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FOLKEVALGTOPPLÆRING 2011 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: 085   

Arkivsaksnr.: 11/715   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/11 Kommunestyret 27.10.2011 

 

Innstilling: 

Saken legges fram uten innstilling. 
 

 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Se vedlagte program 
 
 
 
Vedlegg: 
Program 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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BERLEVÅG KOMMUNE 
PROGRAM FOR GRUNNKURS I FOLKEVALGTOPPLÆRING  

2011  
 
TID: 
Torsdag 27.oktober 2011 
 
STED: 
Kommunestyresalen 
 
DELTAKERE: 
 Kommunestyret 
 1. vararepresentant for hvert parti/gruppe 
 Rådmannen og hans ledergruppe 
 
 

********* 
 
PROGRAM  
 
0900 Oppstart 
 
 
 
 
 
1. Innledning 

 Deltakerne ønskes velkommen – målsetting og forventninger til 
folkevalgtopplæringsprogrammet 

 Gjennomgang av program og opplegg for samlingen og dens formål 
 
v/ordfører og konsulent 

 
2. Forventninger om utøvelse av rollen som folkevalgt 

 Deltakerne presenterer seg (hvis nødvendig) 
 Forventninger og tanker om folkevalgtrollen og politisk arbeid – 2 nye 

folkevalgte gir uttrykk for forventninger, tro og tvil! - 2 erfarne (gjenvalgte) 
folkevalgte gir uttrykk for sine erfaringer og forventninger! 
(Inntil 5 minutter på hver) 

 
v/konsulenten 

 
3. Kommunen som institusjon – rollen som folkevalgt 

 Kommunens roller, oppgaver og plass i samfunnsstyringen 
 Folkevalgtrollene – arbeidsredskap for politiske arbeid og innflytelse 

 Ombudsrollen 
 Styringsrollen 
 Samfunnsutviklingsrollen 
 Arbeidsgiverrollen 

”Bli kjent med din rolle, din kommune og dine politiske og administrative 
“kollegaer……………………..” 
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Konsulenten innleder om grunnlag og prinsipper i samfunnsorganiseringen, 
samfunnsstyringen, kommuneloven og folkevalgtrollene, og de utfordringer, 
muligheter, innbyrdes motsetninger og mulige ”konflikter” som utøvelsen av 
folkevalgtrollene kan medføre 
 
Plenum: Spørsmålsrunde og debatt 

 
4. Hvordan er det politiske arbeidet organisert 

 Berlevåg kommunes politiske organisasjonsmodell – organenes roller, 
oppgaver og arbeidsformer: 

 Kommunestyret 
 Formannskapet 
 Adhoc-komiteer 
 Ordfører- og varaordførerrollen  

 
 Interkommunalt og regionalt samarbeid 
 Forholdet til fylkesmann og fylkeskommune 
v/ konsulenten  

 
Plenum: Spørsmålsrunde med debatt 
 

 
5. Den administrative organisasjons- og styringsmodellen 

 Rådmannsrollen 
 Enhetsorganiseringen - stabs- og støttefunksjonene sentralt på rådhuset 
 Myndighets-, rolle - og oppgavefordeling politikk – administrasjon 
 Delegering av myndighet til rådmannen – hva innebærer det å delegere og 

hva er konsekvensene for de folkevalgte, rådmannen og administrasjonen 
 De folkevalgtes kontakt med rådmannen og administrasjonen og muligheter 

for å gi, og innhente informasjon 
 Administrasjonens roller og oppgaver i folkevalgte organer 
v/konsulenten  

 
Plenum: Spørsmål og debatt 

 
1130  LUNSJ 
 
1130 PROGRAMMET FORTSETTER………………………….. 
 
 
6. Bli kjent med din kommune 
 
6.1. Hva er Berlevåg kommunes største: 

 Utfordringer 
 Muligheter 
 Trusler 
i den kommende valgperioden? 
 
Korte innledninger v/ordfører og rådmann 
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6.2.  Hva var det vi ville oppnå med utviklingen av styringsdialogen og 
styringsredskapene i forrige periode for å møte denne utviklingen? 

v/konsulenten 

 

6.3. Hvordan fungerer styringsredskapene og samordningen av dem 

 Kommuneplanen med overordnet arealplan som styringsredskap for å møte 
utviklingen - hvilke mål og strategier er utarbeidet for å møte utviklingen 

 Økonomiplan og årsbudsjett, regnskap og kontroll av måloppnåelse og 
resultat 

 Mål- og resultatstyring med bruk av målkartet som styringsredskap 
 

Innledning med informasjon, synspunkter og erfaringer  
v/ordfører og rådmann 
 
Plenumsdrøfting og debatt: 
 Hvilke utfordringer og oppgaver blir det særlig viktige å arbeide med politisk 

i den kommende perioden  
 Er styringsredskapene godt tilpasset for dette arbeidet? 

 
 
 
 
 
 
 
7. Hvem er våre innbyggere og brukere av kommunens tjenester  
 

Kort informasjon om, og status for: 
 Befolkningssammensetning og befolkningsutvikling (demografien) 
 Oversikt over de viktigste tjenesteområder og forvaltningsoppgaver med 

informasjon og en kort beskrivelse av: 
 Tjenestens innhold, omfang og grad av behovsdekning 
 Utfordringer og utviklingsbehov for tjenesten  

 
v/ rådmann og ledere fra administrasjonen 

 
 
8. Hvordan gjøre seg gjeldende som folkevalgt og få politisk innflytelse  
 

 Hvordan få en sak på ”dagsorden”, reise politisk debatt og gjøre seg 
gjeldende 

 Hvordan blir en ”sak” til – hvem kan ta initiativ og hvordan gjøres det 
 Rutiner og prosedyrer for administrasjonens initiativ, saksforberedelse og 

annet arbeids- og beslutningsgrunnlag for de folkevalgte 
 Den politiske ”saksbehandlingsprosessen” 
 Konsekvenser av gyldig fattede politiske vedtak  
 Grunngitte spørsmål og interpellasjoner, hvordan bruke disse redskapene  

 
”Oppdraget skal utføres………………….” 
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 Hva gjør du som folkevalgt hvis du får kjennskap til kritikkverdige forhold i 
administrasjonens/ansattes utøvelse av tjenestene? 

