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03/06/20
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RS 21/20
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Årsmøte representanskapet i KUSEK IKS, onsdag 3
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Innkalling til styremøte i Vefas IKS 13/03/2020
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Venterom ekspedisjonskai Nuvsvåg

Lukket

Merknad til møteinnkalling:
Stina Pedersen (SV): Korrigering til sak PS 45/20; Det ble ikke fremmet et
utsettelsesforslag, saken ble valgt trukket.

Merknad til saksliste:
Ståle Sæther (H): Savner sak fra kontrollutvalget datert 10. mars om VEFIK.
Elin Olsen (H): Det er en henvendelse fra kontrollutvalget der vi ber om å få vurdert Vefik.
En bekymringsmelding. Har etterlyst saken.
Ordfører: Vi tar det til etterretning.
Ståle Sæther (H): Ønsker statusoppdatering på fremgangen med gapahuk som skulle
oppføres i august. Ordfører opplyser om at Rambøll er koblet inn i saken. Hvem er det som
har fattet beslutning om at Rambøll skal kobles inn i denne saken? Hvorfor er ikke
kommunestyret informert?
Ingvi Lutherssson (H): Angående dialogmøte; vil bygdelag bli invitert?
Cato Kristiansen (SV): Kutt i antall hurtigruteskip, kan få store konsekvenser. Vil invitere
alle gruppelederne for å få en felles uttalelse om den saken.
Arve Berntzen (AP): Anmoder administrasjonen til å se på fordeling av flytebrygger i
kommune. Finnes det mulighet til å legge til rette for fremmedflåten?
Ser ikke logikk i referatsakene som har blitt satt opp. Hvorfor er RS 19/20 satt opp som
referatsak? I RS 21/20 og 22/20, er det ved de dokumentene som referatsak? Til sammen blir
det 117 sider som kunne vært unngått i møteinnkallingen. Ønsker at det blir laget bokmerker i
møtedokumentet.
Hanne Nyheim (U): Kultur- og oppvekstsjef har sagt opp sin stilling. Hva skjer i den
forbindelse?
Thor- Harald Seljevold (SP): Overveldende mange papirer å sette seg inn i. Hadde satt pris
på bokmerker i saksinnkalling.
Gørild: Bemerket meg at det har kommet en kjøpestopp i administrasjonen. Hvordan ligger
vi an budsjettmessig?

PS 44/20 Bevilgning av ekstra lønnsmidler til renholdsseksjonen
Vedtak i Kommunestyre - 24.09.2020
Loppa kommunestyre vedtar å bevilge lønnsmidler til å finansiere midlertidig ansettelse av en
ekstra renholder inntil 100% stilling. Varighet på ansettelsen er 12 måneder. Bevilgningen
dekker lønnskostnader inkl. pensjonskostnader inntil kr. 494 100,-. Midlene tas av fritt
disposisjonsfond 2565009.
Enstemmig vedtatt.

PS 45/20 Endring av vedtekter for Sfo i Loppa kommune
Vedtak i Kommunestyre - 24.09.2020
Forslag til endring i §6. Barn som har plass etter barnehageåret må avvikle tre ukers
sammenhengende ferie i perioden for sommerferie som fastsatt i skoleruten.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre- 24.09.2020
Vedtak i Formannskap – 16.06.2020:
Loppa kommunestyre vedtar de fremlagte endringene i vedtekter for Sfo i kommunen, gjeldende fra
oppstart skoleår 2020/2021:
Vedtaket innebærer følgende endringer:

§ 4. Opptak av barn
4.1. Søknadsfrist og opptak
Legges til i siste avsnitt:
Det forutsettes at minst 5 elever har takket ja til tilbud om sfo utover skoleruta før
igangsetting av det.
Antall plasser i sfo:
Høgtun sfo

§ 5.

Inntil 30
plasser

Skoleåret, før og etter skoletid
Barnehageåret

Betaling for opphold

Legges til:

Det kan velges mellom 2 plasser; plass etter skoleåret eller barnehageåret. For
barnehageåret betales det for 11 måneder, da barnet skal avvikle 4 ukers ferie. For plass
etter skoleåret betales det for 10 måneder.
§ 6. Åpningstider
Legges til:

Barn som har plass etter barnehageåret må avvikle 4 ukers ferie i løpet av juli måned.
Dersom ingen har behov for plass i romjul og påskeuke er sfo stengt. Leder avgjør
åpningstiden dersom noen har behov for dette.
Tas bort:
Tilbud for barn som trenger dette i skoleferier organiseres i barnehagen, dette ved bruk av
eksisterende arbeidskraft.
Endringsforslag fra SV:
Forslag til endring i §6. Barn som har plass etter barnehageåret må avvikle tre ukers
sammenhengende ferie i perioden for sommerferie som fastsatt i skoleruten.
Endringsforslag fra De Uavhengige:
Loppa kommune vedtar å beholde SFO sine vedtekter som de er i dag.
Loppa Høyre fremmer tilleggsforslag:
Finansieres ved økning i foreldrebetaling.
Ordfører: Vi har tre forslag til vedtak i saken og et forslag til finansiering.
Endringsforslag av De Uavhengige og SV blir satt opp mot hverandre.
SV sitt endringsforslag blir vedtatt 11 mot 3 stemmer.
Formannskapets vedtak blir satt opp mot SV sitt forslag.
SV sitt forslag blir enstemmig vedtatt.
Høyre sitt tilleggsforslag mottar 3 stemmer for og 11 stemmer i mot.

