
 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 21.03.2013 Tid: 18.00 

 

Til stede på møtet 

Medlemmer: Karsten Schanche, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Kjell 
Richardsen, Janne Andreassen, Rolf Laupstad, Helene 
Fredriksen 

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

Varamedlemmer: Trond Are Lund, Oddbjørn Skancke, Hege Nygård, Frode 
Ludvigsen, Frank Tore Nygård, Geir Kristiansen 

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

 

Innkalling: Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Merknader:  

Behandlede saker:  Sak 3/13 – sak 15/13 

 

Underskrifter: 

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

Karsten Schanche Geir Kristiansen Trond Arne  Lund 
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REFERATER – DELEGERTE VEDTAK 
 
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Rolf Laupstad: 
Kommunestyrevedtak 69/12 om rapportering av saker i medhold av 
delegeringsreglementet oppheves. 
Vedtatt med 9 mot 4 stemmer. 
 
3/13 

ÅRSRAPPORT 2012 FRA SKATTEOPPKREVEREN 
 

Innstilling: 
Skatteoppkreverens årsrapport for 2012 tas til orientering 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Skatteoppkreverens årsrapport for 2012 tas til orientering 
Enstemmig vedtatt 
 
  
4/13 

SANERING AV TRELASTKAIA - DEKNING AV KOSTNADER 

 
 

Innstilling: 

 Anbudsgrunnlaget for sanering av trelastkaia godkjennes og legges ut på 
Doffin. 

 Kostnadene knyttet til sanering av trelastkaia bakes inn i prosjekt for utbygging 
av ny liggehavn i Berlevåg indre havn, og saneringen lånefinansieres. 

 Kostnadene for sanering dekkes midlertidig inn gjennom disposisjonsfondet, 
inntil kommunen er klar for å gjennomføre et låneopptak for utbygging av indre 
havn. 

 Da kostnadene for sanering foreløpig er uavklart, må detaljer knyttet til 
lånefinansiering tas opp til behandling etter anbudsprosessen er avsluttet. 

 
 

Behandling: 
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Rolf Laupstad: 

1. Sanering av Trelastkaias utsettes. 
 

2. Med bakgrunn i den totale situasjonen Berlevåg kommune er i vil en fortsatt 
deling av ansvaret for økonomien mellom formannskapet og havnestyret i 
Berlevåg være utfordrende og lite oversiktlig. 

 
Havnestyret legges ned fra dags dato og ansvaret overføres formannskapet. 

 

Vedtak: 
Utsettelsesforslaget forkastet med 7 mot 6 stemmer. 
 



 Anbudsgrunnlaget for sanering av trelastkaia godkjennes og legges ut på 
Doffin. 

 Kostnadene knyttet til sanering av trelastkaia bakes inn i prosjekt for utbygging 
av ny liggehavn i Berlevåg indre havn, og saneringen lånefinansieres. 

 Kostnadene for sanering dekkes midlertidig inn gjennom disposisjonsfondet, 
inntil kommunen er klar for å gjennomføre et låneopptak for utbygging av indre 
havn. 

 Da kostnadene for sanering foreløpig er uavklart, må detaljer knyttet til 
lånefinansiering tas opp til behandling etter anbudsprosessen er avsluttet. 

Vedtatt med 7 mot 6 stemmer 
 
Med bakgrunn i den totale situasjonen Berlevåg kommune er i, vil en fortsatt deling 
av ansvaret for økonomien mellom formannskapet og havnestyret i Berlevåg være 
utfordrende og lite oversiktlig. 
 
