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Lukket

Merknad til innkalling
Loppa AP foreslår Ernst Berge som setteordfører.
Enstemmig vedtatt.

Merknad til sakslisten
Administrasjonssjef: PS 82/20 ble det sendt ut nytt saksframlegg grunnet nye opplysninger.
Ståle Sæther (H): PS 91/20 og PS 91/20 mangler i møteinnkalling. Sakspapirer skal sendes ut
senest en uke før møtet. Vi er sterk kritisk til at det ikke ble sendt ut i tide.
Ståle Sæther (H): Vi går inn i en vanskelig tid med en annerledes jul, covid-19 og ensomhet. I
Loppa kommune er det ingen smitte, likevel har vi hatt noen av de strengeste tiltakene. Loppa
Høyre ønsker å bevilge 50 000 til rådmann til bruk for tiltak for ensomme.
Ordfører: Ønsker å få signal fra kommunestyret om høyres forslag.
-

Høyres forslag blir satt opp sakskartet.
Uttalelsen til Ymber blir satt opp til sakslisten.

Stina Pedersen (SV): Ønsker bokmerker i sakspapirene.
Ståle Sæther (H): Ønsker orientering fra ordfører om covid-19

RS 34/20 Orientering fra Troms Kraft

PS 78/20 Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 20212025
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag til regelverk og retningslinjer for salg- og
skjenking av alkoholholdig drikk 2021-2025.
Endre punkt 3.1 salg av alkoholholdig drikk. Endres fra 10.00 - 20.00 ukedager og 10.00 18.00 lørdag til 08.00- 20.00 ukedager og 10.00- 18.00 lørdager.
Loppa kommune endrer punkt 3.2 til at alkohollovens tillate maksimal tider for skjenking av
alkohol skal være gjeldene.
Enstemmig vedtatt.

PS 79/20 Orientering om barnevernsreformen
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Kommunestyre tar saken til orientering.
Enstemmig vedtatt.

PS 80/20 Veiledningspilot, Helhetlig boligplan som legger til rette for bolyst
og næringsutvikling - med strategier for nye og eksisterende boenheter
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Det forankres politisk at Loppa kommune skal utarbeide en helhetlig boligplan i år 2021.
Kommunestyret ønsker at man i prosjektet også har fokus på å utvikle Loppa Kommune som
en turistdestinasjon knyttet opp mot bratt friluftsliv og Dagsturhytteprosjektet.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre - 10.12.2020
Kommunestyrets forslag til tilleggspunkt:

Kommunestyret ønsker at man i prosjektet også har fokus på å utvikle Loppa Kommune som
en turistdestinasjon knyttet opp mot bratt friluftsliv og Dagsturhytteprosjektet.

PS 81/20 Etablering av Helsefellesskap Finnmark
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Administrasjonen ber om at saken trekkes fra sakskartet og blir tatt opp i kommunestyret etter
nyttår.
Enstemmig vedtatt.

PS 82/20 Henrik Pettersen søker fritak fra politiske verv for hele valg
perioden
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Loppa kommunestyre fritar Henrik Pettersen fra sine politiske verv i kommunen. Fritaket
gjelder fra og med vedtak om fritak fra politiske verv.
Enstemmig vedtatt.

PS 83/20 Maria Thomassen søker fritak fra politiske verv for hele valg
perioden
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Loppa kommunestyre fritar Maria Thomassen fra sine politiske verv i kommunen. Fritaket
gjelder fra og med vedtak om fritak fra politiske verv.
Enstemmig vedtatt.

PS 84/20 Ekstra bevilgning til Loppa kirkelige fellesråd
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Loppa kommunestyre bevilger 152 985,- kr til Loppa kirkelig fellesråd for å dekke lønns- og
KLP forpliktelser. Beløpet tas fra 2565009, fritt disposisjonsfond.
Loppa kirkelig fellesråd innvilges 202 331,- i ekstra bevilling til dekning av faste kostnader.
Midlene hentes fra kto. 2 565 009, fritt disposisjonsfond.

Ekstrabevillingen ble også gitt i 2019. Loppas kommunestyre ber om en sterkere styring av
økonomien til Loppa kirkelige fellesråd, for eksempel. Gjennom kvartalsvis rapporter og
budsjettreguleringer, slik at man unngår å havne i denne situasjonen for ettertiden.
Kommunestyre ber om kvartalsvis økonomirapportering fra kirkelig fellesråd for driftsåret
2021.
Vedtatt 8 stemmer mot 7 stemmer.

Behandling i Kommunestyre- 10.12.2020
Loppa Høyre sitt forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre bevilger 152 985,- kr til Loppa kirkelig fellesråd for å dekke lønns- og
KLP forpliktelser. Beløpet tas fra 2565009, fritt disposisjonsfond.
Kommunestyre ber om kvartalsvis økonomirapportering fra kirkelig fellesråd for driftsåret
2021.
Formannskapet sitt forslag:
Loppa kommunestyre bevilger Loppa kirkelig fellesråd med kr. 202 331,-. Beløpet tas fra
2565009, fritt disposisjonsfond.
Kommunestyre ber om en muntlig økonomi rapportering fra kirkelig fellesråd for driftsåret
2021.
Forslag fra Loppa AP:
Loppa kirkelig fellesråd innvilges 202 331,- i ekstra bevilling til dekning av faste kostnader.
Midlene hentes fra kto. 2 565 009, fritt disposisjonsfond.
Ekstrabevillingen ble også gitt i 2019. Loppas kommunestyre ber om en sterkere styring av
økonomien til Loppa kirkelige fellesråd, for eksempel. Gjennom kvartalsvis rapporter og
budsjettreguleringer, slik at man unngår å havne i denne situasjonen for ettertiden.

Loppa høyre sitt forslag mot formannskapet sitt forslag vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer
med tillegg fra Loppa AP vedtatt.

PS 85/20 Havneregulativ Loppa havnedistrikt 2021
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Det legges inn maxpris for å ligge ved kai i Loppa Kommune for registrerte unge fiskere under 35 år.
Maxprisen settes til 5000,- per år.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 10.12.2020
Forslag til vedtak SV: Det legges inn maxpris for å ligge ved kai i Loppa Kommune for
registrerte unge fiskere under 35 år. Maxprisen settes til 5000,- per år.
Forslag til vedtak formannskap: Vedlagt forslag til havneregulativ for Loppa havnedistrikt
2021 vedtas.

