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PS 2021/1 Merknad til innkalling
Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2021
Arve Berntzen (AP): Feil saksnummer på referatsakene (RS).
Administrasjon: Vi skal rette dette.

PS 2021/2 Merknad til saksliste
Ordfører: RS 12, 14, 15 er satt opp som referatsak og ikke politisk sak ved en feil. Ønsker
tilbakemelding på om sakene skal utsettes, eller om vi kan realitetsbehandle disse på møtet.
Line Posti (SP): Ønsker å utsette.
Arve Berntzen (AP): Ønsker å utsette.
Ståle Sæther (H): PS 10/2021 - Sett i lys at vi skal velge ny leder til kontrollutvalget ville det
vært naturlig at leder av kontrollutvalget tar plass i kommunestyret og snakker litt om det som
foregår i kontrollutvalget. Kommer til å støtte utsettelse av sakene.
Line Posti (SP): Arealplan - hva er status? Har administrasjonen vært i kontakt med
fylkeskommunen ang. tømmestasjon for bobiler? Ønsker redegjørelse for hva som har skjedd
med fiberutbygging i Loppa kommune. Hvordan har kommunen tenkt arbeidet i forhold til
friluftsbarnehage? Hva er status på venterommet i Nuvsvåg? 1. januar 2021 vedtok Vefas å
fjerne gebyret for levering av grovavfall. Dette vil bidra til at det blir mer forsøpling i distriktet.
Grunnen til dette er det vil bli ekstra kostnad for innbyggerne i distriktet å kvitte seg med den
type avfall. Hva tenker ordfører og administrasjon om den saken og hvordan skal vi som
kommune følge opp og forsikre at vi ikke får økt forsøpling? Har administrasjonen sett på
fjerning av det gamle ishuset i Bergsfjord?
Thor Harald Seljevoll (SP): Savner bokmerker i møteinnkallingen. Ønsker status på
vinterhagen på helsesenteret.
Cato Kristiansen (SV): Viktig at man holder styr på rekkefølge av håndsopprekning. Støtter
utsetting av RS 12, 14, 15.
Arve Berntzen (AP): Helsesykepleier - hvilken løsning er inngått, hva er kostnaden med denne
løsningen sammenlignet med normale kostnader?
Hanne Nyheim (SP): Hvor langt har arbeidet på flytebrygge i Nuvsvåg og Bergsfjord
kommet? Ønsker status på arbeidet med basseng i Bergsfjord.
Ståle Sæther (H): Viser til innsendte spørsmål til ordfører - vil de bli besvart i møtet?
Ordfører: De vil bli besvart i møtet. Setter pris på å få spørsmål på forhånd.

Innsendte spørsmål fra Ståle Sæther (H):
Jeg ber om en redegjørelse av hvilken myndighet beredskapsgruppa i Loppa kommune har
gjennom lov og forskrift, og hvilken delegert myndighet kommunestyret har gitt
beredskapsgruppa.
Videre ber jeg om en redegjørelse av den organisatoriske plasseringen og myndigheten som er
gitt til smittevernteamet/-gruppa.
I tillegg ber jeg om en status rundt koronavaksinering og hvilken prioriteringsrekkefølge man
følger i Loppa, og hvorvidt denne prioriteringsrekkefølgen avviker fra de nasjonale
anbefalingene.
Jeg ber også om en redegjørelse rundt tjenestereiser og hvordan denne innstrammingen av
tjenestereiser innvirker på tilbudet til blant annet tjenestemottakere i PU-tjenesten.
Jeg ber videre om en redegjørelse av situasjonen rundt de 6,5 millioner kroner som står ubrukt
ifm integrering og bosetting av flyktninger.
Videre ber jeg om en redegjørelse rundt sak i Altaposten om påstått brudd av offentlighetsloven
jmf manglende oppdatering av postlisten.