 Forholdet til media (avisene, lokalradio og TV) 
 Forholdet til innbyggerne – informasjon og utøvelse av ombudsrollen 
 Etiske krav og utfordringer i utøvelsen av folkevalgtrollen 

 
v/konsulenten 
 
Plenumsdrøfting – spørsmål og svar 
 

 
9. Oppsummering og avslutning av seminaret 

 Oppsummerende evaluering av samlingen 
 Bevaringspunkter 
 Forbedringspunkter 

 Orientering om opplæringsprogrammets videre tilbud og opplegg 
 

v/ordfører, rådmann og konsulent 
 

 
1630  PROGRAMSLUTT 
 

********* 
 

 1800 Møte i kommunestyret 
 ……………………………………………. 
 
 
Oslo, 17.10.2011 
 
Rolf Petter Bjørke 
UtviklingsPartner AS 
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REGULERINGSPLAN STORE MOLVIK - NY BEHANDLING 

 

 

Saksbehandler:  Robert Moan Arkiv: 142 L13   

Arkivsaksnr.: 08/1292   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/08 Planutvalget 07.05.2008 

4/08 Planutvalget 05.06.2008 

5/08 Planutvalget 01.09.2008 

6/08 Planutvalget 30.09.2008 

8/08 Planutvalget 25.11.2008 

7/08 Planutvalget 25.11.2008 

1/09 Planutvalget 26.03.2009 

2/09 Planutvalget 26.03.2009 

3/09 Planutvalget 26.03.2009 

4/09 Planutvalget 26.03.2009 

5/09 Planutvalget 26.03.2009 

6/09 Planutvalget 22.05.2009 

7/09 Planutvalget 22.05.2009 

8/09 Planutvalget 22.05.2009 

3/10 Formannskapet 26.01.2010 

4/10 Formannskapet 26.01.2010 

1/10 Kommunestyret 25.02.2010 

/ Kommunestyret  

35/10 Formannskapet 09.03.2010 

41/10 Formannskapet 13.04.2010 

16/10 Kommunestyret 22.04.2010 

32/10 Kommunestyret 17.06.2010 

114/10 Formannskapet 09.09.2010 

77/11 Formannskapet 18.10.2011 

32/11 Kommunestyret 27.10.2011 

 

Innstilling: 

1. Reguleringsplan for Store Molvik legges ut til offentlig ettersyn jfr plan- og 
bygningslovens § 27-1.  

2. Planutkastet vedtas med følgende endringer i planbestemmelsene: 

 Felles kjørespor til følgende hytter vil være gjeldende med dagens vedtak: 
o Felles kjørespor frem til E41 med parkering for eier og familie til hytte 

E40 
o Felles kjørespor for hyttene E10 til E19. 
o Felles kjørespor for hyttene E23 til E28, med parkering for eier og 

familie til hyttene E29, E30 og 31. 
o Felles kjørespor for hyttene N2, N3 og E36 med parkering for eier og 

familie til hytte E37. 

 Følgende formulering i retningslinjene til punkt 6.3 i planbestemmelsene tas 
ut av plandokumentet: 

o ”I vinterhalvåret kan felles trafikkområder benyttes av snøskuter”. 
3. I planforslaget er fylkesmannens innsigelse og anbefalinger imøtekommet, 

samt at fylkeskommunens vurderinger er ivaretatt. 
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Bakgrunn: 
Senvinteren 2009 ble forslag til reguleringsplan for Store Molvik lagt frem for politisk 
behandling i formannskapet. Her vises til behandling og vedtak nedenfor: 
 

Behandling/vedtak i Planutvalget den 26.03.2009 

 

Behandling: 

Terje Hansen foreslår følgende endring i Bestemmelser, pkt 6.2.1: 

Maksstørrelse hytte settes til 250 m2 BYA. Maksstørrelse uthus settes til 60 m2 BYA. Maksstørrelse alle 

bygninger settes til 250 m2 BYA. 

 

Vedtak: 

Framlagte forslag med endringer til reguleringsplan for Store Molvik legges ut til offentlig 
ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-1. Høringsfrist settes til mandag 4. mai 
2009. 

 
Resultat av høringen var en rekke innspill fra offentlige instanser samt 4 klager fra 
private interessenter, som samlet medførte at Berlevåg kommune besluttet å justere 
planforslaget og sende plandokumentene ut på ny offentlig høring. Her vises til 
vedtak i sammenheng med klagebehandlingen: 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.09.2010 

 

Vedtak: 

Reguleringsplan for Store Molvik legges ut til offentlig høring med følgende endringer: 
 
1. Ny felles adkomstveg fra parkeringsplass ved kommunal veg til hytte E41 tegnes inn på 
plankart. 
2. Bestemmelsenes pkt 6.3 Fellesområde felles adkomstveg og parkering gis følgende tillegg: 
Eier og familie til hyttene E1-E28, E32-E35 og E40 og E 41har rett til å bruke allerede 
opparbeidede kjørespor for adkomst. 
Enstemmig vedtatt 

 

Høringsrunden som ble gjennomført i etterkant av klagebehandlingen har medført at 
Berlevåg kommune har mottatt nye innspill fra både offentlige instanser og andre 
berørte av planarbeidet. Innspillene knytter seg til vedtak i klagebehandlingen hvor 
formannskapet besluttet å godkjenne at eier og familie til hyttene E1-E28, E32-E35, 
E40 og E41har rett til å bruke allerede opparbeidede kjørespor for adkomst. 
 
I fortsettelsen gis en oversikt over innspill som er innkommet: 
 

 Finnmark Fylkeskommune – motsetter seg at eksisterende kjørespor innarbeides i planen, 
da det opparbeidede sporet går gjennom et stort område med kulturminner med ID nr 47092 i 
Askeladden. Dette området ble detaljregistrert av Marianne Skandfer i forbindelse med 
prosjektet Kulturminner i arealplan Berlevåg 2003. Med bakgrunn i dette trekker vi vårt 
befaringsvarsel. 
 

