Loppa kommune

Moteprotokoll

Utvalg: Kommunestyre
Motested: Kommunestyresalen, Loppa Radhus
Dato: 22.02.2008
Tid: 10:00
Faste medlemmer som matte:
Navn
Jan Eirik Jensen
Fred Arne Ulriksen
Ann Tove Wilhelmsen
Hanne Mari Nyheim
Ingvild Eriksen
Arne Dag Isaksen
Ann Heggeskog Johansen
Berit Land
Jorunn Romsdal
Elfin Marie Olsen
Olav Henning Trondal
I lans Roald Johnscn

Funksjon

Representerer

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem

KP
KP
KP
KP
KP
AP
AP
AP
AP
SP
SP
Sv

Faste medlemmer som ikke matte:
Navn
Anneli Vestre
Gjermund Amundsen
Linda Rostrup Martinsen

Funksjon

Representerer

MEDL
MEDL
MEDL

Sv
AP
H

Matte for

Representerer

Gjermund Amundsen
Anneli Vestre
Linda Rostrup Martinsen

AP
SV
H

Varamedlemmer som matte:
Navn
Maria Johanne Thomassen
Siw Nancy Jensen
Stale Saether
Fra administrasjonen matte:
Navn
Jostein Stordal
Monika Olsen
Lill Tove Lunheim
Terje Haugen
Jens Nilsen

Stilling
Radmann
Q konomisjef
Oppvekst og kultursjef
Naeringskonsulent
Prosjektleder for omstillingsprogrammet

Saksnr

Innhold

Lukket

PS 1/08 Presentasjon av Norges ldrettsforbunds idrettspolitiske
dokument for 2008-2011
PS 2/08 Soknad om fritak som medlem av eldreradet
PS 3/08 Suppleringsvalg til intern klagenemnd
PS 4/08 Vedtekter for kommunalt naeringsfond
PS 5/08 Oppdrettslokaliteter i Oksfjordbotn - omgjoring av
lokaliteter fra oppdrett av torsk til alle arter inkludert
lakse
PS 6/08 Omdisponering av midler - Avsetning til fond

Kommunestyret hadde ingen merknader til sakslista.
Til innkallinga hadde representanten Arne Dag Isaksen folgende merknad:
Horingsuttalelse til nasjonal transportplan 2010-2019 burde vaert behandlet i kommunestyret.
Ordforer Jan-Eirik Jensen redegjorde for grunnen til at horingsuttalelsen ble behandlet i
formannskapet den 15.02.08 - pagrunn av den korte uttalelsesfrist som var 15.februar.
Representanten Berit Land hadde merknad om sen utsendelse av sakspapirer.

PS 1/08 Presentasjon av Norges Idrettsforbunds idrettspolitiske dokument
for 2008-2011
Orientering fra omstillingsprosjektet
Orientering fra utredningskomiteen for renovering Oksfjord
samfunnshus

Behandling i Kommunestyre - 22.02.2008
Kommunestyret fikk presentert Norges Idrettsforbunds idrettspolitiske dokument
for 2008-2011 av Torbjern Johnsen (styremedlem Finnmark Idrettskrets).
Jens Nilsen (prosjektleder for omstillingsprogrammet) orienterte om fremdriften i
prosjektet.

Utredningskomiteen for oppgradering av Q ksfjjord samfunnshus v/ordforer og
Atelier 2 AS v/arkitekt Peter Maisenholder fremla revidert planutkast med forslag
til utvidelse av Oksfjjord Samfunnshus.
Ordforeren fremmet forslag om realitetsbehandling av saken i det pagaende
motet.
De motende medlemmer ble gjort oppmerksom pa at de kan treffe vedtak i sak
som er oppfort pa sakslisten" hvis ikke moteleder eller 1/3 av de motende
medlemmer motsetter seg dette".
SP v/Elfin Olsen fremmet folgende utsettelsesforsiag:
Saken om utbygging av samfunnshuset realitetsbehandles ikke i dagens
kommunestyremote, men utsettes til et ekstraordinert kommunestyremete.
Det ble stemt over utsettelsesforslaget som fikk 2 mot 13 stemmer.
Elfin Olsen leverte protokoiltilforsel som lyder:
Undertegnede stemmer imot a avsette mer midler til utbygging/renovering av
samfunnshuset i Oksfjord. Begrunnelsen for min stemmegivning er at
kommunestyret velger a behandle saken over bordet uten en saksutredning
representantene kan to stilling til.

Vedtak i Kommunestyre - 22.02.2008
Presentasjonen fra Finnmark Idrettskrets og omstillingsprogrammet ble tatt til
orientering.
Behandling av oppgradering Oksfjord samfunnshus settes som sak 7 pa sakslista.

PS 2/08 Soknad om fritak som medlem av eldreradet
Behandling i Kommunestyre - 22.02.2008
Loppa AP v/Jorunn Romsdal foreslo:
Kjell Kiil fritas fra sift very som medlem av Loppa eldrerad for resten av innevaerende periode.
Som nytt medlem velges Arne Arntsen.

