendig konsekvens av ombyggingen tas med i
beregningsgrunnlaget.
Det ytes ikke lån til kjøp av redskaper.
§ 2 Kapital og delegert myndighet
Fondets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret med mulighet til reguleringer ved behov.
Lån kan gis til finansiering av båter, fortrinnsvis i størrelsen 9-14,99 meter. Det er likevel opp
til det organ som har blitt delegert myndighet til å avgjøre slike saker – f.t. Teknisk, plan og
næring (TPN) – å foreta konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle mht. størrelsen på båten. I
slike tilfeller må hensynet til rekruttering til fiskerinæringen veie tungt.

§ 3 Lånefinansiering og sikkerhet
Lån ytes i tillegg til lån fra Innovasjon Norge, Samisk utviklingsfond eller tilsvarende statlige
finansieringsorgan/andre banker gir, mot tinglyst panterett i kjøpsobjekt. Loppa kommune
fraviker prioritet til hovedlånegiver. Panterett i fartøyet gjelder med inventar og tilbehør. Lånet
utbetales når den øvrige finansieringen er i orden.
Fiskerifondet gir inntil 1.500.000,- i lån med 3-5 års avdrag- og rentefritaks periode, men maks
inntil 40% av kjøpesum. Fiskerifondet og Loppa kommune utsteder et bevis på lånefinansiering
under søkeperioden hos andre finansieringsorgan. Finansieringsbeviset er gyldig i ett år.
Etter endt rentefritaksperiode bør lånet flyttes til ekstern bank/finansierings organ eller
nedbetales/innfris.
Ved nedbetaling etter fritaksperiode vil renter bli belastet etter husbankens til enhver tids
flytende rente.
Egenkapitalen skal utgjøre minimum 15 % av kostpris. Som kostpris regnes kjøpesummen
redusert med statlige tilskudd. Det er mulig å gi full finansiering av egenkapital til fiskere under
35 år.
Tilbakebetalte renter og avdrag på alle låneordninger skal tilbakeføres Fiskerifondet.
§ 4 Krav til søker
Lån ytes til enkeltfiskere, partsrederier og selskaper. Lån skal fortrinnsvis ytes unge fiskere
som har personlige og faglige forutsetninger for å drive fiske, men som ikke er i stand til å
skaffe nødvendig egenkapital. Men alle søknader vil bli behandlet.
Låntakere må være myndige og stå på blad B i fiskermanntallet. Båtfører må ha nødvendig
utdannelse/kvalifikasjoner for de båter som det kreves sertifikat for.

§ 5 Krav til fartøy
Ved kjøp av og/eller ombygging av båter må fartøy inntil 15 meter oppfylle kravene som ligger
i «Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15. meter.». Større fartøy må oppfylle kravene som
ligger i «Forskrift om fiske- og fangstfartøy over 15 meter.»
§ 6 Ulike låneordninger
Fondslån kan gis til fartøy:
Gruppe 1 - Lukket gruppe med fartøykvote
Gruppe 2 - Åpen gruppe som fisker på en felleskvote
Dette regelverk hjemler følgende låneordninger:
Stønadslån:

Stønadslån til nybygg, båtkjøp og reparasjoner gis som rente- og avdragsfrie lån i 3-5 år, og
nedbetales deretter over 5 år, med halvårlige terminer. Rentesats skal følge husbankens til en
hver tids flytende rente.
Likviditetslån:
I ekstraordinære tilfeller kan det ytes likviditetslån. Likviditetslån kan gis som rente- og
avdragsfrie lån i inntil 2 år, med nedbetaling deretter over 3 år, med halvårlige terminer.
Størrelsen av lånet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Øvrige betingelser er lik som for stønadslån.
Rentesats skal følge husbankens til en hver tids flytende rente.
Kvotelån:
Stønadslån til kjøp av kvoter, jfr § 3, kan gis som rente- og avdragsfritt lån i 2 år. Deretter
nedbetaling over 5 år med halvårlige terminer. Rentesats skal følge husbankens til en hver tids
flytende rente.
Tilsagn om lån i forbindelse med kontrahering av nybygg, har gyldighet i 2 år fra tilsagn er gitt.
Tilsagn om lån ved kjøp av gode brukte fartøy, vesentlige ombygginger og kjøp av
kvoter/fiskerettigheter, har gyldighet i 1 år fra tilsagn er gitt. Kommunen kan kreve at regnskap
fremlegges.
Ved akkordforhandlinger som medfører at kommunen reduserer sitt lån opprettholder
kommunen sitt opprinnelige krav/pant i inntil 10 år, i tilfelle senere salg skulle gi dekning.
Bortskriving av krav (hele- eller deler av stønadslån) vedtas av Formannskapet, etter innstilling
av TPN – Teknisk Plan- og Næring.
§ 7 Sikkerhet
Lånet blir forfalt til betaling dersom låntaker selger det fartøyet som lånet er gitt til eller
misligholder låneavtalen. Lånet kan dog etter søknad helt eller delvis overføres til ny eier
dersom kommunen finner at personen fyller vilkårene etter disse regler og er bosatt i
kommunen. Dersom søkeren flytter til en annen kommune og bosetter seg der, og/eller fartøyet
blir utmeldt av merkeregisteret i Loppa kommune, forfaller lånet i sin helhet til betaling. Ved
avviklingssalg tilbakebetales lånet i sin helhet.
§ 8 Lånesøknad
Søknad om lån sendes til Loppa kommune, og saksbehandles av administrasjonen. Ved
saksbehandling må den enkelte søker på forlangende gi tillatelse til at det kan innhentes
opplysninger av både personlig og økonomisk art som kan ha betydning for saken. Deretter
skal det organ som kommunestyret til enhver tid har delegert myndighet behandle søknadene.
For Loppa kommune er dette TPN - Teknisk Plan- og Næring. Et mindretall av dette organet
kan anke vedtaket inn for kommunestyret som tar en endelig avgjørelse.
§ 9 klagerett
Etter forvaltningsloven §28 er det adgang å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker
fra det tidspunkt man mottar underretningen om vedtak.

Klagen skal fremstilles skriftlig, og må nevne de vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne
de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes det organ som har fattet vedtaket.
Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes formannskapet for videre behandling.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 28.05.2020
Formannskapet sitt forslag:
Fiskerifond 2020:
§1.Fondets grunnlag og formål
Fondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Loppa kommune samt bidra til økt
rekruttering for fiskeryrket. Fondet er utelukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis
personer/bedrifter som er bosatt/registrert i Loppa kommune.
§2. Kapital
Fondets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret
§3. Anvendelse
Fondets midler kan nyttes til: - Lån ved kjøp av fiskefartøy over 9,0 meter
- Lån til kjøp av kvoter/Konsesjoner
Fondets midler skal nyttes til utlån, og fortrinnsvis som toppfinansiering
- 9,0 - 11,0m: Lån inntil kr 300.000,- 11,0 - 15,0m: Lån inntil kr 600.000,- Over 15,0m: Lån inntil kr. 1.000.000,- Kvoter/konsesjoner: Lån inntil kr. 1.000.000,§ 4. Finansieringsbevis og egenkapitalkrav.
Ved søknad om lån i fiskerifondet utstedes det et finansieringsbevis med beløpsgrenser
innafor fastsatte fartøystørrelser. Tilsagnet på finansieringsbeviset er gyldig i 6 måneder fra
vedtaksdato.
Det stilles krav til 15 % egenkapital ved finansiering i fiskerifondet.

§5. Krav til søker
⁃ Søker skal være skattepliktig til Loppa kommune og bedrifter skal være registrert i Loppa
kommune i hele låneperioden
⁃ Fisker skal være registrert på blad B
§ 6. Krav til fartøy
Fiskefartøy fra 9-15 meter som søkes finansiert i fiskerifondet skal ha en gyldig fartøyinstruks
godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
Fiskefartøy over 15 meter skal ha godkjente fartssertifikat utsted av Sjøfartsdirektoratet.