Havnestyret legges ned fra dags dato og ansvaret overføres formannskapet. 
Vedtatt med 7 mot 6 stemmer 
 
4/13 

REVISJON AV MÅLKARTET 
 

Innstilling: 
Ø1 under Økonomi, resultatmål endres til Netto driftsresultat i hht budsjett. 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Ø1 under Økonomi, resultatmål endres til Netto driftsresultat i hht budsjett. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
6/13 

ENDRING AV VEDTEKT § 9 FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 
 

Innstilling: 
§ 9 (Opptaksperiode og søknad) i vedtekt for skolefritidsordningen ved Berlevåg 
skole endres ved at følgende setning strykes: 
 
”Det kan opprettes et utvidet tilbud i skolens sommerferie dersom behovet er stort 
nok og bemanningssituasjonen tillater det.” 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
§ 9 (Opptaksperiode og søknad) i vedtekt for skolefritidsordningen ved Berlevåg 
skole endres ved at følgende setning strykes: 
 
”Det kan opprettes et utvidet tilbud i skolens sommerferie dersom behovet er stort 
nok og bemanningssituasjonen tillater det.” 
Enstemmig vedtatt 



 
7/13 

RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I KOMMUNALE VEIER  
 

Innstilling: 

 Forslag til ”Retningslinjer for gravearbeider i kommunal vei” vedtas. 

 Nytt behandlingsgebyr for søknad om tillatelse til graving i kommunal vei på kr 
1000,- pr søknad vedtas. 

 Nytt forringelsesgebyr på kr 100,- pr. m2 vedtas. 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 

 Forslag til ”Retningslinjer for gravearbeider i kommunal vei” vedtas. 

 Nytt behandlingsgebyr for søknad om tillatelse til graving i kommunal vei på kr 
1000,- pr søknad vedtas. 

 Nytt forringelsesgebyr på kr 100,- pr. m2 vedtas. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
8/13 

ENDRING AV EIENDOMSSKATTEVEDTEKTENE 

 
 

Innstilling: 
Forslag til endringer av Berlevåg kommunes eiendomsskattevedtekter vedtas med 
følgende endring: 
Siste setning i andre avsnitt i § 2.2 strykes. 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Forslag til endringer av Berlevåg kommunes eiendomsskattevedtekter vedtas med 
følgende endring: 
Siste setning i andre avsnitt i § 2.2 strykes. 
Enstemmig vedtatt 
  
9/13 

PLANPROGRAM - OVERORDNET KOMMUNEPLAN FOR BERLEVÅG 
 

Innstilling: 
Framlagt forslag til planprogram for overordnet kommuneplan vedtas. 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Framlagt forslag til planprogram for overordnet kommuneplan vedtas. 
Enstemmig vedtatt 
 



 10/13 

VALG AV SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTEANKENEMND 
 

Innstilling: 
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 20 og eiendomsskattevedtektene § 1-2 

opprettes ankenemnd for eiendomsskattesaker med tre medlemmer. Følgende 

oppnevnes: 

Leder: Dieter Salathe 
Nestleder: Tina Løkka Nergård 
Medlem: Siv Efraimsen 

 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 20 og eiendomsskattevedtektene § 1-2 

opprettes ankenemnd for eiendomsskattesaker med tre medlemmer. Følgende 

oppnevnes: 

Leder: Dieter Salathe 
Nestleder: Tina Løkka Nergård 
Medlem: Siv Efraimsen 

Enstemmig vdtatt 
 
  
11/13 

TILSTANDSRAPPORT BERLEVÅG SKOLE 2012 
 

Innstilling: 
Berlevåg skoles til dels svake læringsresultater kan motvirkes ved fokus på 
kompetanseheving av lærere, relasjonsbygging og tidligere innsats. Med 
relasjonsbygging menes god kommunikasjon mellom lærer og elev. Med tidlig innsats 
menes styrking av lærerressurs i 1 til 4 trinn. Man vil da i større grad unngå mye bruk 
av ressurser i framtidig skoleløp.   
 
Skolen må arbeide videre med å forbedre resultatene i grunnleggende fag som norsk 
og matematikk. Det er grunn til å tro at kvalitetssikring av overgangene må 
vektlegges. I tillegg viser brukerundersøkelsene at elevene føler seg mottakelig for 
høyere faglige utfordringer. Dette kan tyde på at skolens fokus må enda mer over på 
gjennomsnitts- og/eller den godt presterende eleven. 
 
Læringsmiljøet har forbedringspotensiale når det gjelder elever som føler seg plaget 
eller mobbet.  
 
