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PS 019/04

REFERATSAKER

RS 002/04

KOMMUNENES INNTEKTSSYSTEM - STATSBUDSJETTET
2005

PS 020/04

PERIODERAPPORT - REGNSKAP

Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar perioderapporten for 1. tertial 2004 til orientering.

Vedtak i Formannskapet - 08.06.2004:
Kommunestyret tar perioderapporten for 1. tertial 2004 til orientering.
Gruppe for personalvurdering anbefales opprettet, jfr. tidligere år. Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2004:
Ordføreren foreslo følgende:
Kommunestyret tar perioderapporten for 1. tertial 2004 til orientering. Gruppe for
personalvurdering anbefales opprettet, jfr. tidligere år.
Prosjektgruppa skal bestå av følgende:
Ordfører
1 politiker fra formannskapet
Rådmann
2 repr. fra arbeidstakerorganisasjonene
Rådmannen kan til enhver tid oppnevne egne administrative arbeidsgrupper jfr. ovennevnte
organisering.
Mandat:
Prosjektgruppa tildeles følgende mandat:
• Gjennomgå de enkelte etater og avdelingers arbeids- og ansvarsnivå knyttet opp mot
personellmessige ressurser
• Avdekke mulige samarbeidsområder internt og eksternt
• Vurdere muligheter for nyttiggjøring av IKT-verktøy med tanke på bedre
ressursutnyttelse

Vedtak i Kommunestyret - 15.06.2004:
Som ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt.

PS 021/04

FRAMTIDENS KOMMUNESTRUKTUR - KOMMUNER
MED ANSVAR FOR EGEN UTVIKLING

Forslag til vedtak:
Loppa kommune ønsker å delta aktivt i debatten om fremtidens kommunestruktur –
kommuner med ansvar for egen utvikling.
Loppa kommune er i en særstilling hva angår geografiske forhold og vegløse samfunn. Vi
finner det derfor problematisk og primært vurdere kommunesammenslåing for vårt
vedkommende. I første rekke vil det være naturlig at vi ser på utvidede muligheter for
samarbeid i Vest-Finnmark regionråd.
Dersom prosessen skulle medføre at det åpner for kommunesammenslåing også for vårt
vedkommende, vil vi måtte behøve tid på å vurdere folkemening og ikke minst sondere
ønsker og muligheter hos aktuelle nabokommuner. En slik prosess må for vår del forankres i
Vest-Finnmark Regionråd.

Vedtak i Formannskapet - 08.06.2004:
Loppa kommune ønsker å delta aktivt i debatten om fremtidens kommunestruktur –
kommuner med ansvar for egen utvikling.
Loppa kommune er i en særstilling hva angår geografiske forhold og vegløse samfunn. Vi
finner det derfor problematisk og primært vurdere kommunesammenslåing for vårt
vedkommende. I første rekke vil det være naturlig at vi ser på utvidede muligheter for
samarbeid i Vest-Finnmark regionråd.
Dersom prosessen skulle medføre at det åpner for kommunesammenslåing også for vårt
vedkommende, vil vi måtte behøve tid på å vurdere folkemening og ikke minst sondere
ønsker og muligheter hos aktuelle nabokommuner. En slik prosess må for vår del forankres i
Vest-Finnmark Regionråd.
Uavhengig av kommunestruktur må kommuneøkonomien bringes i en realistisk balanse.
Enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyret - 15.06.2004:

Vedtak i Kommunestyret - 15.06.2004:
Som innstillinga. Enstemmig vedtatt.

PS 022/04

BEHOVSPRØVING AV TAXILØYVE - FORSLAG UTE
PÅ HØRING

Vedtak i Kommunestyret - 15.06.2004:
Loppa kommunestyre støtter arbeidet til Finnmark Taxiforbund når det gjelder å beholde
behovsprøving for taxiløyve. Enstemmig vedtatt.

PS 023/04

SALG AV BARNEHAGEN PÅ SANDLAND

Vedtak i Kommunestyret - 15.06.2004:
Rådmannen delegeres myndighet til å foreta utlysning og endelig salg av Sandland
barnehage.
Enstemmig vedtatt.

NORUT/NIBR v/Maar Stangeland og Inge Berg Nilsen la frem prosjektet ”GODE
KOMMUNALE TJENESTER I FINNMARK”.
Møtereferatet vedlegges møteprotokollen.