§7. Sikkerhet
Loppa kommune tar pantesikkerhet i låneobjektet. Pantobligasjon skal være tinglyst hos Norsk
Skipsregister før en låneutbetaling foretas og ingen utbetaling før den øvrige finansieringen er i
orden. Loppa kommune fraviker prioritet til hovedlånegiver i prosjektet.
§8. Tilbakebetaling og renter
Lånet forfaller i sin helhet om lånetaker og/eller låneobjekt flyttes ut av Loppa kommune, Ved
avviklingssalg forfaller lånet i sin helhet. Lånet kan dog etter søknad overdras til ny eier
dersom han fyller vilkårene i dette regelverket.
Rentesatsen skal tilsvare husbankens til en hver tid flytende rente + 1%. Lånets avdrag settes til
2. halvårlige - like store - avdrag. Det kan søkes om utsettelse for betaling av avdrag og/eller
renter med inntil 3-tre-år mot at avdragstiden blir forlenget tilsvarende og påløpte renter
tillegges lånet.
§9. Søknad
Søknader til fiskerifondet for stønadslån til kjøp av fiskefartøy og til kjøp av kvoterettigheter
sendes administrasjonen som saksbehandler søknadene fortløpende. Søknadsskjema kan man
finne på Loppa kommunes hjemmeside eller kontakte kommunens servicesenter.
Det delegerte politiske organ fatter vedtak basert på administrasjonens saksbehandling.
Det valgte organ prioriterer innenfor de økonomiske rammer tilrettelagt for fiskerifondet.
Line Enger (U): Vi ønsker å legge inn forslag til endring av fiskerifondet.
Fellesforslag fra de Uavhengige, SV og AP:
Endring av regelverk for fiskerifondet i Loppa kommune
§ 1 Fondets grunnlag og formål
Fondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Loppa kommune samt bidra til økt
rekruttering til fiskeryrket. Fondet er utelukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis
personer/bedrifter som er registrert og bosatt i Loppa kommune. Låneordningen skal innenfor
rammen av årlig bevilgning over kommunebudsjettet stimulere til opprettholdelse/fornying av
fiskeflåten, først og fremst innenfor:
a) Bygging av nye fartøy.
b) Kjøp av gode, brukte fartøy.
c) Kjøp og vesentlig ombygging av brukte fartøy som ved ombygging vil bli fullt ut egnet for
den drift de er beregnet på.
d) Fondslånordningen kan også benyttes til styrking av egenkapital, for eksempel utgifter til
reparasjoner etter havari.
e) Kjøp av kvoter/fiskerettigheter
Med vesentlig ombygging menes:

Ombygging som etter arbeidets art og/eller omfang er betydelig. I denne vurderingen skal det
legges vekt på at fartøyet endrer karakter/funksjon.
Unntaksvis kan instrumenter/utstyr som er en nødvendig konsekvens av ombyggingen tas med i
beregningsgrunnlaget.
Det ytes ikke lån til kjøp av redskaper.
§ 2 Kapital og delegert myndighet
Fondets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret med mulighet til reguleringer ved behov.
Lån kan gis til finansiering av båter, fortrinnsvis i størrelsen 9-14,99 meter. Det er likevel opp
til det organ som har blitt delegert myndighet til å avgjøre slike saker – f.t. Teknisk, plan og
næring (TPN) – å foreta konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle mht. størrelsen på båten. I
slike tilfeller må hensynet til rekruttering til fiskerinæringen veie tungt.
§ 3 Lånefinansiering og sikkerhet
Lån ytes i tillegg til lån fra Innovasjon Norge, Samisk utviklingsfond eller tilsvarende statlige
finansieringsorgan/andre banker gir, mot tinglyst panterett i kjøpsobjekt. Loppa kommune
fraviker prioritet til hovedlånegiver. Panterett i fartøyet gjelder med inventar og tilbehør. Lånet
utbetales når den øvrige finansieringen er i orden.
Fiskerifondet gir inntil 1.500.000,- i lån med 3-5 års avdrag- og rentefritaks periode, men maks
inntil 40% av kjøpesum. Fiskerifondet og Loppa kommune utsteder et bevis på lånefinansiering
under søkeperioden hos andre finansieringsorgan. Finansieringsbeviset er gyldig i ett år.
Etter endt rentefritaksperiode bør lånet flyttes til ekstern bank/finansierings organ eller
nedbetales/innfris.
Ved nedbetaling etter fritaksperiode vil renter bli belastet etter husbankens til enhver tids
flytende rente.
Egenkapitalen skal utgjøre minimum 15 % av kostpris. Som kostpris regnes kjøpesummen
redusert med statlige tilskudd. Det er mulig å gi full finansiering av egenkapital til fiskere under
35 år.
Tilbakebetalte renter og avdrag på alle låneordninger skal tilbakeføres Fiskerifondet.
§ 4 Krav til søker
Lån ytes til enkeltfiskere, partsrederier og selskaper. Lån skal fortrinnsvis ytes unge fiskere
som har personlige og faglige forutsetninger for å drive fiske, men som ikke er i stand til å
skaffe nødvendig egenkapital. Men alle søknader vil bli behandlet.
Låntakere må være myndige og stå på blad B i fiskermanntallet. Båtfører må ha nødvendig
utdannelse/kvalifikasjoner for de båter som det kreves sertifikat for.

