
Berlevåg kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: KOMMUNESTYRET 

Møtested: Kommunestyresalen 

Møtedato: 22.03.2012 Tid: 18:00 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

9/12 08/1292   

 REGULERINGSPLAN STORE MOLVIK - KRAV OM 

LOVLIGHETSKONTROLL - INHABILITET  

 

 

10/12 08/2014   

 1. STATUS OG ØKONOMI FOR OMSTILLINGSPROGRAMMET   

2. VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR 2013-2014 

 

11/12 10/930   

 HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM FERDSEL, 

EGGSANKING OG FISKE FOR KONGSØYA, HELLØYA OG 

SKARVHOLMEN NATURRESERVAT. 

 

 

12/12 12/182   

 INVITASJON TIL PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE   

 

13/12 12/191   

 PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE 2013-2015   

 

14/12 12/192   

 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV   

 

15/12 12/251   

 MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER   

 

 

 

Berlevåg, den 15. mars 2012 

 

 

 

Karsten Schanche 

ordfører 

 



  Sak  9/12 

 

Side 2 av 61   

REGULERINGSPLAN STORE MOLVIK - KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL - 

INHABILITET 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: 142 L13    

Arkivsaksnr.: 08/1292    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

 

Innstilling: 

Saken legges fram uten innstilling 
 

 
 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Tre av kommunestyrets representanter har i brev mottatt 02.03.2012 bedt om 
lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak om inhabilitet i sak 1/12 den 16.02.2012. 
Brevet vedlegges. 
 
Kommunelovens § 59 har følgende ordlyd: 
 

 Lovlighetskontroll, opplysningsplikt m.v.  

1. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen bringe 
avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale 
administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Det samme gjelder 
avgjørelser om møter skal holdes for åpne eller lukkede dører, jf. § 31, og avgjørelser om 
habilitet. Avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed er ikke gjenstand for 
lovlighetskontroll.  

2. Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. 
Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet.  

3. Krav om lovlighetskontroll medfører ikke at iverksettelsen av den påklagede avgjørelsen 
utsettes med mindre det organ som har truffet avgjørelsen, kommunalt eller fylkeskommunalt 
organ overordnet dette eller departementet fatter slikt vedtak.  

4. Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen  

a. er innholdsmessig lovlig,  

b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og  

c. er blitt til på lovlig måte.  

       Departementet skal oppheve avgjørelsen hvis det er gjort slike feil at den er ugyldig.  

5. Departementet kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll.  

6. Departementet kan kreve at kommunen og fylkeskommunen gir opplysninger om 
enkeltsaker eller sider av kommunens og fylkeskommunens virksomhet. Departementet har 
rett til innsyn i alle kommunale og fylkeskommunale saksdokumenter.  

7. Departementet fastsetter nærmere regler om tidsfrister for krav om lovlighetskontroll.  
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I henhold til forskrift av 13.01.93 er fristen for å fremme lovlighetskontroll 3 uker fra 
det tidspunkt avgjørelsen ble truffet. Denne er overholdt. 
 
Kommunestyrets behandling av inhabilitetssaken og reguleringsplanen: 
 
Rådmannen erklærte seg inhabil og fratrådte 
 
Kjell Richardsen reiste spørsmålet om hytteeiernes habilitet. 
 
Følgende fratrådte under behandlingen av habiliteten: 
Beate Olsen, Kjell Richardsen, Karsten Schanche, Vidar Efraimsen, Jarmo 
Finnestrand. 
 
Janne Andreassen ble valgt til møteleder da ordfører fratrådte. 
 
Følgende ble erklært inhabile i medhold av forvaltningsloven § 6, første ledd, bokstav 
a): 
Beate Olsen, Kjell Richardsen, Karsten Schanche, Vidar Efraimsen, Jarmo 
Finnestrand. 
Vedtaket ble fattet med 7 mot 1 stemme. 
 
Følgende varamedlemmer tiltrådte under behandlingen av saken: 
Elisabeth Amundsen, Hege Nygård, Geir Kristiansen, June Løkka Hansen. 
 

Vedtak: 

1. Forslag til ”Reguleringsplan Store Molvik” fremmes for kommunestyret for 
endelig godkjenning i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12. 

2. Planutkastet vedtas med følgende endringer; 
Felles atkomstvei fra kommunal vei til følgende hytter er gjeldende i planen: 

 Atkomstvei fra kommunal vei til hytte E41 

 Atkomstvei fra kommunal vei til hyttene E10 – E19 

 Atkomstvei fra kommunal vei til hyttene E23 – E28 

 Atkomstvei fra kommunal vei til hyttene N2, N3 og E36 
3. I planbestemmelsens punkt 6.2.1 ”Størrelse, utnyttelse” er bestemmelsens 

første avsnitt gitt følgende klargjøring;  

 ”På hver tomt tillates oppført en hytte på maks. 250 m2 BYA. Alternativt 
tillates oppført hytte på inntil 190 m2 og to uthus på til sammen inntil 60 
m2 BYA. Maksimalt areal for alle bygninger på tomta er 250 m2 BYA”. 

4. Offentlige høringsinstanser har gitt uttalelser som er ivaretatt i planprosessen, 
samt at øvrige berørte har gitt innspill som er vurdert i utformingen av 
planforslaget.. 

5. Planprosessen rundt ”Reguleringsplan Store Molvik” er gjennomført i tråd med 
plan- og bygningslovens bestemmelser, samt i henhold til naturmangfoldlovens 
prinsipper i §§ 8-12. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Inhabilitet for tjenestemenn og folkevalgte reguleres i forvaltningsloven § 6: 
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En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 
avgjørelse i en forvaltningssak  

a) når han selv er part i saken;  

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 
sidelinje så nær som søsken;  

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 
fosterbarn til en part;  

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for 
en part etter at saken begynte;  

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling 
for  

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, 
eller  

2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører 
tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, 
alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier 
selskapet som er part i saken.  

       Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten 
til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære 
særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning 
til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.  

       Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en 
direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.  

       Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens 
tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige 
eller private interesser tilsier at han viker sete.  

       Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av 
Kongen.  

 
 
Vedlegg: 
Brev fra Vidar Efraimsen, Karsten Schanche og Jarmo Finnestrand. 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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1. STATUS OG ØKONOMI FOR OMSTILLINGSPROGRAMMET  

2. VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR 2013-2014 

 

Saksbehandler:  Liz Rekve Arkiv: 233 U01    

Arkivsaksnr.: 08/2014    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/09 Kommunestyret 05.02.2009 

19/09 Formannskapet 17.03.2009 

30/09 Formannskapet 19.05.2009 

14/10 Formannskapet 09.02.2010 

142/10 Formannskapet 02.11.2010 

5/11 Utviklingsstyret 04.04.2011 

10/12 Kommunestyret 22.03.2012 

 

Innstilling: 

 Kommunestyret tar til etterretning presentasjon knyttet til økonomi, status og 
fremdrift for omstillingsprogrammet. 

 Omstillingsprogrammet vurderes som et positivt bidrag til å styrke nærings- og 
utviklingsarbeidet i Berlevåg kommune. 

 Kommunestyret ønsker på denne bakgrunn å imøtekomme Finnmark 
fylkeskommune sin forespørsel om videreføring av omstillingsprogrammet til 
2013-2014 

 Berlevåg kommune er inneforstått med at vi forplikter oss i henhold til de 
betingelser fylkeskommunen legger til grunn for deltakelse i 
omstillingsprogrammet. 

 
 

 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
I møte i utviklingsstyret 21.02.12 ble Berlevåg kommune forespurt av repr. fra 
Finnmark Fylkeskommune om kommunen ønsker ytterligere 2 års omstillingsstatus til 
utgangen av 2014. Dette i lys av at Berlevåg kommune hadde en vanskelig start på 
omstillingsarbeidet, og således har ”oppsparte midler” til å kjøre programmet ut 2014..  
 
Velger Berlevåg å takke ja til omstillingsstatusen, innebærer dette at kommunen 
forplikter seg til og fortsette å gjennomføre et program med fokus på utviklings- og 
nyskapingsarbeid i henhold til Strategiplan for omstilling vedtatt i kommunestyret 24. 
februar 2011.  
 
Følgende betingelser må oppfylles av kommunen: 
 

 Egenandel: 
I 2010-2011 var bevilgningene til utviklings- og nyskapingsarbeid på ca kr 3 
millioner pr år til hver kommune. Bevilgningen fra fylkeskommunen vil 
videreføres i prosjektperioden så fremt bevilgningene fra KRD videreføres, og 
det legges opp til at videre tilsagn i prosjektperioden skal være i samme 
størrelsesorden. 
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Midler fra fylkeskommunen skal maksimalt utgjøre 75% av midlene brukt i 
programmet pr år. Berlevåg kommune har så langt innbetalt egenandel for 2 
av årene med omstillingsstatus, og skal i 2013 innbetale siste egenandel på kr 
650 000,-. 
 
 

 Politisk oppfølging: 
Kommunen har eierskap til utviklingsprosessen gjennom utviklingsstyret som 
er valgt og som disponerer omstillingsmidlene i henhold til årlig Handlinsplan. 
Kommunen er mottaker av omstillingsmidler og ansvarlig for resultatene av 
arbeidet.  

 

 Administrativ oppfølging: 
Strategiplan for prosjektperioden følges opp og det årlige 
handlingsprogrammet er utgangspunkt for arbeidet i perioden. Strategi- og 
handlingsplan legges til grunn for utviklingsarbeidet som utføres av 
omstillingsorganisasjonen. Innovasjon Norge har rollen som kvalitetssikrer av 
arbeidet og bindeledd til eksisterende programmer, prosjekter og ordninger 
som kan brukes i bedrifter og i kommunen. Fylkeskommunen stiller 
nødvendige krav til arbeidet gjennom årlige tilsagnsbrev. Finnmark 
fylkeskommune og Innovasjon Norge deltar som observatører i styret for 
omstillingsprogrammet.  

 
Omstillingsmidlene skal forvaltes i henhold til vedtekter vedtatt i kommunestyret av 
14.11.11 og skal benyttes særskilt i omstillingsprogrammet. 
 
Omstillingsmidler kan ikke benyttes til gjeldssanering, driftstilskudd eller til ordinære 
kommunale oppgaver og drift.  
 
Status og videre fremdrift: 
Berlevåg kommune har siden januar 2011 hatt prosjektleder ansatt med spesielt 
ansvar for omstillingsprosjektet. Omstillingsstyret har jobbet mye og hardt for å finne 
form og arbeidsmetoder som gjør at omstillingsarbeidet går fremover. Blant annet har 
styret i 2011 hatt aktiv rådgivningshjelp gjennom Innovasjon Norges system for å 
forbedre sitt arbeidspotensiale. I september la Berlevåg frem første 
programstatusrapport for Innovasjon Norge og deres kontrollorgan var fornøyd med 
arbeidet som hadde begynt å uteske seg.  
 
I 2012 anser ikke Innovasjon Norge det nødvendig at utviklingsstyret i Berlevåg har 
ekstra rådgivningsstøtte til arbeidet, da arbeidet har fått form og har god fremdrift. 
Mange prosjekter er satt i gang, mange prosesser er startet og mange ringvirkninger 
vil komme av arbeidet om Berlevåg viser den fornuftige tålmodighet. I tillegg er det 
jobbet aktivt med omdømmebygging med blant annet mer enn 40 helsider i 
Finnmarken og 2 TV-program (Gøy på Landet og Drageflygerne). 
 
Dette ansees å være blant viktige prosjekter i årene fremover: 

- Støttespiller for havneutvikling 
- Støttespiller for sentrumsutvikling 
- Destinasjonsprogram for Berlevåg 
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- Forprosjektering av Berlevåg som eventuell forskningsarena for ny alternativ 
energi 

- Rekruttering av unge til fiske og fiskeindustri blant annet gjennom 
tilrettelegging for ungdomsfiske 

- Støtte og rådgivning for bedrifter i Berlevåg – lokal næringsstrategi 
- Omdømmearbeid 
- Tilrettelegging for Berlevåg som en hovedkommune for VAKE – Finnmarks 

kitearrangement som vokser fra år til år 
- Støttespiller for større og noen mindre kulturaktører og utvikling av Berlevåg 

som kulturkommune med flere bein å stå på 
- Aktivt arbeid med ungdom og deres grûndermuligheter 

 
 
Vurdering: 
Rådmannen vurderer på denne bakgrunn at å fortsette omstillingsprogrammet er en 
unik mulighet for kommunen til å fortsette å spisse og vidreføre utviklingsarbeidet de 
neste årene. Gjennom programmet tilbys kommunen i tillegg til økonomisk støtte, god 
hjelp og faglig veiledning fra kompetansemiljø som er godt kjent med utfordringene i 
små fiskerisamfunn på linje med Berlevåg.  
 
Rådmannen anbefaler således at Berlevåg kommune søker om videreføring av 
omstillingsprogrammet ut 2014, og at utviklingsstyret fortsetter det gode arbeidet de 
nå har fått etablert. 
 
Administrasjonen vil gi en presentasjon av status, økonomi og fremdrift for 
omstillingsprogrammet under kommunestyremøtet 22.03.12. 
 
 
Vedlegg: 
Vedtekter og strategiplan 2011-2014 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014 

 

  
 

 Berlevåg kommune 

 

 

 

 

Hovedmål 
I perioden 2011-2014 skal Berlevåg kommune ha en positiv 

befolkningsutvikling og stabilisering og utvikling i næringslivet 

gjennom vekst og rekruttering.  

 

I perioden på 4 år ønsker vi å se 20 nye arbeidsplasser og nødvendig 

boligutvikling for innflyttere og unge i kommunen.  

 

Dette vil gi økt jobbgrunnlag og økt optimisme blant unge og voksne 

som bor eller ønsker å bosette seg i kommunen og gi Berlevåg et 

styrket omdømme. 
 

 
 
 
 
 
 
Innholdsfortegnelse:         2 
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Utdanning og rekruttering til næringslivet      9 

 
6. Satsingsområder for utviklingsarbeidet       10 
 
7. Konklusjoner utvikling og satsingsområder      11 
 
Vedlegg 1, SWOT – ANALYSE         12 
 
Vedlegg 2, Forstudie SMB-utvikling / Krav til søknader     13 
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Organisering og mandat 
Innovasjon Norge har etter vært betydelig erfaring med omstillingsarbeid, og anbefaler i lys av 

dette en tredeling av roller og ansvar i omstillingsorganisasjonen, og disse er; 

 Prosjekteier – Berlevåg kommune v/ Karsten Schancke 

 Prosjektledelse – Liz Rekve 

 Prosjektorganisasjon – Utviklingsstyret 

 

Prosjektorganisasjon 

Gjennomføringen av utviklings-/omstillingsarbeidet i Berlevåg organiseres som et prosjekt, 

med et prosjektstyre (utviklingsstyret) som er utnevnt av kommunestyret. Utviklingsstyret 

fungerer som støttespiller og rådgiver til prosjektansvarlig og prosjektleder.  

 

Berlevågs utviklingsstyre utgjør følgende personer: 

 Ann Guttormsen Søreng 

 Roy Tore Andersen 

 Åse Winsents 

 Janne Andreassen 

 Karsten Schancke (leder) 

 

Liz Rekve er prosjektleder for omstillingsprogrammet og sekretær for styret. 

I tillegg har Innovasjon Norge, Finnmark Fylkeskommune og Berlevåg kommune anledning 

til å stille med observatører i styremøtene. 

