
 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 

 

Til stede på møtet 

Medlemmer: Janne Andreassen, Terje Hansen, Kjell Richardsen, Elisabeth 
Olsen (permittert kl.19:35), Karin Eriksen, Frank Pedersen, 
Jan Andersen, Unn Berit Guttormsen, Karsten Schanche 

Forfall: Willy Andreassen, Kjell-Gunnar Johnsen, Frank Arne Hansen 

Varamedlemmer: Geir Kristiansen 

Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef 

 

Innkalling: Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Merknader: Orienteringer fra ordfører: 
- Møte med politiet. 
- Møte i Tana vedr. reindrift. 
- Fiskeriseminar i Tromsø. 
- Eierseminar Varanger Kraft AS. 
- Besøk Høylandet kommune 
Orienteringer fra rådmannen: 
- Torget 4, takst. 
- Åpning av Øst-Finnmark kompetansesenter.  
- Skoleopprustning, jfr. sak 8/11. 
Kjell Richardsen orienterte om nye hjemmesider. 

Behandlede saker:  Sak 1/11 – sak 8/11. Sak 8/11 ble behandlet etter sak 3/11. 

 

Underskrifter: 

 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det 
som ble bestemt på møtet. 
 
 
 
   

Janne Andreassen Vidar Efraimsen Elisabeth S. Olsen 
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1/11 

STRATEGIPLAN OMSTILLING 2011-2014 

 
 

Innstilling: 
Berlevåg kommune v/ kommunestyret slutter seg til utviklingsstyrets forslag til 
strategiplan omstilling for perioden 2011-2014. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Berlevåg kommune v/ kommunestyret slutter seg til utviklingsstyrets forslag til 
strategiplan omstilling for perioden 2011-2014. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
2/11 

ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 

 
 

Innstilling: 
Ordfører gis fullmakt til å framforhandle et utkast til stiftelsesdokument/vedtekter og 
aksjonæravtale for Øst-Finnmark Avfallsselskap. 
 
Utkast til stiftelsesdokument/vedtekter og aksjonæravtale legges fram for 
kommunestyret. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Ordfører gis fullmakt til å framforhandle et utkast til stiftelsesdokument/vedtekter og 
aksjonæravtale for Øst-Finnmark Avfallsselskap. 
 
Utkast til stiftelsesdokument/vedtekter og aksjonæravtale legges fram for 
kommunestyret. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
  
3/11 

ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP ANS 

 
 

Innstilling: 
Kontrollutvalget ser med stor bekymring på drift og utvikling av ØFAS og hva dette 
kan medføre av konsekvenser for Berlevåg kommune. 
 



Av advokatfirmaet Haavind AS’ notat går det klart frem at styret i ØFAS stort sett 
følger lover og forskrifter når det passer firmaet. Dette er en ukultur som har foregått 
ovr mange år. Skal en komme til ”bunns” i saken, må en videreføring av ”G-partner-
rapporten” skje raskt. 
 
På bakgrunn av ovennevnte ber kontrollutvalget med dette om at kommunestyret 
bevilger midler til dette. 
 
I første omgang ber kommunen om at ØFAS legger frem regnskap for 2010, budsjett 
for 2011 og en økonomiplan for de påfølgende 4 år” 
 
 
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Høyre og FrP v/Vidar Efraimsen: 
Kommunestyret bevilger midler til videreføring av G-Partner-rapporten som 
omhandlet i Kontrollutvalgets innstilling. 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget ser med stor bekymring på drift og utvikling av ØFAS og hva dette 
kan medføre av konsekvenser for Berlevåg kommune. 
 
Av advokatfirmaet Haavind AS’ notat går det klart frem at styret i ØFAS stort sett 
følger lover og forskrifter når det passer firmaet. Dette er en ukultur som har foregått 
ovr mange år. Skal en komme til ”bunns” i saken, må en videreføring av ”G-partner-
rapporten” skje raskt. 
 
På bakgrunn av ovennevnte ber kontrollutvalget med dette om at kommunestyret 
bevilger midler til dette. 
 
I første omgang ber kommunen om at ØFAS legger frem regnskap for 2010, budsjett 
for 2011 og en økonomiplan for de påfølgende 4 år” 
Vedtatt med 10 mot 1 stemme 
 
Kommunestyret bevilger midler til videreføring av G-Partner-rapporten som 
omhandlet i Kontrollutvalgets innstilling. 
Vedtatt med 10 mot 1 stemme 
 
 
 
  
4/11 

NY FORSKRIFT OM FINANSFORVALTNING I KOMMUNER OG 

FYLKESKOMMUNER 

 
 

Innstilling: 
Vedlagte forslag til reglement for finansforvaltning i Berlevåg kommune vedtas.  
 
 



Behandling: 
 

Vedtak: 
Vedlagte forslag til reglement for finansforvaltning i Berlevåg kommune vedtas.  
Enstemmig vedtatt 
 
  
5/11 

OPPTAK AV STARTLÅN 

 
 

Innstilling: 
1. Berlevåg kommune søker Husbanken om kr 3 000 000 i Startlån til videre utlån. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
1. Berlevåg kommune søker Husbanken om kr 3 000 000 i Startlån til videre utlån. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
  
6/11 

FORSLAG TILNYE VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS 

 
 

Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Berlevåg kommune anser ikke interkommunalt selskap (IKS) som en hensiktsmessig 
organisering av kontrollutvalgenes sekretariat og ønsker ikke å gå inn som eier i et 
nytt selskap. 
 
Berlevåg kommune anbefaler at sekretariatet organiseres som interkommunalt 
samarbeid etter kommuneloven § 27. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
 
 
 
 



7/11 

KONTROLLUTVALGET - ÅRSPLAN 2011 

 
 

Innstilling: 
Kontrollutvalgets årsplan for 2011 vedtas. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalgets årsplan for 2011 vedtas. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
  
8/11 

RENOVERING/OPPRUSTNING BERLEVÅG SKOLE 

 
 

Innstilling: 
Saken vedrørende renovering/opprustning av Berlevåg skole legges ”på vent” som 
følge av nye opplysninger som har fremkommet i saken. 
 
 

Behandling: 
Saken ble behandlet etter sak 3/11. 

Vedtak: 
Saken vedrørende renovering/opprustning av Berlevåg skole legges ”på vent” som 
følge av nye opplysninger som har fremkommet i saken. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
  