§ 5 Krav til fartøy

Ved kjøp av og/eller ombygging av båter må fartøy inntil 15 meter oppfylle kravene som ligger
i «Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15. meter.». Større fartøy må oppfylle kravene som
ligger i «Forskrift om fiske- og fangstfartøy over 15 meter.»
§ 6 Ulike låneordninger
Fondslån kan gis til fartøy:
Gruppe 1 - Lukket gruppe med fartøykvote
Gruppe 2 - Åpen gruppe som fisker på en felleskvote
Dette regelverk hjemler følgende låneordninger:
Stønadslån:
Stønadslån til nybygg, båtkjøp og reparasjoner gis som rente- og avdragsfrie lån i 3-5 år, og
nedbetales deretter over 5 år, med halvårlige terminer. Rentesats skal følge husbankens til en
hver tids flytende rente.
Likviditetslån:
I ekstraordinære tilfeller kan det ytes likviditetslån. Likviditetslån kan gis som rente- og
avdragsfrie lån i inntil 2 år, med nedbetaling deretter over 3 år, med halvårlige terminer.
Størrelsen av lånet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Øvrige betingelser er lik som for stønadslån.
Rentesats skal følge husbankens til en hver tids flytende rente.
Kvotelån:
Stønadslån til kjøp av kvoter, jfr § 3, kan gis som rente- og avdragsfritt lån i 2 år. Deretter
nedbetaling over 5 år med halvårlige terminer. Rentesats skal følge husbankens til en hver tids
flytende rente.
Tilsagn om lån i forbindelse med kontrahering av nybygg, har gyldighet i 2 år fra tilsagn er gitt.
Tilsagn om lån ved kjøp av gode brukte fartøy, vesentlige ombygginger og kjøp av
kvoter/fiskerettigheter, har gyldighet i 1 år fra tilsagn er gitt. Kommunen kan kreve at regnskap
fremlegges.
Ved akkordforhandlinger som medfører at kommunen reduserer sitt lån opprettholder
kommunen sitt opprinnelige krav/pant i inntil 10 år, i tilfelle senere salg skulle gi dekning.
Bortskriving av krav (hele- eller deler av stønadslån) vedtas av Formannskapet, etter innstilling
av TPN – Teknisk Plan- og Næring.
§ 7 Sikkerhet
Lånet blir forfalt til betaling dersom låntaker selger det fartøyet som lånet er gitt til eller
misligholder låneavtalen. Lånet kan dog etter søknad helt eller delvis overføres til ny eier
dersom kommunen finner at personen fyller vilkårene etter disse regler og er bosatt i
kommunen. Dersom søkeren flytter til en annen kommune og bosetter seg der, og/eller fartøyet

blir utmeldt av merkeregisteret i Loppa kommune, forfaller lånet i sin helhet til betaling. Ved
avviklingssalg tilbakebetales lånet i sin helhet.
§ 8 Lånesøknad
Søknad om lån sendes til Loppa kommune, og saksbehandles av administrasjonen. Ved
saksbehandling må den enkelte søker på forlangende gi tillatelse til at det kan innhentes
opplysninger av både personlig og økonomisk art som kan ha betydning for saken. Deretter
skal det organ som kommunestyret til enhver tid har delegert myndighet behandle søknadene.
For Loppa kommune er dette TPN - Teknisk Plan- og Næring. Et mindretall av dette organet
kan anke vedtaket inn for kommunestyret som tar en endelig avgjørelse.
§ 9 klagerett
Etter forvaltningsloven §28 er det adgang å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker
fra det tidspunkt man mottar underretningen om vedtak.
Klagen skal fremstilles skriftlig, og må nevne de vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne
de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes det organ som har fattet vedtaket.
Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes formannskapet for videre behandling.