PS 86/20 Endring av antall terminer for fakturering av kommunale avgifter
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Loppa kommunestyre vedtar fakturering av kommunale avgifter med 4 terminer i året med
forfall i mars, juni, september og november.
Enstemmig vedtatt.

PS 87/20 Regnskapsrapportering 2. tertial 2020
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Regnskaps- og finansrapporten for 2. tertial tas til orientering.
Enstemmig vedtatt

PS 88/20 Budsjettreguleringer investeringsregnskapet
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsprosjekter som følger:
Idrettssal/Flerbrukshus
D 32700.2475.222
Kjøp konsulenttjenester
D 34290.2475.222
Merverdi utenfor mva-loven

300.000,75.000,-

K 39700.2475.222
K
K
K
D
D
D

37290.2475.841
32700.2475.381
34290.2475.381
38100.2475.381
39100.2475.381
37290.2475.841

Dagsenterbil
D 32110.3410.234
K 39700.3410.234
Alders og sykehjem
D 32270.3610.253
D 32750.3610.253
D 34290.3610.253
K 39700.3610.253
K
K
K
D
D

37290.3610.841
32320.3610.261
34290.3610.261
37290.3610.841
39100.3610.261

Vann og avløp
K 32700.4430.345
D 39100.4430.345
D 32320.4440.353
K 39100.4440.353
K 34290.4430.345
D 37290.4430.841

Overføring fra driftsregnskapet (ubundet
fond)
Kompensasjon for merverdiavgift
Kjøp konsulenttjenester
Merverdiavgift
Andre statlige overføringer
Bruk av lånemidler
Kompensasjon for merverdiavgift

300.000,75.000,120.000.000,30.000.000,20.000.000,100.000.000,30.000.000,-

Kjøp av transportmidler
Overføring fra driftsregnskapet (bundet fond)

403.000,403.000,-

Kjøp av EDB utstyr
El. Konsulent
Merverdiavgift
Overføring fra driftsregnskapet
(disposisjonsfond)
Kompensasjon for merverdiavgift
Vedlikehold/ nybygg
Merverdiavgift
Kompensasjon merverdiavgift
Bruk av lånemidler

650.000,75.000,182.000,725.000,182.000,1.200.000,300.000,300.000,1.200.000,-

Kjøp konsulenttjenester
Bruk av lånemidler
Vedlikehold/ nybygg
Bruk av lånemidler
Merverdiavgift
Kompensasjon merverdiavgift

2.500.000,2.500.000,2.500.000,2.500.000,3.175.000,3.175.000,-

Nerstranda omsorgsboliger
K 32320.4602.265
Vedlikehold/ nybygg
K 34290.4602.265
Merverdiavgift
D 39100.4602.265
Bruk av lånemidler
D 37290.4602.841
Kompensasjon for merverdiavgift
Kommunale industriområder
K 32320.4620.325
Vedlikehold/ nybygg
K 34290.4620.325
Merverdiavgift
D 38300.4620.325
Overføring fra fylkeskommunen
D 39100.4620.325
Bruk av lånemidler
D 37290.4620.841
Kompensasjon for merverdiavgift

360.000,90.000,360.000,90.000,-

7.200.000,1.800.000,3.000.000,5.000.000,1.800.000,-

K

39700.4620.325

Loppa Havn
D 32320.4700.330
D 32360.4700.330
K 37700.4700.330
D 35480.4700.330
Startlån
D 35210.9150.283
K 39100.9150.283

Overføring fra driftsregnskapet
(disposisjonsfond)

Vedlikehold/ nybygg
Påkostning bølgedemper
Refusjoner fra andre
Avsetning til ubundet investeringsfond

800.000,-

95.000,20.000,1.070.000,955.000,-

Videre utlån husbankmidler
Bruk av lånemidler

450.000,450.000,-

Opptak av nytt startlån
K 39100.9150.283 Bruk av lånemidler
D 35210.9150.283 Videre utlån husbankmidler

6.000.000,6.000.000,-

Bruk av disposisjonsfond/ Overføring fra driftsregnskap
D 39400.1103.120 Bruk av disposisjonsfond (Gjelder IT
administrasjon)
K 39700.1103.120 Overføring fra driftsregnskapet
D 39400.1103.202 Bruk av disposisjonsfond (Gjelder IT skole)
K 39700.1103.202 Overføring fra driftsregnskapet
D 39400.2210.222 Bruk av disposisjonsfond (Høgtun skole)
K 39700.2210.222 Overføring fra driftsregnskapet
D 39400.2213.222 Bruk av disposisjonsfond (Bergsfjord skole)
K 39700.2213.222 Overføring fra driftsregnskapet
D 39400.3630.254 Bruk av disposisjonsfond (Hjemmebasert
omsorg)
K 39700.3630.254 Overføring fra driftsregnskapet
D 39400.4510.332 Bruk av disposisjonsfond (Kommunale veier)
K 39700.4510.332 Overføring fra driftsregnskapet
D 39400.4600.265 Bruk av disposisjonsfond (Kommunale boliger)
K 39700.4600.265 Overføring fra driftsregnskapet
D 39400.4630.315 Bruk av disposisjonsfond (Fjellsikring)
K 39700.4630.315 Overføring fra driftsregnskapet
Enstemmig vedtatt.

PS 89/20 Budsjettreguleringer driftsregnskapet
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering som følger:
Ymber

250.000,250.000,400.000,400.000,165.000,165.000,100.000,100.000,200.000,200.000,1.200.000,1.200.000,2.000.000,2.000.000,500.000,500.000,-

K 19050.9000.325
D 15400.9000.325

Aksjeutbytte
Avsetninger til ubundne fond

Lån fra fiskerifond
D 15230.9030.325
K 19400.9030.325

Lån av fiskerifond
Bruk av ubundne fond

Havbruksfond
K 18100.8450.840
D 15400.8450.840

Andre statlige overføringer
Avsetning til ubundet fond

1.000.000,1.000.000,-

420.000,420.000,-

20.130.000,20.130.000,-

Tilskudd næringsvirksomhet
D 14720.1171.325
Tilskudd næringsfond
K 19500.1171.325
Bruk av næringsfond

150.000,150.000,-

Kommuneplanarbeid
D 12700.1101.301
K 19400.1101.301

800.000,800.000,-

Kjøp konsulenttjenester
Bruk av ubundet fond

Overføring til investering
D 15700.9800.180 Overføring til
investeringsregnskapet
K 19400.9800.180 Bruk av ubundet fond
K 19570.9800.180 Bruk av bundet fond

7.043.000,6.640.000,403.000,-

Enstemmig vedtatt.

