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Ordfører ba om utvalgets godkjenning til å behandle sak om Overtakelse av Nuvsvåg skole-

Prisreduksjon.  Saken blir å realitetsbehandles  mot 1 stemme (H). 

 

PS 58/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 29.11.2013     

Møteprotokollen godkjent. 

 

PS 59/13 Referatsaker 

RS 17/13 23/26- Ad. Søknad om bruksendring av Øksfjordbotn leirskole til statlig mottak for asylsøkere 

- Avslutning av sak 

 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 29.11.2013     

Referatsaken tas til orientering.   

 

PS 60/13 Plan for utskifting og sanering av vannledninger 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 29.11.2013     

 

Loppa kommune vedtar forslaget til handlingsplan for utskifting og sanering av vannledninger og 

kummer, slik denne er beskrevet i rapporten. Områder i ledningsnettet med lavest restlevetid vurderes 

nærmere i forhold til kostnader, og innarbeides i kommunens økonomiplan.  

Enstemmig vedtatt. 

 

PS 61/13 Feil saksbehandling for dispensasjonssøknad fra arealplan 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 29.11.2013     

Som Amundsen’s forslag. Enstemmig. 

Behandling i  Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 29.11.2013     

Gjermund Amundsen foreslo at vedtaket opprettholdes og at administrasjonen underretter 

reinbeitedistriktet. 

 



PS 62/13 Økonomiplan 2014 - 2017 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 29.11.2013     

Administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (H) slik; 

Kommunestyret vedtar rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan 2014 – 2017. 

Behandling i  Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 29.11.2013     

Loppa Høyre v/Ståle Sæther foreslo: 

Loppa Høyres forslag til økonomiplan 2014 - 2017.  

Loppa Høyre er av den oppfatning at budsjettene skal gjenspeile de økonomiske kjøreregler som et 

enstemmig kommunestyre har vedtatt. For å nå målene faser vi inn en gradvis opptrapping i å nå målet 

om et nettodriftsresultat på 5 %. Det gjør vi ved å foreslå et budsjett med nettodriftsresultat 3 % i 2014, 

4 % i 2015 og 5 % i 2016 og 2017. Usikkerheten i et slikt budsjett vil være nivåene på årlige 

skjønnsmidler og eventuell nedgang i folketallet. Fremtidige skjønnsmidler skal bidra med økonomi inn 

mot fremtidige investeringer. 

Loppa Kommune MÅ foreta investeringer som bidrar til utvikling for egne innbyggere selv om 

økonomien er stram. Dette KAN bare gjøres ved å ta ned egne kostnader og styrke handlefriheten 

gjennom økte resultater. 

Loppa Høyre har lagt til grunn at kommune SKAL egenfinansiere sine prosjekter med 25 %. 

 

Tekst  B 2014  B 2015  B 2016  B 2017  

Driftsinntekter  124 080 119 216 119 968 120 713 

Drifts utg.  121 598 114 447 113 969 114 677 

Brutto Drift -2 481 

 

-4 768 

 

-5 998 

 

-6 035 

 

Ordinære 

skjønnsmidler  

0 0 0 0 

Mer/mindre forbruk  -2481 -4 768 -5 998 -6 035 

Resultat i %  3 % 4 % 5 % 5 % 

 

Investeringsbudsjett 

Område  Tekst (Tall i 

tusen)  

B-2014 B-2015 B-2016 B-2017 

Sentraladm  Nytt telefonsystem      300     

 Data      300         300 

Oppvekst & kultur       

Forprosjekt 

flerbrukshall v/Høgtun 

skole   

     500  7 500 7 500  

Høgtun Skole    2 500 2 500  

Helse og omsorg       



Driftsavd  Vann og avløp    1 500 1 500 1 500   1 500 

 Riving Småb.sent   1 500    

 Rasområde Ystnes 10 000 5 000   

 Ind.område      500  10 000 

 Renovering rådhus     500 2 500   2 500 

Totalt i perioden 2014-2017 13 800 17 800 14 000 14 000 

Finansieres     

25 % egne midler  3 450  4 450  3 500  3 500 

50 % Lån  6 900  8 900  7 000  7 000 

25 % med ekstern finansiering lån/tilskudd  3 450  4 450  3 500  3 500 

 

PS 63/13 Budsjett 2014 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 29.11.2013     

Administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (H) slik; 

 

1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2014 vedtas slik det foreligger. 

2. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2014 benyttes maksimale satser, jfr. 
Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2014 

3. Rådmannens forslag til budsjett 2014 vedtas med følgende rammer: 

 

Etater Budsj.2013 Budsj.2014 Endring 

Sentraladministrasjon  17 810 000   18 856 000    1 046 000  

Oppvekst og kulturetaten  23 153 000   23 053 000     (100 000) 

Helse og omsorg  40 009 000   40 463 000       454 000  

Driftsavdelingen  10 598 000   10 800 000       202 000  

Sum Etater  91 570 000   93 172 000    1 602 000  

 

4. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen 
næringseiendom i hele kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) § 3 bokstav d 

5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 2 promille 

6. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. Eigedomsskattelovens § 25 

7. Eiendomsskattevedtekter vedtatt i Loppa kommunestyre den 15.06.2012 skal benyttes ved 
taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2014, jf. Esktl § 10. 

 

Lønnsbudsjettet reduseres fra 69.352 i 2013 til 66.254 for 2014, og framtidig budsjett er heller 

ikke noe økning. 

I den forbindelse nedsettes det et arbeidsutvalg med 2 representanter fra arbeidstakersida og 2 

politikere (1 fra posisjon og 1 fra opposisjon) med administrasjon som sekretariat. 



Arbeidsgruppa skal se på alle av ledige stillinger og kommende ledige stillinger, for å se på 

ressursruken. 

 

Behandling i  Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 29.11.2013     

Loppa Høyre v/Ståle Sæther foreslo; 

 

Vår økonomistyring  

Flertallet i KS vedtok i desember 2012 et budsjett med et merforbruk på Kr 3 568 000 samt at 

administrasjonen ble anmodet om en gjennomgang av kommunens driftsutgifter, med sikte på å 

komme i regnskapsmessig balanse. Vi er nå i gang med budsjettering for 2014 og KS har ikke 

mottatt noen gjennomgang av driftsutgiftene. Rådmannen legger frem et forslag for 2014 med 

et negativt resultat på 1 %. 

Loppa Høyre ønsker med dette å fremme et alternativt budsjett som bidrar til å styrke 

kommunens økonomi i planperioden. 

 

Loppa Høyres forslag til  budsjett for 2014 styrker kommunens økonomiske stilling med 

samlet kr 2 222 000. 

Loppa Høyre er opptatt av at Loppa kommune skal holde fokus på en ønsket endring – fra 

administrasjon til tjenesteproduksjon. Dette er et krevende arbeid, og stiller store krav til 

bevisste valg, politisk prioritering og tydelig ledelse.  

 

Loppa Høyre har følgende økonomimål: 

Økonomi:  

 Nettodriftsresultat minimum 5 % av driftsinntektene pr år, 3 % i 2014, 4 % i 2015 og 5 % i 

2016 og 2017. 

 Mindre vekst i driftsutgifter enn i driftsinntekter pr år 

 Kommunens lånegjeld skal ikke utgjøre mer enn 50 % av driftsinntektene. 

 Lønnsutgiftene skal ikke utgjøre mer enn 60 % av totale driftsutgifter. 

Investeringer:  

 Alle prosjekter skal ha minimum 25 % egenfinansiering. 

 Det skal alltid søkes å få tilgang på regionale/sentrale finansieringskilder. 

 

Organisasjon:  



 Ny politisk organisering på plass innen 1.1-2015. KS har i 2013 vedtatt ny administrativ 

organisering og frem mot 1.1-2015 MÅ også den politiske organiseringen harmonere med 

den administrative. 

 Det skal utarbeides en eierskapsmelding innen utgangen av 2014 

Vurdering av våre fagområder. 

1. Administrasjon og fellesfunksjoner  

 

Pensjon  

Pensjonskostnadene for norske kommuner er nå på et nivå som IKKE er bærekraftig i 

fremtiden. Det må arbeides for å komme på nivå med det private næringsliv. Samtidig som de 

ansatte må ta et større ansvar for egen pensjon. 

 

Sykefravær  

Sykefraværet i Loppa kommune er i dag fortsatt for høyt, 11,5 % på høsten 2013. Kommunen 

BØR stille seg spørsmålet om hvorfor vi ikke lykkes med å få ned fraværet. Hva har vi oppnådd 

med IA-avtalen? 

Tiltak for å redusere sykefravær vil kreve både økonomisk og faglige investeringer. Økt 

samarbeid på tvers av kommunene vil gi flere erfaringer, større fagmiljø til å jobbe med 

tilrettelegging og vi kan sammen spille på flere profesjonelle aktører.  

