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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Stein Erland Thomassen
Ståle Sæther
Gørild Rydheim Henriksen
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Elin Marie Olsen
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MEDL
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MEDL
Stina Pedersen
MEDL
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Ann Johansen
Ingvild Bye
Torill Martinsen
Ernst Berge
Barbro Kiil
Heidi Wang

Møtte for
V.MEDL
V.MEDL
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V.MEDL
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Representerer
AP
H
U
U
U
SP
SV
AP
AP

Representerer
AP
AP
H
H
U
SV

Representerer
AP
AP
H
H
U
SV

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Frank Bækken
Liv Karlsen
Kirsti Pedersen
Camilla Hansen
Kenneth Johannessen
Aleksander Alsen

Stilling
Administrasjonssjef
Oppvekst- og kultursjef
Konstituert helse- og omsorgsleder
Økonomisjef
Driftssjef
Samfunnsplanlegger

Møtet startet med orientering fra Agenda Kaupang

Saksnr

Innhold

PS 71/20

Forlengelse av varighet for Loppa kommunes krisefond
for virksomheter rammet av koronakrisen

PS 72/20

Ugyldig vedtak om salg av eiendom 26/372 fattet
23.11.2017, forslag om ny behandling

PS 73/20

Henvendelse fra kontrollutvalget til kommunestyret i
Loppa vedrørende kommunens fremtidige
revisjonsordning

PS 74/20
PS 75/20
PS 76/20

Elin M. Olsen søker fritak fra politiske verv for hele
perioden
Valg av nytt medlem av kontrollutvalget
Gjennomføring av digitale fjernmøter for folkevalgte i
Loppa kommune
Referatsaker

PS 77/20

Lukket

Merknad til saksliste
Thor-Harald Seljevold (SP): Ønsker orientering om koronasituasjonen og beredskap.
Ordfører: Tre ekstrasaker blir behandlet i dag.
Hanne Nyheim (U): Ønsker status på oppstartstilskudd til Øksfjord sjøfiske
Arve Berntzen (AP): Hva er gjort med helsesykepleierstilling?
Line Enger Posti (U): Ang. utvidelse av flytebrygge Bergsfjord – må vi ha et nytt
kommunestyrevedtak?
Gøril Henriksen (U): Tverrfjordveien – hvem ble kontaktet i henhold til anbud og hvor mye
penger er brukt?

PS 71/20 Forlengelse av varighet for Loppa kommunes krisefond for
virksomheter rammet av koronakrisen
Vedtak i Kommunestyre - 12.11.2020

Loppa kommunestyre forlenger varigheten av kommunens krisefond for virksomheter rammet
av koronakrisen ut februar 2021 etter retningslinjer vedtatt av Loppa kommunestyre
28.05.2020.
Enstemmig vedtatt

PS 72/20 Ugyldig vedtak om salg av eiendom 26/372 fattet
23.11.2017, forslag om ny behandling
Vedtak i Kommunestyre - 12.11.2020

Kjøp av kommunal eiendom gbnr. 26/372 innvilges.
Enstemmig vedtatt.

PS 73/20 Henvendelse fra kontrollutvalget til kommunestyret i
Loppa vedrørende kommunens fremtidige revisjonsordning
Vedtak i Kommunestyre - 12.11.2020

Kommunestyret tar diskusjonen til orientering
Enstemmig vedtatt.

PS 74/20 Elin M. Olsen søker fritak fra politiske verv for hele valg
perioden
Vedtak i Kommunestyre - 12.11.2020

Loppa kommunestyre fritar Elin M. Olsen fra sine politiske verv i Loppa kommune dette ihht
kommuneloven §7-3. utelukket fra valg. ankerpunkt C (kommunalsjefer, etatssjefer og ledere
på tilsvarende nivå) Da Elin M Olsen har akseptert jobbtilbud som etats leder for oppvekst og
kultur i Loppa kommune.

Enstemmig vedtatt.

PS 75/20 Valg av nytt medlem av kontrollutvalget
Vedtak i Kommunestyre - 12.11.2020

Utsettelsesforslag.
Enstemmig vedtatt.

