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PS 21/13 Årsmelding og kommuneregnskap 2012 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og 
årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2012. 
Tilhørende årsmelding tas til etterretning. 
 

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket kr. 768 711,- disponeres på følgende måte: 
            •  Kr. 213 711,- avsettes til bølgedemper i Nuvsvåg 

            •  Kr. 185 000,- avsettes til rusprosjektet 

            •  Kr. 370 000,- avsettes til utbedring av defekt avløpsledning i Vassdalen 

 

Vedtak i Formannskap - 27.09.2013     

 

1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og 
årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2012. 
Tilhørende årsmelding tas til etterretning. 
 

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket kr. 768 711,- disponeres på følgende måte: 
            •  Kr. 213 711,- avsettes til bølgedemper i Nuvsvåg 

            •  Kr. 185 000,- avsettes til rusprosjektet 

            •  Kr. 370 000,- avsettes til utbedring av defekt avløpsledning i Vassdalen 

3.        Kommunestyret tar merforbruket i Oppvekst og kultur til etterretning og henstiller at man for    

           ettertiden holder seg til de gitte økonomiske rammer. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 27.09.2013     

 

1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og 
årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2012. 
Tilhørende årsmelding tas til etterretning. 
 

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket kr. 768 711,- disponeres på følgende måte: 
            •  Kr. 213 711,- avsettes til bølgedemper i Nuvsvåg 

            •  Kr. 185 000,- avsettes til rusprosjektet 

            •  Kr. 370 000,- avsettes til utbedring av defekt avløpsledning i Vassdalen 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Levekårsutvalget - 26.09.2013     

1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og 
årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2012. 
Tilhørende årsmelding tas til etterretning. 
 

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket kr. 768 711,- disponeres på følgende måte: 
            •  Kr. 213 711,- avsettes til bølgedemper i Nuvsvåg 

            •  Kr. 185 000,- avsettes til rusprosjektet 

            •  Kr. 370 000,- avsettes til utbedring av defekt avløpsledning i Vassdalen 

3.        Kommunestyret tar merforbruket i Oppvekst og kultur til etterretning og henstiller at man for    

           ettertiden holder seg til de gitte økonomiske rammer. 

 

Enstemmig vedtatt. 

Behandling i  Levekårsutvalget- 26.09.2013     

Ståle Sæther foreslo følgende tilleggspunkt til innstillingen; 

3. Kommunestyret tar merforbruket i Oppvekst og kultur til etterretning og henstiller at man for      

    ettertiden holder seg til de gitte økonomiske rammer. 

 

 



 

Vedtak i Levekårsutvalget - 19.09.2013     

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Behandling i  Levekårsutvalget- 19.09.2013     

Ståle Sæther foreslo; 

Saken utsettes til behandling i nytt ekstraordinært møte i levekårsutvalget torsdag 26.september 2013. 

 

PS 22/13 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2014 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet i Loppa 

kommune for 2013 – 2014. 

Vedtak i Formannskap - 27.09.2013     

Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet i Loppa 

kommune for 2013 – 2014. 

Vedtatt mot 1 stemme som ble avgitt for Høyre’s forslag. 

Behandling i  Formannskap- 27.09.2013     

Loppa Høyre v/Thorbjørn Johnsen foreslo; 

Loppa kommune vedtar den fremlagte prioritets tiltaksliste – vedlegg 1 i plan for idrett og fysisk 

aktivitet i Loppa kommune for 2014. 

Vedtak i Levekårsutvalget - 26.09.2013     

 

Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet i Loppa 

kommune for 2013 – 2014. 

Enstemmig vedtatt. 

 

PS 23/13 Nuvsvåg Feriesenter SUS 

Vedtak i Formannskap - 27.09.2013     

Saken utsettes.  Enstemmig vedtatt 

 


