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Saksnr

Innhold

PS 32/20

Nytt sak og arkivsystem for Loppa kommune

PS 33/20

Endring av vedtekter for Sfo i Loppa kommune

PS 34/20

Avhending av kommunal flytebrygge i Nuvsvåg

PS 35/20

Oppgradering av brannalarmanlegg Høgtun skole

PS 36/20

Regnskapsrapportering 1. tertial 2020

PS 37/20

Utsettelse av betaling av eiendomsskatt og kommunale
avgifter

PS 38/20

Sikringstiltak Høgtun skole

RS 18/20

Spørsmål til Ordfører

RS 15/20

Gjennomgang av Årsbudsjett 2020 og Økonomiplan
2020-2023 for Loppa kommune

PS 39/20
PS 40/20

Referatsaker
Orientering – Redegjørelse leieforhold mellom Loppa
kommune og Nuvsvåg Dagligvare
Rapport etter hendelsebasert undersøkelse PwC –
Salget av helsehuset på Sandland
Møteutskrift kontrollutvalget i Loppa kommune. Møte
nr. 4/2020.
Møteutskrift kontrollutvalget i Loppa kommune. Møte
nr. 3/2020.
Henvendelse fra kontrollutvalget til kommunestyre i
Loppa vedrørende kommunens fremtidige
revisjonsordning

PS 41/20
RS 16/20
RS 17/20
PS 42/20

Lukket

Merknad til møteinnkalling:
Ståle Sæther (H): Trist at vi ikke får til fysisk møte i Loppa kommune.
Ordfører: Årsak til det er at samfunnshuset er opptatt og vi er avhengig av store nok lokaler til
å overholde smittevernstiltakene.
Ståle Sæther (H): Vi mottar henvendelser fra befolkning som ikke finner sakspapirer på nett.
Ønsker at dette blir lagt ut under nyheter på Loppa kommunes hjemmesiden og/eller på
aktivitetskalenderen. Vi har anmodet om at sakslisten at i sin helhet sendes ut i en omgang, og
vi opplever at saker blir ettersendt etter at møteinnkalling har blitt sendt ut.
Arve Berntzen (AP): Saker blir ettersendt. PS 43/20 (Henvendelse fra kontrollvalget til
kommunestyret i Loppa vedrørende kommunens fremtidige revisjonsordning) ble sendt ut to
dager før møtet. Vi har ikke hatt tid til å forberede oss til denne saken, kan denne saken utsettes
til etter sommerferien? Pga. kort tid til å behandle.
Ståle Sæther (H): Støtter Arve Berntzen. Vi kommer til å stemme imot at denne saken
realitetsbehandles.
Elin Olsen (H): Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at jeg som leder av kontrollutvalget har
ringt to ganger til ordfører og påminnet om den saken.
Ordfører: Det stemmer, Elin. Det er bare å beklage.
Stina Pedersen (SV): Uheldig med ettersending av saker. Synes en uke innkalling er litt lite, så
håper vi kan få bedre tid til å forberede oss fremover.

Merknad til saksliste:
Ordfører: PS 39/20 skal være en RS-sak. Vi forandrer saksnumrene etter hvert. Er det noen
som motsetter seg at de 4 ekstrasakene fra kontrollutvalget (2 RS-saker og 2 PS-saker) blir
behandlet i kommunestyret i dag?
Ståle Sæther (H): Ja, jeg motsetter meg
Elin Olsen (H): Ja, jeg motsetter meg.
Ordfører: At alle sakene blir behandlet i dag?
Elin Olsen (H): Ja.
Ingvi Luthersson (H): Jeg går også imot at de blir behandlet i dag.
Arve Berntzen (AP): AP motsetter seg at vi tar opp sak 42/20 i dag.
Cato Kristiansen (SV): SV motsetter seg at vi tar opp sak 42/20.

