Loppa kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Sakene:

007/04 - 017/04

Dato:

07.05.2004

Møtested:

Loppa Rådhus -Kommunestyresalen

Tidspunkt:

10:00

Følgende medlemmer møtte:
Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen, Ann H. Johansen, Jorunn Romsdal, Arild Amundsen,
Arnleif Iversen, Ann Tove Wilhelmsen, Helene Benjaminsen, Hans Roald Johnsen, Sigurd
Henriksen
Følgende medlemmer møtte ikke:
Ørjan Olsen, Ståle Johansen, Beate Kiil, Tor Kyrre Olsen og Bjarte Takvam
Følgende varamedlemmer møtte:
Erling Hansen, Alvin Johansen, Bård Jahr , Annfrid Slettvoll
Følgende fra administrasjonen møtte:
Rådmann, Organisasjonssjef, Driftssjef, Levekårssjef
Merknader:
Ann H. Johansen fikk innvilget permisjon fra møtet kl. 12.45.

PS 007/04

REFERATSAKER
Brev fra kommunen til KRD og Fylkesmannen vedrørende kommunenes
inntektssystem.

PS 008/04

VALG AV NESTLEDER TIL KONTROLLUTVALGET

Vedtak i Kommunestyret - 07.05.2004:
Kystpartiets representant Per Sandnes ble enstemmig valgt som nestleder i kontrollutvalget.

PS 009/04

ÅRSMELDING OG KOMMUNEREGNSKAP FOR 2003

Forslag til vedtak:
1. Loppa kommunestyre godkjenner årsregnskapet for 2003. Tilhørende årsmelding tas
til etterretning.
2. Det regnskapsmessige overskuddet benyttes i sin helhet til delvis dekning av
regnskapsmessig underskudd for 2002.
3. Ved regnskapsavslutningen er hele underskuddet fra tidligere år i
investeringsregnskap dekket inn.

Vedtak i Formannskapet - 23.04.2004:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 07.05.2004:
Som innstillinga. Enstemmig.

PS 010/04

LOPPA HAVN KF - REGNSKAP MED ÅRSBERETNING
FOR 2003

Forslag til vedtak:
Regnskap med årsberetning for Loppa Havn KF 2003 godkjennes.

Vedtak i Havnestyret - 19.03.2004:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 07.05.2004:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 011/04

LOPPA KOMMUNES SKATTEREGNSKAP FOR 2003

Forslag til vedtak:
Restansenivået og utviklingen av restansesituasjonen er ikke tilfredsstillende, da
restansenivået har utviklet seg negativt de siste år. Kommunen må utarbeide virksomhetsplan
og øke den stedlige kontrollen av arbeidsgivere. For øvrig kan Loppa kommunes
skatteregnskap for 2003 godkjennes.

Vedtak i Kommunestyret - 07.05.2004:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 012/04

NYTT ØKONOMIREGLEMENT FOR LOPPA
KOMMUNE

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til økonomireglement for Loppa kommune vedtas.
Reglementet trår i kraft etter endelig vedtak i kommunestyret.

Vedtak i Formannskapet - 19.03.2004:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyret - 07.05.2004:
Loppa SV v/Hans Roald Johnsen leverte følgende endringsforslag til punkt 6.2 andre avsnitt:
”Antagelse av anbud avgjøres av kommunestyret. Antagelse av anbud under 2 millioner
avgjøres av rådmannen”.

Vedtak i Kommunestyret - 07.05.2004:
Det ble avgitt 12 stemmer for formannskapets innstilling, mens 2 stemte for Sv’s forslag.

PS 013/04

FORPLIKTENDE PLAN FOR DEKNING AV TIDLIGERE
UNDERSKUDD 2002

Forslag til vedtak:
I forbindelse med Fylkesmannens lovlighetskontroll av budsjett 2004 for Loppa kommune er
det stilt krav om at kommunen vedtar en forpliktende plan for å få kommuneøkonomien i
balanse.
Loppa kommunestyre vedtar derfor følgende for å etterkomme Fylkesmannens pålegg:
1. Regnskapsmessig overskudd for 2003 kr. 3 459 556,- benyttes i sin helhet til delvis
inndekning av underskuddet for 2002.
2. På bakgrunn av avvik mellom faktisk rentenivå og budsjetterte renteutgifter reguleres
renteutgiftene i budsjettet for 2004 fra kr. 3 376 000 til kr. 2 147 000. Dekning av
resterende underskudd 2002 reguleres til kr. 1 229 000.
3. Dersom renteutviklingen ikke blir så positiv som antatt, benyttes en eventuell reserve
i de frie inntektene til ytterligere dekning av regnskapmessig underskudd 2002.

4. Loppa kommune vil i driftsåret 2004 uavhengig av pkt. 1-3 arbeide videre med å
finne effektiviseringspotensiale for hele sitt samlede driftsområde.
5. Fylkesmannen vil få tilsendt Loppa kommunes budsjettstatus pr. 01.05.04 i egen sak i
forbindelse med kommunestyrets behandling av perioderapporten regnskap. Av
praktiske årsaker vil ikke denne rapporten være politisk behandlet før medio juni
måned.

Vedtak i Formannskapet - 23.04.2004:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 07.05.2004:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 014/04

RØYKFRIE SERVERINGSSTEDER FRA 1.JUNI 2004DELEGERING AV MYNDIGHET

Forslag til vedtak:
Levekårsutvalget delegeres myndighet å føre tilsyn i henhold til tobakkskadelovens § 6 femte
ledd.

