
STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR 2006 - 2018

KAP. 1 INNLEDNING
Hva er Strategisk Utviklingsplan
Plan- og bygningslovens § 20-1 sier bl.a. følgende:

I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og 
en kortsiktig del. 

Hvorfor planlegger vi:
Planlegging kan beskrives i 10 ord:  Hvor er vi, hvor vil vi, hvordan kommer vi dit?

Hvor er vi:  Status.  Som befolkningstall, økonomiske og andre ressurser, utviklingstrender.

Hvor vil vi:  Vår målsetting.  Målt i for eksempel innbyggertall, tjenestetilbud/-nivå, antall 
arbeidsplasser.

Hvordan kommer vi dit:  Strategiene vi velger for å oppnå våre mål.

Den langsiktige del omfatter: 

- mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en 
arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser.

Den kortsiktige del omfatter:

- samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år.

Hva er planstatus pr 2004?
- Berlevåg kommune har aldri (i nyere tid) hatt en fullstendig langsiktig del.  

Elementene som finnes er:
o Overordnet arealdel (ca 1995)
o Kystsonedelen (2002)

- Strategisk Næringsplan har ivaretatt noe av den langsiktige tenkningen, men har hatt 
for snever fokus i forhold til kommunens samlede virksomhet.

- Økonomiplanen (som utarbeides for fire år) ivaretar den kortsiktige delen.

Målsetting for planarbeidet:

- Den langsiktige delen med mål for kommunens utvikling, samt arealdel, utarbeides og 
rulleres en gang i hver kommunestyreperiode.

- Den langsiktige delen er grunnlag for arbeidet med Økonomiplanen som utarbeides 
hvert år.

KAP.  2 – STATUS
Folketallsutvikling
Folketallet var i 1978 1.770 innbyggere.  Mot slutten av 1997 var tallet ca 1.250, en reduksjon
på over 28% på ca 20 år.  Midt i 2005 er innbyggertallet ca 1.115, ned 37% i forhold til 1978 
og ned 11% i forhold til 1997.  Før 2000 ble effekten av nettoflyttingen litt mindre fordi det 
var et beskjedent fødselsoverskudd i kommunen.  De siste årene har det også vært et 
fødselsunderskudd (færre fødte enn døde).

Eldrebølge?
Antall eldre (over 70 år) er ca 14% av totalbefolkningen, noe høyere enn tilsvarende for 1997,
men antall personer er konstant.  Antall over 80 år øker noe prosentmessig (fra 4,7% i 1997 til



5,2% i 2004) men er i antall personer konstant – dog med en reduksjon i antall kvinner og 
øking i antall menn.  Hvis man ser på ”rekrutteringsgruppen” til gruppen eldre (60-69 år) er 
også denne konstant i løpet av perioden 1997 – 2004. 

En konklusjon som vil være viktig i forhold til kommunens eldrepolitikk er derfor at det 
reelle antallet eldre (70 år og over) vil ikke endre seg vesentlig i løpet av planperioden.  Det 
forutsettes da at det ikke skjer nettoflytting i aldersgruppen.  Dette kan selvsagt skje, men 
tradisjonelt er disse aldersgruppene lite mobile.

Barn og unge
Andelen i aldersgruppen 0-6 år er fra 1997 til 2004 redusert fra 8,5 til 7% av befolkningen – i 
tall utgjør dette en nedgang fra 108 til 81 personer fra 1997 til 2004.  Aldersgruppen 6-16 år 
viser samme tendens, men med en topp i 2001. Antall personer var 152 i 1997, 161 i 2001 og 
151 i 2004.  I disse aldersgruppene kan det skje store endringer, da deres foreldre er de som 
statistisk sett flytter mest.  I forhold til kommunens barne- og ungdomspolitikk vil det likevel, 
gitt de flyttetall som i dag gjelder, kunne konkluderes med at det i planperioden vil bli en 
betydelig nedgang i antall barn i skolepliktig alder.

Yrkesaktiv befolkning
Generelt gjelder at jo yngre man er, jo mer er man tilbøyelig til å flytte.  Vi har derfor sett 
spesielt på den yngste delen av den yrkesaktive befolkningen, aldersgruppen 20-44 år.  
Andelsmessig er nedgangen fra 34% til 30% av totalbefolkningen i perioden 1997 – 2004.  
Reelle tall viser at antallet personer har gått ned fra 431 personer i 1997 til 348 personer i 
2004.  Dette er en nedgang på nesten 20%.  Gitt at nettoflyttingen fortsetter etter samme trend 
som inntil nå, vil dette i forhold til kommunens totale engasjement i planperioden gi betydelig
lavere skatteinntekter samt avgifts- og gebyrinntekter, og et mindre arbeidsmarked. 
(Statistikkilde:  Statistisk Sentralbyrå)

For øvrig vil befolkningsutviklingen få (og har allerede hatt) betydelig negativ effekt på de 
virksomheter i kommunen som har mesteparten av sin omsetning gjennom lokale kunder.  For
de som har mesteparten av sin omsetning gjennom eksterne kunder vil ikke effekten 
automatisk bli den samme, men det er sannsynlig at i alle fall noen vil få en indirekte effekt 
som følge av at generelt redusert attraktivitet samt at lokale samarbeidspartnere kan forsvinne.