Line Enger Posti (U): De uavhengig vil motsette seg at vi tar opp sak 42/20.
Ordfører: En tredje del av kommunestyret motsetter seg sak 42/20, og blir ikke tatt opp til
realitetsbehandling i dag. PS 41/20, RS 16/20, RS 17/20 blir tatt opp til behandling i dag.
Ståle Sæther (H): Etterlyser hvorfor ikke årsregnskap 2019 og årsmelding 2019 er satt opp til
behandling. Det har vært behandlet både i TPN og formannskapet.
Ordfører: Grunnen til at dette ikke er satt opp til behandling i dag er at økonomisjef ikke er
tilstede og kan ikke svare på spørsmål som kommer til det.
Ståle Sæther (H): PS 41/20 bør behandles før sak 34/20.
Line Enger Posti (U): De uavhengige støtter dette.
Ordfører: Innvilger endring av rekkefølge på behandling.
Line Olsen (AP): Loppa AP ønsker utredning vedrørende etablering av midlertidig
tømmeanlegg med oppstillingsplass for bobil og campingturister i påvente av ny arealplan, er
dette gjort noe med?
Ingvi Luthersson (H): Vi har tidligere i Vestre Loppa hatt en ordning hvor kommunen sponset
avhenting av hvitevarer, kommer kommunen til å gjenopprette denne ordningen?
Line Enger Posti (U): Kan vi behandle PS 38/20 i lukket møte?
Ordfører: På hvilke bakgrunn er det nødvendig å behandle denne saken i lukket møtet? Hvilke
paragraf ønsker dere å lukke det møtet etter?
Line Enger Posti (U): Paragraf 13.
Ordfører: Lukket møte kan ikke avholdes på Teams. Om man under saksfremleggingen
kommer inn på opplysninger som fører til lukket møte, må saken utsettes.

PS 32/20 Nytt sak og arkivsystem for Loppa kommune
Vedtak i Kommunestyre - 25.06.2020
Loppa kommunestyre vedtar å oppgradere saks og arkivsystemet for Loppa kommune.
Midlene taes fra bundet driftsfond 2515011 omstilling og utvikling med kroner 1.200.000.

Innestående på bundet driftsfond 2515011 er pr.d.d. 4.639.724.-

Enstemmig vedtatt.

PS 33/20 Endring av vedtekter for Sfo i Loppa kommune
Vedtak i Kommunestyre - 25.06.2020
Utsettelsesforslag. Saken blir trukket og utsatt til neste kommunestyremøte.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 25.06.2020
Administrasjonen: Administrasjonen ønsker å trekke saken og ta den opp igjen til behandling
i september.

PS 34/20 Avhending av kommunal flytebrygge i Nuvsvåg
Vedtak i Kommunestyre - 25.06.2020
Loppa Høyre sitt forslag til vedtak:
Loppa kommune vedtar å sette i stand flytebryggeanlegget i Nuvsvåg. Administrasjonssjefen
bes innhente 3 tilbud på å få satt i stand anlegget. Saken legges frem for kommunestyret med
finansieringsplan.
Administrasjonen bes legge frem en sak for alternative areal for landfeste for
flytebryggeanlegget i Nuvsvåg.
Administrasjonssjefen bes legge frem en helhetlig plan for avhending av alle kommunale
flytebryggeanlegg i kommunen.

Vedtatt 8 stemmer (H, U, SP) mot 7 stemmer (AP, SV).

Behandling i Kommunestyre- 25.06.2020
Gørild Henriksen (U): De Uavhengige ønsker ikke avhende flytebryggen i Nuvsvåg.

Loppa Høyre sitt forslag til vedtak:
Loppa kommune vedtar å sette i stand flytebryggeanlegget i Nuvsvåg. Administrasjonssjefen
bes innhente 3 tilbud på å få satt i stand anlegget. Saken legges frem for kommunestyret med
finansieringsplan.
Administrasjonen bes legge frem en sak for alternative areal for landfeste for
flytebryggeanlegget i Nuvsvåg.
Administrasjonssjefen bes legge frem en helhetlig plan for avhending av alle kommunale
flytebryggeanlegg i kommunen.

Formannskapets innstilling:
Loppa kommune vedtar å avhende det kommunale flytebryggeanlegget som er plassert i
Nuvsvåg. Anlegget legges ut for salg mot henting. Det forutsettes at anlegget skal brukes til
utleie av båtplasser til fastboende og de med fritidseiendommer i Nuvsvåg.

PS 35/20 Oppgradering av brannalarmanlegg og det elektriske
anlegget ved Høgtun skole
Vedtak i Kommunestyre - 25.06.2020
Loppa kommune oppgraderer eksisterende brannalarmanlegg ved Høgtun skole. Rammen for
tiltaket settes til kr 1 150 000,-. Tiltaket lånefinansieres.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 25.06.2020
Administrasjon: Overskrift rettes til «Oppgradering brannanlegg og det elektriske anlegget
ved Høgtun skole»
Loppa Høyre sitt forslag til vedtak:

Loppa kommune vedtar å oppgradere eksisterende brannanlegg og el-tavle ved Høgtun skole.
Administrasjonssjefen bes om å innhente 3 tilbud på arbeidet eller sette arbeidet ut på anbud.
Formannskapet delegeres myndighet til å treffe vedtak etter rimeligste tilbud. Totalramme for
tiltaket settes til kr 1 150 000 kr. Tiltaket lånefinansieres.