PS 90/20 Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2021
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
1. Vannavgiften økes med 14,6% i 2021
2. Avløpsavgiften økes med 2,5% i 2021
3. Renovasjonsavgiften økes med 2,1% i 2021
4. Slamavgiften økes med 16,6% i 2021. Slamavgiften faktureres årlig til alle grunneiere
som har anlegg som må tømmes. Gebyret beregnes etter frekvens for tømming:
- Abonnenter med årlig tømmefrekvens faktureres hele gebyret
- Abonnenter med tømming hvert andre år faktureres 1/2 av årsgebyret
- Abonnenter med tømming hvert tredje år faktureres 1/3 av årsgebyret
5. Feieavgiften faktureres årlig til alle grunneiere som har bygninger med
pipeløp/fyringsanlegg. Årlig gebyr kr. 570,- pr. pipeløp/fyringsanlegg.
For økonomiplanperioden økes selvkostområdene følgende:

VANN
AVLØP
RENOVASJON
SLAM
FEIING

2022
13,6%
15%
2,4%
10%
3,9%

2023
6,5%
10,8%
2,5%
10,3%
2,3%

2024
5,1%
6,5%
2,5%
15,1%
2,2%

Enstemmig vedtatt.

PS 91/20 Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2021
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020

Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst- og kultur:
1. Barnehagesatsene økes til makspris for 2021 (fra 1. januar 2020 er maksprisen fastsatt til
kroner 3 135,- pr måned). Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid
vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som
maksimalprisen. Loppa kommune følger de nasjonale satsene.
Alternativ
33 – 42,5 t pr uke
25 – 32 t pr uke
17 – 24 t pr uke
1 – 16 t pr uke Kr 100,- pr. time
Kr 200,- pr dag
Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som tidligere vedtatt. Det gis 30%
søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn. Det yngste barnet står på hel
sats. Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.
2. Foreldrebetaling for SFO:
Høgtun sfo
Høgtun sfo
Dagsbetaling

Inntil 30 plasser
Inntil 30 plasser
Kr. 300,- pr. dag

Skoleåret, før og etter skoletid
Barnehageåret, før og etter skoletid

kr 2 000
kr 2 500

3. Kulturskolens egenandel økes med ca. 3% fra kr. 1 660,- pr. aktivitet til kr. 1 710,- pr aktivitet. Det
gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn.
4. Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som benyttes til idrettsaktiviteter: Leiesatsene
settes til kr 1. 300,- pr person pr år for voksne uavhengige av antall aktiviteter vedkommende
er med på. Dersom lokalet kun brukes en gang av en person betales kr. 300,- Aldersgrense
t.o.m 19 år jfr. Anbefalinger fra Norges Idrettsforbund.
5. Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 3%.
- Øksfjord samfunnshus
- Møter/kurs/arr kr 2000,- pr. dag
- Bryllup/selskap kr 3 900 pr. helg. Kr 900,- pr dag
- Forretningsdrift Kr 5 800,- pr. dag (vask inkl)
- Nuvsvåg grendehus

- Møter/kurs/arr Kr 1 600,- pr. dag
- Bryllup/selskap Kr 2 860,- pr. helg. Kr 900,- pr dag
- Forretningsdrift Kr 3 600,- pr. dag
- Sør-Tverrfjord grendehus
- Møter/kurs/arr Kr 1 600,- pr dag
- Bryllup/selskap Kr 2 860,- pr. helg. Kr 900,- pr dag
- Forretningsdrift Kr 3 600,- pr. dag
- Skole og barnehage
- Bryllup og selskap, gratis
- Arrangement/selskap, gratis
- Overnatting pr. pers/døgn Kr 145,- pr døgn (gjelder også grendehus)
For skoleklasser med mer enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for
overnatting til kr. 2 900,-

Behandling i Kommunestyre- 10.12.2020
Forslag til vedtak formannskap:
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst- og
kultur:
1. Barnehagesatsene økes til makspris for 2021 (fra 1. januar 2020 er maksprisen fastsatt til
kroner 3 135,- pr måned). Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid
vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som
maksimalprisen. Loppa kommune følger de nasjonale satsene.
Alternativ
33 – 42,5 t pr uke
25 – 32 t pr uke
17 – 24 t pr uke
1 – 16 t pr uke

Kr 100,- pr. time
Kr 200,- pr dag

Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som tidligere vedtatt. Det gis 30%
søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn. Det yngste barnet står på hel
sats. Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.
2. Foreldrebetaling for SFO:
Høgtun sfo
Inntil 30 plasser
Skoleåret, før og etter skoletid
kr 2 000
Høgtun sfo Inntil 30 plasser Barnehageåret, før og etter skoletid kr 2 500
Dagsbetaling Kr. 300,- pr. dag
3. Kulturskolens egenandel økes med ca. 3% fra kr. 1 660,- pr. aktivitet til kr. 1 710,- pr
aktivitet. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn.
4. Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som benyttes til idrettsaktiviteter: Leiesatsene
settes til kr 1. 300,- pr person pr år for voksne uavhengige av antall aktiviteter vedkommende
er med på. Dersom lokalet kun brukes en gang av en person betales kr. 300,- Aldersgrense
t.o.m 19 år jfr. Anbefalinger fra Norges Idrettsforbund.

5. Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 3%.
- Øksfjord samfunnshus
- Møter/kurs/arr kr 2000,- pr. dag
- Bryllup/selskap kr 3 900 pr. helg. Kr 2000,- pr dag
- Forretningsdrift Kr 5 800,- pr. dag (vask inkl)
- Nuvsvåg grendehus
- Møter/kurs/arr Kr 1 600,- pr. dag
- Bryllup/selskap Kr 2 860,- pr. helg. Kr 1 600,- pr dag
- Forretningsdrift Kr 3 600,- pr. dag
- Sør-Tverrfjord grendehus
- Møter/kurs/arr Kr 1 600,- pr dag
- Bryllup/selskap Kr 2 860,- pr. helg. Kr 1 600,- pr dag
- Forretningsdrift Kr 3 600,- pr. dag
- Skole og barnehage
- Bryllup og selskap Kr 2 860,- pr. helg
- Arrangement/selskap Kr 900,- dag
- Overnatting pr. pers/døgn Kr 145,- pr døgn (gjelder også grendehus)
For skoleklasser med mer enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for
overnatting til kr. 2 900,Endringsforslag Loppa AP :
Foreldrebetaling for SFO:
Høgtun SFO, inntil 30 plasser, skoleåret, før og etter skoletid: 1000,Høgtun SFO, inntil 30 plasser, barnehageåret, før og etter skoletid: 1250,Gratis SFO for 1.klasse
Dagsbetaling kr. 300,- pr. dag
Leie av samfunns- og grendehus for åpne arrangement i regi av lokale lag og foreninger skal
være gratis.
Fellesforslag SV, Høyre, Uavhengige og Senterpartiet
5. Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 3%. - Øksfjord samfunnshus
- Møter/kurs/arr kr 2000,- pr. dag - Skole og barnehage - gratis
- Arrangement/selskap Kr 900,- dag Overnatting pr. pers/døgn Kr 145,- pr døgn (gjelder også grendehus) For skoleklasser med mer
enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for overnatting til kr. 2 900,Formannskapets forslag og fellesforslag fra SV, Høyre, Uavhengige og Senterpartiet vedtatt 9
stemmer mot 6 stemmer.

