
Berlevåg kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAPET 

Møtested: Kommunestyresalen 

Møtedato: 11.05.2010 Tid: 10:00 

 
Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  
52/10 09/373   

 BRUK AV RESTERENDE BLI-MIDLER - REGELVERK   
 
53/10 09/703   

 REGULERINGSPLAN MOTORCROSSBANE - UTVIDELSE AV 

PLANOMRÅDE  

 

 
54/10 09/927   

 ENERGI- OG KLIMAPLAN - HØRINGSUTKAST   
 
55/10 10/308   

 REVISJON AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 

(SFO)  

 

 
 
 
 
Berlevåg, den 3. mai 2010 
 
 
 
Janne Andreassen 
ordfører 
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BRUK AV RESTERENDE BLI-MIDLER - REGELVERK 

 
 

Saksbehandler
:  

Geir Goa Arkiv: 242 X00   

Arkivsaksnr.: 09/373   

Saksnr.

: 

Utvalg Møtedato 

31/09 Formannskapet 19.05.2009 
30/09 Kommunestyret 18.06.2009 
46/09 Formannskapet 30.06.2009 
74/09 Formannskapet 25.08.2009 
52/10 Formannskapet 11.05.2010 

 

Innstilling: 
Formannskapet vedtar viser til kommunestyrevedtak i sak 30/09 og vedtar følgende 
retningslinjer for tildeling av ”BLI-midler” til forskjønning: 
 

 Formålet er forskjønnelse langs hovedgata og tilstøtende gater. 

 Med forskjønnelse menes maling, opprydding, reparasjoner av gjerder og 
lignende. 

 Tilskuddene skal i hovedsak gå til lag og foreninger som påtar seg 
dugnadsarbeid med forskjønning av private, nærings- eller kommunale 
eiendommer. 

 Støtte kan også gis til lag og foreninger som på eget initiativ påtar seg 
forskjønningstiltak 

 Det gis ikke tilskudd til materiell eller til opprustning/renovering av bygninger. 

 Øvre beløpsgrense settes til kr 20 000. 
 
 
 

Saksutredning: 
 

Bakgrunn: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte den 18.06.2009: 
 
1. Det settes av kr 100 000,- til riving av bygningsmasse i Berlevåg kommune 
2. Det settes av kr 200 000,- til riving/forskjønning  i regi av Berlevåg kommune 

a. Midlene utbetales til lag/foreninger som påtar seg dugnadsarbeid med 
forskjønning av private, nærings- eller kommunale eiendommer. 

b. Støttebeløpet avtales på forhånd mellom Berlevåg og dugnadsyter. 
 

Vurdering: 
I etterkant av kommunestyrets vedtak i saken ser en at det bør utarbeides et sett 
retningslinjer/kriterier for tildeling av midler. 
 
Formannskapet drøftet saken i møte den 25.08.2009 og la en noen føringer for 
administrasjonens arbeid med å utarbeide regelverk. Det ble da presisert at midlene 
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skulle brukes til forskjønning og ikke til reparasjoner/utbedring. Videre ble det påpekt 
at det måtte settes et maksimumsbeløp som skal kunne utbetales til hvert prosjekt. 
 
Ut fra dette vil rådmannen foreslå at man legger følgende regler til grunn: 
 

 Formålet er forskjønnelse langs hovedgata og tilstøtende gater. 

 Med forskjønnelse menes maling, opprydding, reparasjoner av gjerder og 
lignende. 

 Tilskuddene skal i hovedsak gå til lag og foreninger som påtar seg 
dugnadsarbeid med forskjønning av private, nærings- eller kommunale 
eiendommer. 

 Støtte kan også gis til lag og foreninger som på eget initiativ påtar seg 
forskjønningstiltak. 

 Det gis ikke tilskudd til materiell eller til opprustning/renovering av bygninger. 

 Øvre beløpsgrense settes til kr 20 000. Beløpet avtales på forhånd mellom 
Berlevåg kommune og dugnadsyter. 

 
Administrasjonen har også drøftet spørsmålet om behovsprøving. En har funnet det 
noe vanskelig å fastsette regler for dette og ber formannskapet drøfte om vi skal ha 
dette.   
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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REGULERINGSPLAN MOTORCROSSBANE - UTVIDELSE AV PLANOMRÅDE 

 
 

Saksbehandler:  Bjarne Mjelde Arkiv: L12   
Arkivsaksnr.: 09/703   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
83/09 Formannskapet 15.09.2009 
124/09 Formannskapet 01.12.2009 
48/10 Formannskapet 13.04.2010 
53/10 Formannskapet 11.05.2010 

 

Innstilling: 
Planområdet for reguleringsplan motorcrossbane utvides i henhold til rådmannens 
saksutredning. 
 
 

Saksutredning: 
 

Bakgrunn: 
Rådmannen viser til orientering i formannskapet 27.04.2010. 
 