Det er viktig å stimulere spesielt gutter til å påbegynne videregående utdanning. 
 
 
 
 
 



Behandling: 
 

Vedtak: 
Berlevåg skoles til dels svake læringsresultater kan motvirkes ved fokus på 
kompetanseheving av lærere, relasjonsbygging og tidligere innsats. Med 
relasjonsbygging menes god kommunikasjon mellom lærer og elev. Med tidlig innsats 
menes styrking av lærerressurs i 1 til 4 trinn. Man vil da i større grad unngå mye bruk 
av ressurser i framtidig skoleløp.   
 
Skolen må arbeide videre med å forbedre resultatene i grunnleggende fag som norsk 
og matematikk. Det er grunn til å tro at kvalitetssikring av overgangene må 
vektlegges. I tillegg viser brukerundersøkelsene at elevene føler seg mottakelig for 
høyere faglige utfordringer. Dette kan tyde på at skolens fokus må enda mer over på 
gjennomsnitts- og/eller den godt presterende eleven. 
 
Læringsmiljøet har forbedringspotensiale når det gjelder elever som føler seg plaget 
eller mobbet.  
 
Det er viktig å stimulere spesielt gutter til å påbegynne videregående utdanning. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
12/13 

ELDRERÅDET - SUPPLERINGSVALG 
 

Innstilling: 
Einar Straumsnes oppnevnes som nytt varamedlem til eldrerådet. 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Einar Straumsnes oppnevnes som nytt varamedlem til eldrerådet. 
Enstemmig vedtatt 
  
13/13 

TILSETTINGSUTVALG - OPPNEVNING AV MEDLEMMER 
 

Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 

Behandling: 
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Rolf Laupstad 
Kommunestyrevedtak 62/12 om opprettelse av tilsettingsutvalg oppheves. 
 
Forslag fra Høyre/FrP v/Hege Mathisen: 
Som fast medlem velges Vidar Efraimsen og Frank Tore Nygård 
 
Til varamedlemmer velges Hege Nygård og Elisabeth Amundsen 
 
 



Vedtak: 
Kommunestyrevedtak 62/12 om opprettelse av tilsettingsutvalg oppheves. 
Vedtatt med 7 mot 6 stemmer. 
 
Det ble ikke votert over forslaget fra Høyre/FrP 
 
  
14/13 

SØKNAD OM TILSKUDD - SANGKRAFT 

 
 

Innstilling: 
1. Berlevåg kommune bevilger inntil kr 45 000 til utarbeidelse av søknader for 

Sangkraft Berlevåg. Utgiftene bevilges fra disposisjonsfondet. 
 
2. Berlevåg kommune erverver rettighetene til filmmateriale fra Sangkraft Berlevåg 

for kr 50 000. Ervervet finansieres ved nedskrivning av tidligere gitt lån til 
Sangkraft Berlevåg med kr 50 000. 

 
 

Behandling: 
Janne Andreassen ble erklært inhabil i medhold av forvaltningsloven § 6 bokstav e 
nr. 2. 

Vedtak: 
Innstillingen forkastet med 7 mot 5 stemmer avgitt for innstillingen 
 
 
  
15/13 

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

 
 

Innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon for perioden 2013 - 2014. 
2. Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for 

perioden 2013 – 2014: 
1) Intern kontroll – sektorovergripende intern kontroll med fokus på 

systemer og rutiner 
2) Spesialundervisning – Er det etablert tilfredsstillende rutiner og praksis i 

forhold til vurdering, vedtak og oppfølging av spesialundervisning. 
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og 

omprioriteringer i planen i planperioden. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon for perioden 2013 - 2014. 



2. Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for 
perioden 2013 – 2014: 

1) Intern kontroll – sektorovergripende intern kontroll med fokus på 
systemer og rutiner 

2) Spesialundervisning – Er det etablert tilfredsstillende rutiner og praksis i 
forhold til vurdering, vedtak og oppfølging av spesialundervisning. 

3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og 
omprioriteringer i planen i planperioden. 

Enstemmig vedtatt 
 
  


