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Saker til behandling 

1/18 Opprettelse av 10 % midlertidig stilling som psykolog i 
Berlevåg kommune 
 
Arkivsak-dok. 17/00562-2 
Arkivkode.  233  
Saksbehandler Roy-Arne Andersen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 13.02.2018 1/18 

2 Kommunestyret   

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Det opprettes en midlertidig stilling som Psykolog i Berlevåg kommune i 10% stilling 
for 1 år delvis finansiert av tilskudd fra fylkesmannen på kr.50 000.  I kriteriene for 
tildeling forutsettes kommunal egenfinansiering av lønnsutgifter som overstiger 
tilskuddsbeløpet. Dette foreslås satt til 55 000.  
 
Det er 2 alternativer for egenfinansiering: 

1. Bevilge friske penger 

2. Løses innenfor budsjett Helse og omsorg 

En videreføring av tilbudet forutsetter innvilget tilskudd og videreføring av kommunal 
egenfinansiering. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en 
av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige 
arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. 
Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at 
psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkrav fra 
2020. 

Mål for ordningen 

Styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet 
innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. 

Delmål 

Bidra til forsterket rekruttering av psykologer og at kommunene ut fra lokale hensyn 
benytter kompetansen: 

 i større grad til mer system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og 
utviklingsarbeid, veiledning og fagstøtte til øvrig personell/ tjenester inngår i 
dette arbeidet. 

 i større grad til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, 
grupper og lokalmiljø. 

 til lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, 
pårørende og grupper, herunder også utredning og diagnostisering 

 til utadrettet arbeid, hvor psykologen inngår i forpliktende tverrfaglig og/eller 
flerfaglig samarbeid, eksempelvis gjennom organisering i team eller 
samlokalisering med øvrig personell/tjenester. 

Målgruppe 

 Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har 
betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og 
mestring. 

 Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet 
problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det 
gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele 
befolkningen. 

 Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med 
behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring 

Forutsetninger for tildeling: 

 psykologstillingen skal være forankret i helse- og omsorgstjenesten, herunder 
lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

 psykologtilbudet skal være lett tilgjengelig, gratis og uten henvisning – 
lavterskeltilbud (gjelder kun i de tilfeller hvor psykologen skal arbeide klinisk) 
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 kommunen skal dokumentere egenfinansiering av lønnsutgifter som overstiger 
tilskuddsbeløpet 

I søknadsbehandlingen vil det bli lagt vekt på hvordan kommunen sannsynliggjør at 
psykologtilbudet kan bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen. 

Prioriteringer: 

 kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd til formålet 
 kommuner som søker om tilskudd til å benytte psykologkompetansen i 

rusarbeid har høy prioritet 

Kommuner som søker om tilskudd til å benytte psykologkompetansen i asylmottak for 
enslige mindreårige (omsorgssenter) og/eller i asylmottak for asylsøkere i 
aldersgruppen 16-18 år, har høy prioritet. 

Beregningsregler: 

 for psykolog i 100% stilling gis det et lønnstilskudd på kr 400 000 pr budsjettår. 
Tilskuddsbeløpet reduseres tilsvarende ut fra hvilken stillingsprosent det 
søkes om. 

 tilskuddet gis for 12 måneder i inneværende kalenderår 

Tilskuddet til den enkelte kommune kan gis for ett (1) år om gangen inntil lovkrav om 
psykologkompetanse trer i kraft, med forbehold om Stortingets årlige behandling av 
statsbudsjettet. 

 
 

Vurdering: 
Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at 
psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkrav fra 
2020. Det vil være gunstig for Berlevåg kommune å komme i gang med denne 
tjenesten gjennom å benytte tilskuddsordningen, samtidig som behovet for en slik 
kompetanse er tilstede i dag. 
 
Når det gjelder mulighet for egenfinansiering i innstillingen – vil alternativ 2 bli 
krevende, selv om beløpet er forholdsvis lite. 
 
En eventuell opprettelse av slik midlertidig stilling i 10% vil søkes løst ved å inngå 
avtale om faste dager for tilstedeværelse i kommunen, for øvrig en ordning vi har 
med jordmortjenesten i dag. 
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2/18 Opptak av startlån 2018 
 
Arkivsak-dok. 18/00001-3 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 13.02.2018 2/18 

2 Kommunestyret   

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Berlevåg kommune søker husbanken om inntil kr 1 000 000,- i startlån til videre utlån. 
2. Låneopptaket settes til en løpetid på 15 år. 
3. Rådmannen gis fullmakt tillå foreta låneopptaket. 

 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Det står ca kr 253 0000,- igjen på tidligere låneopptak fra Husbanken. 
Erfaringsmessig vil vi få en del søkere i 2018 også. 
 