 Fylkesmannen i Finnmark – Høringsuttalelse med innsigelse, her siteres:  
o ”Motorferdsel i utmark kan ikke reguleres gjennom bestemmelser til 

reguleringsplaner. På denne bakgrunn fremmer Fylkesmannen innsigelse mot 
forslag til ny planbestemmelse. Innsigelsen kan imøtekommes ved at foreslåtte 
planbestemmelse tas ut av planforslaget”. 

o Tilleggskommentar knyttet til kjøring med snøskuter, her siteres: 
”I retningslinjer til planen er det åpnet for at ”felles trafikkområder” kan benyttes av 
snøskuter om vinteren. Veg / kjørespor i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring 
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med bil, er som nevnt ovenfor å anse som utmark etter motorferdselloven. Det samme 
gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil. Dette innebærer at 
hytteeiere må ha dispensasjon fra motorferdselloven for å kjøre med snøskuter til 
hytter som ikke ligger i tilknytning til brøytet vei, eller dersom hytta ligger mer enn 300 
meter fra snøskuterløype. Motorferdsel i utmark kan ikke reguleres gjennom 
retningslinjer til reguleringsplaner. Retningslinjene kan villede hytteeierne til å tro at 
det kan kjøres til hyttene uten dispensasjon fra motorferdselloven. Fylkesmannen ber 

av den grunn kommunen om å ta retningslinjen ut av planen”. 
 

 Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark – Ingen merknader til planforslaget utover 
kommentarer knyttet til første høringsrunde. 
 

 Statens vegvesen – Ingen kommentarer til foreliggende endring i planforslaget. 
 

 Sametinget – Sametinget er fornøyd med at våre innspill vedrørende regulering av 
automatisk fredede kulturminner og kulturmiljø til spesialområder for bevaring av kulturminner 
er innarbeidet i planen. Sametinget har derfor ingen merknader til planforslaget. 

 

 Erling B Nilsen – Uttrykker i brev datert 22.09.10 et ønske om at det inntegnes kjørespor helt 
frem til E41 på plankartet. 

 

 Molvik hytteforening – forslag til endring, her siteres: 
o Tomt N1 benytter avkjøring til masseuttaket hvor blant annet hytteeiere henter 

drikkevann. 
o Uttalelse av administrasjonen, der man sier det skall bygges ny vei i det regulerte 

området til hyttene nr, E38-39, dette vil medføre store, stygge inngrep i naturen. To 
elver og myrlendt område må forseres. Dette mener hytteforeninga er unødvendig det 
er et kjørespor allerede i uregulert område til disse to hyttene. Det var i 
utgangspunktet 5 tomter i dette området og det var naturlig at disse var tilknyttet en 
vei for frembringelse av byggematerialer, og det som trenges til hyttene i fremtiden. Vi 
mener att det område der eksisterende vei til tomt E38-39 tas inn i reguleringsplanen, 
da dette sparer naturen for unødvendige inngrep. Dette er et fint friluftsområde med 
badevann og flotte strender som kan benyttes av flere til rekreasjon. 

o Vi ser av tomt nr. E36-37 ikke er nevnt i punkt 6.3? 
 
Vurdering: 
Rådmannen har gjennomført en ny administrativ vurdering av denne saken i lys av 
innspillene knyttet til klagebehandlingen som det vises til ovenfor. Rådmannen har 
forståelse for at eiere og brukere av hytteområdene i Store Molvik ønsker å lette 
tilgjengeligheten til egne hyttetomter, men av hensyn til fylkesmannens innsigelse til 
planforslaget, er anbefalingen at klagene ikke imøtekommes.  
 
Molvik hytteforening sine forslag til endringer av planforslaget (se sitat ovenfor) er gitt 
en grundig vurdering av Finnmark Fylkeskommune, og fylkeskommunens vurdering 
(gjengitt ovenfor) er at de motsetter seg at hytteforeningens forslag til kjørespor 
innarbeides i planen fordi dette sporet går gjennom et stort område med kulturminner. 
Konsekvensen av at hytteforeningens forslag innarbeides i planen, vil høyst 
sannsynlig være at også fylkeskommunen vil fremme innsigelse til planforslaget. 
 
 
 
 
Konklusjon 
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Rådmannens anbefaling er at bestemmelsen som gir grunnlag for fylkesmannens 
innsigelse tas ut av planbestemmelsene, samt at hytteforeningens forslag i lys av 
fylkeskommunens vurdering ikke imøtekommes. 
 
For øvrig vurderer rådmannen at Fylkesmannens anbefaling knyttet til retningslinjen 
”felles trafikkområder kan benyttes av snøskuter i vinterhalvåret” tas ut av 
planbestemmelsene, fordi disse kan være villedende og motivere til lovbrudd.  
 
Vedlegg:  Reguleringsplan med bestemmelser, 
  Høringsinnspill fra offentlige instanser og andre berørte 
 
 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK I BERLEVÅG SENTRUM / INDRE HAVN 

OG KONGSFJORD 

 

Saksbehandler:  Robert Moan Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 11/419   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/11 Formannskapet 18.10.2011 

33/11 Kommunestyret 27.10.2011 

 

Innstilling: 

 Berlevåg kommune innfører midlertidig dele- og byggeforbud i sammenheng 
med rullering av reguleringsplan for sentrum og indre havn, samt i forbindelse 
med utarbeidelse av områdeplan for Kongsfjord tettsted. 

 Vedtaket vil være gjeldende til ny plan for områdene er endelig godkjent. 

 Vedtaket gjennomføres i medhold av plan- og bygningsloven § 13-1. 
 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 18.10.2011 

Sak: PS  80/11 

  

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

 Berlevåg kommune innfører midlertidig dele- og byggeforbud i sammenheng 
med rullering av reguleringsplan for sentrum og indre havn, samt i forbindelse 
med utarbeidelse av områdeplan for Kongsfjord tettsted. 

 Vedtaket vil være gjeldende til ny plan for områdene er endelig godkjent. 

 Vedtaket gjennomføres i medhold av plan- og bygningsloven § 13-1. 
Enstemmig vedtatt  
 

Bakgrunn: 
Berlevåg kommune igangsatte sommeren 2011 arbeidet for å revidere 
reguleringsplan for Berlevåg sentrum og indre havn, samt utarbeidelse av 
områdeplan for Kongsfjord tettsted. 
 
I følge plan- og bygningsloven er det i slike sammenhenger hensiktsmessig å innføre 
midlertidig dele- og byggeforbud i planområdet. Dette for å unngå at eventuelle tiltak 
igangsettes i en periode hvor planområdet er gjenstand for endring / videreutvikling, 
og hvor oppstart av tiltak kan komme i konflikt med planarbeidet. 
 