PS 92/20 Påvirkbare egeninntekter 2021 - Helse og omsorg
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht. Forskrift om egenandel for
kommunale helse og omsorgstjenester.
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon
Korttidsopphold
Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.21
Dagopphold
Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.21
Nattopphold
Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.21
Avlastning/KAD, sykestue
Kr 0 pr. døgn
Langtidsopphold
Reguleres etter inntekt
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon
Praktisk bistand Timelønn kr 375.
Grunnbeløpet i folketrygden (G) pr 01.05.20 kr 101 351.
Husstandens netto inntekt:
Maksimal månedspris:
Under 2 G (0 – 199 716)
Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.21
2 G – 3 G (199 717 – 299 574)
Kr 911
3 G – 4 G (299 575 – 399 432)
Kr 1 744
4 G – 5 G (399 433 – 499 290)
Kr 2 582
Over 5 G (> 499 290)
Kr 3 497
Egenandel ved helsestasjonstjenester:
Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet:
Konsultasjon og
Barn og
Voksne
annet
studenter
Førstegangs
konsultasjoner
Kr 148
Kr 110
Enkel
konsultasjon
Kr 88
Kr 66
Tuberkulintest
(som ikke er
Kr 110
pålagt etter lov)
BCG
Kr 110
Reisevaksiner
barn
Kr 110
Nytt
Kr 165
internasjonalt
vaksinasjonskort
Utskrift av
vaksinasjonskort
Kr 34

Familie
Kr 220

Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner, i tillegg
kommer det en administrasjonskostnad.
De som ikke møter til avtalt tid uten å gi beskjed vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for
1.gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.

Hørselstest audiometri Kr 121.
Egenandel for andre tjenester
Husleie pr. døgn
Pårørenderom sykehjem
Gjesterom Nerstranda
Beredskapsleilighet Parkveien bofellesskap
Helsehuset Sandland
Lokaler tannhelsetjenesten
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut

Kr 245
Kr 245
Kr 352
Kr 607
Indeksreguleres jamfør avtale
Indeksreguleres jamfør avtale

Trygghetsalarm pr. måned, dagsenter og middag pr. dag
Trygghetsalarm
Kr 300
Dagsenter pakke 1
Kr 175
Dagsenter pakke 2
Kr 155
Middag halv porsjon
Middag hel porsjon
Stell av døde og syning pr. gang
Stell av døde
Syning dag
Syning kveld
Syning helg

Kr 86
Kr 108
Kr 2 647
Kr 607
Kr 883
Kr 1 078

Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler pr. gjenstand
Leie av kommunalt utstyr – maksbeløp Kr 347
Kr 127
Kjøp av utstyr (tilleggspris)
Selvkost + kr 132

Behandling i Kommunestyre- 10.12.2020
Følgende setning fra vedtaket fjernes: «Egenandel for kommunal legehjelp og fysikalsk behandling».

PS 93/20 Påvirkbare egeninntekter - oppmåling og byggesaksgebyr 2021
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Oppmålingsgebyr fra Gebyrregulativet matrikkelloven inklusiv vinterforskift – 2018 økes med
2.5 prosent.
Byggesak- og behandlingsgebyr etter plan og bygningsloven øker også med 2.5 prosent.
Enstemmig vedtatt.

PS 94/20 Påvirkbare egeninntekter 2021 - Driftsavdelingen
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Gebyrer som ikke berører selvkostområder, økes med 3%
Leie av personell økes til følgende satser:
- Leie av servicemedarbeider kr. 750 eks. mva. pr. time
- Leie av ingeniør kr. 1100 eks. mva. pr. time
Ved utleie av personell på overtid, dekkes overtidstillegget av leier.
Enstemmig vedtatt

PS 95/20 Årsbudsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
1. Rammene for 2021 endres slik (sammenlignet med administrasjonssjefens forslag):
Etater
Sentraladministrasjon

Budsj.2020
18 479 000

Felles forslag
18 182 000

Endring
+ 767 000

20 574 000

Budsj.2021
17
415 000
19 413 000

Oppvekst og
kulturetaten
Helse og omsorg
Driftsavdelingen
Sum Etater

20 314 000

+ 901 000

50 641 000
8 251 000
97 945 000

47 710 000
7 268 000
91 806 000

47 330 000
8 243 000
94 069 000

- 380 000
+ 975000
+ 2 263 000

Økning i driftsrammene finansieres fra fritt disposisjonsfond.
2. Økning i driftsrammen med 767 000,- i sentraladministrasjonen benyttes slik:
a. Det opprettes fast stilling som IT-konsulent. Kostnad ca. 517 000,- inkl.
pensjonsutgifter.
b. Kurs- og kompetansepotten økes med 250 000,-. Total pott blir 300 000,-.
3. Økning i driftsrammen med 901 000,- i oppvekst- og kulturetaten benyttes slik:
a. Opprettholde foreslått fjernet 100 % lærerstilling Høgtun. Kostnad: ca.
312 000,- inkl. pensjonsutgifter.
b. Videreføre Sør-Tverrfjord grendehus. Kostnad: 24 000
c. Videreføre Nuvsvåg grendehus. Kostnad: 50 000
d. Videreføre bibliotekfilial Nuvsvåg. Kostnad: 10 000
e. Videreføre bibliotekfilial Bergsfjord. Kostnad: 11 000
f. Videreføre bibliotekfilial Sør-Tverrfjord. Kostnad: 11 000
g. Videreføre ungdomsklubber i Øksfjord, Bergsfjord, Sandland. Kostnad: 50 000
h. Videreføre kulturmidler til allment kulturformål. Kostnad: 100 000
i. Videreføre idrettsmidler. Kostnad: 100 000

j. Videreføre 50% stilling som assistent i barnehage. Kostnad ca. 233 000,- inkl.
pensjonsutgifter.