Vedtak i Formannskap - 14.05.2020
Administrasjonssjefens forslag:
Fiskerifond 2020:
§1.Fondets grunnlag og formål
Fondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Loppa kommune samt bidra til økt
rekruttering for fiskeryrket. Fondet er utelukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis
personer/bedrifter som er bosatt/registrert i Loppa kommune.
§2. Kapital
Fondets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret
§3. Anvendelse
Fondets midler kan nyttes til: - Lån ved kjøp av fiskefartøy over 9,0 meter
- Lån til kjøp av kvoter/Konsesjoner
Fondets midler skal nyttes til utlån, og fortrinnsvis som toppfinansiering
- 9,0 - 11,0m: Lån inntil kr 300.000,- 11,0 - 15,0m: Lån inntil kr 600.000,- Over 15,0m: Lån inntil kr. 1.000.000,- Kvoter/konsesjoner: Lån inntil kr. 1.000.000,§ 4. Finansieringsbevis og egenkapitalkrav.
Ved søknad om lån i fiskerifondet utstedes det et finansieringsbevis med beløpsgrenser
innafor fastsatte fartøystørrelser. Tilsagnet på finansieringsbeviset er gyldig i 6 måneder fra
vedtaksdato.

Det stilles krav til 15 % egenkapital ved finansiering i fiskerifondet.

§5. Krav til søker
⁃ Søker skal være skattepliktig til Loppa kommune og bedrifter skal være registrert i Loppa
kommune i hele låneperioden
⁃ Fisker skal være registrert på blad B
§ 6. Krav til fartøy
Fiskefartøy fra 9-15 meter som søkes finansiert i fiskerifondet skal ha en gyldig fartøyinstruks
godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
Fiskefartøy over 15 meter skal ha godkjente fartssertifikat utsted av Sjøfartsdirektoratet.
§7. Sikkerhet
Loppa kommune tar pantesikkerhet i låneobjektet. Pantobligasjon skal være tinglyst hos Norsk
Skipsregister før en låneutbetaling foretas og ingen utbetaling før den øvrige finansieringen er i
orden. Loppa kommune fraviker prioritet til hovedlånegiver i prosjektet.
§8. Tilbakebetaling og renter
Lånet forfaller i sin helhet om lånetaker og/eller låneobjekt flyttes ut av Loppa kommune, Ved
avviklingssalg forfaller lånet i sin helhet. Lånet kan dog etter søknad overdras til ny eier
dersom han fyller vilkårene i dette regelverket.
Rentesatsen skal tilsvare husbankens til en hver tid flytende rente + 1%. Lånets avdrag settes til
2. halvårlige - like store - avdrag. Det kan søkes om utsettelse for betaling av avdrag og/eller
renter med inntil 3-tre-år mot at avdragstiden blir forlenget tilsvarende og påløpte renter
tillegges lånet.
§9. Søknad
Søknader til fiskerifondet for stønadslån til kjøp av fiskefartøy og til kjøp av kvoterettigheter
sendes administrasjonen som saksbehandler søknadene fortløpende. Søknadsskjema kan man
finne på Loppa kommunes hjemmeside eller kontakte kommunens servicesenter.
Det delegerte politiske organ fatter vedtak basert på administrasjonens saksbehandling.
Det valgte organ prioriterer innenfor de økonomiske rammer tilrettelagt for fiskerifondet.
Administrasjonssjefens forslag vedtatt 4 mot 1 (U)

Behandling i Formannskap- 14.05.2020
Administrasjonssjefens forslag:
Fiskerifond 2020:
§1.Fondets grunnlag og formål
Fondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Loppa kommune samt bidra til økt
rekruttering for fiskeryrket. Fondet er utelukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis
personer/bedrifter som er bosatt/registrert i Loppa kommune.