Berlevåg kommune har pr dagsdato 45 låntakere.  
 

Merknader: 
Rådmannen ser positivt på at en etablere seg med egne boliger i kommunen og 
foreslår at det søkes om inntil kr 1 000 000,- i startlån for 2018. 
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3/18 Søknad om dispensasjon for barmarkskjøring - Knut Svendsen 
 
Arkivsak-dok. 18/00028-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 13.02.2018 3/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Med hjemmel i nasjonal forskrift til lov om motorferdsel i utmark §§ 6 og 7, gir 
Berlevåg kommune herved tillatelse til kjøring på barmark. Tillatelsen gis i medhold 
av kommunestyresak 37/91 til Knut Svendsen. 
 
Vilkår: 
Kjøringen skal skje etter følgende trasè: 
Fra Stormyra til Gulgo. Kjøringen skal følge traktorvei over Reingjerdet, Julianslåttet 
og forbi Langvannet. 
 
Kjøringen skal følge de gamle sporene og tillatelsen skal fortrinnsvis benyttes når 
værforholdene gjør det vanskelig å benytte båt. 
 
Tidsrom: 
Dispensasjonen gjelder for 5 år. 
 
Antall turer: 
Det gis tillatelse til inntil 10 turer i året. Dispensasjonsseddelen skal påføres dato 
med penn eller annet som ikke kan viskes bort før kjøringen tar til og skal 
medbringes under kjøringen. 
 
Dispensasjonen trer i kraft 1. juli hvert år. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Knut Svendsen har i brev av 15/1-18 søkt om dispensasjon fra motorferdsels loven 
om å kjøre med firhjuling fra Stormyra og til sin firmahytte i Gulgo, gnr. 14, bnr. 10. 
 

Merknader: 
I samsvar med tidligere praksis tilrås det at det gis dispensasjon for 10 turer pr år i 
fem år. 
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4/18 Søknad om dispensasjon for barmarkskjøring - Bjørn Helge 
Svendsen 
 
Arkivsak-dok. 18/00029-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 13.02.2018 4/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Med hjemmel i nasjonal forskrift til lov om motorferdsel i utmark §§ 6 og 7, gir 
Berlevåg kommune herved tillatelse til kjøring på barmark. Tillatelsen gis i medhold 
av kommunestyresak 37/91 til Bjørn Helge Svendsen. 
 
Vilkår: 
Kjøringen skal skje etter følgende trasè: 
Fra Stormyra til Gulgo. Kjøringen skal følge traktorvei over Reingjerdet, Julianslåttet 
og forbi Langvannet. 
 
Kjøringen skal følge de gamle sporene og tillatelsen skal fortrinnsvis benyttes når 
værforholdene gjør det vanskelig å benytte båt. 
 
Tidsrom: 
Dispensasjonen gjelder for 5 år. 
 
Antall turer: 
Det gis tillatelse til inntil 10 turer i året. Dispensasjonsseddelen skal påføres dato 
med penn eller annet som ikke kan viskes bort før kjøringen tar til og skal 
medbringes under kjøringen. 
 
Dispensasjonen trer i kraft 1. juli hvert år. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Bjørn Helge Svendsen har i brev av 15/1-18 søkt om dispensasjon fra motorferdsels 
loven om å kjøre med firhjuling fra Stormyra og til sin firmahytte i Gulgo, gnr. 14, bnr. 
10. 
 

Merknader: 
I samsvar med tidligere praksis tilrås det at det gis dispensasjon for 10 turer pr år i 
fem år. 
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5/18 Fritak for eiendomsskatt i 2018, jf. eiendomsskatteloven § 7 
 
Arkivsak-dok. 17/00577-18 
Arkivkode.  232  
Saksbehandler Maria Kristiansen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 13.02.2018 5/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a gir kommunestyret for skatteåret 
2018 fritak for eiendomsskatt på eiendommer i henhold til vedlagt liste. Eiendommer 
tilhørende andre stiftelser/institusjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på 
grunnlag av søknad. 
 
Bygninger som er av historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter søknad, jf. 
eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. 
 
Nyoppførte bygg som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 20 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket.  
 
Vedlegg:  
Oversikt over fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a 
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Bakgrunn: 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018 å utskrive 
eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.  
 
Sakkyndig nemnd som er oppnevnt av kommunestyret har utarbeidet retningslinjer 
for taksering av eiendommer i Berlevåg kommune, og takseringsarbeidet er nå godt i 
gang. Det gjenstår imidlertid enda noe arbeid før alt er klart. 
 
Dersom alt ikke er klart til utskrivingsfristen den 01.03.2018 må kommunestyret som 
nevnt under tidligere møter fatte vedtak om fritak for eiendomsskatt på 
fritidseiendommer i 2018. Dersom det skulle bli nødvendig å gi slikt fritak i 2018 blir 
dette tatt opp på det siste kommunestyremøtet i februar. 
 