PS 2021/3 Forskrift om feie- og tilsynsgebyr

Vedtak i Teknisk Plan og Næring - 12.01.2021
Loppa kommunestyre vedtar nytt forslag til forskrift om feie- og tilsynsgebyr.
Forskriften vil tre i kraft fom. endelig vedtak i kommunestyret 28.01.2021.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Loppa formannskap - 12.01.2021
Loppa kommunestyre vedtar nytt forslag til forskrift om feie- og tilsynsgebyr.
Forskriften vil tre kraft fom. endelig vedtak i kommunestyret 28.01.2021.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2021
Loppa formannskap 12.01.2021
Loppa kommunestyre vedtar nytt forslag til forskrift om feie- og tilsynsgebyr med følgende
endring.
Forskriften vil tre kraft fom. endelig vedtak i kommunestyret 28.01.2021.
§ 2 endres til: Forskrift gjelder feiing og tilsyn av alle byggverk med fyringsanlegg som gjøres
av Loppa kommune eler andre aktører på vegne av Loppa kommune, i henhold til forskrift om
brannforebygging.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyret- 28.01.2021

Loppa AP: Paragraf 2. må endres
Forslag til endring fra AP:§ 2 endres til: Forskrift gjelder feiing og tilsyn av alle byggverk med
fyringsanlegg som gjøres av Loppa kommune eler andre aktører på vegne av Loppa kommune, i
henhold til forskrift om brannforebygging.

PS 2021/4 Investering 2021 - Innkjøp av bil Driftsavdelingen
Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2021
Loppa kommunestyre vedtar å bevilge kr. 537 181,- eksl. mva. til innkjøp av pick-up til
Driftsavdelingen. Finansiering skjer i henhold til vedtatt investeringsbudsjett 2021.
Enstemmig vedtatt.

PS 2021/5 Investering 2021 - Nytt flytebryggeelement Øksfjord havn
Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2021
Loppa kommunestyre vedtar å lyse ut offentlig anskaffelse av nytt flytebryggeelement til
Øksfjord havn. Anskaffelsen legges ut på DOFFIN/Mercell fom. 29.01.21. Antatt verdi på
anskaffelsen er kr. 1 200 000,- eks. mva.
Enstemmig vedtatt.

PS 2021/6 Investering 2021 - Dagsturhytter
Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2021
Loppa kommunestyre vedtar å bevilge en ramme på kr. 2 500 000,- eks mva. til fortsettelse av
prosjektet «Dagsturhytter». Finansiering skjer i henhold til vedtatt investeringsbudsjett for 2021.
Enstemmig vedtatt

PS 2021/7 Investeringsprosjekt kommunale veier
Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2021
Loppa kommunestyre vedtar å opprette et disposisjonsfond med navn veifond på kr. 4.000.000,. Midlene tas fra fritt disposisjonsfond 2565009.

Enstemmig vedtatt.

PS 2021/8 Møteplan 2021
Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2021
Saken utsettes.
Enstemmig vedtatt.

PS 2021/9 Reglement for folkevalgte organer i Loppa kommune
Vedtak i Loppa formannskap - 12.01.2021
Loppa kommune vedtar forslag til reglement for folkevalgte organer i Loppa kommune for
perioden 2021-2023.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Loppa formannskap- 12.01.2021

En feil i 2.1.2. Dette korrigeres.
I punkt 1.2.3 legges det til en henvisning.

Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2021
Loppa kommune vedtar forslag til reglement for folkevalgte organer i Loppa kommune for
perioden 2021-2023.
Enstemmig vedtatt.

PS 2021/10 Valg av nytt medlem til kontrollutvalget for Loppa kommune
Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2021
Beate Martinsen velges som nytt medlem til kontrollutvalget. Roald Antonsen velges som ny
leder til kontrollutvalget. De andre medlemmene gjenvelges.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyret- 28.01.2021
Ståle Sæther

Beate Martinsen velges som nytt medlem til kontrollutvalget. Roald
Antonsen velges som ny leder til kontrollutvalget. De andre
medlemmene gjenvelges.

PS 2021/11 Gøril Henriksen søker fritak fra verv som kommunal rep. i Loppa
kirkelige fellesråd

Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2021
Loppa kommunestyre imøtekommer søknaden fra Gøril om fritak fra vervet som kommunal
representant i Loppa kirkelig fellesråd med virkning fra 01/03/2021. Loppa kommunestyre
velger en ny representant for Loppa kirkelig fellesråd. Den som foreslås må være medlem i Den
norske kirke og være over 18 år.
Enstemmig vedtatt.

RS 2021/9 Referatsak
Ordfører: Referatsak 12, 13, 14 og 15 er utsatt.