 

Prosjekteier 

Berlevåg kommune er formelt eier av omstillingsprogrammet basert på tildelingen fra 

Finnmark fylkeskommune. Kommunen opptrer således som den juridisk bindende parten med 

kommunestyret som øverste organ. Kommunestyret oppnevner en prosjektansvarlig (PA) som 

i det daglige opptrer på vegne av kommunen i omstillingsorganisasjonen. 

 

Prosjektledelse (PA og PL) 

Omstillingsprogrammet gjennomføres i tråd med prosjektlederprosessen (PLP), som er 

utviklet av Innovasjon Norge. Innenfor dette konseptet er det prosjektansvarlig (PA) som 

utnevner prosjektleder (PL) og som deltar i utnevnelsen av omstillingsstyret. I tillegg fungerer 

ofte prosjektansvarlig som leder for omstillingsstyret.  

 

Berlevåg kommune har som følge av omstillingsprogrammet besluttet å ansette en 

prosjektleder i et fireårig engasjement for å sikre nødvendig kompetanse og ressurser i 

oppfølgingen av omstillingsarbeidet. Prosjektansvarlig og prosjektleder vil i det daglige 

samarbeide tett for å sikre kvalitet i omstillingsarbeidet.  

 

Prosjektledelsen i omstillingsprogrammet utgjør følgende personer: 

 Prosjektansvarlig: Karsten Schancke 

 Prosjektleder:  Liz Rekve 

 

Ansvarsområder prosjektansvarlig, PA; 

 Overordnet ansvar for fremdrift og resultater 
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 PA tar beslutninger knyttet til beslutningspunkter, samt har overordnet økonomisk 

ansvar, 

 PA har ansvar for at prosjektplanen er i overensstemmelse med prosjektets mål 

 

Ansvarsområder prosjektleder, PL; 

 Daglig leder av programmets arbeid, sekretær for utviklingsstyret 

 Ansvar for fremdrift og resultater 

 Ansvar for forvaltningen av omstillingsmidlene 

 Rapporterer til eier/PA om økonomi, fremdrift og resultater som er nedfelt i strategi- 

og handlingsplaner 

 Behandle søknader og annet som skal fremmes for utviklingsstyret 

 Ha løpende kontakt og god dialog med næringslivet 

 Veilede prosjektledere og andre som har roller i programmet i forbindelse med 

underliggende prosjekter 

 Sikre oppfølging av vedtak og retningslinjer fra utviklingsstyret 

 Koordinere utviklings- og omstillingsaktiviteter med underliggende prosjekter 
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1. Innledning 

Stedsutvikling /utvikling/omstilling (vi velger å bruke begrepet utvikling) tar utgangspunkt i 

våre fysiske omgivelser her i Berlevåg og de forutsetninger Berlevåg har for utvikling med 

utgangspunkt i nåværende forutsetninger og framtidige muligheter. Med vekt på rekruttering, 

mobilisering og bred folkelig deltakelse i utvikling og vekst i Berlevåg kan de neste årene bli 

spennende. Sammen med omdømmearbeidet og jobben for å framsnakke Berlevåg skal vi 

kunne gå flere skritt videre med å øke folketall og utvikle næringslivet i kommunen og også 

stimulere til økt tilflytting og næringsetableringer.  

 

Erfaringer viser at de kommunene som klarer å ha et helhetlig lokalsamfunnsperspektiv på sitt 

utviklingsarbeid og koble utvikling av de fysiske omgivelsene med næringsutvikling, kultur, 

helse, sosialt miljø mm, oppnår positive synergier og dermed også ofte bedre resultater. 

Gjennom utviklingsarbeidet mobiliserer vi nå kommunen, innbyggerne og næringslivet i 

Berlevåg til et felles løft for eget lokalsamfunn. Erfaringer viser at slikt samarbeid styrker 

folks tilhørighet til stedet, lagånden og det sosiale nettverket. Samtidig øker gjerne stoltheten 

over eget sted – noe som igjen kan bidra til å gi Berlevåg et mer positivt omdømme. 

2. Rammer 

Utviklingsorganisasjonen nedsatt av Berlevåg kommune har forpliktet seg til å utøve sine verv 

etter de overordnede omstillingsrammer som er gitt av departementet. Ved tildeling av roller 

og oppgaver i omstillingsarbeidet har kommunen lagt til grunn prinsippene til KRD for 

utvikling og nyskaping (j.fr tilsagnsbrev nr.: 2009 - 55). Programmet går over 4 år (2009-

2012), og organiseres etter prinsippene i Innovasjon Norges Prosjektlederprosess (PLP). 

 

Strategiplan og handlingsprogram 

Prosjekteiers viktigste styringsdokumenter består av en fireårig strategiplan (denne plan), som 

definerer hovedretninger i utviklingsarbeidet. I tillegg skal utarbeides årlige handlingsplaner 

som gir nærmere innsikt i hvordan utviklingsstyret skal prioritere i forhold til innsatsområder, 

økonomi og liknende fra ett år til det neste. 

 

3. Tidsperspektiv 

Strategiplanen for omstillingsarbeidet gjelder i utgangspunktet for den perioden Berlevåg 

kommune er gitt status som utviklings- og nyskapingskommune 2009-2012. Berlevåg 

kommune har imidlertid brukt noe tid for å komme i gang med dette arbeidet, og har således 

fått gehør fra Finnmark fylkeskommune til å forlenge perioden tilsvarende tiden som er brukt i 

oppstartsfasen. Dette innebærer en programperiode som strekker seg til utgangen av 2014. 

 

Utviklingsstyrets oppgave er blant annet behandling av saker / søknader som faller innenfor 

rammene til Innovasjon Norge og kommunens omstillingsmidler (se vedlegg 2). Dette betyr at 

utviklingsstyret har vedtaksmyndighet i omstillingsarbeidet. Videre har utviklingsstyret 

ansvaret for; 

 Alle faser av omstillingen, dvs. – strategi, planverk, tiltak og gjennomføring 

 Fatte vedtak i saker om bevilgning fra omstillingsmidlene 

 Gi råd til prosjekteier / prosjektansvarlig (PA) 

 Gi aktiv støtte til prosjektleder (Liz Rekve) i hennes arbeid 

 Fungere som bindeledd mellom lokale og regionale/sentrale aktører 
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 Aktivt å kommunisere arbeidet styret gjør i forbindelse igangsettelse av prosjekter og 

liknende. 

4. Hvordan kan utviklingsstrategien nedfelles? 

Berlevåg kommunes omstillingsstatus innebærer at kommunen over en tidsbegrenset periode 

på 4 år tilføres en ekstraordinær innsats i form av ekstern rådgivning og økonomiske ressurser 

for å styrke lokalsamfunnsutviklingen. Omstillingsmidlene skal således benyttes som et 

supplement til ordinære virkemidler. Bare når ordinære virkemidler nyttes fullt ut, kan 

omstillingsmidlene gi maksimal effekt. Omstillingsmidlene skal primært nyttes til 

utviklingsprosjekter i en tidlig fase, og med formål å avklare potensialet til det enkelte 

utviklingsprosjekt. Både bedriftsrettede og tilretteleggende prosjekter kan finansieres gjennom 

programmet. Infrastrukturelle og andre samfunnsrelaterte prosjekter kan finansieres dersom de 

er av stor betydning i næringspolitisk sammenheng. 

 

Eksempler på hva midlene kan benyttes til er: 

 Kompetanseutvikling 

 Nyetableringer / utvikling av eksisterende virksomheter 

 Nettverksbygging / Samarbeidsprosjekter mellom næringsdrivende 

 Omdømmebygging / bygdeutviklingsprosjekter 

 Administrasjon av omstillingsorganisasjonen 

 Mobilisering / tiltaksarbeid 

 Rekruttering 

 Kulturnæringssatsing 

5. Hvilke faktorer påvirker en framtidig utvikling? 

Representanter for næringslivet har sammen med kommunen utarbeidet en SWOT – analyse 

for Berlevåg-samfunnet som tar for seg STYRKER, SVAKHETER, TRUSLER OG 

MULIGHETER (vedlegg 1)  

 

Befolkningsutvikling 
Berlevåg kommune har over mange år opplevd en negativ befolkningsutvikling. I perioden fra 

1980 og frem til 2010 er befolkningen redusert med 633 innbyggere, hvorav 17 av disse er 

mistet i løpet av det siste året. Berlevåg står i fare for innen kort tid å oppleve at kommunens 

innbyggertall beveger seg under 1000 mennesker. Og i følge statistisk sentralbyrå (SSB) sine 

fremskrivninger av befolkningsutviklingen, har Berlevåg kommune i 2030 et innbyggertall på 

ca. 760 mennesker. 

 

 

Befolkningsutvikling 1960 - 2010 

ÅR 1960 1970 1980 1990 2000 2009 2010 

INNBYGGERE 1 804 1 820 1 677 1 367 1 236 1 061 1 044 

 

For lokalt næringsliv er denne utviklingen svært uheldig, blant annet fordi bedriftene i stor 

grad har sitt marked innenfor kommunens grenser. Og når vi vet at privat næringsliv utgjør 

bærebjelken for bosetting og tilgang på arbeidsplasser i kommunen, forstår vi at den store 

utfordringen er å sikre et fortsatt lønnsomt lokalt næringsliv i fremtiden.  
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Berlevåg kommune er i tillegg inne i en utvikling som er uheldig for aldersammensetningen. 

Vi opplever betydelig mangel av mennesker som befinner seg i etableringsfasen, kanskje som 

følge av manglende videregående skoletilbud og for få interessante arbeidsplasser. 

Aldersgruppen mellom 20-35 år befinner seg på ca 4 prosent eller mindre for kvinner og 6 

prosent eller mindre for menn. Når vi vet at denne gruppen er svært viktig mht å erstatte eldre 

mennesker som går ut av arbeidslivet, og som dessuten representerer en stor andel av 

gründerne, har vi en stor utfordring i å skape og synliggjøre spennende bo- og arbeidsforhold 

for flere unge voksne. 

 

 

Befolkningen etter kjønn og alder. 1.1. 2010. Prosent 

 
 

Kombinert med at vi ønsker flere mennesker til Berlevåg som befinner seg i etableringsfasen, 

er situasjonen at den eldre andelen av befolkningen relativt sett vokser kraftig. Dette skyldes at 

folk lever lengre og at den yngre andelen (18-35 år) av befolkningen flytter fra kommunen, 

samtidig som den delen som fødes inn i samfunnet har gått ned. Dette er en utvikling vi også 

opplever på nasjonalt nivå. 

 

Fokuserer vi eksempelvis på Berlevågs viktigste næring - fiskerinæringen, viser de siste års 

utvikling at flere fiskere når pensjonsalderen, mens påfyllet av yngre krefter til næringen er for 

svakt. Dette betyr at antallet båter og kvoter i kommunen reduseres, og tilførselen av råstoff til 

fiskeindustrien reduseres tilsvarende. Lønnsomheten og markedsgrunnlaget skrumper inn, og 

fører til en ond sirkel på flere nivå i næringskjeden lokalt. 

 

Vi ønsker også at næringslivet som ledd i Berlevågs utviklingsarbeid skal gripe muligheten til 

å utvikle og produsere nye produkter, og dermed bidra til lokal verdiskaping og 

arbeidsplassutvikling. Næringslivet kan blant annet delta aktivt i den fysiske opprustningen av 

stedet, både på egen grunn og i gjennomføringen av fellestiltak som miljøgate og uterom. 

Vakre og velholdte steder virker tiltrekkende på besøkende og kan skape økt grunnlag for 

reiseliv, handel og annen aktivitet. 
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Hvordan oppnå utvikling og bolyst? 
Berlevågingers forhold til stedet er viktig. Våre egne opplevelser og erfaringer betyr mye for 
vårt sosiale liv, vår oppfatning av stedet og hvordan vi bruker det. Skal man lykkes med å 
skape et attraktivt sted, er det derfor viktig at innbyggere, foreninger, næringsliv og lokale 
ildsjeler inviteres til et samarbeid – med rom for kreativitet, skaperkraft og engasjement for 
alle. Å delta i utviklingen av eget lokalsamfunn kan gi et mer inkluderende samfunnsliv, bedre 
det sosiale miljøet på stedet og styrke folks stolthet og tro på fremtiden. 
 
Arbeidsplasser har tradisjonelt blitt ansett som den viktigste faktor for å forklare folks 
flyttemønstre. I de senere årene har vi imidlertid sett at det i mindre grad enn før er 
tilstrekkelig at et sted kan tilby arbeidsplasser. Nå er betydningen av stedenes og byenes 
attraksjonskraft blitt langt viktigere. Folk ønsker å bo på steder der det er et godt sosialt 
miljø, trivelig og trygt, gode fysiske omgivelser, et variert kultur- og fritidstilbud og et godt 
kommunalt service- og tjenestetilbud.  
”Skal vi få til en positiv utvikling innenfor næringslivet, er vi avhengige av at også bolysten er tilstede. 

Bolystdimensjonen betyr mer og mer i forhold til å skape arbeidsplasser”  

(Torbjørn Wekre, Steinkjer Næringsselskap, fra sluttrapporten til Tettstedsprogrammet) 

 
Gjennom utviklingsarbeidet forsøker vi også å skape optimisme og stolthet blant Berlevågs 
innbyggere og næringsliv som kan bidra til økt investeringsvilje.  

 
Omdømme 
Parallelt med omstillingsprogrammet vil kommunen arbeide målbevisst for å styrke Berlevågs 

omdømme. Å skape et positivt bilde av Berlevåg vil også være viktig for å sikre en positiv 

utvikling i årene fremover. Profilerings - og omdømmeprogrammet ønsker på den ene siden at 

alle berlevåginger i fellesskap skal definere og synliggjøre de positive kvalitetene vi har i 

kommunen.  I tillegg ønsker vi at alle berlevåginger skal bli mer bevisst på og stolt av og 

fortelle andre hvorfor det er så godt å bo i Berlevåg. Gjennom en positiv tilhørighets- og 

fellesskapsbygging skaper vi et bedre Berlevåg. Dette igjen kan påvirke folks inntrykk av og 

ønske om å flytte til og/eller besøke Berlevåg. Dette arbeidet vil ledes av utviklingsenheten og 

koordineres med øvrige aktiviteter som gjennomføres i regi av omstillingsarbeidet 

(Omdømmestrategi 2011 – vedlegg 3).  

 

 

Næringslivets tilskudd til idrettslag og kulturaktiviteter i Berlevåg bidrar til at det lokale 

kultur- og fritidstilbudet kan utvikle seg og bli attraktivt. Dette kan gjøre det lettere for 

Berlevåg å rekruttere og holde på arbeidskraft i konkurranse med andre steder og bedrifter, 

samtidig som fritidstilbudet generelt blir bedre for alle som bor på stedet. 

 Utviklingsarbeidet blir en viktig strategi for å øke folks trivsel og trygghet i hverdagen, og for 

å stimulere til økt tilflytting og næringsetableringer. Folk ønsker å bo på attraktive steder med 

et godt sosialt miljø, et godt boligtilbud, en levende handel, et mangfoldig kultur- og 

fritidstilbud og gode kommunale velferdstjenester. 
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Aktiviteter og friskliv 
Oppbygging av tiltak i kommunene for aktiv deltagelse og et friskere og mer aktivt liv er i dag en viktig 
faktor for å forebygge overvekt, livsstilsykdommer og depresjoner. Gjennom å sikre aktivitet i større 
del av kommunens befolkning og gi de riktige målgrupper kunnskap om livsstil og helse, ernæring og 
daglige fysiske aktiviteter tror vi at kommunen kan se redusert bruk av dyre helsetjenester, økt bolyst 
og arbeidsdeltagelse, samt økt livsglede. Utvikling i Berlevåg vil derfor også ha fokus på 
Berlevågingers livslyst og deltagelse i eget samfunn. 
 