En variabel hvor Berlevåg skårer godt, er fordelingen mellom kjønn.  Det er praktisk talt like 
mange kvinner som menn i Berlevåg, mens tendensen i utkantstrøk ellers er sterk overvekt av 
menn.

Konsekvenser av befolkningsutviklingen, oppsummert:

- Antall eldre vil holde seg stabilt
- Antall barn i skolepliktig alder vil reduseres betydelig
- Antall yngre i arbeidsdyktig alder vil reduseres betydelig
- Befolkningen blir generelt eldre.

 Hvordan vil folketallet utvikle seg?
Den antatte folketallsutviklingen avhenger av hvilke forutsetninger man legger inn.  Dersom 
man framskriver befolkningen ut fra at flyttetallene i perioden 1997-2001 vil holde seg, og at 
det ikke skjer spesielle endringer i fødselstallene, vil kommunens befolkning minke med 1,8%
hvert år, og passere 1000 innbyggere i 2019.  Dersom man legger til grunn flyttetallene i 
perioden 1980-2001, vil folketallet minke med 3,4% pr år, og man passerer 1000 innbyggere i
2010.  Selv om nettoflyttingen stoppet helt opp (ble lik null) ville folketallet bare vokse med 
0,3% pr år.  (Kilde:  Norut-NIBR – Arbeidsnotat 2002:2)



Utdanningsnivå
Utdanningsnivået har betydning for hvilke typer jobber arbeidsstyrken kan ta.  Lavt 
utdanningsnivå er et hinder for yrker som krever kompetanse på høyere nivå.  Dersom 
utdanningsnivået er lavere enn ønskelig, bør det utarbeides strategier for å øke det.

Generelt gjelder at kysten av Finnmark har dårligere utdanningsnivå enn Finnmark generelt, 
og Finnmark dårligere enn landet generelt.  Berlevåg kommune har (pr 2002; kilde: 
SSB/Norut-NIBR) 38% av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning.  Snittet for 
Finnmark er 26% og for Norge 22%.  50% av befolkningen har videregående som høyeste 
nivå. Menn er svakt overrepresentert. Finnmark/Norge er 55%/57%.  Bare 12% av 
befolkningen har universitet/høgskole som høyeste utdanningsnivå.  Snittet for Finnmark er 
20% og snittet for landet er 23%.  Kvinner har nesten dobbelt så høg andel med høg 
utdannelse som menn.  Tallene for Berlevåg er omtrent de samme som for øvrige 
kystkommuner i Finnmark.

Næringsutvikling/sysselsetting
Fiske
Kystflåten fikk fra 1997 til 2001 en betydelig øking, som for en stor del er beholdt fram til 
2004.  Flåten består gjennomgående av fartøyer mellom 9 og 15 meter, er linebasert, og er 
stort sett meget godt utstyrt både mht. navigasjon, utstyr generelt og fiskebehandlingsutstyr.  
Flåten leverer råstoff av høy kvalitet, i all hovedsak til mottak innen kommunen.  Pr. 
september 2004 er det i Fiskeridirektoratets register 33 fartøyer over 9 meter (postkasserederi 
unntatt) som  kan karakteriseres som aktive fartøyer.  Tidligere har man vært oppe i ca 35 
fartøyer.  Det er imidlertid ikke nødvendigvis det samme som at det skjer en reell reduksjon i 
mengden fisk som fartøyene kan fange.

I planperioden er det sannsynlig at antallet fartøyer blir redusert dersom det ikke skjer 
nyrekruttering til næringen.  Det må forventes naturlig avgang som følge av at 
gjennomsnittsalderen blant utøvende fiskere er relativt høy. Det må også forventes at 
fartøykvoter slås sammen, og at antallet fartøyer av den grunn reduseres.

Det er uklart hvordan forholdet mellom havfiskeflåte og kystflåte vil bli påvirket i 
planperioden.  Det har vært en langvarig trend mot større (og ”mer effektive”) havgående 
fartøyer.  Både av politiske årsaker, og av årsaker som går på råstoffkvalitet og fiskefusk har 
det bygget seg opp motkrefter mot denne trenden.  Hvem som ”vinner” er ikke gitt å si, og vi 
kan derfor ikke legge dette inn som noen premiss i framtidig planlegging.

