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Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Linda Rostrup Martinsen MEDL  
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Jan Eirik Jensen LEDER KP 

Thorbjørn Johnsen NESTL H 

Stein Erland Thomassen MEDL SP 
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Ståle Sæther Linda Martinsen  

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv B. Karlsen 

Solbjørg Jensen 

Ass. Rådmann 

Sekretær 

  



PS 13/13 Opptak av startlån 2013 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr 2 mill. kroner i Husbanken i år 2013 for 

videre utlån til personlige søkere som skal bygge, kjøpe eller utbedre egen bolig.  

Startlån tildeles ved enkeltvedtak i tråd med Husbankens forskrifter og retningslinjer for startlån. 

Lånet nedbetales som serielån med total løpetid på 10 år med fast rente. 

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet i henhold til Finansreglementet 9a. 

 

Vedtak i Formannskap - 09.09.2013     

Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr 2 mill. kroner i Husbanken i år 2013 for 

videre utlån til personlige søkere som skal bygge, kjøpe eller utbedre egen bolig.  

Startlån tildeles ved enkeltvedtak i tråd med Husbankens forskrifter og retningslinjer for startlån. 

Lånet nedbetales som serielån med total løpetid på 10 år med fast rente. 

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet i henhold til Finansreglementet 9a. 

Enstemmig vedtatt. 

 

PS 14/13 Eiendommen "Lyngvoll" 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i kommunelovens § 13 aksepterer Loppa formannskap det fremforhandlede forlik 

vedrørende salget av eiendommen ”Lyngvoll” i Sør-Tverrfjord. Salgssummen blir med dette kr 

300.000.-. 

Saken legges som referatsak til Loppa kommunestyre i første ordinære møte. 

Vedtak i Formannskap - 09.09.2013     

Med hjemmel i kommunelovens § 13 aksepterer Loppa formannskap det fremforhandlede forlik 

vedrørende salget av eiendommen ”Lyngvoll” i Sør-Tverrfjord. Salgssummen blir med dette kr 

300.000.-. 

Saken legges som referatsak til Loppa kommunestyre i første ordinære møte. 

Enstemmig vedtatt. 

 

  



PS 15/13 Behov for vedlikehold av kommunale veier i Sør-Tverrfjord og 

Langfjordhamn 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Loppa kommune vedtar å bevilge kr 245 000, -  til vedlikehold av kommunale veier i Langfjordhamn, 

Sør-Tverrfjord, Andsnes og Loppa øy. Inndekning skjer gjennom bruk av fritt disposisjonsfond konto 

2565009  

Vedtak i Formannskap - 09.09.2013     

Saken utsettes.  Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 09.09.2013     

Saken utsettes.  Enstemmig vedtatt. 

Behandling i  Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 09.09.2013     

Stein Thomassen foreslo at saken utsettes. 

 

PS 16/13 Orientering om personalsak 

Ordføreren orienterte om status på personalsak. Orienteringen ble holdt for lukkede dører, jfr. KL. § 

31 nr 3. Enstemmig vedtatt.  