Utdanning og rekruttering til næringsliv 
Næringslivet er avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår for sin virksomhet. 
Utviklingsstrategien for Berlevåg må derfor legge langsiktige mål og rammer for utvikling og bidra til å 
skape en slik forutsigbarhet. Rekruttering til arbeidslivet og aktivt samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner med relevant utdanningstilbud må derfor være en del av næringslivets 
strategi.  

6. Satsingsområder for utviklingsarbeidet 

7. I følge Innovasjon Norges erfaringer med omstillingsarbeid, 

kjennetegner vellykkede omstillingskommuner blant annet av 

evnen til å prioritere noen satsingsområder. I Berlevåg kommune 

er følgende områder valgt ut: 

I. Fiskerinæringen – omfatter landbasert industri og fiskeriflåten. 

II. Leverandørindustri – omfatter entreprenører og bedrifter som leverer 

egenproduserte 

       produkter og tjenester 

III. Reiseliv og kultur 

 

I løpet av januar 2011 har vi hatt dialogmøter med disse grupperingene for å kartlegge 

grupperingenes prioriteringer for de neste 4 år. 

 

I. Fiskerinæring  

Resultatmål: Øke aktivitetsnivået gjennom å motivere til helårig fiske og et styrket 

råstoffgrunnlag for lokal fiskeindustri. Gjennom næringens egen 

rekrutteringsstrategi og i samarbeid med kommunen kan 

fiskerinæringen få en utvikling. Dette skal bidra til å etablere 10 nye 

helårige arbeidsplasser. 

 

Delmål som innarbeides i en årlig handlingsplan over 4 år: 

 Etablere en bransjegruppe for fiskerinæringen (underlagt Kraftforum Berlevåg AS) 

for å styrke intern koordinering og samarbeid seg imellom og mot kommunen, 

 Etablere et investerings- og forretningsførerselskap for kystfiskeflåten 

 Økt nyrekruttering til flåte og industri 

 Øke videreforedlingsgrad i lokal fiskeindustri 

 Øke utnyttelsen av biprodukter 

 Styrke infrastruktur (servicenivå) i Berlevåg havn, 
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 Etablere strategiplan for å sikre langsiktighet i oppfølging og utvikling av Berlevåg 

havn 

 

II. Leverandørindustri 

Resultatmål: Øke den formelle kompetansen i leverandørindustrien gjennom egen 

organisering og Kraftforums tilbud om kompetanseheving og 

nettverksdanning. Gjennom Kraftforums rekrutteringsstrategi og i 

samarbeid med kommunen kan leverandørindustrien kunne tilby de 

tjenester og varer som kommunen trenger for å kunne virke som 

samfunn. I denne oppgraderingen bør det kunne utvikles 5 nye helårige 

arbeidsplasser. 

 

Delmål som innarbeides i en årlig handlingsplan over 4 år: 

 Økt aktivitet i leverandørindustrien, blant annet gjennom flere oppdrag for 

fiskerinæring og som følge av utbygging av vindkraft i kommunen.  

 Økt nyrekruttering av kompetent arbeidskraft til leverandørindustrien, 

 Økt bredde i leverandørindustri, blant annet gjennom å legge til rette for etablering 

av virksomheter som elektriker, rørlegger, snekker og liknende. 

 Tilrettelegging for kompetansehevingstiltak for nåværende industri. 

 

III. Reiseliv og kultur 

Resultatmål: Sikre videreutvikling av eksisterende reiselivsvirksomheter, og utvikle 

reiselivsnæringen i samarbeid med Motvind. Arbeide for økt 

kulturbasert opplevelsesturisme til Berlevåg deriblant å legge til rette 

for lag og foreningers arbeid. I tillegg å legge til rette for Sangkrafts 

virke som næringsaktør og kulturformidler. Dette skal bidra til 5 nye 

arbeidsplasser innen reiseliv og kultursektor. 

 

Delmål som innarbeides i en årlig handlingsplan over 4 år: 

 Etablere styrket samarbeid mellom reiseliv og kulturliv 

 Etablere en styrket og koordinert markedsføring av reiseliv og kulturbaserte 

opplevelser i Berlevåg og Kongsfjord 

 Økt fokus på kompetanseheving for reiseliv og kultur. 

 Tilrettelegge for nyetableringer innen kulturnæring og reiseliv, 

 Sikre driftsmidler for permanent rekruttering av salgs- og markedsagent for reiseliv 

og kulturliv 

 

8. Konklusjoner utvikling og satsingsområder 

Et næringsliv i utvikling og et samfunn som vokser er avhengig av mange faktorer.  Spesielt 

vil strategien legge vekt på samarbeid mellom næring og utvikling av egen næring som særs 

viktig for å kunne utrette noe på både kort og lang tid.  

 

Utviklings-/omstillingsprogrammets grad av suksess i Berlevåg avhenger av en rekke andre 

viktige faktorer er vi i større eller mindre grad har evne og mulighet til å kontrollere. Er vi 
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imidlertid oppmerksomme på faktorer vi kan påvirke, er en bedre rustet til å ta enkelte grep 

som kan bidra til å minimalisere virkningene av slike faktorer. 

 

Befolkningsutvikling – en fortsatt negativ befolkningsutvikling kan medføre en nedgang i 

totalt antall sysselsatte også på tross av etablering av nye arbeidsplasser. 

 

Forankring og forståelse – manglende forståelse av utviklingsarbeidet i næringsliv, på politisk 

arena, i kommunal administrasjon og i øvrig befolkning vil undergrave engasjement og 

framdrift samt kvele den positiviteten et slikt arbeid trenger. 

Informasjon – manglende informasjon om tiltak, framdrift og resultater (lokalt og regionalt) 

vil fremmedgjøre omstillingsjobben. 

Samarbeid og kommunikasjon – Næringsliv og kommune er avhengig av godt samarbeid og 

god kommunikasjon for å lykkes i dette arbeidet, og her vil Kraftforum kunne gjøre en viktig 

oppgave. 

Ildsjeler – alt vil til slutt stå på om vi har mennesker som vil ta tak i en ønsket utvikling. En 

kan ikke vedta å etablere et antall arbeidsplasser om en ikke har de menneskelige ressursene til 

å gjøre dette. Vi trenger noen som VIL! 
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Vedlegg 1 SWOT – analyse for Berlevåg-samfunnet STYRKER, SVAKHETER, TRUSLER OG 
MULIGHETER 
Sterke sider 

 Variert handelstilbud til privathusholdninger 

 Oversiktlig lokalsamfunn 
o Bedriftene ligger tett, noe som gjør kommunikasjon dem imellom enkelt. 

 Nærhet til fiskefelt 

 God infrastruktur 
o Infrastruktur i form av transport: flyplass i kommunen, buss, hurtigrute. Internett via fiber 
o Full barnehagedekning, god skole,  
o Godt med arealer for både bolig og næringsvirksomhet 

 Aktivt kulturliv med mange tilbud for både barn og voksne 

 Lokalt eide suksessbedrifter 

 Positiv kommuneorganisasjon 
o Aktiv bruk av næringsfondene 
o Tilbyr rådgivning ved nyetablering av bedrift 

Svakheter 

 Ensidig næringsliv (tilbud til næringslivet ikke godt) 
o Næringsdrivende må ut for å få tak i varer til sin aktivitet. 
o Mangler viktige servicefunksjoner som rørlegger, elektriker, service på IT 

 Eierstruktur 
o Alderssammensetning blant bedriftsledere/-eiere 
o Konkurranse innenfor kolonial begrenses pga samme eier/kjede 
o Fiskeindustrien ikke lokalt eid? 

 Lite fokus på rekruttering 
o Etter-/videreutdanning, kompetanseheving generelt 
o Liten vilje til å ta inn LOSA-elever 
o Mangel på lærlingplasser 

 Markedsfokus: internt i kommunen 
o Handelseksport  
o Bygger ned kapasitet i forhold til folketall i kommunen 

 Mangler møtearena. 
o Næringslivet er ikke organisert og mangler dialog. 

 Infrastruktur  

 Havnefokus mangler. 
Trusler 

 Fraflytting og arbeidsledighet 

 Manglende rekruttering (forgubbing) 
o Alderssammensetning i bedriftene 

 Fiskerilovgivningen 
o Denne kan også være en styrke alt etter hvilken del av næringslivet som uttaler seg. Fiskeindustrien vil 

råfiskloven til livs, men fiskerne vil beholde den. 

 Likegyldighet fra næringslivet 
o Manglende samfunnsansvar. 

 Økonomi 

o Mangel på risikovillig og frisk kapital (fra lokalt næringsliv)  
Muligheter 

 Geografiske fortrinn 
o Fersk sjømat 
o Vind – vindkraft og bølgekraft 
o Mineraler 
o Arealer 
o Natur/reiselivsprodukt 

 Rekruttering av arbeidskraft og kompetanse ved bruk av lokalt næringsliv 
o Gi lokal ungdom kjennskap til næringslivet i kommunen via LOSA-opplæring 

 Kommunale virkemidler - Finansiering av etableringer 

 Samarbeid 
o Næringslivet kan vinne på å samarbeide innenfor bransjer, på tvers av bransjer 
o Ta lærdom av hverandres erfaringer 
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Vedlegg 2    
 

Forstudie SMB - utvikling 

Berlevåg kommune har våren 2010 gjennomført en forstudie i SMB – utvikling blant lokalt 

næringsliv. Av totalt 23 virksomheter som var involvert / deltok i undersøkelsen, har 

konsulentfirma Noodt & Reiding anbefalt videreføring av 12 konkrete prosjektideer som har 

fremkommet under forstudiet.  

 

Videre oppfølging av prosjektideene vil behandles nærmere i handlingsplan 2010-2011, men 

det vil være naturlig at omstillingsstyret ser nærmere på hvordan anbefalte prosjektideer kan 

videreføres / realiseres. 

 

Krav til søknader - jfr Innovasjon Norge 

Eierskap til forprosjekt – det kreves at minst én A-eier må være involvert. Med A-eier menes 

en eier som har åpenbar egeninteresse i å gjennomføre prosjektet samt at A-eier er den som 

skal være med i hovedprosjektet. 

 

Krav til innhold i søknader: 

Forstudie 
1. Bakgrunn 

a. Hvem 
b. Hvorfor 

2. Mål 
a. Hva skal gjøres 

3. Beskrivelse av muligheter  
4. Drøfting av alternativer 

a. Positive og 
negative sider 

5. Begrunnet prioritering av 
alternativer 

a. Drøfting av 
lønnsomhet 

6. Beskrivelse av veien videre 
a. Hvem  
b. Hva  
c. Hvordan 

 
 

Forprosjekt 

1. Bakgrunn 

a. Hvem er vi og hva kan vi? 

b. Hvorfor 

i. Bakgrunn for ideen  

ii. Hvilken fase er vi i? 

iii. Hva skal vi gjøre? 

2. Mål for forprosjektet 

a. Resultatmål = forretningsplan 

3. Organisering 

a. Hvem deltar i prosjektet? 

b. Hvilke kvalifikasjoner kan hver enkelt bidra 

med? 

c. Beskrivelse av eierskap til prosjektet/ideen 

4. Gjennomføring 

a. Hva skal gjøres når? 

5. Risiko 

a. Avdekke risiko og beskrive tiltak 

6. Fremdriftsplan 

7. Økonomi 

a. Kalkyler 

b. Budsjett 

i. Driftsbudsjett 

ii. Likviditetsbudsjett 

iii. Investeringsbudsjett 

8. Finansieringsplan 

9. Referanser 

a. Andre samarbeidspartnere 

b. Vedlegg 
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Vedlegg 3 Omdømmestrategi 2011  

 

Strategi - og handlingsplan  

omdømme Berlevåg 2011  
(revidert 15.2.11) 

 
Prosjektleder Berlevåg Kommune 

Liz Rekve      

E-post: liz.marie.rekve@berlevag.kommune.no 

 

Innledning 
Berlevåg står i en brytningsperiode, vi ser resultater av en langvarig nedgang i befolkning og 

dermed tap av ulike servicetilbud, fiskeri har vært igjennom en større omstilling og Berlevåg i 

likhet med de fleste kyst- og småsamfunn merker de globale makrotrender der storbyer og 

urbanitet, sammen med utdanningsmuligheter og gode jobber er mer og mer viktig for en 

yngre befolkning. I denne brytningen har Berlevåg kommune valgt å inngå i samarbeid med 

Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune for å finne veier videre for vårt lille samfunn. 

Omdømmearbeidet de neste årene må derfor sees i sammenheng med Strategiplan for 

omstilling 2011-2014 som skal leveres til kommunestyret i februar 2011. 

 

Profilerings- og omdømmebygging 
Å skape et positivt bilde av Berlevåg er svært viktig for å sikre en positiv utvikling i årene 

fremover. 

Dette profilerings - og omdømmeprogrammet ønsker på den ene siden at alle berlevåginger i 

fellesskap skal definere og synliggjøre de positive kvalitetene vi har i kommunen.  I tillegg 

ønsker vi at alle berlevåginger skal bli mer bevisst på og stolt av å fortelle andre hvorfor det er 

så godt å bo i Berlevåg. Gjennom en positiv tilhørighets- og fellesskapsbygging skaper vi et 

bedre Berlevåg. Dette igjen kan påvirke folks inntrykk av og ønske om å flytte til og/eller 

besøke Berlevåg.  

 

Omdømmebegrepet 
Omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser, som skapes av 

Berlevågs løfte og levering til folk i Berlevåg og besøkende. Det er altså ikke bare hva som 

leveres, opplevelsen av Berlevåg, som avgjør omdømmet, men kanskje snarere hva som 

leveres i forhold til hva som ble lovet; altså de forventningene vi har til Berlevåg. Det er derfor 

viktig at vi har realistiske forventninger til hva Berlevåg kan "levere" de neste årene.  

 

Omdømme handler også om holdninger, evalueringer av egenskaper og verdier som knyttes til 

vår kommune. Vi snakker altså om oppfattelsen av Berlevåg - og samsvaret med 

virkeligheten. Vi snakker om inntrykk noen har eller får av Berlevåg, altså i bunn og grunn 

ikke kunnskap, og de assosiasjoner og tanker man gjør seg når vi snakker om Berlevåg. 

Nettopp derfor er DU en viktig brikke i omdømmearbeidet og forstår at DU er med på å skape 

Berlevågs omdømme. 

 

 

mailto:liz.marie.rekve@berlevag.kommune.no
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Hvorfor er godt omdømme viktig for Berlevåg? 

 Det vil igjen kunne påvirke om man ønsker å flytte til kommunen 

 Det betyr noe for fellesskapsfølelsen 

 Det gjør det mer eller mindre attraktivt å investere i Berlevåg 

 

Hva er viktig for omdømme 
Enkelte forhold ser ut til å være viktigere enn andre for at folk skal få et godt/dårlig forhold til 

et samfunn og/eller ha lyst til å flytte dit: 

 Gode jobbmuligheter - vekst i flere næringer 

 Gode og konsekvente kommunale tilbud - mulighet for bolig og barnehage, kommunal 

vennlighet 

 Nærhet til natur og frisk luft og fellesskap rundt natur 

 Lite kriminalitet 

 God infrastruktur 

 Gode fritidstilbud 

 Et lokalmiljø preget av toleranse, respekt og glede 

 

Kan Berlevåg og berlevåginger levere? 

