
 
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 

 

Til stede på møtet 

Medlemmer: Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Jarmo 
Finnestrand, Vidar Efraimsen, Sylvia Radloff Snijders, Kjell 
Richardsen, Janne Andreassen, Rolf Laupstad, Beate 
Olsen, Helene Fredriksen 

Forfall: Frank Arne Hansen, Hege Mathisen, Jan Andersen 

Varamedlemmer: Trond Are Lund, Oddbjørn Skancke, Frank Tore Nygård 

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

 

Innkalling: Ingen merknader til innkalling. 

Merknader: Arbeiderpartiet v/Rolf Laupstad anmodet om at sak 43/11 
ble tatt opp til ny behandling i møtet. 
Saken ble avvist av ordfører i medhold av kommuneloven  
§ 34 nr.1. 

Behandlede saker:   

 

Underskrifter: 

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

Karsten Schanche Rolf Laupstad Trond Are Lund 
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48/11 

RULLERING AV KOMMUNEDELPLANEN - ANLEGG OG FRILUFTSLIV 2010-2013 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyrets vurdering er at kommunedelplan for anlegg og friluftsliv 2010-2013, 
med justert handlingsplan for 2012 godkjennes. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Kommunestyrets vurdering er at kommunedelplan for anlegg og friluftsliv 2010-2013, 
med justert handlingsplan for 2012 godkjennes. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
49/11 

SØKNAD OM MIDLER TIL "KVITBRAKKA" 

 
 

Rådmannens innstilling: 
På bakgrunn av Berlevåg kommunes økonomiske situasjon finner kommunestyret 
ikke å kunne innvilge søknaden om tilskudd til opprustning av ”Kvitbrakka”. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
På bakgrunn av Berlevåg kommunes økonomiske situasjon finner kommunestyret 
ikke å kunne innvilge søknaden om tilskudd til opprustning av ”Kvitbrakka”. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
  
50/11 

REGELVERK FOR UTLEIE AV BERLEVÅG SAMFUNNSHUS 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Punkt 5 i regelverket for utleie av Berlevåg samfunnshus endres og gis følgende 
ordlyd: 
 
Etter bruk av lokalene skalleietaker samle alt av avfall i søppelsekker og bære disse 
ut i søppelkassen. Bordene og gulvene skal vaskes. Stoler skal stables med 7 i 
høyden og bordene skal slås sammen og settes bort. Når leietaker bruker kjøkkenet, 
skal alt brukt utstyr gjøres rent og settes på plass. Kokested, arbeidsbenker og 
oppvaskbenker skal ryddes og vaskes. 
 



 

 

Alt fremmed utstyr skal fjernes fra kjøkken og øvrige lokaler. 
 
Lokalene skal være ryddet senest kl. 1600 på søndager etter at det har vært 
tilstelning på lørdagskvelder. 
 
Hvis leietaker unnlater å utføre arbeidet som er bestemt i punkt 5, slik at kommunen 
påføres ekstra lønnsutgifter, skal disse dekkes av leietaker. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Punkt 5 i regelverket for utleie av Berlevåg samfunnshus endres og gis følgende 
ordlyd: 
 
Etter bruk av lokalene skalleietaker samle alt av avfall i søppelsekker og bære disse 
ut i søppelkassen. Bordene og gulvene skal vaskes. Stoler skal stables med 7 i 
høyden og bordene skal slås sammen og settes bort. Når leietaker bruker kjøkkenet, 
skal alt brukt utstyr gjøres rent og settes på plass. Kokested, arbeidsbenker og 
oppvaskbenker skal ryddes og vaskes. 
 
Alt fremmed utstyr skal fjernes fra kjøkken og øvrige lokaler. 
 
Lokalene skal være ryddet senest kl. 1600 på søndager etter at det har vært 
tilstelning på lørdagskvelder. 
 
Hvis leietaker unnlater å utføre arbeidet som er bestemt i punkt 5, slik at kommunen 
påføres ekstra lønnsutgifter, skal disse dekkes av leietaker. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
  
51/11 

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HAVN - NY HANDLINGSPLAN FOR 2012 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Strategiplan med ny handlingsplan havn for 2012 vedtas 
 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Strategiplan med ny handlingsplan havn for 2012 vedtas 
Enstemmig vedtatt 
 
 
  
 



 

 

52/11 

TILBUD - PROSESSLØP FOR HAVNEUTVIKLING I BERLEVÅG KOMMUNE 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Prosjektet vedr. utredning/prosjektering av havneutvikling gjennomføres slik det 
framgår av saksutredning og tilbud fra FAVEO Prosjektledelse AS. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Prosjektet vedr. utredning/prosjektering av havneutvikling gjennomføres slik det 
framgår av saksutredning og tilbud fra FAVEO Prosjektledelse AS. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
53/11 

ØKONOMIPLAN HAVN 2012-2015 

 
 

Rådmannens innstilling: 

 Fremlagte forslag til økonomiplan for havnekassa 2012 – 2015 vdtas. 

 Havnestyret vil i kommende periode arbeide aktivt for å bidra til å styrke 
havnekassens økonomi, for derigjennom å tilrettelegge for en positiv utvikling 
av havnene i Berlevåg kommune. 

