
 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 26.04.2012 Tid: 18:00 

 

Til stede på møtet 

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

Forfall: Frank Arne Hansen, Helene Fredriksen, Jan Andersen 

Varamedlemmer: Oddbjørn Skancke, Karin Eriksen, Frank-Tore Nygård 

Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef, økonomisjef, daglig leder Sangkraft 
(under sak 19/12), enhetsleder drift, enhetsleder helse, 
barnevernleder, enhetsleder undervisning, leder 
servicekontor, leder familiesenteret, fagleder plan/utvikling. 

 

Innkalling: Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Merknader:  

Behandlede saker:  Sak 17/12 – sak 24/12 

 

Underskrifter: 

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

Karsten Schanche Janne Andreassen Frank-Tore Nygård 
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ARBEIDSGIVERSTRATEGIER 2010 - 2020 

 
 

Innstilling: 
Framlagte forslag til arbeidsreglement, permisjonsreglement, lønnspolitisk plan, 
etiske retningslinjer, reglement for utdanningsstipend og tilsettingsreglement for 
Berlevåg kommune vedtas. 
 
 

Behandling: 
Forslag fra Høyre v/Unn Berit Guttormsen: 
Permisjonsreglementet, Pkt. 3.12 Andre Velferdspermisjoner: 

Stryk 1. avsnitt etter parentes: ”Undersøkelse og behandling hos lege, sykehus, 

tannlege, fysioterapeut o.l. skal legges til fritid, men kan, hvis nødvendig, utføres i 
arbeidstiden.” 

Nytt punkt: 
Ansatte med minst 3 års ansettelse får 1 dag fri med lønn ved fylte 50 og 60 år. 
 
Kunngjøring av stillinger lyses ut uansett stillingsstørrelse. 
 
Forslag fra Høyre v/Sylvia Radloff Snijders: 
Lønnspolitisk plan 
Pkt, 3,6 Seniorer: 
100% lønn=80% arbeid. 
Må innføres for alle seniorer i kommunen og forankres i planen 
 
 

Vedtak: 
Permisjonsreglementet, Pkt. 3.12 Andre Velferdspermisjoner: 

Stryk 1. avsnitt etter parentes: ”Undersøkelse og behandling hos lege, sykehus, 

tannlege, fysioterapeut o.l. skal legges til fritid, men kan, hvis nødvendig, utføres i 

arbeidstiden.” 

Nytt punkt: 
Ansatte med minst 3 års ansettelse får 1 dag fri med lønn ved fylte 50 og 60 år. 
 
Kunngjøring av stillinger lyses ut uansett stillingsstørrelse. 
Vedtatt med 10 mot 3 stemmer avgitt for innstillingen 
 
Lønnspolitisk plan 
Pkt, 3,6 Seniorer: 
100% lønn=80% arbeid. 
Må innføres for alle seniorer i kommunen og forankres i planen 
Vedtatt med 9 mot 4 stemmer avgitt for innstillingen. 
For øvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
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HAVNEUTVIKLING - OVERORDNEDE PRIORITERINGER 

 
 

Innstilling: 

Berlevåg indre havn: 

 Havnestyret ønsker at Berlevåg kommune de nærmeste 3 årene retter et 
særlig utviklingsfokus mot Berlevåg indre havn. Dette på bakgrunn av at indre 
havn har særlige behov for infrastrukturutvikling som har stor betydning for å 
ivareta fiskerinæringens utvikling de kommende årene. 
o Følgende tiltak anbefales; 

 Tilrettelegging av industriareal og kai med trefront nordøst for Berlefisk 
AS på vestsiden av havna, 

 Tilrettelegging av industriareal og kai med trefront mellom Berlefisk AS 
og Norway Seafood avd Berlevåg på vestsiden av havna 

 Tilrettelegging for liggehavn i sjøareal mellom havnemuseet og Hansen 
Mek på østsiden av indre havn 

 

Berlevåg ytre havn: 

 Havnestyrets foreløpige anbefaling er at Berlevåg kommune arbeider for 
bygging av ny hurtigrutekai / industrikai i ytre havn. Dette blant annet i lys av at 
nybygg utløser offentlige tilskuddsmidler kommunen ikke får tilgang til ved 
rehabilitering av dagens kai. 

 Havnestyret foreslår imidlertid at den endelige avklaring knyttet til 
Hurtigrutekaia utsettes til prosjekteringsarbeidet er gjennomført, da 
prosjekteringen vil gi et faglig godt grunnlag for avveining mellom rehabilitering 
av nåværende kai eller bygging av ny kai på annen lokalisering i ytre havn. 

 

Kongsfjord havn: 

 Havnestyret ønsker et fokus på videreutvikling av Kongsfjord havn. 
Utviklingsarbeidet i Kongsfjord havn kan av økonomiske årsaker ikke 
gjennomføres parallelt med arbeidet i Berlevåg havn. Havnestyret foreslår 
således at tilrettelegging og eventuelle utbyggingstiltak vurderes og 
igangsettes når arbeidet i indre havn er ferdigstilt.   

 Havnestyret anbefaler imidlertid at Berlevåg kommune i første omgang retter 
et havnekrav til Kystverket på bygging av skjermingsmolo i Kongsfjord havn.  