 

JAAAAA!  BERLEVÅG 

”Jeg flytter gjerne til Berlevåg”.  Mange, spesielt unge har tanker om Berlevåg som gjør at de 

ville kunne flytte hit. Man tenker at forandring fryder, miljøforandringer er bra, utfordringer er 

morsomt og ta et år utenfor storbyen er ikke utenkelig. Flott natur, nærhet til sjø og fjell er 

positivt, og de tenker det er heftig og vilt. 

 

Mange har inntrykk av at på et sted som Berlevåg tar menneskene vare på hverandre, og at 

Berlevåg er et trygt og oversiktlig sted. Et lite samfunn med nærhet til det meste; der man har 

lite behov for å sette seg i bilen kan kalle storbymennesker til Berlevåg. At det er billig å bo, i 

tillegg fordeler som nedskriving av studielån, billigere strøm og barnehage kan også gjøre at 

unge familier skal kunne tenke seg en Berlevågtilværelse. Vi må formidle dette! 

 

Mange har inntrykk av at Berlevågingene er snille og positive, med godt folkelynne og god 

humor. Mange tenker at kulturlivet står sterkt her. 

 

NEI HUFF BERLEVÅG…. 

Avsides med kaldt kystklima - uværssted, forblåst, forfallent, lite fremtid, lite å gjøre,  

- hvordan kommer man seg dit? hæ er det flyplass? 

Mange har inntrykk av at det er alt for få muligheter til alt, med et begrenset jobbmarked, 

altfor lite tilbud med tanke på fritid, opplevelser og reise og altfor lite muligheter innen 

eksempelvis idrett og kultur. Noen tenker også at bygdedyret og janteloven rår og har en tanke 

om at Berlevåg har et lite sosialt miljø. Disse inntrykkene er det BARE vi som kan endre. 

Under finner dere noen av de inntrykk folk har av Berlevåg - og utfordringer vi i fellesskap 

har i forhold til disse inntrykkene. Husk inntrykkene er basert på følelser, rykter osv - ikke 

nødvendigvis kunnskap! 

 

 

 

 



  Sak 10/12 
 

Side 24 av 61 

 

Inntrykk 1: 

Fiskerinæring i nedgang - sutring og sannhet 

Berlevåg jobber i primærnæring (fiske, krabbe) og/eller med foredling av primærnæring (fisk, 

krabbe) 

Det er negative tanker knyttet til fiskerinæring og utviklingen av denne, derfor også negative 

tanker knyttet til mulighetene i Berlevåg.  

 

Kan fiskerinæringen ha skyld i noe av dette inntrykket?  

Er vi tjent med at man snakker negativt om fiske og arbeidsforhold og livet rundt fisket? 

Hva kan vi gjøre for å få rekruttering fra yngre fiskere? 

Berlevåg er et sted med fåtall andre interessante jobber. Hvordan nytenke i jobbmarkedet? 

Innovasjon, nye produkter, nye næringsveier. 

 

Inntrykk 2: 

Det er mørkt, kaldt og kjedelig 
Berlevåg er kjedelig, lite sosial og det er lite kulturelt å drive med. Dette blir verre med tanken 

på at det er mørkt og kaldt. Hvis berlevåginger driver med noe, er det synging i kor med 

rimfrosta gamle gubber. 

Sangerlivet må promoteres som en trend - her er det mye å hente (korslaget, korfilmer oa 

bereder grunnen for vår kulturtilhørighet).  

 

I tillegg må resten av kulturlivet (billedkunst, skulptur mv) vises fram - gjerne i fellesskap med 

sangkorsmuligheten og annen musikk. Sommer i Berlevåg/Berlevågsdagene er flotte dager til 

å bygge opp omdømmet av Berlevåg.  GO!Gednje var også et tiltak som viser Berlevåg fra 

andre sider enn sangkor. http://www.finnmarken.no/lokale_nyheter/article5274877.ece 

 

Cry out and shout 2012 - Sangkrafts gallionsarrangement som starter St. Hans 2012 blir på 

mange måter et event som kan løfte fram hele Berlevåg. Operakoret og hele Sangkrafts 

planlagte portefølje er jo således en flott blanding av kultur og næringsliv som må løftes fram. 

Berlevåg Reiselivs Forum (BRF) må også vise fram et Berlevåg som hverken er mørkt, kaldt 

eller kjedelig. Det vil si - det er jo mørkt og kaldt - men her finnes det også muligheter! 

Vi vil tiltrekke oss blant annet extremværs/extremsports/extrem-opplevelesessugne mennesker 

som vil være delaktig i Nordlysmagien og vinterens utfordringer. Kite-VM 2011 blir som 

sådan en mulighet for å sette Berlevåg på extrem-kartet.  http://www.kite.no/2011/01/10/vake-

2011-er-godkjent-av-iska-som-wc-in-long-distance-snowkiting/ 

 

For å få folk til å gi slipp på inntrykket av mørke, kulde og kjedelighet er vi jo også avhengig 

av at DU ikke henger i mørkets depresjoner og virkelig ser på Berlevåg som unik om vinteren 

og forteller det videre! 

 

Inntrykk 3: 

Mye friluftsliv og vakker natur, godt og trygt å vokse opp, lite kriminalitet. 

Ja det er sant. Vi i Berlevåg benytter oss av naturen, lakseelva, vidda og annet. Her er sparken 

et stillegående og nostalgisk framkomstmiddel. Snøscooteren gir oss tilgang til vidda i 

vinterhalvåret og storm er en del av villskapen og heftigheten av å bo i Berlevåg. Vi vil gjerne 

vise frem et vilt, heftig og eksotisk fugleliv og en unik fauna. Ikke mange steder i verden er 

hav og vidde så nært koblet sammen. 

 

Disse flotte, unike og eksotiske delene av Berlevåg må på bordet gang etter gang! Hvert 

avisoppslag om innesnødd Berlevåg uten tilgang til vei, Hurtigrute og fly er et slag for baugen. 

http://www.finnmarken.no/lokale_nyheter/article5274877.ece
http://www.kite.no/2011/01/10/vake-2011-er-godkjent-av-iska-som-wc-in-long-distance-snowkiting/
http://www.kite.no/2011/01/10/vake-2011-er-godkjent-av-iska-som-wc-in-long-distance-snowkiting/
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Hver gang vi klarer å fortelle at dette er villskapen vi ønsker å leve med, løfter vi Berlevåg 

opp! 

 

Hva skal til for å forandre inntrykket til utenforstående? 
Hvordan forbedrer man et dårlig rykte?  

Omdømmebygging kommunen Berlevåg- kommunale tjenester 

 - plan, tiltak og skryteliste 

Omdømmebygging næringslivet i Berlevåg - fiskeri, servicenæring, reiseliv, kommersielt 

kulturliv - plan, tiltak og skryteliste 

Omdømmebygging kultur Berlevåg - kor, idrett - lag og frivillighet -  

- plan, tiltak og skryteliste 

 

Hva kan du gjøre? 

Vær med å skape stolthet, tilhørighet, fellesskap og samarbeide i Berlevåg. 

Vær en agent for positiv publisitet, framsnakking, skryting, optimisme og humør 

Bruk facebooksiden din, bloggen, Twitter, de felles sosial mediene, til å fortelle om hvor BRA 

livet i Berlevåg er! Det kan være den berømmelige dråpen som skaper en stri levedyktig elv! 
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Omdømmetiltak 2011 

Tilhørighet - Identitet - Stolthet 

For å drive fram et Berlevåg vi skal være stolt av må vi løfte sammen. Vi må starte "Extreme 

makeover" Berlevåg. Byen må skinne - stolthet for eiendom og fellesarealer må til. Du må 

rydde opp og være vaktmester for egne prosjekter, og i tillegg delta i dugnad for fellesskapets 

renovering. Er du med på det? Ja, det vet vi - fellesskapet i lag og foreninger er sterkt - nå skal 

vi løfte i fellesskap for Berlevåg. Ikke tenk urealistiske store tanker - i det små endrer vi og 

overrasker. 

 

  
Identitet til havn, molo, kulturløype, turstier, skihytta og verret er viktig. Vi må stå sammen 

for å vise Berlevåg som den spennende, aktive, vennlige og tolerante kommunen vi er. Vi må 

vise hverandre og skryte av det vi har gjort, vi må le med og skryte av hverandre. Alle små og 

store planer må på bordet. Slik kan vi finne ny inspirasjon og løfte Berlevåg. 

Misunnelse, baksnakking og "dissing" av folks ideer og tanker vil ikke gi fruktbare 

muligheter. NÅ lar vi alle former for Jantelov ligge og finner fram Framsnakkingsbegrepet. Si 

fine ting om folk og ideer - de sier fine ting om deg! 

 

Markedsføring, medier og omtale - VI MÅ HA EN PLAN! 

Berlevåg som førstesideoppslag i landets aviser 

Berlevåg Mannssangforening og filmen Heftig og Begeistret har siden starten av årtusenskiftet 

bidratt sterkt til at Berlevåg kommune én gang for alle ble satt på Norges- og verdenskartet. 

Effekten av filmen var formidabel, og fortsatt i dag opplever vi at filmen ligger friskt i minnet 

til folk over hele landet. Det er nå 10 år siden Heftig og Begeistret hadde premiere under 

filmfestivalen i Tromsø, og fra kommunens side ønsker vi nå å bidra til at Berlevåg igjen skal 

fremstå og markedsføres som et eksotisk og spennende sted med unike kvaliteter. Nå har 

Sangkraft allerede tatt over stafettpinnen… men vi vil ha mer! 

 

Vi ønsker igjen å bli førstesideoppslag i landets aviser og i andre medier, slik at vi kan lokke 

til oss flere turister, flere innflyttere og flere bedriftsetablerere, men vi ønsker også små 

positive tiltak til hverdagsberlevåg - ting du kan våkne opp til en mandag og bli glad over. Hva 

skal det være? NÅ begynner du å tenke - og da er vi i gang! 

 

I arbeidet med å bestemme hvordan Berlevåg skal markedsføre seg i fremtiden, er Berlevåg 

kommune veldig interessert i bidrag fra alle miljøer og ressurspersoner i lokalsamfunnet, det 

være seg lag- og foreninger, næringsliv og øvrig befolkning. 

Profil 

Nye nettsider for kommunen er i sluttfasen. Kommunen har også etablert samarbeid med 

TANK Design i Tromsø, et reklamebyrå som skal bidra til å utvikle en ny profil for Berlevåg.  
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Konkrete tiltak omdømme 2011 
Omdømmestrategi 2011 
Bevisstgjøring av Berlevågs befolkning. 

Hefte deles ut til befolkningen.        

Er det en sel eller er det en hund?       
Barn: - tilhørighetsprosjekt. 

Navnekonkurranse for havertene i havnen   

Barnehagen og barnetrinn skole        

Hvem er vi – Tilhørighet Berlevåg 2011 
Ungdom: - tilhørighetsprosjekt. 

Prosjekt med en stor 8x3 m board som skal vise hvem som bor i Berlevåg 

og som skal settes opp på torget    

Kulturskolen trinn 5.-10 

Grunnskolen trinn 5.-10         

 

Berlevågprofilering 2011 
Tank +  

Reiselivsbrosjyre 

Hvordan få grafiske prosjekter i havn på en uproblematisk måte?  venter materiale 

 

Extrem makeover Berlevåg – fase I 

Oppussing, ”artification” og renovering av hus, bygninger og bysentrum. 

Informasjons- og medieplan 2011 
Hvordan, hva, hvem, hvor og når – brev har gått til alle lag og foreninger – vi venter 

tilbakemeldinger. Det utvikles en egen mediestrategi for Sangkraft og Cry out and shout. 

Berlevåg i nyhetene 2011 - de gode nyhetene   

Ukentlig slipper vi en nyhet fra Berlevåg. Finnmarken, Mitt Finnmark, kommunens nettside, 

andre nettsteder, blogger, Facebooksider og Linken Radio får dette. 

Hva skjer i Berlevåg. Informasjonstilknytning og årsplan lag og foreninger. 

Medieinvitasjoner 2011. 

Nettside på kommunen, og informasjonslekkasjer til avisene og Berlevag.com osv 

 

 

De større hendelsene – fellesskap og omdømme    her venter vi flere innspill 

Berlevågsrevyen     26. februar 

Les Miss – Sangkraft     19. mars 

Sommer i Berlevåg    20. – 24. juli 

Kulturminnedagen 2011    11. september 

Berlevågkonferansen    7. oktober 
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FOND FOR OMSTILLINGSMIDLER I  

BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2014 (TIDL. NÆRINGSFOND) 

 
1. Formål 
Omstillingsmidlene i Berlevåg kommune er økonomiske ressurser tildelt av Finnmark Fylkeskommune, 
hvor Berlevåg kommune bidrar med en kommunal andel over tre år på kr 650 000,- pr år. Midlene har 
som formål å styrke og initiere næringsutvikling og omdømmebygging i Berlevåg. Midlene brukes i 
henhold til satsingsområdene i Strategiplan omstilling 2011-2014, vedtatt i kommunestyret i Berlevåg 
og vurderes i forhold til Innovasjon Norges krav til prosjekter (PLP-prosjektlederprosessen). 
 
2. Retningslinjer for søknader 
Det finnes egne retningslinjer for omstillingsmidlene og søknader skal leveres i henhold til disse. 
Søknadene sees i forhold til satsingsområdene i strategiplan for omstilling, vedtatt i kommunestyret i 
Berlevåg. I tillegg vil den årlige handlingsplan gi grunnlag for støtte til strategiske prosjekter. 
 
3. Annen relevant informasjon for søknad 

 Eget arbeid i tilknytning til utviklingstiltak kan honoreres med kr 200,- pr time. 

 Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.  

 Søker har dokumentasjonsplikt i forhold til prosjektets seriøsitet. 

 Eventuell øvrig finansiering må dokumenteres.  

 Det må eksistere stor grad av sannsynlighet for at innvilget støtte gir direkte eller indirekte 
arbeidsplasser.  

 Tilskudd som ikke benyttes innen 6 måneder tilbakeføres til fondet, men det kan søkes om 
lengre frist for innløsing av støttebeløp.  

 Ved mottatt støtte til en investering kan tilskudd kreves tilbakebetalt helt eller delvis (minus 
20% beregnet avskrivning pr år) dersom investeringsobjektet tas ut av sin næringsvirksomhet 
eller tas ut av kommunen i løpet av de første 5 år etter at investeringen er foretatt. 
Tilbakebetaling ved ikke oppfylte vilkår gjennomføres i henhold til Innovasjon Norges 
rentesats på risikolån. 

 
4. Områder som ikke gir rett til omstillingsstøtte 

a. Midlene kan ikke benyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet jfr Kommuneloven §51 

b. Det gis ikke støtte til gjeldssanering, driftstilskudd eller til ordinære kommunale oppgaver 
c. Det gis ikke støtte til virksomhet som mottar betydelig overføringer over offentlige budsjetter, med 
unntak av vernede bedrifter 

d. Omstillingsmidler kan ikke benyttes til å tegne aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet.  
e. Omstillingsmidler kan ikke brukes til ordinær vedlikehold og oppussing av eiendom, med mindre 
dette fører til et nytt produkt eller økt markedstilpasning. 

f. Annen gangs investering i EDB-utstyr eller øvrig kontorutstyr. 

g. Innenfor fiskerisektoren defineres anskaffelse av fiskeriutstyr (bruk), sikkerhetsutstyr og 
navigasjonsutstyr til båter som en ordinær driftskostnad. 

h. Fond for omstilling prioriterer ikke støtte til mobilt materiell som fartøy og kjøretøy.  

i. Det kan gis støtte til introduksjonsmarkedsføring og markedsføringsprosjekter som gjennomføres i 
regi av fellesorgan eller i et samarbeid mellom flere bedrifter. 