PS 46/20 Valg av ny representant for forliksrådet
Vedtak i Kommunestyre - 24.09.2020
Gørild Rydheim Henriksen er ny representant for forliksrådet og Ann Heggstad Johansen er
varamedlem for forliksrådet.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre- 24.09.2020
Loppa AP foreslår Gørild Rydheim Henriksen som ny representant for forliksrådet og Ann
Heggstad Johansen som varamedlem for forliksrådet.

PS 47/20 Ny selskapsavtale for KUSEK IKS
Vedtak i Kommunestyre - 24.09.2020
Kommunestyret i Loppa kommune vedtar endringene i ny selskapsavtale for KUSEK IKS.
Enstemmig vedtatt.

PS 48/20 Årsmelding og kommuneregnskap 2019
Vedtak i Kommunestyre - 24.09.2020
Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og
årsmelding.
Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2019. Tilhørende
årsmelding tas til etterretning.
Investeringsregnskapet vedtas med opptak av lån på totalt kroner. 5 093 263,69.
• 1 937 554,40 til avløp
• 370 184,29 til flytebrygge Bergsfjord
• 2 785 525,- til bølgedemper Øksfjord småbåthavn
Nedbetalingstid settes til 30 år.
Enstemmig vedtatt.

PS 49/20 Økonomisk støtte til NKS veiledningssenter for pårørende Nord
Norge 2020/2021
Vedtak i Kommunestyre - 24.09.2020
Loppa kommunestyre vedtar å innvilge NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
as med økonomiskstøtte for årene 2020 og 2021 på total kroner 20.000, Beløpet taes fra 2565009 Fritt disposisjonsfond.
Enstemmig vedtatt.

PS 50/20 Låneopptak startlån 2020
Vedtak i Kommunestyre – 24.09.2020
Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startlån i Husbanken på kr. 6.000.000,- i 2020 for
videre utlån. Startlån tildeles ved enkeltvedtak i tråd med Husbankens forskrifter og

retningslinjer for startlån, samt kommunens egne retningslinjer. Lånet nedbetales som
annuitetslån med total løpetid på 30 år med flytende rente.
Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet i henhold til Finansreglementet punkt 7.1.
Enstemmig vedtatt.

PS 51/20 Endring av selskapsavtale for IKA Finnmark IKS
Vedtak i Kommunestyre - 24.09.2020
Loppa kommunestyre vedtar endring av selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS slik det
fremgår av behandlingen i selskapets representantskap.
Enstemmig vedtatt.

PS 52/20 Kjøp av kommunal eiendom/ utvidelse av tomt
Vedtak i Kommunestyre - 24.09.2020
Linda og Inge Martinsen innvilges utvidelse av eiendom 26/342 gjennom kjøp av kommunal
eiendom i henhold til søknad. Det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan ifb. med
salget.
Arealet, 462 m2, selges til kr. 25,- pr. m2, totalt kr. 11 550,-.
Praktiske/formelle forhold som oppmåling, skjøte osv. gjennomføres i samsvar med rutiner og
retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune.
Enstemmig vedtatt.

PS 53/20 Deponering av historisk elektronisk arkiv
Vedtak i Kommunestyre - 24.09.2020
Loppa kommunestyre vedtar å deponere det historiske elektroniske arkiv for Loppa
kommune.
Midlene tas fra bundet driftsfond 2515011 omstilling og utvikling med kroner 300.000.Enstemmig vedtatt.

PS 54/20 Søknad om støtte til bredbånd 2020, Troms og Finnmark
fylkeskommune
Vedtak i Kommunestyre - 24.09.2020
Loppa kommune vedtar å søke om støtte fra Troms og Finnmark Fylkeskommune til
bredbåndsutbygging på Sandland, i Bergsfjord og i Nuvsvåg, ut fra en total kostnad på inntil
kr. 6 150 000,-. Kommunens egenandel på 25 %, inntil kr. 1 550 000,-, dekkes slik:
Kr. 257 168,- dekkes over kto. 2 565 031, Bredbånd Vestre Loppa
Kr. 1 292 832,- dekkes over kto. 2 565 009, Fritt disposisjonsfond
Enstemmig vedtatt.

PS 55/20 Ny selskapsavtale Vefik IKS og kostnadsfordeling 2021
Vedtak i Kommunestyre - 24.09.2020
Kommunestyret godkjenner ny selskapsavtale i Vefik IKS av 26.august 2020
Enstemmig vedtatt.

PS 56/20 Gjennomføring av digitale fjernmøte for folkevalgte i Loppa
kommune
Vedtak i Kommunestyre - 24.09.2020
Saken utsettes
Enstemmig vedtatt
Behandling i Kommunestyre - 24.09.2020
Loppa AP fremmer utsettelsesforslag

RS 18/20 Møteprotokoll styremøte Vefas IKS
Ingen merknader.