4. Endring i driftsrammen med -380 000,- i Helse og omsorgsetaten fordeler seg slik:
a. Opprettholde utekontor i distriktet, lønnsmidler. Kostnad: Ca. 437 000,- inkl.
pensjonsutgifter.
b. Husleie utekontor Nuvsvåg opprettholdes. Kostnad: 68 000,c. Stilling som helse og omsorgsleder settes vakant da dette ikke er en lovpålagt
stilling. Besparelse: Ca. 885 000,- inkl. pensjonsutgifter.

5. Økning i driftsrammen med 975 000,- i driftsetaten benyttes slik:
a. Opprettholde foreslått fjernet renholdsstilling. Kostnad: Ca. 425 000,- inkl.
pensjonsutgifter.
b. Sommerjobb for ungdom med bostedsadresse i Loppa kommune opprettholdes i
2021. Kostnad: 150 000
c. Kostnader til å opprettholde drift av kommunale kulturbygg (avgifter, renhold,
vedlikehold). Kostnad: 150 000
d. Kostnader til vedlikehold av kommunale bygg 250 000,6. Fondsregulering: Kulturfondet fylles opp til opprinnelig beløp på kr. 300
000,-. Kostnad: 144 160,-. Beløpet dekkes over fritt disposisjonsfond.
Fondsregulering: Bolystfondet fylles opp til opprinnelig beløp på kr. 1 000
000,-. Kostnad: 402 780,-. Beløpet dekkes over fritt disposisjonsfond.
Verbalforslag
•
•
•

•

Vi ønsker også at administrasjonen prioriterer å kjøpe inn elbiler når bilparken skal
oppgraderes.
Arbeid med opprettelse av frivillighetssentral påbegynnes i 2021, med sikte på oppstart
01.01.2021.
Plan- og næringsutvikling må ikke stoppes av kommunegrenser. Vi må se på
næringsutvikling og planarbeid sammen med våre nabokommuner. Administrasjonssjef
bes utrede et samarbeid med Alta og Kvænangen for å samle nærings- og
planressursene i et større fagmiljø. Administrasjonssjefen bes også se på hvilke
merkantile oppgaver som kan gjøres i samarbeid med nabokommuner.
Det er mye usikkerhet knyttet til bassenget i Bergsfjord og de opplysninger som
kommer fram, med tanke på vedlikeholdsbehovet av bassenget. Opplysningene vi har
fått samsvarer ikke med de opplysninger som administrasjonen har gitt. Vi ønsker en
fullstendig utredning av vedlikeholdsbehovet av bassenget i Bergsfjord og et
kostnadsoverslag på hva det vil koste å sette det i stand, samt holde det i drift. Dette må

•

•

•

•
•

også ses i sammenheng med den utredningen vi må igjennom med skolestrukturen i
Loppa.
Loppa Kommune har store driftsutgifter til kirke i forhold til andre sammenlignbare
kommuner. Drifta må tas ned som administrasjonssjefens forslag. Med bakgrunn i det
overforbruket som har vært her de siste årene ønsker vi jevnlig rapportering på budsjett
til kommunestyret i 2021, slik at vi ikke får slike situasjoner igjen.
Det skal også være et større fokus på å rekruttere lærlinger i Loppa kommune. Det er fra
tidligere vedtatt å ha 2 lærlinger i året, og de er gode ressurser på arbeidsplassene. Vi
må aktivt søke etter lærlinger, spesielt innen oppvekst- og kultur og helse- og omsorg.
Her har kommunen mulighet til å være med på å utvikle nye arbeidstakere for
fremtiden.
Vi mener også at vi ikke kan ha som en langsiktig strategi å budsjettere med overtid.
Dette gjøres kun innenfor helse- og omsorg, og vi bør heller se på andre løsninger som å
utvide antall stillinger, lokal vikarpool eller lignende. I 2020 er det budsjettert med
840 000,- til overtid innen helse- og omsorg. De reelle tallene vet vi som regel kommer
opp i millionbeløp. Vi får mange faste stillinger for disse beløpene.
Administrasjonssjefen bes utrede at næringsaktører kan overta kommunens drift og
leveranse av IT-løsninger.
Vi ønsker at det skal utredes mulighet for å opprette frilufts barnehage i Bergsfjord i
2021. Vi ønsker å vite kostnad for opprettelse og drift.

INVESTERINGSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2021-2024
1. Kjøp av aksjer KLP
2.
2.1 Brannalarmanlegg Bergsfjord skole – utsettes i påvente av utredning av skolestruktur.
2.2 Brannalarmanlegg Sandland skole – utsettes i påvente av utredning av skolestruktur
2.3 Brannalarmanlegg aldersbolig 1.453 000kr som administrasjonssjef
2.4 Brannalarmanlegg Rådhuset – utsettes i påvente av vedtak om kompetansesenter
3. Vann og avløp, som rådmannens forslag
4. Ombygging av barnevernslokaler – redusere til 300 000kr, finansieres ved låneopptak
og momskompensasjon.
5. Kommunale veier 2021: 2 000 000kr, 2022: 2 000 000kr finansieres gjennom veifond
og momskompensasjon.
6. Kommunale boliger, som rådmannens forslag.
7. Oppgradering bilpark, som rådmannens forslag.
8. Inventar sykehjem, som rådmannens forslag
9. Programvare, som rådmannens forlag
10. Industriområde, som rådmannens forslag
11. Øksfjord rådhus, tas ut i påvente av vedtak om kompetansesenter.
12. Øksfjord barnehage – utsettes i påvente av vedtak om kompetansesenter
13. Kompetansesenter 150 000 000kr i 2021.
14. Lift, som rådmannens forsalg.
15. Høgtun skole, utsettes i påvente av vedtak om kompetansesenter

16. Øksfjord Helsesenter, som rådmannens forslag.
17. Som administrasjonssjefens forslag.
18. Innkjøp og montering av nytt kai-element i Øksfjord. 1 200 000,- finansieres av midler
fra FRITT DISPOSISJONSFOND
19. Montering av kaielement i Bergsfjord. 150 000,- finansieres av midler fra FRITT
DISPOSISJONSFOND
20. Opprettelse av tømmeanlegg for campingvogn og bobiler. Estimeres en kostnad på 1
000 000. Finansieres av midler fra FRITT DISPOSISJONSFOND.
21. Dagsturhytter. Prosjektet videreføres det settes av 2 500 000 kr i 2021 og 2 500 000 kr i
2022.Finansieres fritt disposisjonsfond
22. Prosjektrapport utbedring av FV882 stupet i Øksfjordbotn 300 000kr i 2021.
Finansieres fritt disposisjonsfond.
23. Industriområde/-infrastruktur 10 000 000kr i 2022 og 2023
24. Basseng i Bergsfjord 700 000kr i 2021.