 

5. Veiledende støttesatser  

 Forstudie inntil kr 100 000,- i tilskudd (kan finansieres inntil 100 %) 
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 Forprosjekt kr 250 – 300 000,- i tilskudd (kan finansieres inntil 50 % av investering) 

 Hovedprosjekt (skal som hovedregel finansieres av øvrig virkemiddelapparat) 
 

6. Forvaltning  

Utviklingsstyret er forvalter av omstillingsmidlene. 

Ingen har krav på støtte fra omstillingsmidlene. Alle prosjekter vurderes i forhold til betydning og i 
henhold til Utviklingsstyrets strategiske plan. 
Enkeltvedtak kan påklages til formannskapet i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.  

Søknader som klart defineres innenfor omstillingsstrategien for Berlevåg og som har en 
kostnadsramme på inntil kr 30 000,-, kan behandles av daglig leder i omstillingsstyret og leder av 
styret i fellesskap. Søknader som innvilges gjennom administrativ behandling skal fremlegges som 
referatsak i utviklingsstyret. 
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FORVALTNING AV EGENKAPITALFONDET I  

BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2014 
1. Formål 
Stimulere til nyanskaffelser av helårs fiskefartøyer.  
Kjøp av nye eller brukte fartøy.  

Opprustning av fiskefartøy for helårsdrift.   
Anskaffelse av kvoter for strukturering eller som inngår i driftsordning.   
Stimulere til samarbeidsprosjekter i fiskerinæring som for eksempel oppgradering av serviceanlegg på 
land. 
 
2. Krav 
Nytt fartøy og selskap skal registreres i Berlevåg kommune. 

Høvedsmann på fartøyet må være bosatt i Berlevåg.  

Søker må sortere under blad B i fiskerimanntallet.  

Ved anskaffelse av brukt fartøy skal det fremlegges dokumenter på at fartøyets standard og 
beskaffenhet er tilfredsstillende.  
Prosjekter støttet av egenkapitalfondet kan ikke ha krav om leveringsplikt. 
Støtte gis som lån med formål å styrke egenkapitalfinansieringen i støtteberettige prosjekter. Lånet er 
rentefritt og nedskrives til null over en tiårsperiode om øvrige betingelser for støtte er oppfylt.  
 
3. Søknader bør inneholde  
Driftsbudsjett for de første tre år.  Investeringsplan/kostnadsoverslag.  

Finansieringsplan.  Regnskap for de to siste driftsår for eksisterende virksomheter.  Skatteattest.  

Under behandling av søknader vil det bli lagt vekt på lønnsomhet og sysselsettingseffekt.  
 
4. Utmåling av støtte  
a. Egenkapitalfondet operer med en beløpsgrense for lån/støtte som begrenser seg oppad til kr 1 000 
000,- (1 million).  

b. Tiltak som ligger på siden av kommunens hovedsatsingsområder kan støttes om 
sysselsettingseffekten er særlig god.  

c. Det gis støtte til nybygg eller kjøp av fartøy til fiske i gruppe 1, eller kvotekjøp til samme, med inntil 
5% av investeringsgrunnlag.  

d. For førstegangsetablerere mellom 20-35 år kan det gis inntil 15% støtte, mens 
førstegangsetablerere mellom 35-45 år kan oppnå inntil 10% støtte.  

e. Støtten gis som lån, som avskrives med 10% i året uten rentebelastning så lenge virksomheten er 
hjemmehørende i Berlevåg kommune.  

f. Dersom forutsetningene for tildeling av støtte endres, skal den gjenværende delen av lånet innfris. 
Det kan inngås avtale om at den gjenværende del nedbetales på ordinær måte, med rentesats 
tilsvarende Innovasjon Norges risikolån. Mottakere av støtte kan overføre sine forpliktelser til ny båt, 
men dette skal godkjennes av fondsstyret i hvert enkelt tilfelle.  

g. Støtten gis i hovedsak som gjeldsbrevlån.  

h. Tilskudd som ikke benyttes innen 6 måneder tilbakeføres til fondet, men det kan søkes om lengre 
frist for innløsing av fondsmidler.  
 
5. Kapitaltilførsel til egenkapitalfondet 
Fondet tilføres midler over kommunens driftsbudsjett. Renteinntekter godskrives fondet.  
 
6. Fondsstyre, regnskap og rapportering  
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Utviklingsstyret utgjør fondsstyret.  

Enkeltvedtak kan påklages til formannskap/kommunestyre i henhold til forvaltningslovens 
bestemmelser.  

Det skal avlegges rapport om fondets virksomhet sammen med årsmeldingen. Rapporten skal måle 
fondets virksomhet opp mot målsettinger, strategier og tiltak i kommunens overordnede planverk. 
Rapporten skal fremlegges for kommunestyret og sendes til fylkeskommunen.  

Fondets regnskap er en del av kommuneregnskapet.  
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FORVALTNING AV UTVIKLINGSFONDET I  
BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2014 

 

a) Fondskapitalen er: 
Utviklingsfond på kr 2.000.000,- innbetalt av Varanger Kraft AS i medhold av pkt 2 i 
konsesjonsvilkårene for erverv av bruksrett og fortsatt regulering av Kongsfjordvassdraget, samt 
overføring av avløp fra øvre del av Julelva. Opprettet ved Kongelig resolusjon av 4. mars 1994. 
Fondskapitalen kan bare benyttes til lån, herunder ansvarlige lån, og/eller avsettes til garantifond.  
 
b) Avkastningen er:  
Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av Varanger Kraft AS i medhold av pkt 2 i 
konsesjonsvilkårene for erverv av bruksrett og fortsatt regulering av Kongsfjordvassdraget samt 
overføring av avløp fra øvre del av Julelva. Opprettet ved Kongelig resolusjon av 4. mars 1994.  

 Renter og annen avkastning av fondskapitalen .  

 Avkastningen kan benyttes til tilskudd og betingede lån . 

 
1. Formål  
Utviklingsfondet skal i perioden 2012-2014 fortrinnsvis anvendes til infrastrukturutvikling innen 
områdene næring og havn, til tiltak som har vital betydning for lokalsamfunnet Berlevåg.  
 
 
2. Søknader bør inneholde  
Forretningsidé/mål for virksomheten  

Produktbeskrivelse  

Markedspotensial  

Driftsbudsjett for de første tre år  

Finansieringsplan/kostnadsoverslag  

Regnskap for de to siste driftsår for eksisterende virksomheter, samt opplysninger om eksisterende 
lån og øvrige forpliktelser  

Skatteattest  
 
3. Støtteformer  
Støtte kan gis i form av lån. Det kan i tillegg stilles garanti for kommunale tiltak i den grad slike er 
gyldige garantiformål i hht kommunelovens § 51. Fra fondets avkastning kan det gis tilskudd samt 
betingede lån. Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes 
kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne 
begrensningen gjelder ikke utviklingsselskap som kommunen etablerer i samarbeid med private 
interesser.  
 
4. Støttevilkår og finansieringsramme  
Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det 
totale kapitalbehov for et prosjekt.  
 
Tilskudd og eventuelt subsidieelement i lån med nedsatt rente begrenses til å ligge innenfor en 
maksimumsgrense på kr.  1 000 000,- (1 million) til ett og samme formål i én og samme bedrift over 
en treårsperiode. Utviklingsselskap og næringsaktører som går sammen om fellesprosjekter kan 
støttes med inntil kr 1 500 000,- over en treårsperiode.  

 
Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift.  
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Rentevilkår på lån fra utviklingsfondet har en rentesats jfr. NIBOR + 3 mndr. 
 
Bedrifter som mottar støtte er pliktig til å opplyse om dette ved søknad om ytterligere støtte fra 
andre offentlige instanser innen utløpet av treårsperioden, jfr. EØS-avtalens regelverk for offentlig 
støtte; reglene for bagatellmessig støtte. Ved mottatt støtte til en investering kan tilskudd kreves 
tilbakebetalt helt eller delvis (minus 20% beregnet avskrivning pr år) dersom investeringsobjektet tas 
ut av sin næringsvirksomhet eller tas ut av kommunen i løpet av de første 5 år etter at investeringen 
er foretatt.  
 
5. Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet  
Bruken av utviklingsfondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg 
til på statsstøtteområdet.  
 
6. Forvaltning  
Utviklingsstyret fungerer som fondsstyre.  

Enkeltvedtak kan påklages til kommunestyret i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.  

Det skal legges frem en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år, senest sammen 
med regnskapsavleggelsen for kommunen. 
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HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM FERDSEL, EGGSANKING OG FISKE 

FOR KONGSØYA, HELLØYA OG SKARVHOLMEN NATURRESERVAT. 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: V65    

Arkivsaksnr.: 10/930    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/12 Kommunestyret 22.03.2012 

 

Innstilling: 

Saken legges fram uten innstilling. 
 

 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Fylkesmannen i Finnmark ber om uttalelser til forslag til revidert verneforskrift og 
forvaltningsplan for Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat innen 20. april 
2012.  
 
Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat ble opprettet ved kongelig 
resolusjon av 28. januar 1983, da med sistnevnte øy kalt ”Skarvholmen”. Området var 
en del av verneplan for fuglefjell i Finnmark. 
 
På grunn av problematikken rundt videreføring av eggplukking på øyene etter 
forpaktningsordningen opphørte, har Fylkesmannen i samråd med, og på oppdrag 
fra, Direktoratet for naturforvaltning igangsatt en prosess med revisjon av 
verneforskriften og utarbeidelse av forvaltningsplan. Målet med forvaltningsplanen er 
å utdype verneforskriften, særlig på punktet omkring forsiktig bruk av øyene i 
ferdselforbudstida, klargjøre øvrige brukerinteresser og behov for skjøtsel og annet 
på øyene.  

I forslag til revidert forskrift er den eksisterende verneforskriften og forskrift for ferdsel, 
eggsanking og fiske i naturreservatet slått sammen. Perioden med ferdselsforbud på 
øyene foreslått utvidet til å gjelde i perioden 1. mars til 15. august. I nåværende 
forskrift og regler for ferdsel er denne perioden fra 1. mai til 15. august. Utvidelsen er 
gjort av hensyn til fuglelivet, på grunn av en stadig tidligere start på hekkesesongen. 
 
Fylkesmannen ønsker seg spesielt uttalelser som dreier seg om fordeling av 
dispensasjoner til ferdsel i forbindelse med eggplukking. Vi ønsker også uttalelser til 
hva som kan være hensiktsmessig søknadsfrist for disse dispensasjonene: 1. oktober 
eller 1. februar.  

Dispensasjoner fra ferdselsforbudet i forbindelse med eggsanking i 2012  

Inntil revidert verneforskrift blir endelig fastsatt gjelder den eksisterende forskriften for 
naturreservatet. Perioden med ferdselsforbud på øyene er i denne forskriften fra 1. 
mai til 15. august. Dette vil si at det er tillatt for alle å ferdes på øyene til og med 30. 
april. Derfor er det ikke behov for dispensasjon fra ferdselsforbudet for den delen av 
eggsankingen som finner sted før 1.mai.  

For ferdsel fra og med 1. mai og ut eggplukkesesongen 2012 må man ha 
dispensasjon for å kunne gå i land. Fylkesmannen er oppmerksom på at 
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eggsankesesongen nærmer seg, og ser for seg at det for 2012 gis en ettåring 
dispensasjon i påvente av at forvaltningsplanen blir endelig fastsatt.  

Dispensasjonene for ferdsel i forbindelse med eggsanking vil da bli fordelt mellom de 
ulike søkerne, som skissert i forvaltningsplanens kapittel 3.2. Loddtrekning vil følge 
skissert alternativ 1.  

En søknad om dispensasjon fra ferdselsforbudet i forbindelse med eggplukking skal 
inneholde:  

· Navn på søker  

· Navn på maksimalt 4 medhjelpere  

· Dokumentasjon på tidligere erfaring med eggplukking  

· Navn på øyene i prioritert rekkefølge  

 
 
Vedlegg: 
Høringsutkast – Ny forvaltningsplan for Kongsøya, Helløya og Skarholmen 
naturreservat 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann
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INVITASJON TIL PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: G10    

Arkivsaksnr.: 12/182    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/12 Kommunestyret 22.03.2012 

 

Innstilling: 

Berlevåg kommune takker ja til invitasjonen fra Finnmark fylkeskommune om å inngå 
partnerskapsavtale for folkehelse. 
 

 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Ny lovgivning i folkehelseloven pålegger kommunene et ansvar for å fremme 
befolkningens hel, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og å bidra til å 
forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Videre skal kommunene 
ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 
faktorer som kan virke inn på denne. Kommunens ansvar etter folkehelseloven er 
beskrevet i lovens kapittel 2, som vedlegges. 
 
Folkehelsesloven § 20 fastslår at fylkeskommunen skal være pådriver for 
folkehelsearbeidet i samarbeid med kommunene. I denne forbindelse inviterer 
fylkekommunen Berlevåg kommune til partnerskap for folkehelse. 14 av fylkets 19 
kommuner har inngått en slik avtale og i brev av 15.02.2012 inviteres de fire 
gjenstående kommunene til å inngå avtale. Det gjelder Berlevåg, Loppa, Nesseby og 
Tana. 
 
For å inngå partnerskapsavtale forutsettes det at kommunen oppnevner en 
folkehelsekoordinator, at folkehelsen forankres i planverket, at det opprettes en 
tverrfaglig arbeidsgruppe. Videre må kommunen utvikle lokale partnerskap med 
frivillige organisasjoner og andre offentlige etater og delta og bidra på 
nettverkssamlinger arrangert av Finnmark fylkeskommune. 
 
Finnmark fylkeskommune skal ivareta folkehelse i egen forvaltning og planlegging og 
bidra til å utvikle det lokale folkehelsearbeidet i kommunene. Det gjøres ved å 
arrangere kontaktmøter mellom fylkeskommunen, bistå ved kompetanseheving, 
arrangere to årlige nettverkssamlinger, være en faglig ressurs og veilede kommunene 
ved behov, videreutvikle det regionale partnerskapet og bidra med økonomiske 
utviklingsmidler under forutsetning av minst tilsvarende beløp fra kommunen. 
 
Satsingsområdet i 2012 er helsefremmende skoler og barnehager. Dette temaet vil få 
stor plass på neste nettverkssamling som finner sted i Alta 20.-21. mars. 
 
Rådmannen har tidligere orientert kommunestyret muntlig om kommunens ansvar for 
folkehelsearbeidet og at dette må ses i sammenheng med samhandlingsreformen. En 
vil anbefale at kommunen takker ja til invitasjonen fra Finnmark fylkeskommune. 
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Dermed vil kommunen kunne trekke veksler på andres erfaringer og få nyttige innspill 
i det forestående arbeidet. 
 
Vedlegg: 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Finnmark fylkeskommune av 15.02.2012. 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 



  Sak 13/12 
 

Side 38 av 61 

 

Folkehelseloven kap. 2 – Kommunens ansvar 

 

§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid  

       Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til 
utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan 
ha negativ innvirkning på helsen.  

       Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen 
er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.  

       Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter 
og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og 
deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.  

§ 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen  

       Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive 
og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:  

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 
20 og 25,  

b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-3 og  

c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning 
på befolkningens helse.  

       Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, 
herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom 
på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige 
problemer eller sosiale helseforskjeller.  

       Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til kommunens oversikt.  

§ 6. Mål og planlegging  

       Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens 
planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- 
og bygningsloven § 10-1.  

       Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 
11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de 
utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.  

§ 7. Folkehelsetiltak  

       Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 
folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og 
levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk 
aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.  

       Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og 
befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. 
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PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE 2013-2015 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: K54    

Arkivsaksnr.: 12/191    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/12 Kommunestyret 22.03.2012 

 

Innstilling: 

 Berlevåg kommune godkjenner den framlagte prosjektplanen for Tana 
vannområde (2013-2015).  

 

 Berlevåg kommunes andel, kr 20 000, innarbeides i kommende økonomiplaner 
med virkning fra 2013. 

 

 Kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik søker om skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen til prosjektet, samt om tilskudd fra Finnmark fylkeskommune. 

 

 Som politisk valgt representant til vannområdeutvalget og styringsgruppa 
oppnevnes: 

 
Rådmannen utpeker den administrative representanten i vannområdeutvalget. 
 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Arbeidene i vannområdene er forankret i forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften). Vannforskriften bygger på EUs rammedirektiv for vann som 
forutsetter at vannforvaltningen skal være helhetlig og samordnet. Hovedmålet med 
forskriften er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet i både vassdrag, 
grunnvann og kystvann.  
 
Organisering av arbeidet med helhetlig vannforvaltning i Finnmark: 
 Vannforskriften gir føringene på hvordan arbeidet i vannregionene skal organiseres 
 
Vannregionmyndighetens ansvar. 
Vannregionmyndigheten skal koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene 
som følger av denne forskriften i henhold til tidsfristene som er angitt. Dette 
innebærer blant annet å legge til rette for arbeidet som skal utføres, følge opp 
myndigheter som har oppgaver i henhold til forskriften, gjennomføre egne oppgaver 
og samordne de ulike bidragene. Dette skal skje i nært samarbeid med 
vannregionutvalget. 
 
I vannregion Finnmark er Finnmark fylkeskommune vannregionmyndighet. 
 
Vannregionutvalg 
Vannregionmyndigheten skal innenfor den enkelte vannregion opprette et 
vannregionutvalg under ledelse av vannregionmyndigheten. Vannregionutvalget skal 
være sammensatt av representanter for vannregionmyndigheten og øvrige 
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fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, samt andre berørte sektormyndigheter og 
kommuner.  
 
Representanter for berørte rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser 
skal være nært knyttet til vannregionutvalget gjennom en referansegruppe. 
Sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har innenfor sine 
ansvarsområder ansvar for å utrede forslag til tiltak, samt å utrede premissene for 
fastsettelse av miljømål. 
 
Vannregionutvalget i Finnmark består av:  

 Finnmark fylkeskommune  
 Fylkesmannen i Finnmark  
 Mattilsynet  
 Kystverket  
 Statens vegvesen  
 Fiskeridirektoratet  
 NVE  
 Øst-Finnmark regionråd  
 Vest-Finnmark regionråd  

Regionrådene deltar på vegne av kommunene, men alle kommunene har i tillegg 
mulighet til å delta selv hvis de ønsker dette.  
 
Organisering av arbeidet i vannregionen 
Vannregionmyndigheten kan i samarbeid med vannregionutvalget der det er 
hensiktsmessig, dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. Ved inndeling i 
vannområder skal det tas utgangspunkt i de naturgitte forhold, som hele eller deler av 
nedbørfelt, fjorder og kystområder. I tillegg skal det legges vekt på eksisterende 
samarbeidsformer mellom kommuner, regionale myndigheter og andre interesser, 
forventede utfordringer og allerede igangsatte tiltak. 

Vannregionmyndigheten gir i nødvendig utstrekning rammer og veiledning for 
organisering og gjennomføring av arbeidet i vannområdet, og legger til rette for at 
dette skjer på en faglig forsvarlig måte og innenfor fastsatte frister. 
 
I Finnmark er det opprettet 10 vannområder:  

 Neiden  
 Pasvik  
 Tana  
 Indre Varangerfjord  
 Varangerhalvøya  
 Alta/Kautokeino/ Loppa  
 Sørøya/Seiland/Kvaløya  
 Porsanger  
 Måsøy/Magerøya  
 Nordkyn  

 
På lokalt plan skal arbeidet koordineres gjennom lokale vannområdeutvalg med 
representanter for kommunene, regionale myndigheter og frivillige organisasjoner. 
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Tana kommune har kontrakt med fylkeskommunen tom september 2012 om å forestå 
prosjektledelsen i vannområdene i Øst-Finnmark. Hovedfokus i første omgang er å 
samle inn data om påvirkninger på vannressursene. På samme måte vil det også blir 
samlet inn data fra alle regionale myndigheter. Fylkesmannen har ansvar for at data 
legges inn i en web-basert database (www. vann-nett.no), som bla. danner grunnlag 
for det videre arbeidet med forvaltningsplaner for vann. I etterkant av arbeidsmøter i 
samtlige kommuner er det gjennomført møter i henholdsvis vannområdeutvalget for 
Varangerhalvøya og for Tana. Berlevåg kommune har arealer i begge disse 
vannområdene. Selve tettstedet Berlevåg med Berlevåg vannverk ligger i Tana 
vannområde, mens arealene på Kongsfjordfjellet er en del av Varangerhalvøya 
vannområde. 
 
Som nevnt ovenfor har Finnmark fylkekommune bevilget tilskuddsmidler til 
koordinering av arbeidet i vannområdene, og Tana kommune har på vegne av 
fylkeskommunen ansvaret for prosjektledelsen dette året. Kommunene selv har 
imidlertid selv et ansvar for framdriften i arbeidet slik vannforvaltningen i Norge er 
organisert.  
 
Tana kommune har utarbeidet et utkast til prosjektplanfor arbeid i Tana vannområde 
for perioden 2013-201 og ber om at planen innebærer en finansieringsdel fra 
fylkesmannen via ordninge for skjønnsmidler, må prosjektplanen godkjennes i 
kommunestyrene innen 31. mars 2012. Prosjektplanen følger vedlagt. 
 
Videre organisering: 
Tana vannområde består av Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik kommune. Disse 
kommunene er således prosjkteiere. I prosjektplanen legges det opp til at 
prosjektledelsen fortsatt utføres av Tana kommune. 
 
Vannarbeidet er organisert annerledes i Finland enn i Norge, hvor man ikke har en 
egen inndeling i vannområder men kun opererer på regionnivå. Dette innebærer en 
del utfordringer for samarbeidet med kommunene Utsjok og Enare, som også har 
store arealer i nedbørsfeltet til Tanavassdraget. Det arbeides imidlertid med å 
samordne tiltak på norsk og finsk side innen vannområdet, men hvordan dette vil bli 
organisert i praksis er ikke avklart enda.  
 
Vannområdeutvalg og styringsgruppe er beskrevet i planens pkt. 4.1. Det foreslås at 
utvalget skal bestå av en politisk valgt og en administrativ representant samt 
vararepresentanter fra hver av kommunene som inngår i vannnområdet. I tillegg 
kommer statlige organer, Utsjok kommune, Tanavassdraget fiskeforvaltning og evt. 
frivillige organisasjoner. 
 
De politisk valgte representantene på norsk side vil utgjøre styringsgruppa. 
 
Finansiering: 
Forslag til budsjett og finansieringsplan er gjengitt i pkt. 7 i prosjektplanen. Som det 
framgår av finasieringsplanen, forutsettes det at Berlevåg kommune bidrar med kr 
20 000 i tre år fra 2013. 
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Vurdering: 
Rådmannen tilrår at forslaget til prosjektplan vedtas og ber kommunestyret oppnevne 
representant med vararepresentant til vannområdeutvalget. 
 
Vedlegg: 
Vannområder i Finnmark 
Forslag til prosjektplan for Tana vannområde 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-

2015), VANNREGION FINNMARK.  

Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner.  
 

Forord 
Prosjektet ”Tana vannområde” er et samarbeid mellom kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg 

og Gamvik.  

Vannområdet ”Tana” omfatter Tanavassdraget  med Tanafjorden ut til grensen mellom 

Russevika og Skarveneset, med tilhørende nedbørsfelt fram til 1 nautisk mil utenfor 

grunnlinja (se kartet i fig. 1 nedenfor) på norsks side av riksgrensen. Kommunene Tana, 

Karasjok, Berlevåg og Gamvik er på norsk side de kommunene som har det største arealet i 

vannområdet, og som derfor samarbeider om prosjektet. Utsjok kommune i Finland vil også 

bli invitert inn i prosjektets ulike utvalg der hvor dette avtales særskilt.  

Det har i perioden fra og med 01.09.2011 vært gjennomført et forprosjekt for vannområdene i 

hele Øst-Finnmark, og denne prosjektbeskrivelsen er utarbeidet innenfor rammene av dette 

forprosjektet. Forprosjektet har vært finansiert av Finnmark fylkeskommune, med 

prosjektledelse fra Tana kommune.  

 

1. Bakgrunn 

Prosjektarbeidet er forankret i vannforskriften (§ 1) som har som formål å ”sikre helhetlig 

beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene”. Miljømålet i vannforskriften er at 

vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, og at grunnvann skal ha 

minst god kjemisk og kvantitativ tilstand.  

Gjennom vannforskriften innføres på denne måten en mer helhetlig vannforvaltning i Norge, 

som også skal også følges opp på lokalt nivå gjennom etablering av ”vannområder” (§ 23) og 

vannområdeutvalg. Dette er et pilotarbeid som krever ekstra ressurser i en innføringsfase, men 

som vil gi kvalitetsforbedringer på sikt.  
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Fig 1. Kart over Tana vannområde på norsk side av riksgrensen. Vannområdet er del av et 

internasjonalt vannområde, som også omfatter arealer i Finland.  

 

Kommunene i Tanavassdraget har lange tradisjoner for samarbeid om vassdragsforvaltning. 

Gjennom flerbruksplanen for Tanavassdraget (2007-16) har Tana og Karasjok kommuner 

tidligere samarbeidet om vassdragstiltak. En av de momentene som er nytt nå er å  innlemme 

Tanafjorden i arbeidet, og dermed få et helhetlig perspektiv på forvaltningen av kyst- , elve-, 

innsjø- og grunnvann.  

I vannområdearbeidet legges det vekt på en systematisk tilnærming hvor overvåkning danner 

grunnlaget for en vurdering av miljøtilstand, som igjen danner grunnlaget for 

forvaltningsplaner og tiltaksprogram. Disse planene utarbeides samlet på regionalt nivå, men 

bygger på grundige prosesser lokalt i vannområdene. Av dette følger også at arbeidet er 

kunnskapsbasert. Overvåkningsdata legger grunnlaget for hvilke tiltak som skal 

gjennomføres.  

Arbeidet skal videre samordnes på en annen måte enn tidligere. Det tas utgangspunkt i hvor 

mye den enkelte sektor påvirker vannressursene. På denne måten skal man identifisere de 

billigste og mest samfunnsøknomiske tiltakene for å oppnå et godt vannmiljø.  

Det legges stor vekt på medvirkning og deltakelse fra frivillige organisasjoner og lokalt 

næringsliv. Innbyggerne skal ha mulighet til å delta aktivt i vannområdearbeidet. 

Innbyggerperspektivet står derfor sterkt.  

Med bakgrunn i de utfordringene kommunene står overfor i denne pilotfasen, er det ønske om 

en egen prosjektorganisering av arbeidet for en periode på 3 år (2013-15).  Prosjektet vil vare 

fram til forvaltningsplanen for vannregion Finnmark  (2016-2021) (2 planrunde) er endelig 
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vedtatt. Etter dette vil man vurdere om vannområdearbeidet kan ivaretas innenfor ordinære 

rammer i kommunene.  

Tana vannområde deltok i 1. forvaltningsplan (2011-15), men den første planrunden gikk over 

et kortere tidsrom og tiltak i fjordområdene var utelatt. Dette innebar at det i den første 

planrunden ikke var samme grad av medvirkning og lokal deltakelse som nå forventes fra 

statlige myndigheter.  

Viktige nettbaserte verktøy som brukes vil bli brukt og videreutviklet i løpet av prosjektet er:  

 www.vannportalen.no/finnmark (egen  side for Tana vannområde) 

 www.vann-nett.nve.no/portal/ (egne sider for Tana vannområde).    

 

 

2. Prosjektmål 

Hovedmål:  

Prosjektets hovedmålsetting er å: ”samordne vannforvaltningen lokalt i Tanavassdraget og 

Tanafjorden, herunder samordne kommunenes og regionale myndigheters innsats for å bedre 

miljøstatusen i vannforekomstene”.   

Resultatmål:  

Det er satt følgende resultatmål for prosjektet:  

 Forestå planarbeidet i vannområdet Tana knyttet til rullering av forvaltningsplanen 

for vannregion Finnmark (2016-2021) på vegne av kommunene. 

 Bidra i arbeidet med å ferdigstille fullkarakteriseringen og risikovurdering av 

vannforekomstene, med siste frist 1.5.2013.  

 Følge opp tiltak lokalt fra 1.forvaltningsplan (2011-2015) og bidra til at de 

gjennomføres  

 Utarbeide lokal tiltaksanalyse for vannområdet, innen 31.12.2013 

 Bidra med innspill til utkastet til forvaltningsplan og tiltaksprogram (2016-2021), med 

høringsfrist 1.7.2014. 

 Sette i verk overvåkningstiltak i samarbeid med Fylkesmannen og andre 

myndigheter/ansvarlige 

 Gjennomføre og koordinere møter i vannområdeutvalget for Tana.  

Resultatmålene følger de ulike aktivitetene/resultatløpene i prosjektet, se kapittel 5.  

 

Prosessmål:  

 Legge til rette for og bidra til aktivt medvirkning og deltakelse fra lokale 

organisasjoner og lokalt næringsliv 
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 Være et bindeledd mellom kommunene, vannregionmyndighetene, regionale 

myndigheter, frivillige organisasjoner og andre interessenter.  

 

3. Prosjektrammer 

Prosjektet har følgende rammer: 

 Prosjektet har en tidsramme på 3 år. Prosjektperioden er fra 1.1.2013-31. 12.2015 

 Total kostnadsrammer er NOK 1.380.000,-.  Kostnadsoversikt og finansieringsplan er 

spesifisert i kapittel 5.  

 

 

4. Organisering 

Prosjekteiere er kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik. 

Prosjektledelsen utføres av Tana kommune på vegne av de øvrige kommunene, og 

prosjektleder vil ha kontorsted ved rådhuset i Tana bru.  

Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike gruppene i prosjektet:  

 

4.1. Vannområdeutvalget og styringsgruppe 

Vannområdeutvalget vil bestå av en politisk og administrativ representant (samt 

vararepresentanter) fra hver av kommunene Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik 

 

 

Øvrige medlemmer er:  

 Utsjok kommune i Finland- politisk og administrativ representant (dersom interesse) 

 Tanavassdragets fiskeforvaltning 

 Fylkesmannen i Finnmark 

 Finnmark fylkeskommune (vannregionmyndigheten) 

 Statens Vegvesen 

 Norges vassdrags-  og energidirektorat- region Nord 

 Mattilsynet 

 Kystverket 

 Fiskeridirektoratet 

 Andre interessenter (frivillige organisjoner m.fl.) etter interesse 
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Vannområdeutvalget er et organ som skal samordne og sikre konsensus omkring det faglige 

arbeidet i vannområdet.  

De politiske representantene fra kommunene på norsk side (Berlevåg, Tana, Karasjok og 

Gamvik)  utgjør videre prosjektets styringsgruppe, og har ansvaret for beslutninger som 

gjelder prosjektets framdrift og økonomi. De øvrige medlemmene i vannområdeutvalget vil 

fratre møtet i saker som gjelder prosjektdrift- og økonomi.  

Vannområdeutvalget vil ha 1-2 møter per år. Møtene vil i utgangspunktet foregå på dagtid.  