RS 19/20 Forslag til ny selskapsavtale for KUSEK IKS - Særutskrift fra
representantskapsmøte i KUSEK IKS 03/06/20
Ingen merknader.

RS 20/20 Stortingsvalg og sametingsvalg 2021 fastsettnig av dato

Ingen merknader.

RS 21/20 IKA Finnmark IKS - oppdaterte saksdokumenter til
representantskapsmøte onsdag 13.05. kl. 13.00 pr MS Teams
Ingen merknader.

RS 22/20 Styremøte 23.4.2020 – Teams
Ingen merknader.

RS 23/20 Årsmøte representanskapet i KUSEK IKS, onsdag 3 juni 2020
Ingen merknader.

RS 24/20 Innkalling til styremøte i Vefas IKS 13/03/2020
Ingen merknader.

RS 25/20 Venterom ekspedisjonskai Nuvsvåg
Administrasjonen orienterer. Ingen merknader.

Merknad til saksliste:
Ståle Sæther (H): Ønsker statusoppdatering på fremgangen med gapahuk som skulle
oppføres i august. Ordfører opplyser om at Rambøll er koblet inn i saken. Hvem er det som
har fattet beslutning om at Rambøll skal kobles inn i denne saken? Hvorfor er ikke
kommunestyret informert?
Administrasjonen: Dette ligger ute på anbud. Det ble tatt en beslutning om at
arbeidsgruppen ikke hadde kompetansen til å sette opp bygget. Det viktigste er at bygget er
trygt til å bruke. Vi har vært i kontakt med biotop, som var noe uenig om at bygget skulle
økes til 20%. Vi ønsker å følge kravet om universell utforming slik at flere kan ta det i bruk.
Designet er ikke endret på, men er blitt forstørret for å få bedre plass i bygget. Kommunen har
spilt på lag med arkitekt.
Ståle Sæther (H): Takker administrasjonen for et godt svar. Kommunestyre burde vært på
beslutningen om å gjøre bygget større.

Administrasjonen: Vi har hatt en lang runde med biotyp. Har opplevd et enormt politisk
press for å få fortgang i denne prosessen og vi har derfor ansatt Rambøll.
Ståle Sæther (H): Er det satt ut på anbud som et helt prosjekt?
Administrasjon: Prosjektet består av to deler. 1 Stålramme 2. Konstruksjon. Forventer
kostnadsramme innenfor 1 og opp til 3 millioner
Ingvi Luthersson (H): Angående dialogmøte; vil bygdelag bli invitert?
Administrasjonen: Møtet vil bli avholdt 2. oktober. Møtet er åpent og alle som ønsker kan
komme. Det vil bli sendt ut invitasjon til bygdelaget om å delta på det møtet.
Cato Kristiansen (SV): Kutt i antall hurtigruteskip, kan få store konsekvenser. Vil invitere
alle gruppelederne for å få en felles uttalelse om den saken.
Gørild Henriksen (U): Forslår at gruppelederne møter etter møte for å lage den uttalelsen.
Arve Berntzen (AP): Foreslår at gruppelederne får 10 min for å lage uttalelse
Ordfører: Innvilger arbeiderpartiets forslag om 10 minutters pause for å utarbeide
fellesuttalelse.
Fellesforslag fra alle partiene:
Reduksjon av hurtigruteanløp høsten 2020.
Loppa kommunestyre støtter uttalelsen fra Øst-Finnmarksrådet og Vest-Finnmarkrådet til
samferdselsministeren angående reduksjon av antall hurtigruter i drift høsten 2020. Både i
forhold til gods- og persontransport vil reduksjonen være et stort problem for vår kommune,
og Loppa kommunestyre ber derfor om at anløpsfrekvensen blir økt til et akseptabelt nivå.
Signert:
Arve Berntzen, AP
Thor-Harald Seljevold, SP
Ståle Sæther, Høyre
Cato Kristiansen, SV
Hanne Nyheim, De Uavhengige
Ordfører: Uttalelsen sendes til lokal media.
Arve Berntzen (AP): Anmoder administrasjonen til å se på fordeling av flytebrygger i
kommune. Finnes det mulighet til å legge til rette for fremmedflåten?
Administrasjonen: Vi er godt kjent med at vi har et sterkt behov for fremmedflåte. Vi ønsker
å frigjøre plasser som var reservert ambulansebåten.
Hanne Nyheim (U): Kultur- og oppvekstsjef har sagt opp sin stilling. Hva skjer i den
forbindelse?

Administrasjonen: Stillingsutlysning vil bli lagt ut i løpet av neste uke.
Gørild: Bemerket meg at det har kommet en kjøpestopp i administrasjonen. Hvordan ligger
vi an budsjettmessig?
Administrasjonen: Vi har satt oss som mål om at vi skal nå de målene som kommunestyret
har satt. Kjøpestopp er for å ha kontroll på de tre siste månedene.