Fiskeindustri
Fra ”gullalderen” fram til slutten av 70-tallet og fram til i dag er sysselsettingen i 
fiskeindustrien redusert fra over 200 til ca 50 arbeidsplasser.  Hovedårsaken ligger i markeds- 
og effektivitetsforhold, og gjør at ”fortidens” produksjon av filet i blokk ikke lenger er 
lønnsom.  Det har derfor skjedd en overgang fra en produksjon med høy arbeidsintensitet og 
lite kvantum pr ansatt til en produksjon med lav arbeidsintensitet og høyt kvantum pr ansatt.  
For å vedlikeholde antall ansatte må derfor produksjonsnivået (dvs. ilandført fisk) økes 
dramatisk.  Sett i en nasjonal, eller også regional sammenheng, er dette ikke mulig.  Det er da 
også en viktig årsak til den situasjonen mange kystsamfunn, særlig de med tidligere 
filetindustri, er i.

I planperioden vil det neppe bli vesentlige endringer i kvotesituasjonen for Barentshavet i 
forhold til i perioden 1997-2004.  Øking i antall arbeidsplasser i fiskeindustrien må derfor 
hovedsakelig komme innenfor videreforedling av fisk, og nye typer råstoff (for eksempel 



skalldyr, biprodukter).  Markedsmessige, teknologiske og økonomiske forhold vil avgjøre om 
det er mulig.

Reiseliv
Utenom lufthavn og reisebyrå regner man med at ca 12-13 årsverk er knyttet til reiseliv i 
Berlevåg kommune. Det forventes økning i aktiviteten innen reiselivssektoren. I kommunen 
er det en klar tendens til at det er flere aktører som ønsker å satse innen reiseliv. Indirekte vil 
denne økte aktiviteten styrke handels og servicenæringen i kommunen. Økt aktivitet innen 
reiseliv vil også være med på å stoppe den negative befolkningsutviklingen, da det vil komme
et bredere aktivitetstilbud i kommunen.
På nasjonalt nivå, og spesielt i Finnmark, satses det sterkt på reiseliv og det har vært en 
økning i gjestedøgn fra 2004 – 2005 på ca. 10 %. Så langt i 2006 er økningen på ca. 35%.
De siste årene har det vært økt fokus på reiseliv, og det brukes store ressurser på 
markedsaktiviteter. Det forventes at utviklingen fremover vil i løpet av en 5 års periode 
medfører minst en fordobling av gjestedøgn i Finnmark.  Reiselivsnæringen i Berlevåg 
forventer i løpet av en 5 års periode en økning på sysselsatte innen reiseliv på 50 %, dvs. at 
det minst vil være 25 årsverk innen reiseliv eks. lufthavn og reisebyrå.

Øvrig industri/service/handel
Omsetning og antall arbeidsplasser vil påvirkes av ekstern fiskeflåtes behov for varer og 
tjenester, som kan variere fra år til år, og innbyggernes etterspørsel.  Lavere etterspørsel som 
følge av mindre marked kan føre til nedlegging av tilbud i kommunen.  Lavere etterspørsel 
kan også komme dersom handelslekkasjen øker, noe den har en tendens til å gjøre dersom 
samfunnet ikke har et ”fullverdig” tilbud av varer og tjenester.  Eksportrettede virksomheter, 
som  reiselivsbedrifter, vil være mindre direkte sårbare overfor slike endringer, men kan 
indirekte bli rammet ved at samarbeidspartnere i lokalsamfunnet forsvinner (se også 
Yrkesaktiv befolkning over).  I verste fall kan man komme inn i en ond sirkel.

Økonomi
Kommunens økonomi har vært stabil, og relativt god, i perioden 1997 – 2004.  
”Omsetningen” (her noe unøyaktig definert som brutto driftsutgifter) har økt fra drøyt 50 mill 
til drøyt 70 mill kr i perioden.  Brutto driftsresultat (som benyttes til å betale renter og avdrag,
samt avsetninger til fond) har sunket i perioden, men samtidig har lånegjelden blitt sterkt 
redusert og rentenivået har vært lavt de siste par årene.  Den økonomiske handlefriheten, målt 
i netto resultatgrad, er blitt lavere fra 2000.  (Kilde:  Årsmeldingen 2003).

