
 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 27.09.2012 Tid: 18:00 

 

Til stede på møtet 

Medlemmer: Karsten Schanche, Jarmo Finnestrand, Vidar Efraimsen, 
Hege Mathisen, Kjell Richardsen, Rolf Laupstad, Helene 
Fredriksen, Jan Andersen  

Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen, Sylvia Radloff 
Snijders 

Varamedlemmer: Trond Are Lund, Oddbjørn Skancke, Anne Jorunn Kjær 

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

 

Innkalling: Ingen merknad til innkalling eller saksliste 

Merknader: Jan Andersen tok opp protokollen fra møtet 14.06.2012 og 
påpekte feil i oversikten over frammøte. Administrasjonen vil 
rette opp feilen. 

Behandlede saker:  Sak 40/12 – sak 45/12 

 

Underskrifter: 

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

Karsten Schanche Hege Mathisen  Anne Jorun Kjær 
 



SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  
40/12 09/373   

 SØKNAD OM YTTERLIGERE STØTTE TIL RYDDEAKSJON   
 
41/12 12/133   

 SAMHANDLINGSREFORMEN - AVTALER MELLOM 

BERLEVÅG KOMMUNE OG HELSE FINNMARK  

 

 
42/12 12/805   

 REVISJON AV ØKONOMIREGLEMENTET   
 
43/12 12/791   

 EGENKAPITAL TIL BERLEVÅG EIENDOMSSELSKAP AS   
 
44/12 12/332   

 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 

FASTSETTING AV VALGDAG 

 

 
45/12 12/850   

 LOSA - UTTALELSE   
 



 
40/12 

SØKNAD OM YTTERLIGERE STØTTE TIL RYDDEAKSJON 

 
 

Innstilling: 
Berlevåg kommune stiller seg positiv til å støtte prosjektet. 
 
Da det ikke er midler igjen på BLI-fondet, dekkes utgiftene, kr 72 984 over 
disposisjonsfondet. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Berlevåg kommune stiller seg positiv til å støtte prosjektet. 
 
Da det ikke er midler igjen på BLI-fondet, dekkes utgiftene, kr 72 984 over 
disposisjonsfondet. 
Vedtatt med 10 mot 1 stemme 
 
 
  
41/12 

SAMHANDLINGSREFORMEN - AVTALER MELLOM BERLEVÅG KOMMUNE OG 

HELSE FINNMARK 

 
 

Innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner 6 av de 7 tjenesteavtalene som er framforhandlet 

mellom kommunen og HF .   
2. Kommunestyret vedtar og avvente behandlingen av tjenesteavtale 4, 

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 

hjelp, inntil nødvendig avklaring med hensyn til sykestuefinansiering er ferdig. 
3. Kommunestyrer vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene: 

a. Rådmannen signerer tjenesteavtalene. 
b. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i 

tjenesteavtalene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene 
er enige i disse. 

 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner 6 av de 7 tjenesteavtalene som er framforhandlet 

mellom kommunen og HF .   
2. Kommunestyret vedtar og avvente behandlingen av tjenesteavtale 4, 

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 

hjelp, inntil nødvendig avklaring med hensyn til sykestuefinansiering er ferdig. 



3. Kommunestyrer vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene: 
a. Rådmannen signerer tjenesteavtalene. 
b. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i 

tjenesteavtalene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene 
er enige i disse. 

Enstemmig vedtatt 
 
 
  
42/12 

REVISJON AV ØKONOMIREGLEMENTET 

 
 

Innstilling: 
Vedlagte forslag til revisjon av økonomireglement for Berlevåg kommune vedtas. 
Endringene innarbeides i delegeringsreglementet. 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Vedlagte forslag til revisjon av økonomireglement for Berlevåg kommune vedtas. 
Endringene innarbeides i delegeringsreglementet. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
43/12 

EGENKAPITAL TIL BERLEVÅG EIENDOMSSELSKAP AS 

 
 

Innstilling: 
Alle utleieboliger eid av Berlevåg kommune overføres til Berlevåg Eiendomsselskap 
AS som kommunal egenkapital.  
 

Behandling: 
Kjell Richardsen ble erklært inhabil i medhold av forvaltningsloven § 6 første ledd 
bokstav e. 

 

Vedtak: 
Alle utleieboliger eid av Berlevåg kommune overføres til Berlevåg Eiendomsselskap 
AS som kommunal egenkapital.  
Enstemmig vedtatt 
 
  
44/12 

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 

FASTSETTING AV VALGDAG 
 

Innstilling: 
Ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 holder Berlevåg kommune valg bare 
mandag den 9. september 2013. 



Behandling: 
 

Vedtak: 
Ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 holder Berlevåg kommune valg bare 
mandag den 9. september 2013. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
45/12 

LOSA - UTTALELSE 
 

Innstilling: 
Saken ble lagt fram i møtet uten innstilling 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
Berlevåg kommunestyre samlet i møte den 27.09.2012 vedtar følgende uttalelse: 
 
 
Berlevåg kommunestyre henstiller til Finnmark fylkeskommune om å beholde dagens 
LOSA-ordning. 
 
I kommunestyremøtet i Berlevåg tirsdag 11.september ble kommunens målkart 
evaluert. Under hovedpunktet “Lokalsamfunnsutvikling” er en av suksessfaktorene at 
kommunen skal ha et videregående tilbud. Med videregående tilbud menes: 

 Et bredest mulig tilbud som treffer så mange ungdommer som mulig 

 Et tilbud som gir ungdommene innsikt i det lokale arbeidsmarkedet og 

jobbmuligheter i Berlevåg 

 Et tilbud som gir ungdommene mulighet til å bli kjent med andre ungdommer 

fra småkommuner i fylket 

 Et tilbud som foreldre mener er tilfredsstillende for barna deres 

 Et tilbud som er tilrettelagt for alle ungdommer 

 Et tilbud alle har råd til 

 Et tilbud som gir høy status som arbeidsplass pga kompetanse 

 Et tilbud som næringslivet kan støtte opp om og anse som positivt, ikke noe 

som krever for mye og i verste fall går ut over produksjonen 

 Et tilbud som gjør ungdomsgruppa under 18 større og som øker muligheten til 

å gi rusfri alternativer 

 Et tilbud som har høy kvalitet, tilgjengelige lærerkrefter og som skaper 

selvstendighet 

 Et tilbud som er distriktsvennlig 

 Et tilbud det er politisk enighet om 



 Et tilbud som viser at “lik rett til utdanning” ikke er et tomt slagord, men en 

realitet 

I Berlevåg betyr dette LOSA slik det er i dag. Hvis det skal skje endringer, må det 
være i retning av å gi tilbud på vg2 og vg3 studiespesialisering.  
Enstemmig vedtatt 
 
  