Det opprinnelige planområdet for motorcrossbanen var relativt snevert; innenfor to 
veger og innenfor Laukvikdalselva. For aktivitetene på selve banen ville dette være 
tilstrekkelig, men man må ta høyde for at banen skal bli en stevnearena. Da vil man i 
tillegg til kommunens brukere også få brukere utenfra kommunen, og det kan komme 
en del tilskuere. 
 

Vurdering: 
Større trafikk skaper behov for avsette arealer til parkering og andre funksjoner, for 
eksempel transportable toaletter. Hvis man sprer funksjonene over et større område, 
vil det også gi bedre sikkerhet. 
 
Det bør også vurderes å kunne bruke to veger inn til området. Opprinnelig var bare 
vegen fra Fv 890 ved Revnes tenkt brukt. Dersom man også bruker vegen fra 
Østregate via jernbanebrua, vil man kunne spre trafikken og dermed skape tryggere 
forhold rent trafikksikkerhetsmessig. 
 
Det foreslåtte nye planområdet er skissert nedenfor. Arealmessig er den svært 
beskjeden i forhold til det opprinnelige planområdet, og i samråd med fylkesmannen 
har rådmannen konkludert med at det ikke er behov for nytt oppstartsvedtak. 
Utvidelsen må, dersom den blir vedtatt, selvsagt kommuniseres til parter og de som 
har innsigelsesrett. 
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Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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ENERGI- OG KLIMAPLAN - HØRINGSUTKAST 

 
 

Saksbehandler:  Bjarne Mjelde Arkiv: K20   
Arkivsaksnr.: 09/927   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/10 Formannskapet 26.01.2010 
54/10 Formannskapet 11.05.2010 

 

Innstilling: 
Framlagte forslag til kommunedelplan for energi og klima legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 26.01.2010 

Sak: PS  7/10 

  

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Behandling i utvalget: 
 

Vedtak: 
Det vedtas utarbeidet kommunedelplan for klima og energi. Planen forutsettes 
ferdigstillet innen 01.07.2010. 
Enstemmig vedtatt 

 

Saksutredning: 
 

Bakgrunn: 
Det vises til formannskapets vedtak 26.01.2010 om å utarbeide en energi- og 
klimaplan for Berlevåg kommune. 
 

Vurdering: 
Vedlagt følger utkast til plan. Utkastet er utarbeidet av rådgivende ingeniør 
Norconsult AS, etter innspill og informasjon fra fagleder plan og driftsenheten. 
 
Etter plan- og bygningslovens bestemmelser skal planen ligge til offentlig ettersyn i 
seks uker før den kan vedtas av kommunestyret. Det tas sikte på sluttbehandling i 
siste kommunestyremøte før sommerferien. 
 

Vedlegg: 
Utkast til kommunedelplan for klima og energi 
 
  
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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REVISJON AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) 

 
 

Saksbehandler:  Ingvild Sehl Arkiv: A22 &00  
Arkivsaksnr.: 10/308   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/10 Formannskapet 11.05.2010 
/ Kommunestyret  

 

Innstilling: 
 
 
 

Saksutredning: 
 

Bakgrunn: 
Saksutredning med innstilling ettersendes. 
 

Vurdering: 
 
 

Vedlegg: 
Forslag til vedtekter 
 

Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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HØRINGSUTKAST MARS 2010 

BERLEVÅG KOMMUNE 

Vedtekter for skolefritidsordningen 

  

 

 

SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor 

det finner helhet og sammenheng i hverdagen.  

Virksomheten legger til rette for lek, allsidige aktiviteter og ro 

med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. 

(Utdrag fra §2 INNHOLD) 
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§ 1 FORMÅL 
Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud før og/eller etter 
den obligatoriske skoledagen for barn på 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov 
på 1. – 7. trinn.  
 

§ 2 INNHOLD 
SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet 
og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek, allsidige aktiviteter 
og ro med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Trygghet og 
trivsel blir vektlagt i samværet med andre barn og voksne. SFO drives i forståelse og 
samarbeid med barnas hjem. 
SFO og kulturskolen samarbeider slik at barna kan ha øvingstid innenfor SFOs 
åpningstid.  
 

§ 3 EIERFORHOLD 
SFO-tilbudet eies og drives av Berlevåg kommune i samsvar med gjeldende lover, 
forskrifter og retningslinjer, samt kommunale vedtak. 
 

§ 4 FORVALTNING 
Kommunen ved rådmannen er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning 
og tilsyn. SFO er administrativt tilknyttet Berlevåg skole, og enhetsleder/rektor har det 
administrative og overordna faglige ansvar. Daglig leder i SFO skal ha pedagogisk 
utdanning, og er ansvarlig for den daglige driften.   
SFO avholder foreldremøte ved skoleårets begynnelse. Eventuelle andre 
kontaktmøter med foreldre avtales etter behov. Foreldrerepresentant har møterett i 
skolens samarbeidsutvalg. 