Ståle Sæther (H): Loppa Høyre trekker sitt forslag.
Gørild Henriksen (U): Ber om at kommunestyrets medlemmer får se rammeavtalen.
Administrasjonen: Rammeavtalen er unntatt offentligheten, men du kan be om innsyn i
postlisten.
Formannskapets innstilling:
Loppa kommune oppgraderer eksisterende brannalarmanlegg ved Høgtun skole. Rammen for
tiltaket settes til kr 1 150 000,-. Tiltaket lånefinansieres.
Administrasjonens utredning:
Administrasjonen har i løpet av 2020 begynt kartlegging av brannalarmanleggene ved
offentlige bygg i kommunen. Resultatet vil danne et grunnlag for neste økonomiplanperiode til
oppgradering av brannalarmanleggene mht. forslag til investering.
Administrasjonen har mottatt pristilbud for etablering av nytt anlegg til Høgtun skole.
Brannalarmanlegget er heldekkende og adresserbart med oppringning mot 110 sentralen.
Tilbudet omfatter også ombygging av tavlerommet i første etasje.

PS 36/20 Regnskapsrapportering 1. tertial 2020
Vedtak i Kommunestyre - 25.06.2020
Regnskaps- og finansrapporten for 1. tertial tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

PS 37/20 Utsettelse av betaling av eiendomsskatt og kommunale
avgifter
Vedtak i Kommunestyre - 25.06.2020
Loppa kommunestyre vedtar at innbetaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter utsettes til
15. september 2020.
Enstemmig vedtatt.

PS 38/20 Sikringstiltak Høgtun skole
Vedtak i Kommunestyre - 25.06.2020
Loppa kommune vedtar å etablere følgende sikringstiltak ved Høgtun skole:
- Etablering av gjerde rundt skolens uteområde på sørsiden av bygget.
- Skillevegg i trappeoppgang mellom 1. og 2. etasje
- Lydisolering av ett grupperom
- Montering av 3 nye dører med hydraulisk/elektronisk åpning
Rammen for prosjektet settes til kroner 950 000,-. Midlene tas fra fritt disposisjonsfond
2565009.
Enstemmig vedtatt.

RS 18/20 Spørsmål til Ordfører
Behandling i Kommunestyre- 25.06.2020
Stina Pedersen (SV): Ber om en orientering i neste kommunestyremøte i forhold til hvordan
personalkonsulent/kommunen jobber med rekruttering, utlysning av stillinger og
ansettelsesprosesser i Loppa Kommune.
Personalrådgiver orienterer kommunestyrets medlemmer om prosessene rundt rekruttering og
ansettelser i Loppa kommune.

Orientering rundt spørsmål som ønskes besvart fra Loppa Høyre

Stabilitet i legetjenesten er avgjørende for et god legetjeneste og ikke minst en god akuttjeneste
til innbyggerne i Loppa kommune. Både kommuneoverlege og kommunelege har tidligere
uttrykt et ønske om å være i Loppa i en lengre periode. Loppa Høyre ser derfor med bekymring
på at kommuneoverlege og kommunelege har sagt opp sine stillinger.

Har administrasjonssjefen innhentet noen forklaring fra de to legene som har sagt opp, om
mulige årsaker til at de sier opp?
Administrasjonssjefen: Loppa kommune etterstreber for å få utført sluttsamtaler med de
ansatte som sier seg opp, i disse samtalene har vi søkelys på tilbakemeldinger som den ansatte
gir oss som organisasjon i vårt videre arbeid for å rekruttere og beholde personell.

Er det forhold knyttet til organiseringen av helse- og omsorgstjenestene i Loppa kommune som
har påvirket deres beslutning?

Administrasjonssjefen: Administrasjonen vurderer til enhver tid hensiktsmessig organisering
av tjenestetilbudet. Dette i tett dialog med tillitsvalgte og verneombud.

Ser administrasjonssjefen for seg endringer i organiseringen av helse- og omsorgstjenestene i
Loppa kommune, som kan bidra til framtidig rekruttering av leger til kommunen?
Administrasjonssjefen: Som andre kommuner, er rekruttering av leger og for så vidt også
annet helsepersonell, en utfordring. Loppa kommune har hatt henvendelser på utlyst stilling og
jobber videre for å rekruttere. Vi er i prosess med å vurdere Nordsjøturnus for legene.

