
 

Loppa kommune 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Levekårsutvalget 

Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus 

Dato: 29.05.2013 

Tid: 09:00 – 11:30 

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ståle Sæther Leder H 

Torill Martinsen Nestleder KP 

Jorunn Romsdal Medlem AP 

Tom Arne Nilsen Medlem H 

Ronja Garden Medlem SP 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Maria Johansen MEDL KP 

Ståle Johansen MEDL AP 

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Knut Gustavsen Maria Johansen KP 

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv B. Karlsen Oppvekst og kultursjef 

Erla Sverdrup Helse og omsorgssjef 

Camilla Hansen Økonomisjef 

 

 

 



Oppvekst og kultursjef Liv B Karlsen og Helse og omsorgssjef Erla Sverdrup 

orienterte fra avdelingene. 

 

PS 16/13 Referatsaker 

RS 5/13 Barnehagerute 2013/2014 

RS 6/13 Skolerute for Høgtun 2013/2014 

RS 7/13 Skolerute for Sandland og Bergsfjord 2013/2014 

RS 8/13 Søknad - Nuvsvåg Skoles Venner 

RS 9/13 Tilsyn Loppa kommune - forhåndsvarsel om vedtak 

 

Vedtak i Levekårsutvalget - 29.05.2013     

Referatsakene tas til orientering. 

 

PS 17/13 Søknad om å sette opp utstyrsbod på Øksfjord samfunnshus. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Levekårsutvalget innvilger søknaden fra Øksfjord Revygruppe. Bod i henhold til bilder/tegning med hjul 

kan settes opp på Øksfjord samfunnshus. Innkjøp og oppsett gjøres av Øksfjord Revygruppe. 

 

Vedtak i Levekårsutvalget - 29.05.2013     

Levekårsutvalget sender saken tilbake til Øksfjord revygruppe og ber om grundigere utredning før 

vedtak kan fattes.  Plassbehov, flytting av bod, andre alternativ og hvilket alternativ (ifølge vedlegg) 

som ønskes, må utredes. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

PS 18/13 Pålegg om retting etter tilsyn med Loppa kommune som 

barnehagemyndighet. 



Øksfjord barnehage vurderes som egnet i forhold til formål og innhold, jfr. barnehagelovens §§ 1. og 2. 

Dette etter gjennomgang av barnehagens årsplan samt vedtekter for barnehagene i Loppa. Vedtatt 

årsplan for 2012/2013 samt vedtekter for barnehagene i Loppa godkjennes i henhold til §§ 1. og 2.  

Etter at følgende punkt er tilføyd i plan for tilsyn med barnehagene i Loppa kommune, anses pålegg i 

forhold til punkt 2 for lukket: 

- Her kontrolleres bl.a: 

- At barnehagen drives i tråd med gjeldene lov- og regleverk (Barnehageloven og Rammeplan for 
barnehager) 

- Barnehagens pedagogiske grunnsyn 

- Foreldresamarbeid 

- Antall barn/plasser/oppholdstid 

- Antall ansatte, personalledelse 

- Samarbeid med andre 

- Kvalitetsikringssystem/rutiner 

Vedlegg: 

- Skjema til bruk i arbeidet med kommunens tilsyn av barnehager 

- Rapportskjema 

  

I forhold til punkt 3 vil kommunen gjøre en korrekt saksbehandling i forhold til dispensasjon for neste 

barnehageår. Dersom kommunen får kvalifisert personell saksbehandles tidligere sak på nytt. Dette 

ettersendes. 

 

Vedtak i Levekårsutvalget - 29.05.2013     

 

Levekårsutvalget godkjenner Øksfjord barnehage jfr. Barnehageloven §§ 1. og 2. 

Øksfjord barnehage vurderes som egnet i forhold til formål og innhold, jfr. barnehagelovens §§ 1. og 2. 

Dette etter gjennomgang av barnehagens årsplan samt vedtekter for barnehagene i Loppa. Vedtatt 

årsplan for 2012/2013 samt vedtekter for barnehagene i Loppa godkjennes i henhold til §§ 1. og 2.  

Etter at følgende punkt er tilføyd i plan for tilsyn med barnehagene i Loppa kommune, anses pålegg i 

forhold til punkt 2 for lukket: 

- Her kontrolleres bl.a: 

- At barnehagen drives i tråd med gjeldene lov- og regleverk (Barnehageloven og Rammeplan for 
barnehager) 

- Barnehagens pedagogiske grunnsyn 

- Foreldresamarbeid 

- Antall barn/plasser/oppholdstid 



- Antall ansatte, personalledelse 

- Samarbeid med andre 

- Kvalitetsikringssystem/rutiner 

Vedlegg: 

- Skjema til bruk i arbeidet med kommunens tilsyn av barnehager 

- Rapportskjema 

  

I forhold til punkt 3 vil kommunen gjøre en korrekt saksbehandling i forhold til dispensasjon for neste 

barnehageår. Dersom kommunen får kvalifisert personell saksbehandles tidligere sak på nytt. Dette 

ettersendes. 

Enstemmig vedtatt. 

 

PS 19/13 Tertialregnskap 1. tertial 2013 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr. 30.4.13 til etterretning. Kommunestyret vil henstille til 

administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser økonomisk varsomhet, og at rådende 

budsjettdisiplin videreføres. 

 

Vedtak i Levekårsutvalget - 29.05.2013     

 

Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr. 30.4.13 til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

PS 20/13 Årsmelding og kommuneregnskap 2012 

Vedtak i Levekårsutvalget - 29.05.2013     

Saken utsettes. 

 

Behandling i  Levekårsutvalget- 29.05.2013     

Økonomisjefen orienterte om at denne saken ikke kan behandles før regnskap/årsmelding er ferdig. Vil 

bli lagt frem til behandling til høsten.  Regnskapet viser kr 768 000,- i mindre forbruk.  (kr 187 000,- av 

disse skal settes av til rusprosjekt). 