Administrasjonssjef må saksbehandle alle investeringsprosjekt og komme til
kommestyret for endelig realitetsbehandling og finansiering.
Vedtatt 9 stemmer mot 6 stemmer.
Behandling i Kommunestyre- 10.12.2020
Fellesforslag fra Loppa Høyre, Loppa SV, Loppa Senterpartiet og to Uavhengige
representanter
7. Rammene for 2021 endres slik (sammenlignet med administrasjonssjefens forslag):
Etater
Sentraladministrasjon

Budsj.2020
18 479 000

Felles forslag
18 182 000

Endring
+ 767 000

20 574 000

Budsj.2021
17
415 000
19 413 000

Oppvekst og
kulturetaten
Helse og omsorg
Driftsavdelingen
Sum Etater

20 314 000

+ 901 000

50 641 000
8 251 000
97 945 000

47 710 000
7 268 000
91 806 000

47 330 000
8 243 000
94 069 000

- 380 000
+ 975000
+ 2 263 000

Økning i driftsrammene finansieres fra fritt disposisjonsfond.
8. Økning i driftsrammen med 767 000,- i sentraladministrasjonen benyttes slik:
a. Det opprettes fast stilling som IT-konsulent. Kostnad ca. 517 000,- inkl.
pensjonsutgifter.

b. Kurs- og kompetansepotten økes med 250 000,-. Total pott blir 300 000,-.
9. Økning i driftsrammen med 901 000,- i oppvekst- og kulturetaten benyttes slik:
a. Opprettholde foreslått fjernet 100 % lærerstilling Høgtun. Kostnad: ca.
312 000,- inkl. pensjonsutgifter.
b. Videreføre Sør-Tverrfjord grendehus. Kostnad: 24 000
c. Videreføre Nuvsvåg grendehus. Kostnad: 50 000
d. Videreføre bibliotekfilial Nuvsvåg. Kostnad: 10 000
e. Videreføre bibliotekfilial Bergsfjord. Kostnad: 11 000
f. Videreføre bibliotekfilial Sør-Tverrfjord. Kostnad: 11 000
g. Videreføre ungdomsklubber i Øksfjord, Bergsfjord, Sandland. Kostnad: 50 000
h. Videreføre kulturmidler til allment kulturformål. Kostnad: 100 000
i. Videreføre idrettsmidler. Kostnad: 100 000
j. Videreføre 50% stilling som assistent i barnehage. Kostnad ca. 233 000,- inkl.
pensjonsutgifter.

10. Endring i driftsrammen med -380 000,- i Helse og omsorgsetaten fordeler seg slik:
a. Opprettholde utekontor i distriktet, lønnsmidler. Kostnad: Ca. 437 000,- inkl.
pensjonsutgifter.
b. Husleie utekontor Nuvsvåg opprettholdes. Kostnad: 68 000,c. Stilling som helse og omsorgsleder settes vakant da dette ikke er en lovpålagt
stilling. Besparelse: Ca. 885 000,- inkl. pensjonsutgifter.

11. Økning i driftsrammen med 975 000,- i driftsetaten benyttes slik:
a. Opprettholde foreslått fjernet renholdsstilling. Kostnad: Ca. 425 000,- inkl.
pensjonsutgifter.
b. Sommerjobb for ungdom med bostedsadresse i Loppa kommune opprettholdes i
2021. Kostnad: 150 000
c. Kostnader til å opprettholde drift av kommunale kulturbygg (avgifter, renhold,
vedlikehold). Kostnad: 150 000
d. Kostnader til vedlikehold av kommunale bygg 250 000,12. Fondsregulering: Kulturfondet fylles opp til opprinnelig beløp på kr. 300
000,-. Kostnad: 144 160,-. Beløpet dekkes over fritt disposisjonsfond.
Fondsregulering: Bolystfondet fylles opp til opprinnelig beløp på kr. 1 000
000,-. Kostnad: 402 780,-. Beløpet dekkes over fritt disposisjonsfond.
Verbalforslag
•

Vi ønsker også at administrasjonen prioriterer å kjøpe inn elbiler når bilparken skal
oppgraderes.

•
•

•

•

•

•

•
•

Arbeid med opprettelse av frivillighetssentral påbegynnes i 2021, med sikte på oppstart
01.01.2021.
Plan- og næringsutvikling må ikke stoppes av kommunegrenser. Vi må se på
næringsutvikling og planarbeid sammen med våre nabokommuner. Administrasjonssjef
bes utrede et samarbeid med Alta og Kvænangen for å samle nærings- og
planressursene i et større fagmiljø. Administrasjonssjefen bes også se på hvilke
merkantile oppgaver som kan gjøres i samarbeid med nabokommuner.
Det er mye usikkerhet knyttet til bassenget i Bergsfjord og de opplysninger som
kommer fram, med tanke på vedlikeholdsbehovet av bassenget. Opplysningene vi har
fått samsvarer ikke med de opplysninger som administrasjonen har gitt. Vi ønsker en
fullstendig utredning av vedlikeholdsbehovet av bassenget i Bergsfjord og et
kostnadsoverslag på hva det vil koste å sette det i stand, samt holde det i drift. Dette må
også ses i sammenheng med den utredningen vi må igjennom med skolestrukturen i
Loppa.
Loppa Kommune har store driftsutgifter til kirke i forhold til andre sammenlignbare
kommuner. Drifta må tas ned som administrasjonssjefens forslag. Med bakgrunn i det
overforbruket som har vært her de siste årene ønsker vi jevnlig rapportering på budsjett
til kommunestyret i 2021, slik at vi ikke får slike situasjoner igjen.
Det skal også være et større fokus på å rekruttere lærlinger i Loppa kommune. Det er fra
tidligere vedtatt å ha 2 lærlinger i året, og de er gode ressurser på arbeidsplassene. Vi
må aktivt søke etter lærlinger, spesielt innen oppvekst- og kultur og helse- og omsorg.
Her har kommunen mulighet til å være med på å utvikle nye arbeidstakere for
fremtiden.
Vi mener også at vi ikke kan ha som en langsiktig strategi å budsjettere med overtid.
Dette gjøres kun innenfor helse- og omsorg, og vi bør heller se på andre løsninger som å
utvide antall stillinger, lokal vikarpool eller lignende. I 2020 er det budsjettert med
840 000,- til overtid innen helse- og omsorg. De reelle tallene vet vi som regel kommer
opp i millionbeløp. Vi får mange faste stillinger for disse beløpene.
Administrasjonssjefen bes utrede at næringsaktører kan overta kommunens drift og
leveranse av IT-løsninger.
Vi ønsker at det skal utredes mulighet for å opprette frilufts barnehage i Bergsfjord i
2021. Vi ønsker å vite kostnad for opprettelse og drift.

INVESTERINGSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2021-2024
25. Kjøp av aksjer KLP
26.
2.5 Brannalarmanlegg Bergsfjord skole – utsettes i påvente av utredning av skolestruktur.
2.6 Brannalarmanlegg Sandland skole – utsettes i påvente av utredning av skolestruktur
2.7 Brannalarmanlegg aldersbolig 1.453 000kr som administrasjonssjef
2.8 Brannalarmanlegg Rådhuset – utsettes i påvente av vedtak om kompetansesenter
27. Vann og avløp, som rådmannens forslag
28. Ombygging av barnevernslokaler – redusere til 300 000kr, finansieres ved låneopptak
og momskompensasjon.

29. Kommunale veier 2021: 2 000 000kr, 2022: 2 000 000kr finansieres gjennom veifond
og momskompensasjon.
30. Kommunale boliger, som rådmannens forslag.
31. Oppgradering bilpark, som rådmannens forslag.
32. Inventar sykehjem, som rådmannens forslag
33. Programvare, som rådmannens forlag
34. Industriområde, som rådmannens forslag
35. Øksfjord rådhus, tas ut i påvente av vedtak om kompetansesenter.
36. Øksfjord barnehage – utsettes i påvente av vedtak om kompetansesenter
37. Kompetansesenter 150 000 000kr i 2021.
38. Lift, som rådmannens forsalg.
39. Høgtun skole, utsettes i påvente av vedtak om kompetansesenter
40. Øksfjord Helsesenter, som rådmannens forslag.
41. Som administrasjonssjefens forslag.
42. Innkjøp og montering av nytt kai-element i Øksfjord. 1 200 000,- finansieres av midler
fra FRITT DISPOSISJONSFOND
43. Montering av kaielement i Bergsfjord. 150 000,- finansieres av midler fra FRITT
DISPOSISJONSFOND
44. Opprettelse av tømmeanlegg for campingvogn og bobiler. Estimeres en kostnad på 1
000 000. Finansieres av midler fra FRITT DISPOSISJONSFOND.
45. Dagsturhytter. Prosjektet videreføres det settes av 2 500 000 kr i 2021 og 2 500 000 kr i
2022.Finansieres fritt disposisjonsfond
46. Prosjektrapport utbedring av FV882 stupet i Øksfjordbotn 300 000kr i 2021.
Finansieres fritt disposisjonsfond.
47. Industriområde/-infrastruktur 10 000 000kr i 2022 og 2023
48. Basseng i Bergsfjord 700 000kr i 2021.

Administrasjonssjef må saksbehandle alle investeringsprosjekt og komme til
kommestyret for endelig realitetsbehandling og finansiering.

Forslag fra Loppa AP:
Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas som administrasjonens sjefens forslag, med
følgende endringer og tillegg:
1. Driftsbudsjettet økes med midler fra Havbruksfondet 2021. Inntekt: 8 900 000
2. Rammene for 2021 endres slik (sammenliknet med administrasjonssjefens forslag):
Administrasjonsseksjonen 18 182 000 (+ 767 000)
Oppvekst og kultur
20 503 000 (+ 898 000)
Helse og omsorg
48 215 000 (+ 505 000)
Driftsavdelingen
8 581 000 (+ 1 313 000)

Totalt

95 551 000

(+ 3 483 000)

3. Økning i driftsrammen med 767 000 i sentraladministrasjonen benyttes slik:
a. Det opprettes fast stilling som IT-konsulent. Kostnad: 517 000 inkl.
pensjonsutgifter.
b. Kurs- og kompetansepotten økes med 250 000.
4.

Økning i driftsrammen med 898 000 i oppvekst- og kulturetaten benyttes slik:
a. Opprettholde forslått fjernet 100 % lærerstilling Høgtun. Kostnad 312 000 inkl.
pensjonsutgifter.
b. Gratis skolemat i grunnskolen i 2021. Kostnad 300 000
c. Videreføre Sør-Tverrfjord grendehus. Kostnad 24 000.
d. Videreføre Nuvsvåg grendehus. Kostnad 50 000.
e. Videreføre bibliotekfilial Nuvsvåg. Kostnad 10 000
f. Videreføre bibliotekfilial Bergsfjord. Kostnad 11 000.
g. Videreføre bibliotekfilial Sør-Tverrfjord. Kostnad 11 000.
h. Videreføre ungdomsklubb Øksfjord. Kostnad 40 000.
i. Videreføre ungdomsklubb Bergsfjord. Kostnad 5 000.
j. Midler til ungdomsklubb Sandland. Kostnad 5 000.
k. Videreføre kulturmidler til allment kulturformål. Kostnad 50 000.
l. Videreføre idrettsmidler. Kostnad 50 000.
m. Opprettelse av kontingentkassen, for å skape barriere for deltakelse i
fritidsaktiviteter for barn 6-18 år. Kostnad 30 000.