 

4.2. Arbeidsutvalg (AU) 

For å sikre framdriften i prosjektet mellom vannområdeutvalgene kan det settes ned et 

arbeidsutvalg (AU)  som møtes om lag 2-4 ganger i året. Arbeidsutvalget består av 

administrative representater for kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg, Gamvik og Utsjok, 

samt representanter for lokale organisasjoner og andre interessenter (dersom interesse og ved 

behov).  

 

4.3. Temagrupper og referansegrupper 

Egne tema- og referansegrupper kan opprettes underveis i prosjektet ved behov.  

 

5. Tidsplan for og aktiviteter i prosjektet 

Framdriftsplanen for prosjektet følger den nasjonale tidsplan basert på fristene i 

vannforskriften (§ 8) (se fig. 2 nedenfor ). 
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Fig 2. Milepæler i planprosessen, 2 planrunde (forvaltningsplan for vannregion Finnmark).  

 



  Sak 13/12 
 

Side 50 av 61 

 

Nedenfor er en beskrivelse av de ulike aktivitetene/resultatløpene i prosjektet: 

1. Karakterisering  og risikovurdering av vannforekomstene (frist 01.05. 2013).  

Karakterisering omfatter innsamling og registrering av relevante data om 

naturforhold og menneskeskapte påvirkninger på vannressursene. Dette arbeidet skal 

gjøres for hver enkelt avgrenset vannforekomst i vannområdet. Data registreres i 

databasen www.vann-nett.nve.no. Hensikten med karakteriseringen er å danne seg 

et bilde og en bakgrunnsbeskrivelse av forholdene i den aktuelle vannforekomsten, og 

på grunnlag av dette analysere påvirkningsgrad, dagens miljøtilstand og utvikling for å 

kunne gjøre en risikovurdering. Hoveddelen av arbeidet knyttet til karakterisering og 

risikovurdering er gjennomført som del av forprosjektet, men skal endelig avsluttes 

innen 1 mai 2013.  

 

2. Lokal tiltaksanalyse (frist: 31.12.2013) 

For de vannforekomstene som ikke oppnå målet om god miljøstatus (økologisk og 

fysisk/kjemisk) eller som står i fare for å ikke nå det, skal det utredes hvilke tiltak som 

skal iverksettes. Tiltaksutredningene skal gjøres på lokalt nivå, gjennom lokale 

tiltaksanalyser hvor kommunene har eierskap.  

 

 

3. Iverksette og følge opp tiltak i forvaltningsplan 2011-2015  (hele prosjektperioden) 

Vannområdet Tana inngikk i den første forvaltningsplanen for vannregion Finnmark 

for perioden 2011-15. Det er behov for oppfølging av de tiltakene som er vedtatt i 

gjeldende forvaltningsplan.  Tiltaksgjennomføringen lokalt skal blant annet 

rapporteres videre til vannregionutvalget på fylkesnivå.  

  

4. Overvåkning og klassifisering av vannforekomstene (hele prosjektperioden) 

I vannforskriften stille det krav om regionale programmer for helhetlig overvåkning av 

tilstanden i vannforekomstene. Lokalt i vannområdene skal det leveres inn innspill til 

overvåkningsbehov, samt at det kan være aktuelt å delta også i gjennomføringen av 

enkelte overvåkningstiltak.  

 

5. Prosjektstyring- møter i vannområdeutvalget m.m (hele prosjektperioden) 
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Dette resultatløpet omfatter arbeidet med styring av prosjektet i forhold til framdrift 

og økonomi. Prosjektledelsen skal rapportere inn til prosjektets styringsgruppe og 

finansiørene angående økonomi og resultater på jevnlig basis, samt koordinere møter 

i vannområdeutvalget og andre undergrupper av mer faglig karakter. Dette vil også 

omfatte kontakt med en hel rekke ulike aktører (myndigheter, frivillige og næringsliv) 

både lokalt og regionalt, men er viktig for å sikre forankring og deltakelse i prosjektet.  

Ved prosjektstart vil det bli utarbeidet en framdriftsplan på halvårsbasis som angir de ulike 

arbeidstrinnene i større detalj.  

  

6. Informasjonsspredning 

Resultater fra prosjektet vil bli publisert på nettsiden til vannområdet på 

www.vannportalen.no. Man vil også bruke lokale medier (aviser og radio) aktivt i forbindelse 

med prosjektarbeidet. Arbeidet med den lokale tiltaksanalysen (resultatløp 3) vil også kunne 

omfatte folkemøter og møter med frivillige organisasjoner på lokalt nivå. Disse tiltakene vil 

bidra til å spre informasjon om prosjektarbeidet både til andre kommuner og øvrige 

interessenter.  

 

7. Kostnads- og finansieringsplan 

Prosjektkostnader: 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over prosjektets kostnader. Kostnader til prosjektledelse er 

beregnet med utgangspunkt i en årslønn på kr. 480.000,- + sosiale utgifter = 630.000.  

Det er beregnet midler til dekning av en 50 % stilling til prosjektledelse. Direktoratet for 

naturforvaltning (DN) har tidligere estimert at det vil kreve en 30 % stilling i oppstartsfasen å 

drifte hvert vannområde. I beregning av stillingsressurs har vi lagt til grunn at de 

internasjonale vannområdene krever en ekstra oppfølging. Deltakelse fra finske side i lokale 

utvalg vil medføre en betydelig mengde ekstraarbeid, og det må derfor settes av ekstra 

stillingsressurser.  

 

Tabell 1. Budsjett for prosjektet ”Tana vannområde (2013-15). 

Beskrivelse Kostnader (NOK) Totale 

kostnader 

(NOK) 
2013 2014 2015 

Prosjektleder 

 50 % stilling 

315.000 315.000 315.000 945.000,- 

Administrative 

utgifter (kontor, 

telefon m.m) 

 

30.000 30.000 30.000 90.000,- 

Møter, reiser og 

kurs 

75.000 75.000 75.000 225.000,- 

Tolking og 

oversetting 

40.000 40.000 40.000 120.000,- 

Sum 460.000,- 460.000,- 460.000,- 1.380.000,- 

 

Finansieringsplan:  

http://www.vannportalen.no/
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Finansieringsplanen for prosjektet er gitt i tabell 2 nedenfor.  

Tabell 2: Finaniseringsplan for prosjektet ”Tana vannområde (2013-15).  

Organisasjon Kostnader (NOK) Totale 

kostnader 

(NOK) 
2013 2014 2015 

Tana kommune 40.000,- 40.000,- 40.000,- 120.000,- 

 

Karasjok 

kommune 

40.000,- 40.000,- 40.000,- 120.000,- 

Gamvik 

kommune 

20.000,- 20.000,- 20.000,- 60.000,- 

Berlevåg 

kommune 

20.000,- 20.000,- 20.000,- 60.000,- 

Fylkesmannen- 

skjønnsmidler 

140.000,- 140.000,- 140.000,- 420.000,- 

Finnmark 

fylkeskommune 

200.000,- 200.000,- 200.000,- 600.000,- 

Totalt 460.000,- 460.000,- 460.000,- 1.380.000,- 

 

Oppsettet til finansieringsplan er begrunnet i følgende:  

 Tana og Karasjok er de største kommunene, i tillegg til at disse er vassdragskommunene  hvor 

prosjektarbeidet anslagsvis vil medføre mest arbeid. Disse kommunene har derfor en høyere 

egenandel enn de øvrige kommunene. 

 Utsjok kommune og øvrige finske kommuner som ønsker å delta belastes ikke med 

prosjektkostnader, tatt i utgangspunkt at vannområdeutvalget er et organ opprettet av 

norske myndigheter.  

 Det forventes imidlertid at vannregionmyndigheten (fylkeskommunen) bidrar ekstra med 

midler til de internasjonale vannområdene for å dekke utgifter til tolking og oversetting i 

forbindelse med finsk deltakelse. Med bakgrunn i dette er fylkeskommunens bidrag satt 

høyere enn det øvriges.  

 

 

____________________________________________________________________________

______ 

Prosjektplanen er utarbeidet av Utviklingsavdelingen i Tana kommune, v/Anne Fløgstad 

Smeland.  
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SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: 033    

Arkivsaksnr.: 12/192    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/12 Kommunestyret 22.03.2012 

 

Innstilling: 

Saken legges fram uten innstilling. 
 

 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Erik Brøske har i brev av 22.02.2012 søkt om fritak fra sitt verv som medlem og leder 
av eldrerådet. Søknaden begrunnes med forverret helsetilstand. 
 
Fritak fra kommunale verv er regulert i kommuneloven § 15, nr. 2, som har følgende 
ordlyd: 
 
”Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller 
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.” 
 
 
 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad av 22.02.2012 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann



  Sak  15/12 

 

Side 54 av 61   

MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER 

 

 

Saksbehandler:  Robert Moan Arkiv: P12    

Arkivsaksnr.: 12/251    

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/12 Kommunestyret 22.03.2012 

 

Innstilling: 

Etablering av liggehavn for fiskeflåten i Berlevåg indre havn; 

 Berlevåg kommune vil arbeide for tilrettelegging av liggehavn i området mellom 

havnemuseet – Hansen Mek i Berlevåg indre havn 

 Berlevåg kommune ønsker i denne sammenheng at området inkluderes i Kystverkets 

prosjekt for mudring av indre havn, og at mudringen kan gjennomføres i 2013 

 Berlevåg kommune arbeider for tiden med reguleringsplan for Berlevåg sentrum og 

havn, og vil regulere dette sjøarealet som fremtidig liggehavn for fiskeflåten. 

Reguleringsplan er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2012. 

 Berlevåg kommune vil i sammenheng med mudring av området arbeide for at 

Trelastkaia saneres, slik at området står klart for mudring i 2013. 

 
Mellomlagring av mudringsmasser i ytre havn 

 Berlevåg kommune anbefaler at industriareal ved hurtigrutekai (innenfor østre molo) 

benyttes som prioritet nr 1 til mellomlagring av mudringsmasser. 

 Berlevåg kommune anbefaler at industriareal på Lagmannsneset (innenfor vestre molo) 

benyttes som prioritet nr 2 til mellomlagring av mudringsmasser. 

 De nevnte alternativene krever at massene som mellomlagres ikke inneholder 

miljøgifter av noe slag. 

 Mudringsmasser som inneholder miljøgifter krever særskilt håndtering for å hindre 

spredning til strandsone og sjø. 

 
Havnekrav – justering / ombygging av indre moloåpning ved innseiling til 
Berlevåg indre havn; 

 Berlevåg kommune skal jobbe aktivt for å sikre en positiv utvikling og styrking av 

havneforholdene i Berlevåg indre og ytre havn, samt i Kongsfjord havn. 

 Berlevåg kommune vil arbeide for at det snarlig må gjennomføres tiltak for å sikre at 

indre havn i fremtiden blir bedre skjermet mot vindforhold som skaper uakseptable 

liggeforhold i havna. 

 Berlevåg kommune fremmer havnekrav til Kystverket om å arbeide for statlig 

finansiering av ombygging av Berlevåg indre moloåpning. 

 Kommunestyret vil påpeke at rolighetsforholdene i Berlevåg indre havn har stor 

betydning for igangsettelse av øvrige utviklingstiltak i havna, og forventer således at 

Kystverket gir tiltaket høy prioritet. 

Videre fremdrift i utviklingen av indre / ytre havn 

 Berlevåg kommune igangsetter et forprosjekt for å gi nødvendige avklaringer knyttet 

til videreutvikling av Berlevåg indre og ytre havn. 

 I lys av mudringen som skal gjennomføres allerede i 2012, er det naturlig at 

forprosjektet i startfasen har et særlig fokus på indre havn. 
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Berlevåg kommune bevilger kr 2,5 millioner til gjennomføring av forprosjektet. 

 

Bakgrunn: 
Onsdag 29. Februar gjennomførte Berlevåg kommune et møte med Kystverket Troms 
og Finnmark (KTF) i Berlevåg. Hensikten med møtet var å informere Berlevåg 
kommune om at KTF fremskynder prosjekt for mudring av Berlevåg indre havn til 
inneværende år (2012), og at arbeidet skal igangsettes høsten 2012. 
 
Nødvendige avklaringer 
I sammenheng med mudringen stilte Kystverket krav om at Berlevåg kommune 
snarlig må utarbeide og sende inn et oppdatert havnekrav til KTF. Dette har 
sammenheng med at tidligere havnekrav er ca 20 år gammelt, og at utviklingen 
innenfor fiskerinæringen på mange områder har ført til endrede forutsetninger og 
andre hensyn som må implementeres i prosjektet. Her kan for eksempel nevnes at 
fartøyene er blitt større, og at det således kan innebære nye vurderinger knyttet til 
ønsket dybde i havna. 
 
I tillegg til vurderinger som nevnt ovenfor, har Kystverket behov for konkrete 
avklaringer fra kommunen knyttet til håndtering av mudringsmasser, avklaringer 
knyttet til områder som krever geotekniske og miljørelaterte analyser, samt 
reguleringsstatus for mudringsområde og tilliggende områder i indre havn. 
 
Utviklingstiltak i Berlevåg havn 
Berlevåg kommune har det siste halve året utrykt sterke signaler om nødvendigheten 
av å igangsette utviklingstiltak i Berlevåg havn, blant annet gjennom vedtak av 
strategiplan 2011 - 2014 for havnene i kommunestyremøte 15.12.11. I denne 
sammenheng har det vært gjennomført en prosess mot brukerne av havna både før 
og etter årsskiftet for å avklare brukernes ønsker. Gjennom prosessene er det 
kommet klare signaler fra brukerne om hvilke utviklingstiltak som bør prioriteres i 
tiden fremover. I fortsettelsen nevnes kort de tiltak som har fått bred oppslutning fra 
brukerne; 
 

 Arbeide for ombygging av indre moloåpning for å bedre liggeforholdene i 
Berlevåg indre havn, og at dette spilles inn som et havnekrav for å sikre statlig 
finansiering (se vedlegg – forslag til havnekrav fra Berlevåg kommune). 

 Berlevåg indre havn har store utfordringer spesielt fordi en rekke fartøy i dag 
har liten tilgang til gode kaiplasser, og at det således må prioriteres bygging av 
nye kaier i Berlevåg indre havn. 

 Berlevåg kommune må arbeide aktivt for å få gjennomført mudring i indre 
havn. 

 
 
I møtet med Kystverket 29.02.12 orienterte kommunen om dette utviklingsarbeidet, 
og tilbakemeldingen var at ombygging av indre moloåpning må ses på som et 
langsiktig prosjekt. Dette fordi arbeidet for å sikre statlig finansiering er komplisert, og 
at et slikt prosjekt derfor ikke vil kunne realiseres før tidligst 2018. 
 
Tilrettelegging for liggehavn 

Dagens liggeforhold i havna er som nevnt dårlig sett fra brukernes side, spesielt fordi 
den østlige delen av havna påvirkes av sjødrag gjennom moloåpningen. I lys av 
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situasjonen har dialogen med brukerne konkludert med at det vil være fornuftig å 
tilrettelegge sjøarealet mellom museumsområdet og Hansen Mek til en fremtidig 
liggehavn.  Dette fordi området vil være godt skjermet for sjødrag fra moloen. Denne 
løsningen ble diskutert med Kystverket, og en rask avklaring fra Berlevåg kommune 
betyr at mudring av dette området kan implementeres i det øvrige mudringsarbeidet. 
Mudring av dette sjøarealet kan således gjennomføres tidlig i 2013. En snarlig 
avklaring fra kommunens side er med andre ord nødvendig for at Kystverket skal 
inkludere dette sjøarealet i mudringsprosjektet. 
 