Kan administrasjonssjefen gi en presis beskrivelse av legesituasjonen i Loppa pr 1. september
2020, og hvilke konkrete leger vil da være tilgjengelig i kommunen?
Administrasjonssjefen: Det utarbeides plan for perioden 1 september til 31 januar 2021 med
dekning av leger som ivaretar ordinære legeoppgaver og legevakt. I perioden fra nå og fram til
31 januar 2021 vil vi jobbe med rekruttering. Dersom vi har rekruttert tilstrekkelig leger før 31
januar 2021, kan vi gå bort fra planen vil lager nå. Kommunen skal sikre forsvarlig
legetjeneste og da er det nødvendig med en backup plan i rekrutteringsperioden. Planen
omhandler vikarleger som har vært i Loppa tidligere og/eller vikarer fra vikarbyrå.

LiS1-leger (tidligere benevnt turnusleger) har krav på veiledning fra godkjente veiledere. Vil
det, etter kommuneoverlege Ballos og kommunelege Røsbøs oppsigelse, komme ny turnuslege
til Loppa i september 20, når nåværende LiS1-lege slutter?
Administrasjonssjefen: Vi har snakket med assisterende fylkeslege som sier at de ikke tildeler
LIS 1 til Loppa siste halvår 2020. Dette med bakgrunn i at det ikke er avklart om det er faste
leger som kan veilede. Dersom vi har en fast lege på dagtid hver dag, vil vi få tildelt LIS1 igjen.
Dette handler om supervisjon. Vikarer som kun er over kort periode, f eks 14 dager, vil ikke
kunne veilede. Dersom vi går for løsningen med Nordsjøturnus, vil vi få LIS1 lege igjen. Dette
har andre kommuner også, f.eks. Båtsfjord og Berlevåg.

Hva gjør Loppa kommune hvis den eneste tilgjengelige legen pr 1. september er kommunelege
Bader, som har en 60% stilling?
Administrasjonssjefen: Vi kan ikke drifte tjenesten med 60% stilling. Da vil vi måtte benytte
vikarer. I tillegg er administrasjonen i dialog med nabokommuner for evt samarbeid.»

Hvordan ser adm. sjefen for seg at legevaktene skal dekkes opp?

Administrasjonssjefen: Fortrinnsvis og evt etter hvert med fast ansatte leger. Hvis vi står uten
en periode, vil vi måtte benytte tidligere vikarer og evt vikarbyrå.

Jeg ber om at spørsmålene blir besvart skriftlig til kommunestyremøtet i juni, men ønsker
muntlige svar i formannskapsmøtet i morgen.

RS 15/20 Gjennomgang av Årsbudsjett 2020 og Økonomiplan
2020-2023 for Loppa kommune
Vedtak i Kommunestyre - 25.06.2020
Loppa kommunestyre tar RS 15/20 Gjennomgang av Årsbudsjett 2020 og Økonomiplan 20202023 for Loppa kommune til orientering.
Enstemmig vedtatt.

PS 40/20 Orientering - Redegjørelse leieforhold mellom Loppa
kommune og Nuvsvåg Dagligvare AS
Vedtak i Kommunestyre - 25.06.2020
Ordførers forslag til vedtak: Loppa kommunestyre tar redegjørelse om leieforholdet mellom
Loppa kommune og Nuvsvåg dagligvare AS til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 25.06.2020
Administrasjonen redegjør for saken.
Ståle Sæther (H): Ber om at leiekontrakten blir delt ut til kommunestyrets medlemmer.
Ordførers forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre tar redegjørelse om leieforholdet mellom Loppa kommune og Nuvsvåg
dagligvare AS til orientering.

PS 39/20 Referatsaker

PS 40/20 Rapport etter hendelsebasert undersøkelse (PwC) - Salget
av helsehuset på Sandland (PwC)
Vedtak i Kommunestyre - 25.06.2020
Forslag fra Loppa AP og Loppa SV:
Kommunestyret viser til rapport etter hendelsesbasert undersøkelse om salget av helsehuset på
Sandland, utarbeidet av PWC. Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten
til orientering.
Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å arrangere et kurs for kommunestyrets
medlemmer om reglene for habilitet/inhabilitet, og drøfting av etiske retningslinjer.
Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å legge fram sak for kommunestyret med det
formål å revidere kommunens retningslinjer for salg av kommunal eiendom. Det vises i den
sammenheng blant annet til PWCs anbefaling i rapportens kapittel 4.4.8. Dette bør
gjennomføres innen utgangen av 2020.
Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å gjøre en vurdering av om salget/kjøpet av
helsehuset på Sandland representerer ulovlig offentlig støtte. Administrasjonssjefen gir rapport
til kommunestyret om utfallet av vurderingen innen utgangen av 2020.
Kommunestyret ber administrasjonssjefen iverksette tiltak som sikrer at kommunens
journalføring og arkivering skjer i tråd med krav i lov og forskrift.