 

Saksframstilling: 
I tillegg til de eiendommer som i henhold til eiendomsskatteloven § 5 er obligatorisk 
fritatt for eiendomsskatt kan kommunestyret beslutte å fatte vedtak om fritak for 
enkelte eiendommer, jf. eiendomsskatteloven § 7. 
 
Det fremgår av bestemmelsen at kommunestyret kan gi følgende eiendommer helt 
eller delvis fritak: 
 

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein 
kommune, eit fylke eller staten.  

b) Bygning som har historisk verde.  

c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan 
gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det 
utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera 
einskildsaker om skattefritak. 

d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.  

e) Fritidsbustader 

 
Fritaksvedtak etter § 7 gjelder for ett år av gangen, og fattes normalt i forbindelse 
med budsjettbehandlingen for kommende skatteår, jf. eiendomsskatteloven § 10. 
 
 
Fritak for eiendommer som tilhører samfunnsnyttige stiftelser og institusjoner  
Eiendommer som eies av stiftelser og institusjoner kan fritas dersom stiftelsen eller 
institusjonen har et samfunnsnyttig formål/drift. På den måten kan man skjerme for 
eiendomsskatt enkelte eiendommer hvor eier bidrar positivt til lokalsamfunnet. 
 
Det fremgår ikke klart av lovbestemmelsen hvilke eiendommer og hvilke 
stiftelser/institusjoner som skal omfattes av fritaket. 
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Finansdepartementet har i brev 12. juni 2003 antatt at alle typer juridiske personer 
hvor ingen har direkte eierinteresser, herunder foreninger, kan fritas. Videre ble det 
uttalt at spørsmålet om hva som skal anses som slik virksomhet baseres på en 
konkret helhetsvurdering. Ved denne vurderingen må det blant annet se hen til om 
stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte blitt ivaretatt av det 
offentlige, om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd, om 
stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer og stiftelsen/institusjonens 
finansieringen. Det er videre slått fast at fysiske personer, enkeltmannsforetak og 
ansvarlige selskaper med fysiske personer som deltakere ikke kan regnes som 
stiftelser og institusjoner, og at slike derfor falles utenfor. 
 
Det anses som urimelig å skattlegge eiendommer til virksomheter som er ment å 
gagne lokalsamfunnet i Berlevåg, og det foreslås derfor å frita eiendommer etter 
bokstav a. 
 
Se vedlagt liste med forslag til eiendommer som anses å oppfyller vilkårene for fritak 
etter denne bestemmelsen. 
 
Dersom kommunestyret beslutter at det skal gis fritak etter § 7 bokstav a utarbeider 
eiendomsskattekontoret et standard søknadsskjema som kan benyttes av skattytere 
som mener seg omfattet av fritaket, men som ikke fremgår av listen. Kommunestyret 
behandler selv alle søknader om fritak etter bestemmelsen. 
 
 
Fritak for bygninger som har historisk verdi 
Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b åpner for å gi fritak for eiendomsskatt på 
bygninger som har historisk verdi. Riksantikvaren har oppfordret kommunene til å 
benytte seg av denne fritakshjemmelen, og i 2017 var det hele 249 kommuner som 
ga slikt fritak. 
 
Forskrift 18. november 1992 nr. 850 om avgrensning av eiendomsskatt på statlige 
eiendommer, jf. eiendomsskatteloven § 5, gir retningslinjer for vurderingen av om et 
bygg eller anlegg skal anses å være av historisk verdi. I følge forskriften § 2 skal det 
blant annet legges vekt på om bygget eller anlegget har særlig kulturhistorisk eller 
arkitektonisk verdi. Tilsvarende gjelder for bygninger og anlegg som har historisk 
verdi, jf. lovens § 7 bokstav b. Det påpekes at på eiendommer hvor det befinner seg 
flere bygg, og kun ett av dem anses å være av historisk verdi vil fritaket kun gjelde 
dette ene bygget. 
 
Hvilke bygninger som skal anses å ha historiske verdi avgjøres av kommunestyret 
etter søknad fra skattyter. Det skal foretas en konkret, skjønnsmessig vurdering av 
hver enkelt bygning. Bygninger som typisk vil kunne kvalifisere til fritak er bygninger 
som er fredet av kulturminnemyndighetene eller Riksantikvaren. I Berlevåg er for 
eksempel flere av byggene ved Fjærtoft og Kjølnes fyr fredet, og disse vil derfor 
kunne omfattes av fritaket. 
 