Vedtak i Kommunestyret - 07.05.2004:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 015/04

OPPRETTING AV STILLINGSHJEMLER I
FORBINDELSE MED TILBAKEFØRING AV PU-KLIENT

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette inntil 7,5 nye årsverk i pleie og omsorg. Utgiftene til
stillingene dekkes innenfor de budsjetterte rammer på kap.1.360.
Administrasjonen gies fullmakt til å opprette de nye stillingene innenfor gitte ramme.
Kommunestyret orienteres på junimøtet.
Behandling i Levekårsutvalget - 26.03.04:
Levekårsutvalget innstiller til kommunestyret, som gjør endelig vedtak.
Endring i forslag til vedtak: Kommunestyret orienteres på maimøtet.
Vedtak i Levekårsutvalget - 26.03.04:
Kommunestyret vedtar å opprette inntil 7,5 nye årsverk i pleie og omsorg. Utgiftene til
stillingene dekkes innenfor de budsjetterte rammer på kap. 1.360,
Administrasjonen gies fullmakt til å opprette de nye stillingene innenfor gitte ramme.
Kommunestyret orienteres på maimøtet.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyret - 07.05.2004:
Saken ble behandlet bak lukkede dører.
Vedtak i Kommunestyret - 07.05.2004:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 016/04

LOPPA KOMMUNE SOM LÆREBEDRIFT

Forslag til vedtak:
Loppa kommune søker Finnmark fylkeskommene om godkjenning som lærebedrift innen
fagene omsorgsarbeiderfaget og barne- & ungdomsarbeiderfaget. Loppa kommune søker
etter en lærling i hvert av fagene, og med tiltredelse 1. juli 2004. Ordningen evalueres innen
mars 2005, men Loppa kommune legger inn de nødvendige lønnsmidler for en eventuell
prolongering av lønn til lærlinger i budsjettet for 2005. Inndekning forutsettes gjennom
lavere bruk av vikarer. For inneværende år vil vi budsjettregulere kr. 40 000, - fra lønn
vikarer til lønn lærlinger.
Behandling i Levekårsutvalget - 26.03.04:
Lærlinger må få tid til opplæring og oppfølging, og faglig leder avgjør når lærlingen er
skikket til selvstendig arbeid, i forhold til opplæring og læretid.
Saken er sendt til fagforbundene, og det har ikke kommet noen tilbakemeldinger på det.
Vedtak i Levekårsutvalget - 26.03.04:
Loppa kommune søker Finnmark fylkeskommene om godkjenning som lærebedrift innen
fagene omsorgsarbeiderfaget og barne- & ungdomsarbeiderfaget. Loppa kommune søker
etter en lærling i hvert av fagene, og med tiltredelse 1. juli 2004. Ordningen evalueres innen
mars 2005, men Loppa kommune legger inn de nødvendige lønnsmidler for en eventuell
prolongering av lønn til lærlinger i budsjettet for 2005. Inndekning forutsettes gjennom
lavere bruk av vikarer. For inneværende år vil vi budsjettregulere kr. 40 000, - fra lønn
vikarer til lønn lærlinger.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 07.05.2004:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 017/04

OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNALT SELSKAP
FOR REVISJON I VEST-FINNMARK

Forslag til vedtak:
Med henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 34/03 slutter kommunestyret seg til
selskapsavtalens § 3 om at selskapets forretningskontor legges til Alta.
Kommunestyret godkjenner med dette selskapsavtalen for Vest-Finnmark kommunerevisjon
IKS.

Vedtak i Kommunestyret - 07.05.2004:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

Ann H. Johansen fratrådte møtet.

PS 017/04

FYLKESVEISAMBANDET TIL VESTRE LOPPA OG
VEIUTLØSNING - MYRNES-BERSFJORD

Loppa Arbeiderparti leverte følgende forslag:
Loppa Arbeiderparti vil minne om at nåværende fergemateriell til fylkesveisambandet til
Vestre Loppa nå er moden for utskifting.
Nåværende ferge er bygd i 1975 og selv etter diverse oppgraderinger, er det behov for
utskifting av ferga.
Loppa Arbeiderparti mener det vil være riktig å vurdere nytt fergemateriell til Vestre Loppa i
samarbeid med FFR-Connex som operatør, samt at kostnadsvurdering av veiutløsning til
Myrnes-Bergsfjord igangsettes.
Selv om utviklingen pr. dato kan påberopes negativt mhp. folketall, så ligger det et
næringspotensiale som i fremtiden vi være udiskutabel innen fiskeri og oppdrett. Dette vil gi
både en samfunns- og bedriftsmessig lønnsomhet.
Loppa Arbeiderparti er kjent med at dette er et komplekst område for Finnmark
fylkeskommune når det gjelder kostnader. Loppa Arbeiderparti forventer at dette følges opp
slik at både veiutløsning og ferge blir utredet parallelt.
Loppa Arbeiderparti viser også til tidligere enstemmige vedtak i Loppa kommunestyre i
samme sak sist i 2002.
Det er overordnet viktig at slike avklaringer blir gitt, og at man planmessig kan arbeide med
realistiske alternativer når alle kostnader er avklart.
Loppa Arbeiderparti mener dette haster og ber om snarlig iverksetting av denne viktige
samferdselsutfordringen som ligger i Vestre Loppa.
Dette vil også gi positive signaler til de som ønsker å bo, samt til videre næringsutvikling
innen de området vi har våre fortrinn, nemlig fiskeri og oppdrett.

Vedtak: Som Arbeiderpartiets forslag. Enstemmig vedtatt.
--------------------------------Hans Roald Johnsen fikk ta opp de svar han har fått skriftlig fra ordføreren på tidligere stilte
spørsmål.