 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 

 Fremlagte forslag til økonomiplan for havnekassa 2012 – 2015 vdtas. 

 Havnestyret vil i kommende periode arbeide aktivt for å bidra til å styrke 
havnekassens økonomi, for derigjennom å tilrettelegge for en positiv utvikling 
av havnene i Berlevåg kommune. 

 
 
  
54/11 

BUDSJETTREGULERING 2-2011 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering 2 finansieres delvis ved bruk av interne budsjettreguleringer som 
foreslått i saken. Resterende, kr 830 000, finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
 
 
 
 



 

 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Budsjettregulering 2 finansieres delvis ved bruk av interne budsjettreguleringer som 
foreslått i saken. Resterende, kr 830 000, finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
  
55/11 

ÅRSBUDSJETT 2012 OG  ØKONOMIPLAN 2012-2015 - VAR-GEBYRER 

 
 

Rådmannens innstilling: 
VAR-gebyrene for 2012 fastsettes slik det framgår av saksutredningen. 
 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
VAR-gebyrene for 2012 fastsettes slik det framgår av saksutredningen. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
  
56/11 

ÅRSBUDSJETT 2012 OG  ØKONOMIPLAN 2012-2015 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Det vedlagte forslag til økonomiplan 2012-2015 fastsettes som det fremgår av eget 
dokument. Økonomiplan 2012-2015 gir rammer for drift og investeringer i 
årsbudsjettet for 2012. 
 
Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet: 
 

 Skatteanslaget settes til kr 17 553 000 i hele planperioden. Skattøren for 
forskuddspliktige settes til 11,6 % for 2012.  

 Godtgjørelse for ordfører settes til kr 638 000 for 2012. 

 Godtgjørelse for varaordfører for 2012 settes til kr 53 000 og inkluderer tapt 
arbeidsfortjeneste ved funksjon som ordfører.  

 Opptak av lån i planperioden: 
 

 2012 2013 2014 2015 

Låneopptak 4 363 000 4 013 000 4 626 000 6 451 000 

Løpetid 20 år 20 år 20 år 20 år 

 



 

 

Låneopptakene settes til en løpetid på 20 år i hht. investeringsbudsjettet. 
Økonomiske kriterier legges til grunn for valg av finansieringsinstitusjon, og 
rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket.  
 
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra ordfører: 
Nytt kulepunkt: 

 Saldo pr. 31.12.2011i Utviklingsfondet overføres til Egenkapitalfondet. 
 
Forslag fra Høyre og FrP v/Vidar Efraimsen: 
Nytt kulepunkt: 

 Tilskuddet til Berlevågingen og Hagelaget tas inn igjen i budsjettet.  Inndekning 
ved å redusere renteutgiftene for 2012. 

 

Vedtak: 
Det vedlagte forslag til økonomiplan 2012-2015 fastsettes som det fremgår av eget 
dokument. Økonomiplan 2012-2015 gir rammer for drift og investeringer i 
årsbudsjettet for 2012. 
 
Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet: 
 

 Skatteanslaget settes til kr 17 553 000 i hele planperioden. Skattøren for 
forskuddspliktige settes til 11,6 % for 2012.  

 Godtgjørelse for ordfører settes til kr 638 000 for 2012. 

 Godtgjørelse for varaordfører for 2012 settes til kr 53 000 og inkluderer tapt 
arbeidsfortjeneste ved funksjon som ordfører.  

 Saldo pr. 31.12.2011i Utviklingsfondet overføres til Egenkapitalfondet. 

 Tilskuddet til Berlevågingen og Hagelaget tas inn igjen i budsjettet.  Inndekning 
ved å redusere renteutgiftene for 2012. 

 

 Opptak av lån i planperioden: 
 

 2012 2013 2014 2015 

Låneopptak 4 363 000 4 013 000 4 626 000 6 451 000 

Løpetid 20 år 20 år 20 år 20 år 

 
Låneopptakene settes til en løpetid på 20 år i hht. investeringsbudsjettet. 
Økonomiske kriterier legges til grunn for valg av finansieringsinstitusjon, og 
rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket.  
 
Det ble votert over hvert enkelt punkt i innstillingen samt tilleggsforslagene. 
 
Innstillingen samt tilleggsforslag vedrørende utviklingsfondet og egenkapitalfondet ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget  tilskudd til Berlevågingen og  hagelaget ble vedtatt med 8 mot 5 
stemmer. 
 



 

 

  
57/11 

VEDR. PROTOKOLLTILFØRSEL I PROTOKOLL FRA KOMMMUNESTYREMØTE 

29.11.2011 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Det forelå ikke innstilling til saken. 
 
 

Behandling: 
Forslag fra Høyre og FrP: 
Protokolltilførselen fra Rådmannen i sak 43/11 strykes da den ikke hører hjemme der. 
 

Vedtak: 
Protokolltilførselen fra Rådmannen i sak 43/11 strykes da den ikke hører hjemme der. 
Vedtatt med 8 mot 5 stemmer 
 
  


