Loppa kommunestyre vedtar den fremlagte kommunedelplanene for idrett og fysisk aktivitet i
Loppa kommune 2020 – 2024, med endringer når det gjelder punkt 3.3.2 og punkt 4.2 i
kommunedelplanen.
I punkt 3.3.2 fjernes følgende setning: «Nuvsvåg sanitetsforening arbeider i tillegg med
trimposter/turløyer».
I Punkt 4.2 legges det til under Bergsfjord følgende «Orienteringskart som dekker nærområdet og
som kan brukes til opplæring, turgåing og lokale trimaktiviteter».
Enstemmig vedtatt.

PS 27/20 Retningslinjer for kommunalt krisefond
Vedtak i Kommunestyre - 28.05.2020
Fellesforslag fra Høyre, SV, SP og de Uavhengige:
Retningslinjer for Loppa kommunes krisefond for virksomheter som er rammet av
koronakrisen.
1.Formål
Kommunens krisefond skal bidra til å avhjelpe kommunes næringsliv som er rammet av
koronapandemien. Krisefondet skal gi tilskudd gjennom kontantstøtte til næringslivet.
Utbetalingene skal utbetales etter månedlig søknad, og så raskt som mulig. Krisefondet skal
bidra til at lokalt næringsliv skal kommer seg gjennom koronakrisen.
2. Hvem kan søke
Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Loppa kommune som opplever
vesentlig omsetningsfall grunnet koronakrisen.
3. Kriterier
1.
For å kunne få tilskudd gjennom kommunens krisefond stilles det som krav at virksomheten har
søkt og har fått støtte gjennom den nasjonale tilskuddsordningen, jf Lov om midlertidig
tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall og forskrift til lov om midlertidig
tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Virksomheter som ikke får til tilskudd
gjennom den nasjonale ordningen kvalifiserer ikke til å få tilskudd gjennom kommunens
krisefond. Det er til enhver tid de gjeldene regler i nevnte lov og forskrift som er styrende for
kommunens krisefond.
2.
Bedrifter som ikke får støtte gjennom den nasjonale tilskuddsordningen kan også få tilskudd
gjennom den kommunale ordningen. For å få tilskudd må bedriften dokumentere levedyktighet
gjennom regnskap og planer/bestillinger som er revisorbekreftet.

4. Tilskuddsramme
Krisefondet skal toppfinansiere den nasjonale tilskuddsordningen etter kriterium 3.1. Dvs får en
næringslivaktør dekket feks 67% av sine faste uunngåelige kostnader gjennom den nasjonale
tilskuddsordningen vil kommunens krisefond dekke de resterende 33% av de samme
kostnadene.
Krisefondet dekker også utgifter til bistand for rådgivning / søknadsskriving.
Tilskuddsrammen etter kriterium 3.2. vurderes i det enkelte tilfellet.
5. Fondets størrelse
Loppa kommune oppretter et krisefond pålydende 2 – to- millioner kroner.
En økning av fondet må behandles av kommunestyret
6. Dokumentasjon
Tilskudd etter 3.1. Som vedlegg til søknad vedlegges vedtak om tilskudd innvilget i den
nasjonale kompensasjonsordningen.
Tilskudd etter 3.2: Revisorbekreftet regnskap og opplysninger om planer/bestillinger som
bekrefter levedyktighet
7. Behandling
Tilskudd etter 3.1. behandles av administrasjonen
Tilskudd etter 3.2 behandles av formannskapet
8. Varighet
Loppa kommunes krisefond har en varighet til og med august 2020. En forlengelse av
krisefondets varighet må behandles av kommunestyret
9. Klage
Etter forvaltningsloven §28 er det adgang å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt 3 uker fra
det tidspunktet man mottar underretningen om vedtaket.
Klagen skal framsettes skriftlig, og må nevne de vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne
de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes det organ som har fattet vedtaket. Dersom
vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes formannskapet for videre behandling.

Enstemmig vedtatt.