Målsettingen for planarbeidet er at nye arealplaner for Berlevåg sentrum / indre havn 
og Kongsfjord skal ferdigstilles i løpet av våren 2012. 
 
 
 
 
Vurdering: 
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Rådmannen anbefaler at innstilling i saken følges, da dette er hensiktsmessig og vil 
forenkle arbeidet med de nevnte planene. 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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DETALJREGULERING POLAR BERLEVÅG KONGEKRABBE 

 

 

Saksbehandler:  Robert Moan Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 11/251   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

59/11 Formannskapet 22.06.2011 

82/11 Formannskapet 18.10.2011 

34/11 Kommunestyret 27.10.2011 

 

Innstilling: 

 Fremlagte forslag til ”Detaljplan – Endring av reguleringsplan for sentrum og 
indre havn – deler av industriområde 4 – 5”, godkjennes av formannskapet og 
videresendes for endelig behandling i kommunestyret jfr. plan- og 
bygningslovens § 27-2. 

 Vedtaket baserer seg på at planutkastet er justert i henhold til de innspill som 
er fremkommet i høringsperioden (22.06.11 – 23.08.11). 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 18.10.2011 

Sak: PS  82/11 

  

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

 Fremlagte forslag til ”Detaljplan – Endring av reguleringsplan for sentrum og 
indre havn – deler av industriområde 4 – 5”, godkjennes av formannskapet og 
videresendes for endelig behandling i kommunestyret jfr. plan- og 
bygningslovens § 27-2. 

 Vedtaket baserer seg på at planutkastet er justert i henhold til de innspill som 
er fremkommet i høringsperioden (22.06.11 – 23.08.11). 

 Enstemmig vedtatt 
 
Tidligere vedtak i formannskapet, datert 22.06.11 

 Fremlagte forslag til ”detaljregulering for deler av industriområde 4-5, Berlevåg 
indre havn” legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og 
bygningslovens §  27-1. 

 Nivå for murkronehøyde på fremtidig bebyggelse justeres til kote 250 for å 
sikre seg mot fremtidig havnivåstigning. 

 Høringsfrist settes til tirsdag 23. august 2011. 
 
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med Polar Berlevåg Kongekrabbes (PBK) planer om oppføring av en 
moderne fiskeindustrifabrikk i industriområde 4-5 i Berlevåg indre havn, igangsatte 
Berlevåg kommune i uke 15 planoppstart av detaljreguleringsarbeid for nevnte 
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område. Arbeidet er gjennomført av Rambøll, Alta i tett dialog med planansvarlig i 
Berlevåg kommune. 
 
Utgangspunktet for detaljreguleringsarbeidet er i hovedsak at PBL´s arealbehov i 
forbindelse med utbyggingen ikke samsvarer med gjeldende detaljreguleringsplan for 
Berlevåg sentrum og indre havn. Dette blant annet som følge av omlegging av 
internveier og endring / justering av tomteareal for næringseiendommene 11/839 og 
11/847. 
 
Vedlagt saksutredningen følger forslag til endelig planbeskrivelse, bestemmelser og 
retningslinjer for detaljreguleringsplan for deler av industriområde 4 og 5. Vedlagt er 
også reguleringsplankart, illustrasjonsplan og lengdeprofil kjørevei 1 og 2 i A-4 
format.  
 
I forbindelse med oppstart av planarbeidet ble alle berørte parter, grunneiere og 
offentlige instanser tilskrevet og invitert til å komme med innspill. En sammenfatning 
av innspillene kan leses i planbeskrivelsens kapittel 3.6. Innspillene fra 
planprosessens tidlige fase, la grunnlaget for planutkastet som ble lagt ut til offentlig 
høring.  
 
Offentlig høring 23.06.11- 23.08.11 
I lys av formannskapets vedtak i saken 22.06.11, er det på bakgrunn av invitasjon til 
offentlig høring, innkommet totalt 8 innspill fra følgende instanser; 
 

 Fylkesmannen i Finnmark (ingen merknader) 

 Norges vassdrags- og energiverk (NVE) (se kommentarer nedenfor) 

 Finnmark Fylkeskommune (ingen merknader) 

 Sametinget (ingen innvendinger) 

 Statens Vegvesen (se kommentarer nedenfor) 

 Kystverket (ingen innvendinger) 

 Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark (ingen innvendinger) 

 Mattilsynet (ingen innvendinger) 

 Kafé Velferden (muntlig innspill fra repr. for fiskarkvinnelaget). 
 
INNSPILL FRA NVE 
Norges vassdrags- og energiverk (NVE) gir følgende innspill til planforslaget, her 
siteres; 
 

”I henhold til NGU sløsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består omsøkte område av 
marin strandavsetning. I innspill til planoppstart ba NVE derfor om at fare for kvikkleireskred 
skulle utredes nærmere. Vi kan ikke se at dette er gjort. I vedlegg til planbeskrivelse (referat fra 
oppstartmøte) står det beskrevet at kommunen vurderer byggegrunnen i området som stabil 
og at det ikke er fare for utglidning. Området som fabrikken planlegges etablert ligger på en 
fylling etablert på fast fjell. Fyllingsmassenes beskaffenhet er uklar, og med tanke på setninger 
bør dette undersøkes nærmere i forbindelse med fundamenteringen av bygget”. 

 
Videre vises til følgende rekkefølgekrav i bestemmelsenes § 3,1 c): 
 

”Før det gis byggetillatelse til nye tiltak innenfor planområdet skal det fremlegges goeteknisk 
dokumentasjon som viser at det ikke foreligger fare for utglidning (kvikkleire).” 

 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/
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Avslutningsvis i innspillet står følgende; 
 

”I henhold til NVEs forvaltningspraksis vedrørende forebygging av skredulykker skal reell fare 
utredes før reguleringsplan kan godkjennes. Dersom dette ikke foreligger vil vi som hovedregel 
fremme innsigelse til planen. I dette tilfellet er det snakk om etablering på en allerede etablert 
fylling, med masser hentet fra godkjent masseuttak, samt at det i bestemmelsene stilles krav 
om geoteknisk dokumentasjon før byggetillatelse kan gis. Vi velger derfor i dette tilfellet å ikke 
fremme innsigelse til planen. Vi anbefaler likevel at en geoteknisk vurdering for 
planområdet bør foreligge før planen vedtas. Dette for å få en mer forutsigbar prosess og 
for å få en oversikt over områdestabiliteten, både med tanke på ny og eksisterende 
bebyggelse”. 