 
 

Behandling: 
Forslag fra Høyre v/Vidar Efraimsen: 
Kulepunkt vedrørende Kongsfjord gis følgende ordlyd: 

 Havnestyret ønsker et fokus på videreutvikling av Kongsfjord havn. 
Utviklingsarbeidet i Kongsfjord havn skal i den grad økonomien tillater det 
gjennomføres parallelt med arbeidet i Berlevåg havn. Enkelttiltak som kan 
gjennomføres uten store kostnader søkes gjennomført innen rimelig tid. 
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Vedtak: 

Berlevåg indre havn: 

 Havnestyret ønsker at Berlevåg kommune de nærmeste 3 årene retter et 
særlig utviklingsfokus mot Berlevåg indre havn. Dette på bakgrunn av at indre 
havn har særlige behov for infrastrukturutvikling som har stor betydning for å 
ivareta fiskerinæringens utvikling de kommende årene. 
o Følgende tiltak anbefales; 

 Tilrettelegging av industriareal og kai med trefront nordøst for Berlefisk 
AS på vestsiden av havna, 

 Tilrettelegging av industriareal og kai med trefront mellom Berlefisk AS 
og Norway Seafood avd Berlevåg på vestsiden av havna 

 Tilrettelegging for liggehavn i sjøareal mellom havnemuseet og Hansen 
Mek på østsiden av indre havn 

Enstemmig vedtatt 
 

Berlevåg ytre havn: 

 Havnestyrets foreløpige anbefaling er at Berlevåg kommune arbeider for 
bygging av ny hurtigrutekai / industrikai i ytre havn. Dette blant annet i lys av at 
nybygg utløser offentlige tilskuddsmidler kommunen ikke får tilgang til ved 
rehabilitering av dagens kai. 

 Havnestyret foreslår imidlertid at den endelige avklaring knyttet til 
Hurtigrutekaia utsettes til prosjekteringsarbeidet er gjennomført, da 
prosjekteringen vil gi et faglig godt grunnlag for avveining mellom rehabilitering 
av nåværende kai eller bygging av ny kai på annen lokalisering i ytre havn. 

Enstemmig vedtatt 
 

Kongsfjord havn: 

 Havnestyret ønsker et fokus på videreutvikling av Kongsfjord havn. 
Utviklingsarbeidet i Kongsfjord havn kan av økonomiske årsaker ikke 
gjennomføres parallelt med arbeidet i Berlevåg havn. Havnestyret foreslår 
således at tilrettelegging og eventuelle utbyggingstiltak vurderes og 
igangsettes når arbeidet i indre havn er ferdigstilt.   

Vedtatt med 8 mot 5 stemmer avgitt for Vidar Efraimsens forslag 
 

 Havnestyret anbefaler imidlertid at Berlevåg kommune i første omgang retter 
et havnekrav til Kystverket på bygging av skjermingsmolo i Kongsfjord havn.  

Enstemmig vedtatt 
 
  
19/12 

SANGKRAFT BERLEVÅG SOM DISTRIKTSOPERA 

 
 

Innstilling: 
Berlevåg kommune stiller seg positiv til at Sangkraft Berlevåg AS søker 
kulturdepartementet om å få status som distriktsopera.  
 
Berlevåg kommune vil avsette midler til dette prosjektet fra budsjettåret 2013. 
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Behandling: 
Sissel Aarhaug orienterte. 
 
 

Vedtak: 
Berlevåg kommune stiller seg positiv til at Sangkraft Berlevåg AS søker 
kulturdepartementet om å få status som distriktsopera.  
 
Berlevåg kommune vil avsette midler til dette prosjektet fra budsjettåret 2013. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
20/12 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2011 

 
 

Innstilling: 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
21/12 

KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 

 
 

Innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til Plan for selskapskontroll 2012 - 2015 Berlevåg 

kommune med følgende forslag til prioriteringsliste: 

Selskap Prioritet i 
planen 

Kontrollår Type kontroll 

Berlevåg Marine Næringspark 
AS 

1 2012 Eierskapskontroll 

Varanger kraft AS 2 2013 Eierskapskontroll 

Finnmark kommunerevisjon IKS 3 2014 Eierskapskontroll 

 
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden 
 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til Plan for selskapskontroll 2012  - 2015 Berlevåg 

kommune med følgende forslag til prioriteringsliste: 
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Selskap Prioritet i 
planen 

Kontrollår Type kontroll 

Berlevåg Marine Næringspark 
AS 

1 2012 Eierskapskontroll 

Varanger kraft AS 2 2013 Eierskapskontroll 

Finnmark kommunerevisjon IKS 3 2014 Eierskapskontroll 

 
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden 
Enstemmig vedtatt 
 
  
22/12 

ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2011 

 
 

Innstilling: 
Framlagte årsmelding 2011 for eldrerådet tas til orientering. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Framlagte årsmelding 2011 for eldrerådet tas til orientering. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
23/12 

ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENTET - LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK 

 
 

Innstilling: 
Delegeringsreglementets bestemmelser vedrørende lov om motorferdsel i utmark av 
10. juni 1977 gis følgende ordlyd: 
 
Den fullmakt kommunestyret har etter den nasjonale forskrifts § 6 delegeres til 
formannskapet. Kommunestyrets øvrige fullmakter i loven og nasjonal forskrift 
delegeres til rådmannen der loven og forskriften tillater det. 
Vedtatt med 12 mot 1 stemme 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Delegeringsreglementets bestemmelser vedrørende lov om motorferdsel i utmark av 
10. juni 1977 gis følgende ordlyd: 
 
Den fullmakt kommunestyret har etter den nasjonale forskrifts § 6 delegeres til 
formannskapet. Kommunestyrets øvrige fullmakter i loven og nasjonal forskrift 
delegeres til rådmannen der loven og forskriften tillater det. 
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ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 - BUDSJETTKONFERANSE 

 
 

Innstilling: 
Saken legges fram til drøfting uten innstilling. 
 
 

Behandling: 
Rådmannen orienterte. 
 

Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak i saken 
 
 
  