I planperioden må man, forutsatt at nåværende trend mht befolkningsutviklingen ikke endrer 
seg dramatisk i positiv retning, regne med at skatteinntektene går ned.  Dersom disse ikke 
kompenseres fullt ut over rammeoverføringene, vil kommunens samlede inntekter gå ned.  
Det er en trend mot at rammeoverføringene i mindre grad enn i dag går til små kommuner i 
utkantene, og i større grad går til storbyene.  Det kan derfor se ut som at det er lite sannsynlig 
at rammeoverføringene vil få noen realøking.  I så fall må dette kompenseres med at utgiftene 
reduseres.  Dette kan skje på forskjellige måter, og vil være gjenstand for en politisk 
prioritering.

Den kommunale tjenesteyting
Kommunens tjenesteyting er for en stor del undergitt rammer av kvalitativ og kvantitativ art –
nasjonale standardkrav.  Disse gir et terskelnivå for kommunene.  For eksempel vil 
kommunen bare ha behov for en lege dersom man ser på antall innbyggere (standard for antall
pasienter pr lege).  Men pga andre standardkrav, som krav til vaktordning med tredelt vakt, 



må kommunen opprettholde tre legestillinger.  Ekstrakostnaden blir ikke kompensert.  Norut-
NIBR har i Finnmark-rapport 2003:1 oppsummert dette slik:

Dagens terskelkrav er lite tilpasset små kommuner. Bl a gir kravene overkapasitet og 
høye enhetspriser. Når kommunene presses økonomisk, blir det vanskelig å 
opprettholde velferdstjenestene. Et alternativ til sammenslåing og avfolking, kan være 
å endre terskelkrav eller øke de økonomiske overføringene, eventuelt med  økte 
regionale skjønnsmidler.

Rapporten antyder også at kommunene er for opptatt av, og har for mye fokus på 
velferdstjenestene, og for lite fokus på samfunnsutvikling.  For øvrig forutsettes at rapportens 
konklusjoner mht. tjenesteytingen i Berlevåg kommune er kjent.

En viktig del av diskusjonen omkring hvordan de kommunale tjenestene skal utvikle seg i 
planperioden vil være hvordan de skal utformes og om man skal vurdere større enheter for å 
få ned enhetskostnadene som følger av terskelkravene.  I dette ligger vurderinger av både 
samarbeid med andre kommuner og kommunesammenslåing.

KAP. 3 – OVERORDNEDE RAMMEVERK

Politiske rammer for kommunens tjenesteyting
De lokalt vedtatte (eller som skal vedtas) politiske rammene som danner grunnlaget for hvilke
tjenester kommunen skal yte, og hvilket nivå tjenestene skal ha, kan oppsummeres slik 
nedenfor.  I tillegg kommer planverk utarbeidet av regional stat, sentral stat og fylkes-
kommunen .

Generelt rammeverk:
Økonomiplanen
Årsbudsjett
Strategisk Næringsplan (blir: Strategisk Utviklingsplan)
Arbeidsgiverpolitisk plan
Lønnspolitisk plan
Kompetanseplan (generell)
Rekrutterings- og bemanningsplan (generell)
Overordnet arealplan
Kommunedelplan for Berlevåg tettsted
Reguleringsplan for Berlevåg sentrum og indre havn
Reguleringsplan for idrettsområde Revnes

Sektorvise rammeverk:
Sentraladministrasjon

Generell beredskapsplan/kriseledelsesplan
Diverse beredskapsplaner for spesielle hendelser

Kultur og oppvekst
Kompetanseutviklingsplan for Berlevåg skole
Handlingsplan mot mobbing
Kompetanseutviklingsplan barnehager og SFO (RSK Øst-Finnmark)
Plan for idrett og friluftsliv



Plan for kulturbygg
Helse- og sosialomsorg

Psykiatriplan
Omsorgsplan
Rehabiliteringsplan
Beredskapsplan for helse- og sosialtjenesten
Kompetanse- og rekrutteringsplan
Rusvernplan
Smittevernplan

Teknisk/samferdsel
Hovedplan for vann og avløp
Trafikksikkerhetsplan

Havn
Havneplan
Plan for ISPS-terminal

Overordnede rammer for kommunens tjenesteyting
Statsbudsjettet; overføringer til kommunene og innretningen på dem
Statlig lovverk, planer og økonomiske rammer
Fylkesplan for Finnmark
Regional Utviklingsplan for Finnmark (RUP)

KAP. 4 – SEKTORENE
Berlevåg kommune som organisasjon har flere roller i lokalsamfunnet:

 Arbeidsgiver, for sine ansatte
 Kunde, for leveranser til kommunen
 Leverandør, av varer, tjenester, omsorg
 Informatør, av de aktiviteter som skjer i kommunen
 Utviklingsaktør, i forhold til næringsutvikling og samfunnsutvikling
 Forvalter av regelverk og forskrifter

Ikke bare kommunen som organisasjon, men også de enkelte sektorer og de enkelte ansatte 
ivaretar flere av eller alle disse rollene.  I slike sammenhenger blir det lett å fokusere på de 
administrative og forvaltningsmessige rollene, og prioritere ned utviklerrollen.  Det er en 
målsetting at langsiktig utviklingstenking blir en naturlig del av det arbeid som sektorene skal 
gjøre.  I det videre vil vi særlig fokusere på de tre største tjenesteleverandørene samt 
utviklingsfunksjonen, da det er disse som i størst grad vil bestemme premissene for 
kommunens langsiktige utvikling.