 
 
Administrasjonens kommentar: 
I etterkant av at planforslaget var sendt ut på høring, ble administrasjonen gjort kjent 
med at tilstøtende områder har gjennomgått geotekniske undersøkelser i forbindelse 
med bygging av ny kai rundt årtusenskiftet. Industriområde 4-5 har derimot ikke vært 
gjenstand for en geoteknisk undersøkelse. 
 
På denne bakgrunn besluttet rådmannen å bestille en geoteknisk vurdering av 
planområdet, hvor tidligere undersøkelse fra konsulentfirma GeoVest ble benyttet 
som bakgrunnsmateriale. For øvrig er Sweco´s vurdering basert på prøvegravinger 
gjennomført sommeren 2011, kart over sjøbunn fra 1997 og prosjekteringstegninger 
for kaiutbyggingen ved årtusenskiftet. 
 
Konklusjonene fra Sweco avd Narvik, som ble engasjert i denne sammenheng, er at 
det ikke er fare for utglidning innenfor omtalte industriområde i Berlevåg kommune. 
Her siteres fra rapport; 
 

”Stabilitet 
  
Ved stabilitetsberegninger har parametre fra Tabell 1 blitt bruket. 
 
Tabell 1, materialparametre ved stabilitetsberegning. 

Material Tyngdetetthet [kN/m³] Friksjonsvinkel [´] C  [kPa] 

Fyll stein/sand 20 42 - 

Løse masser 19 - 10 

Faste masser 18 36 - 

 
Last fra fabrikken er antatt 20 kPa jevnt fordelt last, avstand mellom fabrikk og skråningstopp 5 
m. 
 
Utførte stabilitetsberegninger med disse inndata viser tilstrekkelig sikkerhet mot utglidning 
(sikkerhetsfaktor > 1,4)”. 

 
 
INNSPILL FRA STATENS VEGVESEN 
Statens vegvesen har gitt følgende merknader til planforslaget, her siteres; 

 
”Vi viser til høringsbrev mottatt her 22.06.11. Vi viser videre til samtaler der det blir påpekt at 
høringsforslaget innebar en avkjørsel fra fylkesvei 890 med stigningsforhold på ca 10 %, og at 
dette ikke kunne aksepteres av Statens vegvesen. 
 
Etter dette er det utarbeidet nye profiler (av Berlevåg kommune v/ Rambøll, Alta) som viser et 
stigningsforhold på under 5 %, og under 3 % ved påkjørselsrampe. Dette er innenfor de krav 
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som Statens Vegvesen setter for avkjørsler. Vi forutsetter at dette innarbeides i det planforslag 
som legges frem for endelig behandling. 
 
Før øvrig har vi følgende merknader: 

 Det må påses at det er satt av tilstrekkelig areal slik at skråningsutslag ikke blir 
brattere enn 1:6, jfr. Håndbok 231 Rekkverk, pkt 2.7 – påkjørselsfarlig sidehinder. 

 Ut fra bestemmelsene pkt 5.1.1 skal kjørevegene være offentlige. Det betyr at trafikk 
på fylkesvei 890 vil ha vikeplikt etter høyreregelen. Siktforholdene i området er gode. 
Det ser imidlertid ut som om sikttrekantene i plankartet er utformet i forhold til 
forkjørsregulerte kryss (Håndbok 017 Veg- og gateutforming side 122, figur C.32) 
mens korrekt utforming skal være i henhold til uregulert kryss (hvor høyreregelen 
gjelder), jfr. figur C.31. Vi ber om at disse justeres.” 

 
Administrasjonens kommentar: 
Planrådgiver har i løpet av planprosessen opprettholdt en tett dialog med Statens 
Vegvesen. Kravene som stilles i innspillet, er således fortløpende fulgt opp og 
korrigert i plandokumentene i samarbeid med Rambøll, Alta.  
 
Kravene fra vegvesenet innebærer imidlertid at byggingen av en ny veitrasé kan bli 
noe mer kostnadskrevende enn først antatt. Dette skyldes at veitraseen må løftes 
høyere opp mer eller mindre hele strekningen ned mot kaiområdet i Berlevåg indre 
havn. Bakgrunn for dette kravet fra vegvesenet, er å forhindre at innkjøringen til 
fylkesvei 890 ikke blir for bratt, og således utfordrende for både personbiler og større 
kjøretøy spesielt på vinterstid. 
 
Innspill fra fiskarkvinnelaget: 
Her vises til muntlig innspill fra eierne av ”Kafé Velferden”, som har forespurt 
Berlevåg kommune om å tilrettelegge for grøntareal på eiendommens vestlige side. 
Dette som en kompensasjon for at rettighetshaverne mister tomteareal på 
eiendommens nordlige side i tilknytning til reguleringsendringen.  
 
Tilrettelegging for grøntareal på Kafé Velferdens vestlige side er en uproblematisk 
sak, da dette kan gjøres i sammenheng med at avkjøringen skal flyttes og at gammel 
trasé da kreves kuttet av og sådd igjen. Dette arbeidet kan da ”bakes inn” sammen 
med arbeidet for å anlegge ny veitrasé til havna. 
 
Oppsummering: 
Planfaglig ansvarlig i Berlevåg kommune vurderer at planforslaget som fremlegges til 
politisk behandling, har håndtert innspill og krav til justeringer i henhold til plan- og 
bygningsloven. Dette innebærer at de forhold som er kommentert ovenfor i 
saksutredningen er innarbeidet i planforslagets ”Bestemmelser og retningslinjer”. 
 
Vurdering: 
Rådmannens vurdering er at tilrettelegging for etablering av ny fiskeindustrifabrikk er 
positivt for fiskerinæringen og lokalsamfunnet i Berlevåg. Videre er vurderingene at 
virkningene av planen ikke medfører vesentlige ulemper for berørte næringsutøvere 
og  
innbyggere.  
 