Vedtak i Kommunestyre- 22.02.2008
Kjell Kiil fritas fra sitt very som medlem av Loppa eldrerad for resten av innevaerende periode.
Som nytt medlem velges Arne Arntsen.
Enstemmig.

PS 3/08 Suppleringsvalg til intern klagenemnd
Behandling i Kommunestyre - 22.02.2008
Loppa AP og Hoyre foreslo:
Stale Saether velges som nytt medlem til intern klagenemnd for Stale Johansen og Astrid
Johansen velges som varamedlem i stedet for Marie Pedersen

Vedtak i Kommunestyre- 22.02.2008
AP og Hoyres forslag ble enstemmig vedtatt.

PS 4/08 Vedtekter for kommunalt naeringsfond
Behandling i Kommunestyre - 22.02.2008
Loppa Hoyre og AP foreslo folgende endring til forslag til vedtekter:
Siste setning strykes i kap. 5c.
Likelydende forslag ble fremmet av SV/SP/KP.

Vedtak i Kommunestyre- 22.02.2008
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
For ovrig ble vedtaket som folgende:

Kommunestyret vedtar forslag fra Omstillingsstyret til nye retningslinjer for Nagringsog Utviklingsfond for Loppa Kommune med folgende endring:
Punkt 5D utgar da dette dekkes opp av teksten under punkt 5B.
Punkt 5B korrigeres slik at det lyder "Med bedriftsutvikling menes forprosjekt,
forretningsplan, etabiererstipend, ........... osv. Enstemmig vedtatt.

PS 5/08 Oppdrettslokaliteter i Oksfjordbotn - omgjoring av
lokaliteter fra oppdrett av torsk til alle arter inkludert laks
Behandling i Kommunestyre - 22.02.2008
Radmannen endret sin innstilling som fikk felgende ordlyd:
Med bakgrunn i saksframstillinga og den kunnskapen vi har i dag vil Loppa kommune legge til
rette for oppdrett av alle arter inklusive laks.
SP v/Elfin Olsen leverte.folgende tilleggsforslag;
Det ma foretas en konsekvensutredning. Konsekvensutredningen ma fokusere pa
1. framtidig bruk av arealene - konsekvenser for evt. andre brukere.
2. miljgmessige konsekvenser.
3. konsekvenser for tradisjonell fiskerinaering i fjorden.

Vedtak i Kommunestyre - 22.02.2008
Under avstemmingen ble det avgitt 10 stemmer for radmannens innstilling, mens 5 stemte for
Senterpartiets tilleggsforslag.

PS 6/08 Omdisponering av midler - Avsetning til fond
Behandling i Kommunestyre - 22.02.2008
Hans Roald Johnsen sokte om permisjon. Permisjonen ble innvilget og han fratradte
motet.

Vedtak i Kommunestyre- 22.02.2008
Fristilte midler i forbindelse med enighet om transport av helsepersonell mellom Heise
Finnmark og Loppa kommune avsettes i sin helhet til disposisjonsfond for fremtidig utvidelse
av Pu-tjenesten.
Total fondsavsetning er palydende kr. 2 244 498 ,90. Okonomiavdelingen foretar evrige
nedvendige disposisjoner slik at Bette blir regnskapsmessig korrekt.
Enstemmig.

PS 7/08 Renovering av Oksfjord Samfunnshus

Vedtak i Kommunestyre - 22.02.2008
Kommunestyret vedtar a fastsette totalrammen for utbedring/renovering av Oksfjjord
samfunnshus til kr 7 000 000,-.

Av tidligere vedtak i kommunestyret fremgar det at det totalt er avsatt netto kr 3 839 082,- til
formalet gjennom fondsavsetning. Restfinansiering av prosjektet foretas ved bruk av
regnskapsmessig mindreforbruk - kommuneregnskapet 2007 - kr 3 161 000,-. Dette under
forutsetning av at revisjonen og kontrollutvalget godkjenner regnskapet for 2007.
Det presiseres at totalrammen for prosjektet er satt endelig til kr 7 000 000,-. Dette medforer at
evt. tilskudd og momskompensasjon tilbakefores kommunens investeringsfond til bruk pa
andre formal.
Vedtatt mot 2 stemmer.

PS 8/08 Batruter i Loppa kommune - manglende horing
Behandling i Kommunestyre - 22.02.2008
Det ble stemt over om saken skal tas til behandling i motet. Et enstemmig kommunestyre
vedtok at AP og Hoyres forslag tas til behandling.

Vedtak i Kommunestyre - 22.02.2008
I Loppa kommune er batrutene for 2008 endret i forhold til 2007 uten at rutene er sendt ut pa
haring. Loppa kommunestyre beklager sterkt at batrutene for 2008 ikke ble sendt ut pa horing
til kommunen og kommunens innbyggere for de tradte i kraft.
Loppa kommunestyre krever at Finnmark fylkeskommune sikrer at batrutene blir sendt ut pa
haring for de trer i kraft for fremtiden.
Enstemmig vedtatt.