Mellomlagring av mudringsmasser 
I forbindelse med utviklingsarbeidet i Berlevåg indre havn, vil kommunen kunne gjøre 
bruk av overskuddsmasser fra mudringsarbeidet. Dette blant annet til utfylling av nye 
industriarealer på vestsiden av indre havn, hvor man har diskutert bygging av nye 
kaier (se kartvedlegg for nærmere illustrasjon). Da disse utviklingstiltakene ikke er 
endelig avklart i Berlevåg kommune, samt at nærmere prosjektering for tiltakene ikke 
er gjennomført, anbefales at overskuddsmassene mellomlagres inntil videre. 
 
Mellomlagring av overskuddsmasser krever imidlertid at området som skal benyttes 
er regulert for industriformål. I Berlevåg ytre havn finnes bare to areal som er regulert 
for industriformål (se kartvedlegg – avmerkede industriareal foreslått for 
mellomlagring). I hvilken grad de nevnte industriarealene kan benyttes, avhenger 
også av i hvilken grad massene er forurenset.  
 
Valg av styringsgruppe 
Kystverket har i sammenheng med gjennomføringen av prosjektet bedt kommunen 
om å nedsette en styringsgruppe hvor de ulike brukerne er representert sammen med 
kommunen. Administrasjonen gjorde i denne sammenheng henvendelser til 
representanter for fiskerne, fiskeindustrien og verkstedsindustrien for å sikre at alle 
parter er representert i styringsgruppen. Etter tilbakemeldinger fra de nevnte parter er 
styringsgruppen sammensatt av følgende personer; Frank Arne Hansen, Kjell Gunnar 
Johnsen, Jørn Stensvold, Vidar Efraimsen (Havnestyret) og Robert Moan 
(administrasjonen). 
 
Videre fremdrift i utviklingsarbeidet 
I sammenheng med forstudiet som nylig er gjennomført i samarbeid med Faveo 
prosjektledelse, ble det utarbeidet en rapport som gir anbefalinger til videre fremdrift 
knyttet til utviklingsarbeidet i indre og ytre havn. Anbefalingen er at kommunen 
gjennomfører et forprosjekt for å sikre seg at alle hensyn og vurderinger er ivaretatt, 
samt legger til rette for en god havneutvikling i årene fremover. Kalkulert 
kostnadsramme for et slikt prosjekteringsarbeid er kr 2 663 000,-. 
 
Berlevåg kommune må på dette grunnlag vurdere snarlig igangsetting av en 
detaljprosjektering av ønskede utviklingstiltak i Berlevåg indre og ytre havn. Dette for 
å sikre seg en helhetlig planlegging av utviklingsarbeidet i indre og ytre havn. Om 
prosjekteringsarbeidet gjennomføres i 2012, kan infrastrukturutviklingen i indre havn 
igangsettes allerede i 2013. 
 
Vurdering: 
Rådmannen synes det er gledelig at Kystverket omsider har annonsert at mudringen 
av Berlevåg indre havn skal gjennomføres allerede i 2012. Som nevnt i utredningen 
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innebærer dette at kommunen må handle raskt, og avklare viktige forhold for å sikre 
fremdrift i prosjektet. Gjennom de avklaringer som gjennomføres i tilknytning til 
mudringsprosjektet, får kommunen også avklart andre viktige forhold som har stor 
betydning for utviklingen av indre havn. Her kan nevnes geotekniske analyser og 
miljøundersøkelser knyttet til liggehavn og arealer for nye industriareal og kaibygging. 
Dette sparer kommunen for betydelige utgifter i forbindelse med utviklingsarbeidet. 
Dette gir i tillegg kommunen mulighet til snarere å få gjennomført utviklingstiltak i 
havna. En snarlig igangsetting av et forprosjekt for havneutviklingen er således svært 
viktig. 
 
Rådmannen anbefaler i lys av ovenstående at kommunestyret slutter seg til 
saksutredningens innstilling. 
 
Vedlegg:  

 Utkast til havnekrav – ombygging av indre moloåpning 

 Kart som viser industriareal for mellomlagring av mudringsmasser 

 Kart som viser sjøareal for etablering av liggehavn på østsiden av indre havn, 
samt tenkte områder for bygging av kaier på vestsiden av indre havn, 

 Kart som viser område i indre havn som er særlig utsatt for sjødrag fra 
moloåpningen 

 Prosjektrapport fra forstudie, utarbeidet av Faveo-prosjektledelse i samarbeid 
med Berlevåg kommune 

 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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Havnekrav til Kystverket Troms og Finnmark 

 
Viser til møte med Kystverket Troms og Finnmark i Berlevåg 29.02.12. 

 

Bakgrunn 
Berlevåg kommune har igangsett en prosess med fokus på store oppgraderings- og 

utviklingstiltak i Berlevåg indre havn og Kongsfjord havn de nærmeste årene. Utgangspunktet 

for dette arbeidet er Strategi- og handlingsplan for havnene, vedtatt 15.12.11. i 

kommunestyret.  

 

Planens hovedmål har følgende ordlyd: 

 

I løpet av planperioden skal havnene i Berlevåg kommune tilby styrket infrastruktur og 

servicenivå, og derigjennom sikre økt aktivitet og høyere inntekter til 

havneforvaltningen. 

 
Berlevåg indre havn er ett av totalt fem satsingsområder som er definert i strategi- og 

handlingsplanen, og for indre havn er definert følgende resultatmål for perioden frem til 

2014; 
 

Oppgradering og videreutvikling av infrastruktur og servicenivå for fiskeflåten for å gi 

grunnlag for økt aktivitet, flere arbeidsplasser og økte inntekter til havnedrift. 

 

Rullering av havneplan og forstudie ny hurtigrutekai. 

I sammenheng med rullering av havneplanen høsten 2011, gjennomførte Berlevåg kommune 

en omfattende prosess hvor brukerne av havnene ble invitert til å delta. Formålet med dette 

arbeidet var å hente inn tilstrekkelig kunnskap fra fiskerne, fiskeindustrien og 

verkstedsindustrien vedrørende hvilke utviklingstiltak som skal prioriteres de kommende 

årene. I tillegg til dette gjennomførte kommunen i januar / februar 2012 en forstudie i 

samarbeid med FAVEO-prosjektledelse for å utrede bygging av ny hurtigrutekai, samt avklare 

nødvendige utviklingstiltak i indre havn. 

 

Definerte satsingsområder / tiltak 

Prosessene som er kort beskrevet ovenfor konkluderte med følgende konkrete tiltak som bør 

igangsettes / gjennomføres i planperioden frem til 2014; 

 Berlevåg indre havn påføres store utfordringer fordi dagens indre molo ikke gir 

tilstrekkelig skjerming mot nordøstlige vindretninger. Berlevåg kommune må således 

spille inn flytting / forlenging av indre molo som havnekrav til Kystverket. 

 Berlevåg indre havn opplever store utfordringer fordi det er betydelig mangel av kai / 

liggeplasser til sjarkflåten. Berlevåg kommune må snarlig igangsette arbeidet for å 

bygge ut kapasitet i indre havn, og i særlig grad styrke tilbudet til sjarkflåten. 

 Berlevåg kommune må arbeide aktivt for å få gjennomført mudring i indre havn, fordi 

dagens dybdeforhold skaper store utfordringer for større og dypere fartøy. 

 Berlevåg kommune må jobbe videre med planene om bygging av ny hurtigrutekai, da 

det er viktig å fortsatt ivareta passasjer og godstrafikken til Berlevåg. I tillegg vil en ny 

hurtigrutekai være et godt supplement for større fiskefartøy som leverer råstoff i 

Berlevåg.  
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 Berlevåg kommune må arbeide aktivt for bedre tilrettelegging av infrastruktur i 

Kongsfjord havn, da Kongsfjord de siste årene har opplevd økt fiskeriaktivitet og 

aktører som ønsker å investere i utvikling av moderne fiskeindustri i fiskeværet.  

 

Prosessene som ble gjennomført og som ledet til satsingsområdene som er nevnt ovenfor, har 

gitt Berlevåg kommune et godt utgangspunkt for det videre utviklingsarbeidet i havnene.  

 

Kommunestyrets behandling 22.03.12 – havnekrav til Kystverket 

Berlevåg kommune har på bakgrunn av prosessene som er gjennomført det siste halvåret, samt 

i lys av generell kunnskap om havneforholdene i kommunens havner besluttet følgende i 

kommunestyret 22.03.12; 

 

Vedtak: 

Havnekrav – justering / ombygging av indre moloåpning ved innseiling til 
Berlevåg indre havn: 

 Berlevåg kommune skal jobbe aktivt for å sikre en positiv utvikling og styrking av 

havneforholdene i Berlevåg indre og ytre havn, samt i Kongsfjord havn. 

 Berlevåg kommune vil arbeide for at det snarlig må gjennomføres tiltak for å sikre at 

indre havn i fremtiden blir bedre skjermet mot vindforhold som skaper uakseptable 

liggeforhold i havna. 

 Berlevåg kommune fremmer havnekrav til Kystverket om å arbeide for statlig 

finansiering av ombygging av Berlevåg indre moloåpning. 

 Kommunestyret vil påpeke at rolighetsforholdene i Berlevåg indre havn har stor 

betydning for igangsettelse av øvrige utviklingstiltak i havna, og forventer således at 

Kystverket gir tiltaket høy prioritet. 

 

Endring / ombygging av indre moloåpning, Berlevåg havn 
Hvorfor ombygging av indre molo 
I lys av senere tids undersøkelser, og tidligere erfaringer innhentet fra fiskerinæringen og 

øvrige brukere av Berlevåg indre havn, kan følgende utfordringer oppsummeres gjennom 

punktene nedenfor; 

 

 Nord- og nordøstlige vindretninger er en stor utfordring for rolighetsforholdene i Berlevåg indre 

havn, og i særlig grad i forbindelse med dårlig vær / høy vindstyrke. Høy vindstyrke har medført 

bølgehøyder inne i havna på opptil 1,5 meter, og er en betydelig sikkerhetsrisiko for båter og 

mannskap. Senest inneværende vinter har uroligheter i havna knyttet til nordlig sterk vind 

medført havari av en betongflytebrygge, samt at et fiskefartøy har sunket liggende ved egen 

flytebrygge. 

 Liggeforholdene er særlig vanskelig ved offentlig kai på sør- og sørøstlig side av havna (se 

kartvedlegg), og sterk nordlig vind har ved flere anledninger opp gjennom årene påført fiskefartøy 

større / mindre skader på skrogene. 

 Båtene samler seg / ankrer opp på vestsiden av havna for å komme i le av urolighetene, og ligger 

opp til 3-4 fartøy i bredde. Dette innebærer stor sikkerhetsrisiko fordi mannskap må klyve over 

flere fartøy før man står på kai / fast grunn. Vinterstid hvor fartøyene tidvis sliter med snø og 

ising, medfører dette en stor risiko for å falle over bord. Slike hendelser har forekommet ved 

havna som følge av mange fartøy som ligger i bredd med hverandre. 
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 Urolighetene ved kai utgjør en sikkerhetsrisiko for redere / mannskap når de utfører arbeid på 

fartøy som ligger fortøyd inne i havna, noe som ved flere anledninger opp gjennom årene har 

medført personskader  og/eller at mannskap har falt i sjøen. 

 Urolighetene medfører med jevne mellomrom skader på kaianlegg i indre havn, med konsekvens 

at vedlikeholdskostnadene for infrastrukturen har vært gjennomgående høy i Berlevåg.  

 Urolighetene på sør- og sørøstlig side av havna medfører at de offentlige kaiarealene i liten grad 

benyttes av fiskeflåten.  

 Da indre havn er trang og grunn, opplever kommunen i tillegg at urolighetene til tider også kan 

forplante seg til vestsiden av havna  - særlig på vinterstid hvor vi ofte opplever vindstyrke med 

opp til storm styrke. 

 I dårlig vær eksisterer få eller ingen alternative liggeplasser som gir tilstrekkelig skjerming for 

nørdøstlige vinder, hovedsakelig fordi den vestlige siden i havna (som gir noe bedre skjerming) er 

overfylt av hjemmeflåten. 

 Ved ekstremvær har det vært registrert bølgehøyder i indre havn på opp til 1,5 meter, mens 

akseptabelt nivå er opp til 0,5 meter. 

 

I forbindelse med punktene ovenfor vises til vedlagt utsnitt av gjeldende reguleringsplankart over 

Berlevåg indre havn, hvor skravert område gir et inntrykk av hvilken del av indre havn som er særlig 

utsatt under dårlige værforhold. 

 

Konsekvenser ved at tiltaket ikke gjennomføres 

Nedenfor pekes på hvilke konkrete konsekvenser dagens situasjon har for fiskerinæringen og 

kommunen, om rolighetsforholdene i indre havn ikke utbedres; 

 

 Eiere / redere kan ikke forlate fartøyene / reise bort fordi konsekvensene i ytterste fall vil være 

store skader / havari liggende ved kai. Slike hendelser har kommunen flere konkrete eksempler 

på opp gjennom årene. 

 Fremmedflåten velger andre havner som følge av liggeforholdene, fordi det oppstår skader på 

fartøy, samt at urolighetene gjør det vanskelig / slitsomt å overnatte om bord.  

 Fremmedfiskere som oppholder seg her over lengre tid kvier seg for å forlate fartøy / reise fra 

Berlevåg for å besøke familie, fordi de opplever urolighetene som en stor risiko for eget fartøy 

uten daglig tilsyn. 

 Berlevåg indre havn har fått et dårlig rykte på grunn av urolighetene i havna, noe som er 

konkurransemessig uheldig for fiskeindustrien som taper råstoffleveranser. 

 Liggeforholdene i havna er uheldig i et helhetlig utviklingsperspektiv, fordi det er vanskelig å 

jobbe med alternative utviklingstiltak / utvikling av infrastruktur (Eks: Bygging av nye kaier 

sørøstlig side av indre havn ikke aktuelt når rolighetsforholdene er så dårlige, fordi fartøyene 

velger å ikke ta dette i bruk). 

 

Oppsummering og avslutning 

Basert på gjennomgang av dagens utfordringer og konsekvenser knyttet til rolighetsforholdene 

i Berlevåg indre havn, vurderer Berlevåg kommune at det er særlig viktig å ta konkrete grep 

for å utbedre forholdene. En fremtidig positiv utvikling av fiskerinæringen i kommunen vil 

være avhengig av at liggeforholdene styrkes, og således mener kommunen at ombygging av 

indre molo er særdeles viktig også sett i sammenheng med andre utviklingstiltak.  
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For å kunne kostnadsberegne en ombygging av indre molo, må det først bringes klarhet rundt 

fremtidig løsning for moloen / moloåpningen. Kommunen er med andre ord avhengig av 

faglige vurderinger / analyser knyttet til hvilke løsninger som vil fungere. Basert på slike 

analyser og etterfølgende kostnadsberegninger på ombyggingen, må kommunen ta stilling til 

videre fremdrift i denne saken. Her kan også nevnes at Berlevåg kommune er inne i et 

pågående arbeid med områdeplan for sentrum og havn, og at en fremtidig ombygging av indre 

moloåpning også må forankres i reguleringsplanen som skal vedtas høsten 2012. 

 

Berlevåg kommune ønsker i lys av dette at Kystverket gjør sine vurderinger ut fra dette 

innspillet, og håper på en rask tilbakemelding knyttet til videre fremdrift i saken. 

 

Vedlegg:  

 Reguleringsplankart (utsnitt) hvor skravert område viser hvilken del av havna som er 

særlig utsatt for dårlige liggeforhold / høy sjø. 

 Strategi- og handlingsplan for havnene 2011 – 2014, vedtatt 15.12.11. 

 

 