Likebehandlingsprinsipper skal stå sentralt ved vurdering av fritak, og det kan være 
krevende å skulle vurdere den historiske og arkitektoniske verdien til enkeltbygg uten 
å inneha særskilt kunnskap på dette området. Det kan derfor være hensiktsmessig å 
få utarbeidet konkrete retningslinjer hvor man avklarer nærmere hvilke vilkår som 
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skal gjelde. Blant annet om ikke bare fredede, men også vernede bygninger skal 
omfattes, og om det stilles spesielle krav til vedlikehold av bygningen. 
 
 
Fritak for nybygde boliger 
I følge eiendomsskatteloven § 7 bokstav c kan det også gis fritak for nyoppførte bygg 
som bruker som bolig i inntil 20 år.  
 
Det bygges per i dag svært få nye boliger i kommunen. Nybygging anses ikke som 
særlig lønnsomt i og med at man ikke kan belage seg på å få igjen totalt investert 
beløp dersom man skulle ønske å selge. Det kjøpes derfor stort sett eldre boliger 
som så pusse opp. 
 
Hvis kommunestyret ønsker å bidra til å snu denne trenden, kan et slikt fritak fungere 
som et virkemiddel for å oppmuntre til etablering og oppføring av nye boliger i 
kommunen. Oppføring av nye boliger vil medføre positive ringvirkninger for 
lokalsamfunnet med blant annet økt sysselsetting og verdiskapning i næringslivet, 
som igjen kommer kommunen til gode. 
 
Fritak etter denne bestemmelsen kan ikke isolert sett forventes å føre til en veldig 
stor økning i andel nybygg på et lite sted som Berlevåg, men det kan gi være med på 
å skape en snøballeffekt dersom noen først setter i gang. 
 
I 2017 var det i alt 100 kommuner som benyttet seg av denne typen fritak. Lebesby 
kommune gir fritak i hele 20 år, noe som er det lengste loven tillater. Erfaringen fra 
Lebesby er at de ikke taper spesielt mye skatteinntekter per år på å ha denne 
fritaksordningen da det ikke bygges veldig mange nye boliger per år. De 
opprettholder imidlertid ordningen av prinsipp.  
 
Det er ikke usannsynlig at situasjonen vil bli ganske lik i Berlevåg, og det kan derfor 
være en idé å legge seg på omtrent samme linje. Det foreslås på bakgrunn av dette 
å gi fritak for eiendomsskatt på nybygde boliger i 20 år. 
 
 

Merknader: 
Dersom det søkes om tilbakebetaling av tidligere innbetalt eiendomsskatt påpekes 
det at fritak for eiendomsskatt kun gjelder det året det søkes om. 
 

 
 

Vedlegg til sak 
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6/18 Søknad om navneendring fra Eldrerådet til Berlevåg Seniorråd 
 
Arkivsak-dok. 18/00021-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Maria Kristiansen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 13.02.2018 6/18 

2 Kommunestyret 01.03.2018  

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Eldrerådet i Berlevåg endrer navn til Berlevåg seniorråd.  
 
Vedlegg:  
Ingen 
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Saksframstilling: 
Eldrerådet i Berlevåg kommune har i møte den 10.01.2018 enstemmig vedtatt å søke 
kommunestyret om navneendring fra Berlevåg eldreråd til Berlevåg seniorråd. 
 
Søknaden gjelder kun navneendringen og medfører ingen realitetsendring av rådets 
funksjon, oppgaver eller sammensetning. Rådet vil således fortsatt fungere som råd 
oppnevnt av kommunestyret i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale 
eldreråd (eldrerådsloven). 
 
I henhold til eldrerådsloven § 1 plikter kommunen å ha et eldreråd. Det fremgår 
imidlertid ingen steder at rådets navn må være «eldreråd».  
 
Bakgrunnen for ønske om navneendring er blant annet at begrepet «senior» den 
siste siden har blitt mer utbredt i sammenhenger hvor begrepene «eldre» og 
«gamle» tidligere har blitt brukt.  
 
Et eksempel på nasjonalt nivå er «Statens Seniorråd» som tidligere har gått under 
navnene «Rådet for eldreomsorgen» og «Statens eldreråd». For Statens seniorråd 
har navneendringene illustrert hvordan rådets fokus har utviklet seg opp gjennom 
årene. Fra å tidligere primært å ha hatt fokus på helse og omsorg for eldre, er fokuset 
nå utvidet til områdene kultur, arbeidsliv, bolig, universell utforming og IKT. Det 
samme må kunne sies om det kommunale eldrerådet i Berlevåg, og eldrerådet 
mener derfor at en navneendring vil bidra til å få frem dette på en bedre måte. 
 
Trondheim, Lillehammer og Levanger er eksempler på andre kommuner hvor 
eldrerådet har endret navn til seniorråd. 
 
På bakgrunn av dette er det ønskelig å endre rådets navn. 
 
 