5. Økning i driftsrammen med 505 000 i Helse og omsorgsetaten benyttes slik:
a. Opprettholde utekontor i distriktet, lønnsmidler. Kostnad: 437 000 inkl.
pensjonsutgifter.
b. Husleie utekontor Nuvsvåg opprettholdes. Kostnad 68 000.
6. Økning i driftsrammen med 1 313 000 i driftsetaten benyttes slik:
a. Opprettholde foreslått fjernet 100 % stilling. Kostnad 536 000 inkl.
pensjonsutgifter.
b. Ingen reduksjon av vedlikeholdsmateriell. Kostnad 128 000
c. Sommerjobb for ungdom med bostedsadresse i Loppa kommune opprettholdes i
2021. Kostnad 200 000
d. Kostnader til å opprettholde drift av kommunale kulturbygg (avgifter, renhold,
vedlikehold). Kostnad 179 000.
e. Ingen reduksjon av midler til vedlikehold av kommunale bygg. Kostnad
270 000.
7. Investeringsbudsjettet for 2021 endres på disse punktene:
a. Investeringsprosjekt 5, kommunale veier: Ny kostnad 2021 blir kr. 1 500 000,i. Finansiering 2021: Momskomp. 300 000,- overføring fra driftsregnskap
1 200 000,ii. 2022: 1 000 000,-, 2023: 1 000 000,b. Investeringsprosjekt 6, kommunale boliger: Ny kostnad 2021 blir 1 600 000,i. Finansiering 2021: Overføring fra driftsregnskap 1 600 000,ii. 2022: 1 000 000,-, 2023: 1 000 000,c. Nytt investeringsprosjekt 18, ny flytekai Øksfjord: Kostnad 2021 blir
1 200 000,i. Finansiering 2021: Overføring fra driftsregnskap 1 200 000,-

d. Nytt investeringsprosjekt 19, ferdigstilling av flytelement Bergsfjord: Kostnad
2021 blir 200 000
i. Finansiering 2021: Overføring fra driftsregnskap 200 000.
8. Kulturfondet fylles opp til opprinnelig beløp på 300 000. Kostnad: 144 160. Beløpet
dekkes av fritt disposisjonsfond.
9. Bolystfondet fylles opp til opprinnelig beløp på 1 000 000. Kostnad 402 780. Beløpet
dekkes over fritt disposisjonsfond.
10. Kommunestyret skal holdes jevnlig orientert om framdrift og økonomi i de enkelte
investeringsprosjektene.
11. Administrasjonssjefen bes utrede mulighet for oppstart av barnehage i Bergsfjord.
12. Administrasjonssjefen bes utrede mulighet for etablering av tømmeanlegg for bobiler og
campingvogner i Øksfjord.
13. Administrasjonssjefen bes utrede mulighet for samarbeid med nabokommuner om
plan- og næringsarbeid.
14. Administrasjonen bes utrede mulighet for oppgradering av svømmebasseng i Nuvsvåg
og Bergsfjord.

Forslag fra Formannskap
1. Det vedlagte budsjettforslag for 2020 og økonomiplan for 2021-2024 vedtas slik det
foreligger.
2. Administrasjonssjefens forslag til budsjett vedtas med følgende rammer:
Etater
Sentraladministrasjon
Oppvekst og kulturetaten
Helse og omsorg
Driftsavdelingen
Sum Etater

Budsj.2020
18 479 000
20 574 000
50 641 000
8 251 000
97 945 000

Budsj.2021
17 415 000
19 413 000
47 710 000
7 268 000
91 806 000

Endring
(1 064 000)
(1 161 000)
(2 931 000)
(983 000)
(6 139 000)

3. Ved forskuddsutskriving av skatt for inntektsåret 2021 benyttes maksimale satser, jfr.
Stortingets endelige vedtak for statsbudsjett 2021.
4. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer
i hele kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 3a. Dette betyr eiendomsskatt på
næringseiendommer (herunder også kraftanlegg og flytende anlegg i sjø for oppdrett av
fisk), bolig- og fritidseiendommer. Ubebygde eiendommer er unntatt utskrivning av
eiendomsskatt ifølge de kommunale rammer og retningslinjer.

5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 2 promille.
6. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. Esktl. § 25
7. Eiendomsskattevedtekter samt rammer og retningslinjer for fastsettelse av
eiendomsskatt benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2021.
Voteringsrekkefølge:
Fellesforslag fra Loppa Høyre, Loppa SV, Loppa Senterpartiet og to Uavhengige mot
Formannskapets forslag enstemmig vedtatt.
Fellesforslag Loppa Høyre, Loppa SV, Loppa Senterpartiet og to Uavhengige mot Loppa AP
sitt forslag vedtatt 9 stemmer mot 6 stemmer.

PS 96/20 Referatsaker
PS 97/20 Tiltak rettet mot ensomhet
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Loppa kommunestyre bevilger kr 50 000,- øremerket til tiltak for å forebygge ensomhet i
julehøytiden. Ensomhet er vår største folkehelseutfordring, og mange opplever nok at jula ikke
blir som de har tenkt på grunn av koronapandemien. Vi er en liten kommune og har tillitt til at
administrasjonssjefen og etatslederne vil komme med gode tiltak rettet mot ensomhet blant
kommunens innbyggere.
Finansieres ved bruk av fritt disposisjonsfond.
Enstemmig vedtatt.

PS 98/20 Partnerskap Troms kraft og Ymber
Vedtak i Kommunestyre - 10.12.2020
Loppa kommune er positiv til å utrede saken nærmere. Lokalt eierskap er viktig. Kommunene
Kåfjord, Nordreisa Skjervøy, Kautokeino, Kvænangen og Loppa må en innhente en «second
opinion», på utredningen med tanke på utrednings innhold og kommunens juridiske posisjon.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre - 10.12.2020
Kommunestyret har drøftet saken og sender følgende signaler til den videre prosessen med
partnerskap mellom Troms kraft og Ymber.
Loppa kommune er positiv til å utrede saken nærmere. Lokalt eierskap er viktig. Kommunene
Kåfjord, Nordreisa Skjervøy, Kautokeino, Kvænangen og Loppa må en innhente en «second
opinion», på utredningen med tanke på utrednings innhold og kommunens juridiske posisjon.

Merknad til sakslisten
Ståle Sæther: Ønsker orientering fra ordfører om covid-19
Ordfører: Gledelig at vi ikke har hatt smitte- tiltakene har fungert. Loppa kommune har
vurdert at skole, fritidsaktiviteter, samfunnshus kan åpnes. Vi har en forsterket
smitteverngruppe som har hatt øvinger. Å drive med smittesporing er en utfordring. Studenter
og andre som kommer fra andre rød soner kommer vi til å anbefale at tester seg.
Testkapasiteten er god og vi har nødvendig smittevernutstyr. Vi er godt forberedt på smitte,
men det er også opp til hver enkel av oss å sørge for at smittevern blir fulgt også i julen. Hvis vi
får smitte til Loppa er vi så godt forberedt som vi kan være og vi skal takle den situasjonen så
godt som vi bare kan. Ordfører ønsker å takke for et spennende år i kommunestyret!