Innenfor hver sektor vil vi først kort beskrive det siste års budsjettall.  Deretter hvilke 
rammeverk som styrer sektoren, og hvilke utviklingstrekk som vil ha betydning for sektoren. 
Deretter følger det enkelte hovedutvalgs forslag til målsettinger for 12-års perioden.

Næringsutvikling – næringsutvalget
Næringsutvalget har søkt å finne overordnede målsettinger for næringsutviklingen i 
kommunen.  Etter et næringsutviklingsseminar har næringsutvalget foreslått følgende forslag 
til målsettinger i Strategisk Utviklingsplan:



1. Fiske, fiskeforedling og fiskerirelaterte aktiviteter vil fram til 2016 være den 
næringsmessige bærebjelken for samfunnene Berlevåg og Kongsfjord.

2. Det skal tilrettelegges for etablering av energiproduksjon (vindkraft, petroleum) i 
Berlevåg og Kongsfjord.  Slike etableringer vil ha negative konsekvenser, og 
forutsetningen er at samfunnene får en klar gevinst i form av arbeidsplasser og 
inntekter til kommune og næringsliv.

3. Det skal tilrettelegges for økt satsing på natur- og kulturbasert aktivitetsturisme

I tillegg til dette har kommunestyret fattet særskilt vedtak om petroleumsvirksomhet i 
kommunen.

Kultur og oppvekst – Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Sektoren har et netto driftsbudsjett på kr 12.921.000. Hvis vi fordeler budsjettet for 2005 etter 
ansvarsområde, får vi (netto driftsutgift) følgende:

Ansvarsområde Netto drift Andel
Administrasjon 937 7,3 %

Berlevåg skole 9155 70,9 %

SFO 471 3,6 %

Barnehage 918 7,1 %

PP-tjenesten 494 3,8 %

Kulturskolen 450 3,5 %

Bibliotek 172 1,3 %

Kino 52 0,4 %

Museum 109 0,8 %

Idrett 38 0,3 %

Ungdomsklubb 60 0,5 %

Øvrige kulturtilbud 55 0,4 %

Opplæring, kurs 10 0,1 %

Ofte kan det være nyttig å slå sammen beslektede ansvarsområder, for på den måten å 
tydeliggjøre forskjellen mellom aktivitetene.  Vi får da følgende oversikt:

Tjenesteområde Andel

Administrasjon 7,3 %

Skoler 81,8 %

Barnehager 7,1 %

Kulturtilbud 3,8 %

(Kulturskole og PP-tjeneste er summert under Skoler)

Rammeverk som styrer sektoren
De viktigste rammebetingelsene settes av særlover, da særlig:

- Opplæringsloven av 1. august 1999.  Denne erstatter lov om grunnskolen, lov om 
videregående skole og voksenopplæringsloven.

- Barnehageloven av 17. juni 2005. 



Utviklingstrekk som har betydning for sektoren
Andelen i aldersgruppen 0-6 år er fra 1997 til 2004 redusert fra 8,5 til 7% av befolkningen – i 
tall utgjør dette en nedgang fra 108 til 81 personer fra 1997 til 2004.  Aldersgruppen 6-16 år 
viser samme tendens, men med en topp i 2001. Antall personer var 152 i 1997, 161 i 2001 og 
151 i 2004.  I disse aldersgruppene kan det skje store endringer, da deres foreldre er de som 
flytter mest, statistisk sett.  I forhold til kommunens barne- og ungdomspolitikk vil det likevel,
gitt de flyttetall som i dag gjelder, kunne konkluderes med at det i planperioden vil bli en 
betydelig nedgang i antall barn i skolepliktig alder.

I løpet av 90-tallet ble det gjennomført flere reformer som gjaldt opplæring av hele 
aldersspekteret fra barnehage til høgskole og voksenopplæring. Det er nå et samlet skoleløp 
fra seks års alder med opplæring til og med videregående opplæringsnivå. Skoleverket fikk 
den nye felles Opplæringslova fra 1. august 1999. 