Ordfører: Ønsker å få tilsendt spørsmål i forkant av møtet for å kunne gi bedre og mer
utfyllende svar.
Line Posti (SP): Arealplan - hva er status?
Ordfører: Arealplan er i innspurten og skal opp til førstegangsbehandling.
Line Posti (SP) Har administrasjonen vært i kontakt med fylkeskommunen ang. tømmestasjon
for bobiler?
Administrasjonen: Dette spørsmålet ønsker vi å besvare skriftlig.
Line Posti (SP): Ønsker redegjørelse for hva som har skjedd med fiberutbygging i Loppa
kommune.
Administrasjonen: Dette er ute på offentlig anbudsrunde som sluttføres 1. mars.
Cato Kristiansen (SV): Er innsigelsen til arealplanen avgjort?
Ordfører: Den er ikke avgjort. En del av innsigelsene er borte, men noe står igjen og det vil
komme frem når saken blir sendt ut til førstegangsbehandling.
Line Posti (SP): Hvordan har kommunen tenkt arbeidet i forhold til friluftsbarnehage?
Administrasjonen: Vi har startet arbeidet og har sendt ut brev til de som har barn i Bergsfjord.
Planen er at saken skal behandles av kommunestyret i løpet av første halvår.
Line Posti (SP): Hva er status på venterommet i Nuvsvåg?
Administrasjonen: Dette ønsker vi å besvare skriftlig.
Line Posti (SP): 1. januar 2021 vedtok Vefas å fjerne gebyret for levering av grovavfall. Dette
vil bidra til at det blir mer forsøpling i distriktet. Grunnen til dette er det vil bli ekstra kostnad
for innbyggerne i distriktet å kvitte seg med den type avfall. Hva tenker ordfører og
administrasjon om den saken og hvordan skal vi som kommune følge opp og forsikre at vi ikke
får økt forsøpling?
Administrasjonen: Ønsker å få tilbakemelding fra beboere på forslag til tiltak som kan
forhindre forsøpling for å ta dette til vurdering.
Cato Kristiansen (SV): Uheldig at Vefas setter opp møte samtidig som kommunestyremøte.
Vefas er ikke informert om Loppa sin situasjon i denne saken. Når det gjelder innbyggerne i
distriktet så burde de få samme tilbudet som innbyggerne i Øksfjord.
Line Posti (SP): Har administrasjonen sett på fjerning av det gamle ishuset i Bergsfjord?
Administrasjonen: Venter på pris.
Thor Harald Seljevoll (SP): Savner bokmerker i møteinnkallingen.
Ordfører: Det er bokmerker på de sakspapirene som er sendt ut.

Thor Harald Seljevoll (SP): Ønsker status på vinterhagen på helsesenteret.
Administrasjonen: Vi har hatt en anbudsrunde på vinterhagen. Vi har mottatt motstand på
vinterhagen. Vi ønsker å komme tilbake til denne saken.
Arve Berntzen (AP): Helsesykepleier - hvilke praktisk løsning er inngått, hva er kostnaden
med denne løsningen sammenlignet med normale kostnader?
Administrasjon: Vi har inngått en avtale med et vikarbyrå. Det er en vanskelig stilling å fylle.
Vi mottok før jul en bekymringsmelding fra skolen om at den stillingen ikke var besatt. Vi skal
ha helsesykepleier tilgjengelig hele tiden og har skaffet oss to personer til stillingen. Bruk av
vikarbyrå er dyrere enn å bruke egne ansatte. Vi oppfordrer våre egne ansatte til å ta den
utdannelsen.
Hanne Nyheim (SP): Hvor langt har arbeidet på flytebrygge i Nuvsvåg og Bergsfjord
kommet? Ønsker status på arbeidet med basseng i Bergsfjord.
Administrasjonen: Ønsker å besvare disse spørsmålene skriftlig.
Ståle Sæther (H): Viser til innsendte spørsmål til ordfører - vil de bli besvart i møtet?
Ordfører: Spørsmålene vil bli besvart i møtet. Setter pris på å få spørsmål på forhånd.
Ståle Sæther (H): Jeg ber om en redegjørelse av hvilken myndighet beredskapsgruppen i Loppa
kommune har gjennom lov og forskrift, og hvilken delegert myndighet kommunestyret har gitt
beredskapsgruppen.
Administrasjonen: Henviser til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Kapittel V (5). Kommunal beredskapsplikt. § 14.
Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse. Vi har utarbeidet risikoanalyse. Den
belyser kommunens plikter ved uønskede hendelser som kan inntreffe kommunen. I henhold til
paragraf §15 skal vi ha en beredskapsplan. Utdrag fra vedtak beredskapsplan Loppa kommune:
Punkt 3.2 Fullmakt om kriseledelsen. Kommunestyret i Loppa har i sak 05/16 i 03.03.2016
vedtatt følgende fullmakter til kommunens kriseledelse i fredstid; kommunal kriseledelse kan
foreta økonomiske omdisponeringer innenfor kommunens driftsbudsjett med inntil kroner
500.000 i krisesituasjoner ved særlig grunner kan kriseledelsen gå utover disse rammene for å
redde liv, helse og miljø. Det må utarbeides nødvendig budsjettreguleringer. Kriseledelsen kan
foreta nødvendige disponeringer når det kommer til personell og materiell. Kommuneoverlegen
har vært med i beredskapsgruppen siden dag én som medisinsk faglig rådgiver.
Ordfører: Loppa kommune har i hovedsak fulgt de nasjonale bestemmelsene når det gjelder
beredskap og kriseledelse. Kun helt i begynnelsen da vi hadde de særegne tiltak for Nord-Norge,
ble det også fattet politisk. Vi har ikke fattet noen vedtak, slik jeg ser det, som går utover de
nasjonale vedtakene. Kommuneoverlegen har kommet med anmodninger til befolkning, det er
ikke det samme som å fatte vedtak. Vi må skille mellom anmodninger og vedtak.