§2. Kapital
Fondets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret
§3. Anvendelse
Fondets midler kan nyttes til: - Lån ved kjøp av fiskefartøy over 9,0 meter
- Lån til kjøp av kvoter/Konsesjoner
Fondets midler skal nyttes til utlån, og fortrinnsvis som toppfinansiering
- 9,0 - 11,0m: Lån inntil kr 300.000,- 11,0 - 15,0m: Lån inntil kr 600.000,- Over 15,0m: Lån inntil kr. 1.000.000,- Kvoter/konsesjoner: Lån inntil kr. 1.000.000,§ 4. Finansieringsbevis og egenkapitalkrav.
Ved søknad om lån i fiskerifondet utstedes det et finansieringsbevis med beløpsgrenser
innafor fastsatte fartøystørrelser. Tilsagnet på finansieringsbeviset er gyldig i 6 måneder fra
vedtaksdato.
Det stilles krav til 15 % egenkapital ved finansiering i fiskerifondet.

§5. Krav til søker
⁃ Søker skal være skattepliktig til Loppa kommune og bedrifter skal være registrert i Loppa
kommune i hele låneperioden
⁃ Fisker skal være registrert på blad B
§ 6. Krav til fartøy
Fiskefartøy fra 9-15 meter som søkes finansiert i fiskerifondet skal ha en gyldig fartøyinstruks
godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
Fiskefartøy over 15 meter skal ha godkjente fartssertifikat utsted av Sjøfartsdirektoratet.
§7. Sikkerhet
Loppa kommune tar pantesikkerhet i låneobjektet. Pantobligasjon skal være tinglyst hos Norsk
Skipsregister før en låneutbetaling foretas og ingen utbetaling før den øvrige finansieringen er i
orden. Loppa kommune fraviker prioritet til hovedlånegiver i prosjektet.
§8. Tilbakebetaling og renter
Lånet forfaller i sin helhet om lånetaker og/eller låneobjekt flyttes ut av Loppa kommune, Ved
avviklingssalg forfaller lånet i sin helhet. Lånet kan dog etter søknad overdras til ny eier
dersom han fyller vilkårene i dette regelverket.
Rentesatsen skal tilsvare husbankens til en hver tid flytende rente + 1%. Lånets avdrag settes til
2. halvårlige - like store - avdrag. Det kan søkes om utsettelse for betaling av avdrag og/eller
renter med inntil 3-tre-år mot at avdragstiden blir forlenget tilsvarende og påløpte renter
tillegges lånet.
§9. Søknad
Søknader til fiskerifondet for stønadslån til kjøp av fiskefartøy og til kjøp av kvoterettigheter
sendes administrasjonen som saksbehandler søknadene fortløpende. Søknadsskjema kan man
finne på Loppa kommunes hjemmeside eller kontakte kommunens servicesenter.
Det delegerte politiske organ fatter vedtak basert på administrasjonens saksbehandling.

Det valgte organ prioriterer innenfor de økonomiske rammer tilrettelagt for fiskerifondet.
De uavhengige sitt forslag:

Vi foreslår at TPN- Teknisk, Plan- og Næring skal forvalte fiskerifondet ved å behandle og ta
avgjørelser i forbindelse med søknader. Et mindretall av dette organet kan anke vedtaket inn for
Kommunestyret som tar en endelig avgjørelse.
Vi foreslår å øke fiskerifondet til 10 millioner kroner i 2020. Pengene tas fra Fritt
disposisjonsfond. I tillegg skal det avsettes fondsmidler hvert budsjettår, slik at fiskerifondet
innehar 5 millioner kroner pr. 1.januar hvert år. Pengene tas fra fritt disposisjonsfond.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 14.05.2020
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Fiskerifond 2020:
§1.Fondets grunnlag og formål
Fondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Loppa kommune samt bidra til økt
rekruttering for fiskeryrket. Fondet er utelukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis
personer/bedrifter som er bosatt/registrert i Loppa kommune.
§2. Kapital
Fondets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret
§3. Anvendelse
Fondets midler kan nyttes til: - Lån ved kjøp av fiskefartøy over 9,0 meter
- Lån til kjøp av kvoter/Konsesjoner
Fondets midler skal nyttes til utlån, og fortrinnsvis som toppfinansiering
- 9,0 - 11,0m: Lån inntil kr 300.000,- 11,0 - 15,0m: Lån inntil kr 600.000,- Over 15,0m: Lån inntil kr. 1.000.000,- Kvoter/konsesjoner: Lån inntil kr. 1.000.000,§ 4. Finansieringsbevis og egenkapitalkrav.
Ved søknad om lån i fiskerifondet utstedes det et finansieringsbevis med beløpsgrenser
innafor fastsatte fartøystørrelser. Tilsagnet på finansieringsbeviset er gyldig i 6 måneder fra
vedtaksdato.
Det stilles krav til 15 % egenkapital ved finansiering i fiskerifondet.