I grunnskolen skal opplæringen være i samsvar med Læreplanverket for den 10-årige 
grunnskolen (L97). Grunnskolens utdanningsløp vil for fremtiden bli 10 år, og 3 år i 
vidergående opplæring.

Det er relativt store forskjeller i ressursbruk mellom kommuner i Norge. Det er de små 
kommunene som skiller seg ut med de høyeste utgiftene.

Det er nå innført en fleksibel ordning i forbindelse med klassestørrelsen. Begrepene klasse og 
klassestyrer er byttet ut med gruppe og kontaktlærer. En kontaktlærer har ansvaret for en 
gruppe inntil 15 elever. Grupper – eller deler av grupper – kan slås sammen der dette er 
ønskelig og forsvarlig. Det er også en større satsing på basisfag i de første klassetrinnene i 
grunnskolen. 

Gjennomgang av ny forskning omkring hva som bidrar til elevenes læring viser at læreren er 
den ubestridt viktigste suksessfaktoren. En skole må være attraktiv slik at den tiltrekker seg de
lærerne som har de beste personlige og faglige forutsetningene. For at de skal få utnyttet sine 
evner og kompetanse på best mulig måte, bør de ha en arbeidsplass som har klare mål og 
forventninger, som støtter opp om, inspirerer og korrigerer i det daglige arbeidet, og som 
belønner god innsats.

Berlevåg kommune deltar i lag med kommunene Nesseby, Vardø og Båtsfjord i KS - 
Effektiviseringsnettverk for grunnskole. Nettverket utarbeider analyser av ressursbruk, 
produksjonsresultater og kvalitet for den enkelte kommune.  Skoleeier har en viktig rolle i 
kvalitetsutviklingen og må få handlingsrom for å utføre denne rollen på best mulig måte.

Oppvekstsektoren forventer ikke spesielle endringer i de statlige styringssignalene for 
grunnskolen som i betydelig grad vil påvirke ressursbruken i sektoren.

Oppvekst- og kultursektoren mot 2016 – Hovedutvalg for oppvekst sitt forslag til målsettinger
i Strategisk Utviklingsplan:
Hovedutvalget hadde møte 09.09.05.  Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

1. De kompetansebehov som samfunnene Berlevåg og Kongsfjord har og vil ha, skal 
være en viktig premiss i planleggingen og gjennomføringen av barnehage- og 
grunnskoledrift.



2. Det skal tilrettelegges for at så mye som mulig av videregående utdanning og etter- og 
videreutdanning ved høgskole/universitet, skal kunne foregå i Berlevåg kommune.

3. Det frivillige kulturliv må gis så gode rammebetingelser som mulig, herunder 
muligheten til å utvikle kulturarbeidsplasser. 

Et godt oppvekstmiljø og en rik kultur er basis for økt sysselsetting, ny verdiskaping og vekst 
i folketallet.

Helse og sosialtjenester – Hovedutvalg for helse og sosialomsorg
Sektoren hadde i 2005 et nettobudsjett på kr 21.171.000.  Hvis vi fordeler budsjettet etter 
ansvarsområde, får vi følgende fordeling:

Ansvarsområde Nto drift 05 Andel
Sosial 1667 7,9 %
Barnevern 1230 5,8 %
Fysioterapi 191 0,9 %
Helsesøster 496 2,3 %
Legetjenesten 3228 15,2 %
Jordmortjenesten 66 0,3 %
Omsorg institusjon 9197 43,4 %
Kjøkken 1208 5,7 %
Vaskeri 472 2,2 %
Omsorg hjemmebasert 2388 11,3 %
Psykisk helsevern 1013 4,8 %
Vaktmestertjenester 0 0,0 %
Prosjekter 15 0,1 %

Ofte kan det være nyttig å slå sammen beslektede ansvarsområder, for på den måten å 
tydeliggjøre forskjellen mellom aktivitetene.  Vi får da følgende oversikt:

Tjenesteområde Andel 04 Andel 05
Sosial omsorg, barnevern 11,3 % 13,7%
Primærhelsetjeneste 18,3 % 18,4%
Institusjonsomsorg 53,2 % 51,3%
Hjemmebasert, psykiatri 14,9 % 16,1%
(Vaktmestertjenester er tatt ut av 2004-budsjettet)

Vi ser av ovenstående at det har skjedd en overgang fra institusjonsbasert omsorg til 
hjemmebasert omsorg.  Men samtidig er budsjettet for sektoren vesentlig redusert, og den 
institusjonsbaserte omsorgen har stått for nesten hele reduksjonen.