§ 5 AREALNORM 
Oppholdsrom i SFO må være tilpasset barnas behov for allsidig aktivitet. Det 
beregnes 4 m2 nettoareal per barn. 

§ 6 ÅPNINGSTIDER 
Skolefritidsordningens åpningstid er normalt mandag til fredag kl. 7.00 - 16.00, alle 
skoledager før og etter klassens undervisningstid. SFO er åpen hverdager i ferier, 
dersom det er behov. Dersom behovet ikke tilsier fulle åpningstider, kan andre tider 
godkjennes. Skolefritidsordningen har3 -5 planleggingsdager som kan samordnes 
med skolens øvrige planleggingsvirksomhet.  
Alle barn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året, hvorav 3 uker sammenhengende. 
Dette skal også overholdes ved overgang fra barnehage til skole. 

§ 7 BEMANNINGSNORM 
3 – 8 barn  1 voksen 
9 – 18 barn  2 voksne 
19 – 28 barn  3 voksne 
29 – 38 barn  4 voksne 
Når barna er i svømmebassenget styrkes bemanningen med en assistent. 
Alle ansatte i SFO må framlegge politiattest. 

§ 8 OPPTAKSMYNDIGHET OG KLAGE 
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Opptaksmyndighet er delegert til enhetsleder for undervisning. Klageinstans er 
formannskapet.  

§ 9 OPPTAKSPERIODE OG SØKNAD 
SFO-plass i Berlevåg kommune gis for skoleåret, fra skolestart til skoleslutt.  
Ved søknad tildeles søker fast plass i SFO fram til skoleslutt i 4. trinn. 
Det er mulig å få kjøpt dagplass (enkeltvis) når kapasiteten tilsier det. 
Søknad skjer på fastsatt skjema. Dette sendes fast hjem til de som skal begynne i 1. 
trinn. 
Søknadsfrist for opptak høst er 01. mai.  
Søknader innkommet etter fristen imøtekommes forutsatt at disse ikke utløser økt 
bemanning. 
 

§ 10 OPPTAKSKRITERIER 
Alle barn i 1-4. trinn er sikret plass i SFO i skolefritidsordningen, så fremt det er minst 
tre barn som ønsker tilbudet. Det opprettes ikke tilbud for færre enn tre barn, og 
tilbud med færre enn tre barn nedlegges. 
Søkere fra 5-7. klassetrinn prioriteres etter følgende kriterier: 
a) Funksjonshemmede barn 
b) Barn søkt inn iht. lov om barnevern  
c) Fremmedspråklige barn 
d) Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller under utdanning 
e) Barn søkt inn på grunn av sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker 

§ 11 OPPSIGELSE 
Oppsigelse av SFO-plass skal skje skriftlig. Det er en – 1 – måneds gjensidig 
oppsigelsesfrist. Oppsigelse skjer fra den 1. i måneden 
Ved oppsigelse senere enn 1. april må det betales for plassen ut skoleåret. 
 

§ 12 BETALING 
SFO gir tilbud i henhold til vedtak gjort av kommunestyret. Det er tre ulike 
betalingssatser: 

 Før og etter skoletid - kalenderår     

 Før og etter skoletid - skoleår       

 Kjøp av enkeltdager (hvis bemanningen tillater det)  
Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for plasser i SFO. Ved endring av 
betalingssatsene skal foresatte gis melding om dette med en – 1 – måneds varsel. 
Innbetaling skjer den 20. i hver måned. 

§ 13 MANGLENDE BETALING 
Ved manglende betaling av opphold i mer enn to – 2 – måneder, kan plassen sies 
opp av Berlevåg kommune med 3 ukers oppsigelsesfrist. Man kan ikke tildeles ny 
SFO-plass så lenge man har betalingsrestanser. 
 

§ 14 FOR SENT HENTET BARN 
Hvis barn hentes etter skolefritidsordningens stengetid gis det første gang en skriftlig 
melding om at barnet er for sent hentet. Fra andre gang belastes foreldrene etter 
nærmere retningslinjer med overtidsbetaling til personalet.  

§ 15 SYKDOM OG FRAVÆR 
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Ved sykefravær ut over 4 uker sammenhengende kan det gis betalingsfritak. Slikt 
betalingsfritak kan innvilges av rådmannen etter søknad. Dokumentert 
sykdomsfravær må vedlegges søknaden.  
 

§ 16 TAUSHETSPLIKT/OPPLYSNINGSPLIKT 
Medlemmer av alle forvaltningsorgan og personalet ved skolefritidsordningen er 
underlagt forvaltningslovens regler om taushetsplikt og opplæringslovens regler om 
opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten. 

§ 17 ENDRINGER AV VEDTEKTENE 
Endringer av vedtektene foretas av kommunestyret. Nødvendige justeringer som 
følge av lov og forskrift foretas av enhetsleder for undervisning. 
 