Vedtatt 12 stemmer (AP, U, SP og SV) mot 3 stemmer (H)

Behandling i Kommunestyre- 25.06.2020
Forslag fra Loppa AP og Loppa SV:
Kommunestyret viser til rapport etter hendelsesbasert undersøkelse om salget av helsehuset på
Sandland, utarbeidet av PWC. Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten
til orientering.
Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å arrangere et kurs for kommunestyrets
medlemmer om reglene for habilitet/inhabilitet, og drøfting av etiske retningslinjer.
Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å legge fram sak for kommunestyret med det
formål å revidere kommunens retningslinjer for salg av kommunal eiendom. Det vises i den
sammenheng blant annet til PWCs anbefaling i rapportens kapittel 4.4.8. Dette bør
gjennomføres innen utgangen av 2020.

Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å gjøre en vurdering av om salget/kjøpet av
helsehuset på Sandland representerer ulovlig offentlig støtte. Administrasjonssjefen gir rapport
til kommunestyret om utfallet av vurderingen innen utgangen av 2020.
Kommunestyret ber administrasjonssjefen iverksette tiltak som sikrer at kommunens
journalføring og arkivering skjer i tråd med krav i lov og forskrift.

Kontrollutvalget sin innstilling:
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:







Kommunestyret viser til rapport datert 4. mai 2020 etter hendelsesbasert undersøkelse
om salget av Helsehuset på Sandland, utarbeidet av PwC. Kommunestyret tar
opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering, men vil understreke at i
folkevalgte organer er det organet selv som avgjør om et medlem er habil eller inhabil,
jfr. Kommuneloven. Det er på det rene at Kommunestyret vedtok at tidligere ordfører
Steinar Halvorsen var habil til å delta i behandlingen av saken forut, salg av
trygdeboligene på Sandland. Vi legger til grunn at spørsmålet om habilitet ikke ble
vurdert i saken etter pga vedtaket her. Som følge av dette er ordfører som medlem av
organet pliktig til å delta i behandlingen, såfremt det ikke foreligger gyldig
forfallsgrunn, jf. kommuneloven.
Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å arrangere kurs for kommunestyrets
medlemmer om reglene for habilitet/inhabilitet
Kommunestyret ber administrasjonssjefen legge fram sak for kommunestyret med det
formål å revidere kommunens retningslinjer for kjøp og salg av eiendommer. Det vises i
den sammenhengen blant annet til PwCs anbefaling i rapportens kapittel 4.4.8.
Kommunestyret viser til det meldte tilsynet vedr. kommunens dokumenthåndtering og
arkivsystem. Denne saken viser at det er grunn til bekymring, og kommunestyret ber
administrasjonssjefen iverksette nødvendige tiltak som sikrer at kommunens
journalføring og arkivsystem skjer i tråd med krav i lov og forskrift.

RS 16/20 Møteutskrift kontrollutvalget i Loppa kommune. Møte
nr. 4/2020
RS 17/20 Møteutskrift kontrollutvalget i Loppa kommune. Møte
nr. 3/2020

PS 42/20 Henvendelse fra kontrollutvalget til kommunestyret i
Loppa vedrørende kommunens fremtidige revisjonsordning
Vedtak i Kommunestyre - 25.06.2020
En tredje del av kommunestyret motsetter seg PS 42/20.
PS 42/20 trekkes fra sakskartet.

Merknader til sakslisten
Line Olsen (AP): Loppa AP ønsker utredning vedrørende etablering av midlertidig
tømmeanlegg med oppstillingsplass for bobil og campingturister i påvente av ny arealplan, er
dette gjort noe med?
Administrasjonen: Vi kommer til å kontakte fylkeskommunen og kommer til å undersøke
dette nærmere sammen med fylket.

Ingvi Luthersson (H): Vi har tidligere i Vestre Loppa hatt en ordning hvor kommunen sponset
avhenting av hvitevarer, kommer kommunen til å gjenopprette denne ordningen?
Administrasjonen: Vi har tidligere hatt avtale med Boreal med henting av hvitevarer hvor
driftsavdelingen står for frakten til nærmeste miljøstasjon. Det er en avtale vi kan få til igjen. Vi
må ta en kostnadsberegning på det og finne ut av hvor mye avfall det er snakk om. Vi ser på
muligheten for å få plassert ut kontainer.