Rammeverk som styrer sektoren
Graden av styringsinstrumenter som regulerer driften av de forskjellige sektorene i 
kommunen varierer.  I helse- og sosialsektoren er disse til dels sterkt sektorisert, og styrende 
til dels i detaljnivå.  Både staten og kommunestyret har vedtatt disse rammene.  De statlige 
styringsinstrumentene er i hovedsak:

1) Lov om kommunehelsetjeneste m/ forskrifter
2) Lov om sosial omsorg m/ forskrifter

I tillegg kommer flere særlover.



Kommunestyret har i tillegg vedtatt en rekke planer som styrer aktiviteten på sektoren.  
Eksempler på dette er psykiatriplanen og rusvernplanen.

Utviklingstrekk som  har betydning for sektoren
Antall eldre (over 70 år) er ca 14% av totalbefolkningen, noe høyere enn tilsvarende for 1997,
men antall personer er konstant..  Antall over 80 år øker noe prosentmessig (fra 4,7% i 1997 
til 5,2% i 2004) men er i antall personer konstant – dog med en reduksjon i antall kvinner og 
øking i antall menn.  Hvis man ser på ”rekrutteringsgruppen” til gruppen eldre (60-69 år) er 
også denne konstant i løpet av perioden 1997 – 2004. 

En konklusjon som vil være viktig i forhold til kommunens eldrepolitikk er derfor at det 
reelle antallet eldre (70 år og over) vil ikke endre seg vesentlig i løpet av planperioden.  Det 
forutsettes da at det ikke skjer nettoflytting i aldersgruppen.  Dette kan selvsagt skje, men 
tradisjonelt er disse aldersgruppene lite mobile.

En annen sak som vil ha betydning er sykeligheten i de forskjellige aldersgruppene.  Dersom 
denne endrer seg over planperioden vil det få betydning for hvilke tjenester kommunen skal 
utføre.  Hvis for eksempel den generelle trend er at sykeligheten (og dermed omsorgsbehovet)
i de eldste aldersgruppene går ned, vil behovet for heldøgns pleie reduseres.

Endring i eksterne rammevilkår – reformer
Reformarbeidet i helse- og sosialsektoren går relativt fort på sentralt nivå.  Det er usikkert 
hvilke konsekvenser dette vil ha for kommunal sektor – dvs. om det legges opp til endringer i 
oppgavefordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune.  En eventuell ny framtidig 
kommunestruktur vil kunne gi betydelige endringer.  Det er imidlertid ingen gitt i dag å ha 
noen formening om hvordan dette vil slå ut i planperioden (2005-2017).  
Administrasjonssjefen foreslår derfor at man ikke forutsetter noen vesentlige endringer i de 
oppgavene som kommunen skal utføre.

Helse- og sosialsektoren mot 2016 - Helse- og sosialutvalgets forslag til målsettinger i 
Strategisk Utviklingsplan

Helse- og sosialutvalget behandlet saken i møte 02.06.05.  Det ble fattet følgende vedtak:
Overordnet målsetting:

Hele befolkningen, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, bosted, inntekt og 
ressurser, skal sikres tilgang til helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

Felles målsetting for avdelingene:
- Økt fokus på barns og unges oppvekstvilkår
- Styrking av samarbeidet på tvers av faggrenser, etatsgrenser og 

kommunegrenser
- Stabil og kompetent arbeidskraft

Spesielt for sosial omsorg og barnevern:
- Bidra til at flest mulig kan gis mulighet for å komme i ordinært arbeid

Spesielt for primærhelsetjenesten:
- Videreføre et godt tjenestetilbud i alle deler av primærhelsetjenesten

Spesielt for pleie og omsorg:
Tilby tilpassede tjenester ut fra prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå (LEON-
prinsippet).



Tekniske tjenester – Teknisk hovedutvalg
Sektoren har et netto driftsbudsjett i 2005 på kr 4.284.500 mens brutto budsjett er kr 
10.873.000.  Hvis vi fordeler budsjettet etter ansvarsområde (brutto driftsutgifter, da fordeling
etter netto driftsutgifter vanskeliggjøres av de store områdene innen forretningsdrift), får vi 
følgende fordeling (beløp i 1000 kr)

Ansvarsområde Brutto drift Netto drift Andel brutto
Administrasjon 1055 1047 9,7 %
Oppmåling 20 20 0,2 %
Maskinpark 32 31 0,3 %
Byggesaksbehandling 122 96 1,1 %
Beredskap brann 483 474 4,4 %
Oljevernberedskap 24 24 0,2 %
Vann 905 -1900 8,3 %
Avløp 606 -1023 5,6 %
Renovasjon 1113 -84 10,2 %
Festeavg/tomteleie 1 -38 0,0 %
Andre tiltak bolig 50 -3 0,5 %
Bygg og eiendom 4990 4248 45,9 %
Veger og gater 1175 1152 10,8 %
Gatelys 300 241 2,8 %