I forbindelse med planprosessen har kommunen vært bevisst på å imøtekomme 
tilstøtende grunneiere / festere til nabotomtene. Her kan nevnes at kommunen i 
dagens planforslag tildeler rettighetshavere sør for reguleringsområdet et utvidet 
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tomteareal henholdsvis vest (gnr 11/839) og øst (gnr 11/847) for egne eiendommer. 
Videre må nevnes at noen eiendommer vil berøres av PBKs utbyggingsplaner ved at 
de vil få redusert utsikt mot Berlevåg indre havn. Denne typen begrensinger er det 
ikke mulig for kommunen å forhindre, da økt industriaktivitet og potensialet for nye 
arbeidsplasser vurderes viktigere i et overordnet perspektiv. 
 
Rådmannen anbefaler at gjeldende planforslag godkjennes og legges frem til endelig 
behandling for kommunestyret. 
 
Vedlegg:  Planbeskrivelse  
  Bestemmelser og retningslinjer 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann



  Sak  35/11 

 

Side 18 av 27   

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: U63   

Arkivsaksnr.: 11/474   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/11 Formannskapet 18.10.2011 

35/11 Kommunestyret 27.10.2011 

 

Innstilling: 

Søknad fra Chavida Pitpan om serveringsbevilling innvilges som omsøkt.  
 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 18.10.2011 

Sak: PS  83/11 

  

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

Søknad fra Chavida Pitpan om serveringsbevilling innvilges som omsøkt.  
Enstemmig vedtatt 
 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Chavida Pitpan har i søknad av 28.06..2011 søkt om serveringsbevilling som daglig 
leder av nytt serveringssted, ”Chavida’s”.  
 
I henhold til serveringsloven § 3 skal serveringsbevilling gis dersom følgende krav er 
oppfylt: 

- Serveringsstedet skal ha en daglig leder. Daglig leder må være myndig 
- Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve. 
- Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på 

virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, 
skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot 
diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i 
første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning 
på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted. 

 
Søkeren har gjennomført etablererprøve og de øvrige kravene er oppfylt 
(skatteattester og vandelsattest). Som det framgår av kravene gjengitt ovenfor skal 
serveringsbevilling da gis. Slike søknader er ikke gjenstand for en skjønnsmessig 
vurdering. 
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Serveringen skal foregå på Husmorstua i Prestegårdsgata 16. Mattilsynet har etter 
befaring muntlig opplyst at de ikke har innvendinger mot at lokalene benyttes til slik 
virksomhet. 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad med bilag 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENTET - SERVERINGSLOVEN 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: 044 U63 &00  

Arkivsaksnr.: 11/716   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/11 Kommunestyret 27.10.2011 

 

Innstilling: 

Delegeringsreglementet endres slik: 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om serveringsbevilling i 
henhold til serveringsloven § 3. 
 

 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
I henhold til serveringsloven § 3 skal serveringsbevilling gis dersom følgende krav er 
oppfylt: 

- Serveringsstedet skal ha en daglig leder. Daglig leder må være myndig 
- Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve. 
- Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på 

virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, 
skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot 
diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i 
første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning 
på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted. 

 
Vurdering: 
I lovens § 3 heter det at serveringsbevilling skal gis når kravene i §§ 4 til 6 er oppfylt. 
Søknaden er således ikke gjenstand for skjønnsmessig vurdering. Rådmannen vil 
derfor foreslå at avgjørelsesmyndigheten i slike saker delegeres til rådmannen. 
 
Vedlegg: 
Utdrag av serveringsloven (§§ 3 – 7) 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
Rådmann 
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Kapittel 2. Tillatelse til å etablere serveringssted  

§ 3. Bevilling  

       Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av 
kommunen.  

       Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6, jf § 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av 
politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning 
serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen.  

       Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i §§ 3 og 5 oppfylles innen en nærmere 
fastsatt tidsfrist.  

§ 4. Daglig leder  

       Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av 
serveringsstedet. Daglig leder må være myndig.  

§ 5. Krav om etablererprøve  

       Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve.  

       Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innholdet i og gjennomføringen av 
etablererprøven, samt om kommunens adgang til å kreve gebyr for prøveavleggelsen.  

§ 6. Krav til vandel  

       Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha 
utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, 
regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. 
Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på 
en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.  

       Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av selskap som driver virksomheten eller 
som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig 
innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten.  

       Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det ikke tas 
hensyn til forhold som er eldre enn fem år.  

§ 7. Konsolidering av eierandeler  

       I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, regnes vedkommendes 
eierandeler eller stemmer sammen med eierandeler eller stemmer som tilhører følgende personer:  

1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,  

2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje samt søsken,  

3) ektefelle til person som nevnt i nr. 2 eller person som bor i ekteskapslignende forhold sammen 
med person som nevnt i nr. 2.  
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KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2012-2015 

 

 

Saksbehandler:  Vibeke Richardsen Arkiv: 145   

Arkivsaksnr.: 11/327   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/11 Kommunestyret 12.05.2011 

76/11 Formannskapet 18.10.2011 

37/11 Kommunestyret 27.10.2011 

 

Innstilling: 

Saken legges fram uten innstilling 
 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtedato: 12.05.2011 

Sak: PS  15/11 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

Rådmannen orienterte 

 

Vedtak: 

Kommunestyret drøftet saken uten å fatte vedtak. 
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 18.10.2011 

Sak: PS  76/11 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

Saken ble drøftet uten at det ble fattet vedtak. 
 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Målsetningen med konsekvensjustert budsjett er å danne et grunnlag for politisk 
beslutning om den videre budsjettprosessen, inkludert politiske bestillinger av 
tiltaksutredninger.  
 
Konsekvensjustert budsjett dvs. framskriving av årets budsjett til neste år gitt samme 
aktivitetsnivå som i år. Budsjettet skal korrigeres for:  
 

 lønnsøkninger 

 prisendringer 

 helårseffekter av vedtak 
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 eventuelle feilbudsjetteringer 

 forventede inntekter etter Kommuneproposisjonen  
 
 
Kommunens rammebetingelser: 
Kommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over 
statsbudsjettet og gebyrer (brukerbetalinger). Bevilgninger over statsbudsjettet gis 
dels som rammetilskudd, og dels som øremerkede tilskudd. Skatteinntektene og 
rammetilskuddet fra staten omtales som frie midler, ettersom kommunene selv kan 
disponere disse midlene fritt så lenge lovpålagte oppgaver gjennomføres på en 
forsvarlig måte. Øremerkede tilskudd er bundet til særskilte formål.  
 