PS 76/20 Gjennomføring av digitale fjernmøte for folkevalgte i
Loppa kommune
Vedtak i Kommunestyre - 17.09.2020

Loppa kommunestyre beslutter at de folkevalgte organene i Loppa kommune kan avholde
sine møter som fjernmøter i henhold til Kommunelovens §11-7 (1).
Loppa kommunestyre presiserer at det er ikke adgang til å avholde møter som lukkes på grunn
av taushetsplikt etter § 11-5 andre ledd som et fjernmøte.
Administrasjon saksutreder reglementet for gjennomføring av digitale fjernmøter.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyre- 17.09.2020

Ordførerens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre beslutter at de folkevalgte organene i Loppa kommune kan avholde
sine møter som fjernmøter i henhold til Kommunelovens §11-7 (1).
Loppa kommunestyre presiserer at det er ikke adgang til å avholde møter som lukkes på grunn
av taushetsplikt etter § 11-5 andre ledd som et fjernmøte.
Innspill fra Loppa Høyre:
1. Bestemmelser om fjernmøter skal inn i reglementet for kommunestyret, sist revidert
12/19. Dette reglementet gjelder for kommunestyret, og bør også gjelde for de

underliggende organ. Vi mener at det de facto gjør det i dag, men det står ikke i
reglementet. Det bør derfor inn i innledningen til reglementet ei formulering om at
reglementet gjelder for kommunestyret i Loppa og de underliggende organ når det
gjelder møteforberedelser, forretningsorden, deltakelse, inhabilitet og
avstemmingsregler.
2. Fysiske møter skal være det normale i loppa kommune, men det kan åpnes for
fjernmøter i særlig tilfeller. Særlig tilfeller kan være ved pandemier, når vær eller
transport forhindrer fysiske møter osv. departementet har ikke åpnet for kombinasjon
av fysiske møter og fjernmøter.
3. Fjernmøter kan ikke avholdes dersom 1/3 av møtedeltakerne motsetter seg dette og det
ikke er av særlige grunner for fjernmøter, som pandemi, vær, transport oa.
4. Avstemming ved navneopprop må inn som vedtaksform.
5. Lovens krav om at alle skal kunne se og høre alle deltakerne gjennom hele møtet må
ivaretas.
6. Vi finner det ikke naturlig at digital plattform skal reglementfestes.
7. Hvis partigrupper ønsker å sitte samlet ved fjernmøter, og det er mulig ut fra
smittevernhensyn oa. så skal evt reiseutgifter dekkes for medlemmene.
Tillegsforslag høyre enstemmig vedtatt
Tilleggsforslag fra Loppa Høyre: Administrasjon saksutreder reglementet for
gjennomføring av digitale fjernmøter.

PS 77/20 Referatsaker

Thor-Harald Seljevold (SP): Ønsker orientering om koronasituasjonen og beredskap.
Administrasjonen: Vi har jevnlig beredskapsmøter og gjennomfører beredskapsøvelser. Det er
ingen smittede i Loppa per dags dato.
Hanne Nyheim (U): Ønsker status på oppstartstilskudd til Øksfjord sjøfiske
Administrasjonen: Tilskuddet er ikke utbetalt.
Arve Berntzen (AP): Hva er gjort med helsesykepleierstilling?

Administrasjonen: Vi jobber med å skaffe helsesykepleier.
Line Enger Posti (U): Ang. utvidelse av flytebrygge Bergsfjord – må vi ha et nytt
kommunestyrevedtak?
Administrasjonen: Vi hadde ikke midler til å gjennomføre dette i 2019. Administrasjonen har
gjort en vurdering på å flytte anlegget inn til Øksfjord. Vi anser det ikke at det er nødvendig
med et nytt vedtak i kommunestyret.
Gøril Henriksen (U): Tverrfjordveien – hvem ble kontaktet i henhold til anbud og hvor mye
penger er brukt?
Administrasjon: Anbudsprotokoll vil bli ettersendt til kommunestyret.
Ernst Berge ber om permisjon. Søknad om permisjon fra klokken 14:20 - innvilget.