Ofte kan det være nyttig å slå sammen beslektede ansvarsområder, for på den måten å 
tydeliggjøre forskjellen mellom aktivitetene.  Vi får da følgende oversikt (andel av 
bruttobudsjett):

Tjenesteområde Andel
Administrasjon 9,7 %
Forvaltning, beredskap 6,2 %
Vann, avløp og renovasjon 24,1 %
Eiendommer, vedlikehold 46,4 %
Veger 13,6 %

Utviklingstrekk som har betydning for sektoren
Befolkningsmessig har det vært en betydelig nedgang i ”yngre voksen” befolkning, her 
definert som aldersgruppen 20-44 år.  Færre husstander og abonnenter vil medføre at VAR-
kostnadene må fordeles på færre, med høyere gebyrer som resultat – med mindre 
driftsmessige og investeringsmessige kostnader kan reduseres.

Fiskeindustrien har for lengst vinklet sin produksjon fra å være avhengig av store mengder 
ferskvann til å kreve lite vann, og da helst sjøvann.  Dette kan ha betydning for hvordan 
vannforsyningen skal planlegges og dimensjoneres i framtiden.

Endring i eksterne rammevilkår – reformer mv.
Det forventes ikke spesielle endringer i eksterne rammevilkår (statlige reformer, planer mv), 
som i betydelig grad vil påvirke ressursbruken i sektoren.

Teknisk sektor mot 2016 – Teknisk hovedutvalgs forslag til målsettinger i Strategisk 
Utviklingsplan:

1. Infrastrukturen (veg, vann, avløp) skal tilpasses behovene for framtidig 
næringsutvikling.

2. Kommunens bygningsmasse skal til enhver tid tilpasses de behov og funksjoner 
kommunen har.



3. Uvikle kompetanse og samarbeid med andre aktører med formål å tilby 
beredskapstjenester til eksterne brukere.

KAP. 5 – SAMMENDRAG: VISJON OG MÅLSETTINGER

Overordnet visjon for samfunnene Berlevåg og Kongsfjord i et langsiktig perspektiv:

Målsetting for næringsutviklingsarbeidet:
1. Fiske, fiskeforedling og fiskerirelaterte aktiviteter vil fram til 2016 være den 

næringsmessige bærebjelken for samfunnene Berlevåg og Kongsfjord.
2. Det skal tilrettelegges for etablering av energiproduksjon (vindkraft, petroleum) i 

Berlevåg og Kongsfjord.  Slike etableringer vil ha negative konsekvenser, og 
forutsetningen er at samfunnene får en klar gevinst i form av arbeidsplasser og 
inntekter til kommune og næringsliv.

3. Det skal tilrettelegges for økt satsing på natur- og kulturbasert aktivitetsturisme

Målsetting for oppvekst- og kulturarbeidet:

1. De kompetansebehov som samfunnene Berlevåg og Kongsfjord har og vil ha, skal 
være en viktig premiss i planleggingen og gjennomføringen av barnehage- og 
grunnskoledrift.

2. Det skal tilrettelegges for at så mye som mulig av videregående utdanning og 
etter- og videreutdanning ved høgskole/universitet, skal kunne foregå i Berlevåg 
kommune.

3. Det frivillige kulturliv må gis så gode rammebetingelser som mulig, herunder 
muligheten til å utvikle kulturarbeidsplasser.

Målsetting for arbeidet med helsevern, eldreomsorg og barnevern:

Hele befolkningen, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, bosted, inntekt og 
ressurser, skal sikres tilgang til helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

Felles målsetting for avdelingene:
- Økt fokus på barns og unges oppvekstvilkår
- Styrking av samarbeidet på tvers av faggrenser, etatsgrenser og 

kommunegrenser
- Stabil og kompetent arbeidskraft

Spesielt for sosial omsorg og barnevern:
- Bidra til at flest mulig kan gis mulighet for å komme i ordinært arbeid

Spesielt for primærhelsetjenesten:
- Videreføre et godt tjenestetilbud i alle deler av primærhelsetjenesten

Spesielt for pleie og omsorg:
Tilby tilpassede tjenester ut fra prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå (LEON-
prinsippet).



Målsetting for arbeidet med infrastruktur og tekniske tjenester:

1. Infrastrukturen (veg, vann, avløp) skal tilpasses behovene for framtidig 
næringsutvikling.

2. Kommunens bygningsmasse skal til enhver tid tilpasses de behov og funksjoner 
kommunen har.

3. Uvikle kompetanse og samarbeid med andre aktører med formål å tilby 
beredskapstjenester til eksterne brukere.
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