I statsbudsjettet for 2012 legger regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens 
samlede inntekter på 5 milliarder kroner, tilsvarende 1,4 prosent. Av veksten er 3,75 
milliarder kroner frie inntekter, tilsvarende en realvekst på 1,3 prosent. Veksten er 
regnet fra anslått inntektsnivå i 2011 i Revidert nasjonalbudsjett 2011. 
 
Anslag på de frie inntektene for Berlevåg kommune i 2012 er 80 millioner kroner. Det 
er en vekst fra 2011 til 2012 på 1,4 mill kroner (1,9 %) sammenlignet med revidert 
nasjonalbudsjett. Den reelle endring i forhold til 2011 er på -1,6 prosent. 
Finnmarkskommunene har lavere vekst enn resten av landet. En av årsakene til dette 
er nedgang i folketallet. Folketallet er den viktigste faktoren i beregningen av 
rammeoverføringer.  
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i folketallet de siste årene for Berlevåg kommune: 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

0-5 år 83 76 78 73 70 56 57 
6-15 år 144 141 128 135 143 126 112 
16-66 år 721 703 688 667 662 667 668 
67-79 år 125 125 131 140 133 138 124 
80-89 år 49 51 51 50 48 43 53 
Over 90 år 11 8 10 12 11 10 10 

Sum  1 133 1 104 1 086 1 077 1 067 1 040  1 024 

Innbyggertallet for 2011 er folketall per 1.7.2011. Dette er innbyggertallet som 
benyttes ved beregning av innbyggertilskudd og utgiftsutjevningen. 
 
Følgende faktorer er lagt inn i det konsekvensjusterte budsjettet:  
Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2011 og i økonomiplanperioden 
framkommer i tabellen nedenfor. Ved beregningen av rammetilskuddet er KS’ 
beregningsmodell benyttet.  
 

(1000 kr) 2011 2012 2013 2014 2015 

Rammetilskudd 55 868  57 615 57 300 56 995  56 683 
Netto 
inntektsutjevning 

4 669 4 815 4 815 4 815 4 815 

Skatt på inntekt og 
formue 

17 026 17 553 17 553 17 553 17 553 

 77 563 79 983 79 668 79 363 79 051 

 
Lønnsvekst 
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Det er budsjettert med 4 % lønnsvekst i 2012.  På bakgrunn av årets lønnsoppgjør og 
informasjon som er kommet i ettertid samt utsiktene for den økonomiske utviklingen 
framover, anslår Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene den 
gjennomsnittlige lønnsveksten til 4 % for 2012.  
 
Premieprognose pensjon 2012 
Kommunen får store utfordringer i økonomien som følge av store økninger i 
pensjonspremien. Økningen i premien skyldes: 
 

 Endring i grunnlagsrente. Finanstilsynet har bestemt at grunnlagsrenten skal 
settes ned fra 3 % - 2,5 % som følge av lavt rentenivå i Norge.  

 Høyt lønns- og trygdeoppgjør i 2012 

 Uro i finansmarkedet som fører til at avkastningen blir lavere enn tidligere 
forventet.  

 
På bakgrunn av dette har KLP estimert en totalt forfalt premie på sykepleierne og 
fellesordningen på 9,7 mill kroner i 2012. Det er en økning på 3,8 mill kroner 
sammenlignet med 2011. I tillegg har SPK estimert en totalt forfalt premie til Statens 
pensjonskasse på 1,4 mill kroner.   
 
Totalt regnskapsført kostnad for KLP er estimert til 6,3 mill kroner.   
 
Det er viktig å skille mellom på den ene siden forfalt premie som har en 
likviditetsmessig effekt pensjonskostnadene som har resultateffekt. Premien og 
pensjonskostnaden beregnes noe forskjellig og differansen kalles premieavvik.   
 
Premieavviket er en del av pensjonskostnadene. Dette innebærer at uforutsette 
reduksjoner eller økninger i premien kun får resultateffekt året etter avviket oppstår.  
 
Det er i budsjettet for 2012 budsjettert med 10 millioner i pensjonsutgifter. Dette skal 
dekke både reguleringspremie og pensjonspremie både til KLP og SPK. Det 
presiseres at utgiftene til reguleringspremie avhenger blant annet framtidige 
lønnsoppgjør, utvikling i folketrygdens grunnbeløp, samt forventet avkastning i 
finansmarkedet. Det knytter seg derfor usikkerhet rundt anslaget.  
 
Andre inntekter: 

 Salg av konsesjonskraft står fremdeles på kr 500.000 (uendret fra 2011 
budsjettet). Det vil ikke bli kjent før november hva konsesjonskraften blir solgt 
for på auksjon. Administrasjonen vil justere budsjettet når salgsinntekten blir 
kjent. Inntekten fra salget blir fortløpende satt av på utviklingsfondet. 

 

 Aksjeutbytte fra Varanger Kraft ligger inne med kr 2 000 000 
 

 Som følge av at det foreløpig er budsjettert med investeringer, er ikke 
momsrefusjon på investeringer lagt inn i budsjettet med mer enn 2 mill kroner. 
Budsjettet vil bli justert når investeringsbudsjettet er klart.  
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Etter å ha justert budsjettet med disse faktorene får kommunen følgende konsekvensjustert budsjett:  

  Regnskap Budsjett  Budsjett  Budsjett  Budsjett  Budsjett 

Hovedoversikt DRIFT for Berlevåg 

kommunen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brukerbetalinger -3 719 000 -4 080 000 -3 867 000 -3 867 000 -3 867 000 -3 867 000 

Andre salgs- og leieinntekter -9 606 000 -8 964 000 -8 887 000 -8 887 000 -8 887 000 -8 887 000 

Overføringer med krav til motytelse -17 528 000 -14 967 000 -9 522 000 -9 522 000 -9 522 000 -9 522 000 

Rammetilskudd -53 493 000 -60 371 000 -62 447 000 -62 147 000 -61 847 000 -61 547 000 

Andre statlige overføringer -1 134 000 -272 000 -272 000 -272 000 -272 000 -272 000 