 

Forvaltning av eiendomsmasse  

Loppa Høyre mener at det bør gjennomføres en tilstandsrapport på alle kommunale bygg. Samt 

definere kommunens behov for bolig, leiligheter til eget bruk. Øvrige boliger avhendes.  

 

Forvaltning av Loppa havn  

Loppa Havn KF avvikles. Driften av kommunale kaier legges inn under rådmannen som 

ordinær kommunal drift. 

2. Levekår – skole, barnehage, helse og omsorg  

 

Kunnskap i skolen – ungenes viktigste læringsarena  
Fra og med skoleåret 2011/12 og frem til årene 2016/17 vil vi ha en nedgang i elevtallet på hele 

40 %. Dette vil gjenspeiles i fremtidige budsjetter for skolesektoren. Loppa Høyre vil allerede i 

inneværende økonomiplanperiode starte denne prosessen. 

 

Loppa Høyre vil også styrke etterutdanning og kompetanseheving for lærerne i Loppa og 

samtidig øke kompetansen i skoleledelse.  



 

Høgtun skole må prioriteres  
Det er påkrevet at Høgtun skole prioriteres i kommunens investeringsprogram. Loppa Høyre vil 

påbegynne arbeidet med renovering av skolen.  

 

 

Idrett, kultur og frivillighet  
Loppa Høyre vil satse på de som bor i kommunen og vil arbeide for realisering av en 

flerbrukshall i Øksfjord. 

 

Omsorg med verdighet og valgfrihet  

Å bo hjemme eller i nærmiljøet sitt er å foretrekke for de aller fleste. For å oppnå dette vil 

Loppa Høyre satse på gode hjemmetjenester. 

Loppa Høyre mener at det også innen helse- og omsorgssektoren er behov for strukturelle 

endringer i Loppa. Skal vi ha en sektor som gir gode tilbud til fremtidens brukere er det viktig å 

bruke de store pengene på helsetilbud, fremfor på bygg med store vedlikeholdskostnader og 

kostbare driftsformer. Loppa Høyre vil at Loppa kommune skal ha større fokus på 

helsefremmende og forebyggende arbeid, noe som er et sektorovergripende arbeid. 

3. Teknisk, plan og næring (TPN)  

Kommunen skal kritisk vurdere hvilke oppgaver som skal ligge innenfor den kommunale 

kjernevirksomheten, og hva som med fordel kan overlates til andre.  

Loppa Høyre vil vurdere om det er hensiktsmessig å konkurranseutsette flere oppgaver. 

 

Loppa Høyres forslag til budsjett 2014.  

Loppa Høyres fremmer følgende forslag til rammebudsjett for 2014. Høyres budsjett har tatt 

utgangspunkt i nettodriftsutgifter i rådmannens budsjettforslag. De enkelte tiltak som MÅ 

iverksettes skal utarbeides av rådmannen og fremmes for politisk behandling for godkjenning.  

 

Driftsbudsjettet 2014: 

Tekst Beløp i hele tusen 

Effektivisering – 3 % av totale netto drift - Kr 2 672’ 

Økning av midler til idretten Kr    150’ 

Grendelag og frivillig org. Kr    100’ 

Kompetansemidler Kr    200’ 

Sum endring - Kr 2 222’ 

Økningen til idrett og kompetanse er i tillegg til rådmannens foreslåtte økning. 

 

 

 

 

  



 

 

Alle tall i hele 

1000 

Rådmanns 

–Budsjett 

LH Budsjett Reduksjon i 

% 

Etater 2014 2014  

Sentraladm      18 856 18 305 3 % 

Oppvekst & 

kultur 

23 053 21 955 5% 

Helse og omsorg 40 463 39 856 1,5 % 

Driftsavd 10 800 10 384 4 % 

Sum 93 172 90 500 3 % 

 

PS 64/13 Overtakelse av Nuvsvåg skole - søknad  om prisreduksjon 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 29.11.2013     

Loppa kommunestyre vil ikke akseptere det nye pristilbudet på kr 1,- for skolebygget i Nuvsvåg, 

barnehagebygget i Nuvsvåg og boligen «Rabben».  Loppa kommunestyre opprettholder prisen på kr 

550 000,-, og forlenger aksepttiden til 1.3.2014. Enstemmig vedtatt. 

Behandling i  Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 29.11.2013     

Ståle Sæther foreslo at saken utsettes. Utsettelsesforslaget fikk 1 stemme.  

 

 