§5. Krav til søker

⁃ Søker skal være skattepliktig til Loppa kommune og bedrifter skal være registrert i Loppa
kommune i hele låneperioden
⁃ Fisker skal være registrert på blad B
§ 6. Krav til fartøy
Fiskefartøy fra 9-15 meter som søkes finansiert i fiskerifondet skal ha en gyldig fartøyinstruks
godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
Fiskefartøy over 15 meter skal ha godkjente fartssertifikat utsted av Sjøfartsdirektoratet.
§7. Sikkerhet
Loppa kommune tar pantesikkerhet i låneobjektet. Pantobligasjon skal være tinglyst hos Norsk
Skipsregister før en låneutbetaling foretas og ingen utbetaling før den øvrige finansieringen er i
orden. Loppa kommune fraviker prioritet til hovedlånegiver i prosjektet.
§8. Tilbakebetaling og renter
Lånet forfaller i sin helhet om lånetaker og/eller låneobjekt flyttes ut av Loppa kommune, Ved
avviklingssalg forfaller lånet i sin helhet. Lånet kan dog etter søknad overdras til ny eier
dersom han fyller vilkårene i dette regelverket.
Rentesatsen skal tilsvare husbankens til en hver tid flytende rente + 1%. Lånets avdrag settes til
2. halvårlige - like store - avdrag. Det kan søkes om utsettelse for betaling av avdrag og/eller
renter med inntil 3-tre-år mot at avdragstiden blir forlenget tilsvarende og påløpte renter
tillegges lånet.
§9. Søknad
Søknader til fiskerifondet for stønadslån til kjøp av fiskefartøy og til kjøp av kvoterettigheter
sendes administrasjonen som saksbehandler søknadene fortløpende. Søknadsskjema kan man
finne på Loppa kommunes hjemmeside eller kontakte kommunens servicesenter.
Det delegerte politiske organ fatter vedtak basert på administrasjonens saksbehandling.
Det valgte organ prioriterer innenfor de økonomiske rammer tilrettelagt for fiskerifondet.
Vedtatt, 5 mot 2 stemmer (U, U)

PS 29/20 Referatsaker
Orienteringssak: Arkiv og sakssystem i Loppa kommune
Administrasjonssjefen: Hatt problemer med ePhorte etter nyttår når systemet ble oppdatert.
Programvaren er utdatert. Vi bryter loven med nåværende arkivsystem. Problematisk med
tanke på datasikkerhet.
Arve Berntzen (AP): Systemet er utdatert. Å bytte sakssystem er nødvendig. I dagens
kommunesystem blir det i hovedsak fire ulike arkivsystemer som går igjen. Kostnaden må
vurderes. Det må vurderes om det må ut på anbud. Det er mange ting å ta hensyn til. Vi trenger
et system som er funksjonelt både for ansatte, innbyggere og politikere.

Gørild Rydheim Henriksen (U): Stiller meg bak det Arve sier.
Ståle Sæther (H): Saken kom som en tilleggssak til formannskapet sist. Høyre er kritisk til at
det stadig vekk kommer bevilgninger som burde vært klargjort tidligere. Burde vært fremmet i
budsjettforslag.
Arve Berntzen (AP): Støtter det Ståle sier om at det bør legges inn i budsjettet.
Administrasjonen må gjøre en grundig vurdering i forhold til hva som bør være med i
budsjettet.
Ordfører: Er det noen som motsetter seg at administrasjonen saksbehandler og legger frem i
førstkommende formannskapsmøte.