Ståle Sæther (H): Jeg kan ikke finne det igjen i kommunestyrets delegasjonsreglement. Min
oppfatning er at det foretas en del beslutninger i forbindelse med covid-19 situasjonen i Loppa
kommune som jeg som kommunestyrerepresentant ikke har kjennskap til. Jeg ser at det blir tatt
beslutninger og at det blir henvist tilbake til beredskapsgruppen. Det er den myndigheten jeg
ønsker å få klargjort, for det er kommunestyret som kan gå inn og forlenge tiltak.
Kommunestyret bør involveres i diskusjonene rundt disse sakene.
Ståle Sæther (H): Videre ber jeg om en redegjørelse av den organisatoriske plasseringen og
myndigheten som er gitt til smittevernteamet/-gruppa. Det er stengte dører til lavterskeltilbud.
Mange av de tiltakene som er innført har gjort det vanskeligere for kommunens innbyggere.
Administrasjonen: Vi har ringeklokke på NAV, barnevern og helsesenteret. Det er ikke stengte
dører, det kalles besøkskontroll.
Arve Berntzen (AP): Er smittevernsteamet et slags rådgivende organ for smittevernslegen,
hvor det formelle vedtaket gjøres av smittevernslegen, mens smittevernsteamet er et slags ad
hoc-utvalg som har en rådgivende funksjon?
Administrasjonen: Ja.
Ståle Sæther (H): I tillegg ber jeg om en status rundt koronavaksinering og hvilken
prioriteringsrekkefølge man følger i Loppa, og hvorvidt denne prioriteringsrekkefølgen avviker
fra de nasjonale anbefalingene.
Administrasjonen: Vi følger de nasjonale anbefalingene så langt det lar seg gjøre. Vi har
vaksinert alle på sykehjemmet, samt to sykepleiere som har kryssjobber.
Ordfører: Hastigheten vil være avhengig av tilgjengeligheten på vaksinen.
Ståle Sæther (H): Jeg ber også om en redegjørelse rundt tjenestereiser og hvordan denne
innstrammingen av tjenestereiser innvirker på tilbudet til blant annet tjenestemottakere i PUtjenesten.
Administrasjon: Vi prøver å begrense tjenestereiser og finne andre løsninger.
Ståle Sæther (H): Jeg ber videre om en redegjørelse av situasjonen rundt de 6,5 millioner
kroner som står ubrukt ifm integrering og bosetting av flyktninger.

Administrasjonen: Disse midlene skal brukes til tiltak som norskopplæring for flyktninger og
at flyktninger kan få seg utdanning. Vi har jobbet med et reglement som at vi kan ha for å bruke
disse midlene. Vi starter neste uke med et norskkurs.
Ståle Sæther (H): Videre ber jeg om en redegjørelse rundt sak i Altaposten om påstått brudd av
offentlighetsloven jmf manglende oppdatering av postlisten.
Administrasjonen: Vi var to uker på etterskudd med postlisten, ikke fem uker slik det stod i
Altaposten. Vi har nettopp skiftet arkivsystem og har vært litt forsiktig med å legge ut posten
automatisk grunnet post som er unntatt offentlighet. Barnehage og skole har for eksempel
kommet inn i det nye systemet. I henhold til lovverket skal mottaker av et brev ha lest brevet
før det er lagt ut på postliste. Vi etterstreber selvsagt at postlisten skal ligge tilgjengelig på
hjemmesiden til korrekt tid.