Andre overføringer -747 000 -570 000 -545 000 -545 000 -545 000 -545 000 

Skatt på inntekt og formue -18 417 000 -17 129 000 -17 553 000 -17 553 000 -17 553 000 -17 553 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -104 644 000 -106 352 000 -103 093 000 -102 793 000 -102 493 000 -102 193 000 

Lønnsutgifter 58 632 000 57 746 000 61 662 000 63 069 000 64 518 000 66 011 000 

Sosiale utgifter 5 946 000 7 252 000 10 483 000 10 483 000 10 483 000 10 483 000 

Kjøp av varer og tj som inngår i komm tj.prod 22 332 000 21 245 000 21 335 000 20 685 000 20 685 000 20 685 000 

Kjøp av varer og tj som erstatter komm tjprod 5 858 000 4 616 000 4 416 000 4 416 000 4 416 000 4 416 000 

Overføringer 9 880 000 6 037 000 6 462 000 6 462 000 6 462 000 6 462 000 

Avskrivninger 4 756 000 0 0 0 0 0 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 107 403 000 96 896 000 104 357 000 105 114 000 106 563 000 108 056 000 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 2 759 000 -9 456 000 1 264 000 2 321 000 4 071 000 5 863 000 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -3 544 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 

Mottatte avdrag på utlån -154 000 -22 000 -72 000 -72 000 -72 000 -72 000 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -3 698 000 -2 912 000 -2 962 000 -2 962 000 -2 962 000 -2 962 000 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg 1 054 000 2 725 000 2 725 000 2 725 000 2 725 000 2 725 000 

Avdragsutgifter 2 689 000 3 861 000 3 861 000 3 861 000 3 861 000 3 861 000 

Utlån 2 045 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 5 788 000 6 736 000 6 736 000 6 736 000 6 736 000 6 736 000 

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 2 090 000 3 824 000 3 774 000 3 774 000 3 774 000 3 774 000 

Motpost avskrivninger -4 756 000 0 0 0 0 0 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 94 000 -5 632 000 5 038 000 6 096 000 7 845 000 9 638 000 

Bruk av tidl års regnskapsm mindreforbruk -1 102 000 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -3 578 000 -270 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Bruk av bundne fond -1 923 000 -1 639 000 -1 689 000 -1 689 000 -1 689 000 -1 689 000 

Bruk av likviditesreserve 0 0 0 0 0 0 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -6 602 000 -1 909 000 -1 889 000 -1 889 000 -1 889 000 -1 889 000 

Overført til investeringsregnskapet 650 000 2 881 000 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 2 300 000 4 570 000 622 000 622 000 622 000 622 000 

Avsetninger til bundne fond 2 716 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0 

SUM AVSETNINGER (K) 5 666 000 7 541 000 712 000 712 000 712 000 712 000 

REGNSKAPSMESSIG MER- 

MINDREFORBRUK  -842 000 0 3 861 000 4 918 000 6 667 000 8 460 000 

 

 

Tabellen viser at ved å videreføre dagens drift vil budsjettet være i ubalanse allerede fra 2012. Brutto 

driftsresultat er på -1,2 mill kroner i 2012. Det vil si at sum driftsinntekter ikke er høy nok til å finansiere den 
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daglige driften. Brutto driftsresultat gir uttrykk for kommunens evne til å betjene gjeld samt mulighet for å 

avsette til fond. Driftsbudsjettet ovenfor gir følgende rammer til resultatenhetene: 

Budsjettskjema 1B: Regnskap  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

Resultatenheter: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Politisk virksomhet  1 812 000 1 531 000 1 699 000 1 699 000 1 699 000 1 699 000 

Sentraladministrasjon  9 472 000 8 914 000 9 749 000 9 935 000 10 128 000 10 325 000 

Fellesutgifter  3 278 000 3 752 000 3 768 000 3 776 000 3 784 000 3 793 000 

Prosjekt Sentraladministrasjon  553 000 0 0 0 0 0 

Adm. Skoler/barnehager/kultur  7 000 0 0 0 0 0 

Undervisning  11 982 000 13 670 000 15 049 000 15 358 000 15 676 000 16 004 000 

Barnehage  -62 000 3 716 000 4 165 000 4 280 000 4 398 000 4 520 000 

Kultur  1 045 000 875 000 862 000 874 000 885 000 897 000 

Prosjekt Undervisning  157 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 

Prosjekt Kultur  510 000 500 000 494 000 494 000 494 000 494 000 

Familiesenteret  5 253 000 6 391 000 8 005 000 8 121 000 8 241 000 8 365 000 

Primærhelsetjenesten  5 365 000 4 685 000 5 084 000 5 187 000 5 293 000 5 402 000 

Pleie og omsorg  15 851 000 15 355 000 16 032 000 16 358 000 16 694 000 17 039 000 

NAV  2 025 000 2 767 000 3 162 000 3 175 000 3 188 000 3 202 000 

Prosjekt helse  170 000 10 000 0 0 0 0 

Drift administrasjon  956 000 797 000 851 000 867 000 882 000 898 000 

Beredskap  1 298 000 1 453 000 1 421 000 1 421 000 1 421 000 1 421 000 

Vann/avløp/renovasjon  -4 408 000 -4 773 000 -4 748 000 -4 741 000 -4 734 000 -4 727 000 

Kommunale bygg  7 710 000 7 972 000 9 002 000 9 120 000 9 241 000 9 367 000 

Driftsområder  2 020 000 1 764 000 2 266 000 2 302 000 2 339 000 2 377 000 

Veger/gatelys  2 077 000 2 263 000 2 263 000 2 263 000 2 263 000 2 263 000 

Prosjekt Drift  0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Utvikling  576 000 498 000 745 000 760 000 775 000 791 000 

Plan  470 000 556 000 606 000 620 000 634 000 649 000 

Teknisk rådgivning  925 000 54 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Prosjekt Utvikling  1 023 000 809 000 1 049 000 415 000 430 000 446 000 

Prosjekt Plan  50 000 525 000 525 000 525 000 525 000 525 000 

SKATT, RAMMETILSKUDD  -70 116 000 -74 143 000 -78 288 000 -77 988 000 -77 688 000 -77 388 000 

 

 De politiske føringene vil bli styrende for hvor innsparingene må komme.  
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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