Spørsmål til saksliste:
Gørild Rydheim Henriksen (U): Hvor langt er man kommet i prosessen med utekontor i
Sandland?
Administrasjonen: Utekontor er ferdig, mangler toalett og rullestolrampe. Det har ikke blitt
gjort på grunn om korona, men det kommer.
Administrasjonssjefen: Enkelte dager vil utekontorene bli avlyst pga få pasienter.
Ingvi Luthersson (H): Etterlyser fremdrift på småbåthavna i Sør-Tverrfjord
Administrasjonssjef: Lå ikke flytebrygge i investeringsbudsjettet for 2019.
Ingvi Luthersson (H): Ønsker avklarering på kloakk på Sandland
Administrasjonssjefen: Loppa kommune har ikke kommunale avløp på Sandland.
Ingvi Luthersson (H): Fiber på Loppa øy? Har kommunen hatt noe dialog med noen ang. fiber?
Administrasjonssjef: Vi har vært i møter med Telenor bla. Og den kabelen skal vi bringe videre
og sende inn bekymringsmelding på den.
Line E. Posti (U): Hvor langt har kommunen kommet med bredbåndsutviklingen?
Administrasjonssjefen: Vi har vært i møter og den prosessen er i gang.
Line E. Posti (U): Hva er tidsperspektivet på dette?
Administrasjonssjefen: Det kan jeg ikke svare på.
Cato Kristiansen (SV): Loppa SV savner interpellasjon som er sendt inn.
Ordfører: Interpellasjoner er forhåndsmeldte og grunngitte spørsmål fra et medlem som skal
besvares i møtet og hvor det er en påfølgende debatt. I en slik interpellasjon skal det ikke være
forslag om å vedta noe, men man etterspør en redegjørelse om en sak. Forslag som fremmes
sammen med interpellasjonen i forkant av møtet, eller i forbindelse med organets behandling av

interpellasjonen, skal etter §11-3 femte ledd, og det skal behandles deretter. Det innebærer at
fremsatte interpellasjoner, som inneholder konkrete forslag organet skal ta stilling til, må
behandles etter reglene om å få en sak på sakslisten. Dette er grunnen til at deres interpellasjon
om Moria ikke er satt opp på sakslisten.
Cato Kristiansen (SV): Dette er en felles interpellasjon som mange andre kommuner har
gjennomført.
Ståle Sæther (H): Ønsker tilbakemeldinger fra ordfører ang. kutt i samferdsel.
Ordfører: Den saken skal tas videre. Vi er i dialog. Det kommer til å komme en felles uttalelse
fra de berørte parter. Oppfordring om at vi i felleskap må jobbe for å få en bedre løsning. Vi må
stå på for å beholde de rutene vi har.
Ståle Sæther (H): Hvor lenge vil beredskapen på samfunnshuset bestå.
Ordfører: Informasjon fra FHI beregner at smittetopp vil komme i september/oktober i
Finnmark. Og vi beregner at beredskapen vil vare ut året. Prognosene fra FHI er det vi har lagt
til vurdering ved smittevernstiltak.
Ståle Sæther (H): Ønsker status på venterom i Nuvsvåg.
Administrasjonssjefen: Kostnadsramme på 500 000 bare med kloakkanlegget passer vi
350 000. der skal få tallene i høst. Tror det vil bli snakk om 1-1,5 millioner.
Ståle Sæther (H): Ang. rasmidler. Har vi fått noe klarhet i de 180 millionene?
Ordfører: I fjor var det veivesenet som hadde de midlene. Vi ønsker fullstendig utbedring av
882. Øremerkede midler er ikke lengre øremerkede. Vi har slitt med å få svar fra de ansvarlig
og finne ut hvem som er ansvarlig. Dette er en sak administrasjonen jobber med.
Cato Kristiansen (SV): Vil oppfordrer partiene til å prøve å jobbe for dette.
Ordfører: Takk for et langt og godt møte.