Loppa kommune

MØTEREFERAT
Møtested:

Møte på Loppa rådhus

Dato:
Tid:
Deltakere:

15.06.2004
Kommunestyrets medlemmer, rådmannen og deler av hans stab samt
NORUT/NIBR v/Maar Stangeland og Inge Berg-Nilsen.

Forfall:
Referent:
Saks/arkivnr:

Solbjørg Jensen
04/00544 / 000

AGENDA: NORUT/NIBR - GODE KOMMUNALE
TJENESTER I FINNMARK

Prosjektkommunene er Loppa, Hasvik, Måsøy, Porsanger, Tana, Berlevåg og Båtsfjord.
NORUT/NIBR la frem en generell beskrivelse av kommuneøkonomien i Norge, framtidens
kommunestruktur og de gode kommunale tjenestene i Finnmark. Og tilslutt en analyse av
velferdstjenestene i Loppa kommune. De sentrale tjenesteområdene som er berørt i prosjektet
er: Grunnskole, eldreomsorg og legetjenester.
Terskelkrav og terskeltjenester er gitt gjennom statlige regler og avtaler. Det virker slik at
statlige standarder og krav eller inngåtte avtaler i arbeidslivet har ført til at små enheter (eller
store) har høyere enhetskostnader enn de ”optimale”. Idealenheten har ca 2500-3000
innbyggere.
Kravet om økt effektivitet fortoner seg i praksis som et krav om økt utnyttingsgrad, dvs. flere
elever pr lærer, flere pasienter pr leger og flere eldre pr pleier.
De funn som er gjort i Loppa er at kommunen har overkapasitet på velferdstjenester. Dette
kan forklares med geografiske forhold og vegløse samfunn. Dette ble debattert grundig, og
man konkluderte med at det er vanskelig og oppnå stordriftsfordeler innen en rekke tjenester i
en kommune som Loppa.
Robuste samfunn
Robuste samfunn kjennetegnes ved at de takler utfordringer på en slik måte at det gir positiv
utvikling. Slike samfunn kan kjennetegnes av:

-

Entreprenørskap, dvs forekomst av ”personer ” som forfølger forretningsmessige
ideer kommersielt
Bredt tilbud av privat og offentlig tjenestetilbud
Sosiale rom og møteplasser hvor mennesker kan utfolde seg i fellesskap
Stedet har klart å gjøre seg ”lekkert”
De kan tegne positive billeder av seg selv som har oppslutning hos egne innbyggere
og som kan brukes til å bygge opp positivt omdømme i omverden (Eks: Heftig og
begeistret) Området er profilert i form at det har sin anerkjente ”forretningside”!

I denne sammenheng kan man spørre seg om overdekningen av velferdstjenester har ført til
robuste samfunn? Dette særlig med hensyn til at folketallet i Loppa har gått ned med 150
personer de siste 5 årene. Dette i en periode hvor velferdsproduksjonen har vært stor og til
dels stigende. I så måte ble det konkludert med at gode velferdstjenester kanskje er
nødvendige, men ikke tilstrekkelige for å oppnå robuste samfunn.
I så måte ble det stilt spørsmål om kommunen har rett profil på sine tjenester og på sin
ressursfordeling.
Samfunnsutvikler-rollen
Dersom kommunen skal oppnå målet om robuste samfunn, må sannsynligvis kommunen
avpolitisere sin velferdsproduksjon og politisere sin rolle som samfunnsutvikler.
Dersom kommunen prioriterer samfunnsutvikling – vil dette kunne gjøre samfunnet mer
robust.
Utvikling i så måte kan innebære:
Næringssamarbeid
Tettstedutvikling
Etablering av sosiale rom for samhandling
Renomebygging
I så tilfelle behøves det utviklingskompetanse og samarbeidskompetanse. Dette bør kunne
gi kapasitet til å analysere viktige komponenter og samtidig legge strategier som binder opp
kommunen mot en hensiktsmessig profil for videre utvikling.
Vegen videre
Kommunestyret ble oppfordret til å ta ballen i egne hender. I så måte forventes det at man
fortsetter tenkningen omkring temaet, og at man i løpet av høsten danner et fundament for
videre handling.

