
 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 17.10.2013 Tid: 18:00 

 

Til stede på møtet 

Medlemmer: Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Jarmo 
Finnestrand, Hege Mathisen, Sylvia Radloff Snijders, Kjell 
Richardsen, Janne Andreassen (tiltrådte etter sak 47/13), 
Rolf Laupstad, Beate Olsen, Karin Eriksen, Jan Andersen 

Forfall: Frank Arne Hansen, Vidar Efraimsen 

Varamedlemmer: Oddbjørn Skancke, Trond Are Lund, Geir Kristiansen (under 
sak 47/13) 

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

 

Innkalling: Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Merknader:  

Behandlede saker:  Sak 47/13 – sak 50/13 

 

Underskrifter: 

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

Karsten Schanche Karin Eriksen Jan Andersen 
 



SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  
47/13 13/175   

 NY SKOLE I BERLEVÅG   
 
48/13 13/694   

 TERTIALRAPPORT 2-2013   
 
49/13 13/695   

 BUDSJETTREGULERING 1-2013   
 
50/13 13/627   

 KULTURMIDLER HØST 2013   
 



 
47/13 

NY SKOLE I BERLEVÅG 

 
 

Innstilling: 
Saken sendes til kommunestyret uten innstilling for endelig vedtak. 
 

Behandling: 
Forslag fra Høyre/FrP: 

 Skolesaken utsettes til det er utarbeidet kostnad ved lukking av 
arbeidstilsynets pålegg. 

 

 Samtidig vil kommunestyret ha kostnadene ved å åpne og drifte bassenget i 
Kongsfjord. 

 
Forslag fra Arbeiderpartiet: 
Kommunestyret legger til grunn brukernes vurdering av de tre anbud for bygging av 
ny skole og vedtar at anbudet fra T. Johansen Drift AS antas. 
 
Kommunestyret gir administrasjonen i forlengelse av dette vedtaket oppdrag å 
innhente forslag til bygging av Berlevåg Badeland på byggeklar tomt ved siden av 
idrettshallen innenfor en økonomisk ramme på 20 mill. kroer. Fristen for fremleggelse 
av forslaget er 01.04.2014 
 

Vedtak: 
Kommunestyret legger til grunn brukernes vurdering av de tre anbud for bygging av 
ny skole og vedtar at anbudet fra T. Johansen Drift AS antas. 
 
Kommunestyret gir administrasjonen i forlengelse av dette vedtaket oppdrag å 
innhente forslag til bygging av Berlevåg Badeland på byggeklar tomt ved siden av 
idrettshallen innenfor en økonomisk ramme på 20 mill. kroer. Fristen for fremleggelse 
av forslaget er 01.04.2014 
Vedtatt med 7 mot 6 stemmer avgitt for Høyre/FrP’s forslag. 
 
  
48/13 

TERTIALRAPPORT 2-2013 

 
 

Innstilling: 
Tertialrapport 2 - 2013 tas til orientering 
 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Tertialrapport 2 - 2013 tas til orientering 
Enstemmig vedtatt 



 
 
  
49/13 

BUDSJETTREGULERING 1-2013 

 
 

Innstilling: 
Budsjettregulering 1 2013 vedtas som det framgår av saksframlegget. Etter 
merinntektene fra økt utbytte fra Varanger Kraft samt refusjon fra KS er benyttet, er 
det behov for en tilføring av midler på kr 1 034 600. Det dekkes inn ved bruk av 
disposisjonsfond. 
 
Disposisjonsfondet vil etter budsjettreguleringen være på kr 1 797 870,94. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Budsjettregulering 1 2013 vedtas som det framgår av saksframlegget. Etter 
merinntektene fra økt utbytte fra Varanger Kraft samt refusjon fra KS er benyttet, er 
det behov for en tilføring av midler på kr 1 034 600. Det dekkes inn ved bruk av 
disposisjonsfond. 
 
Disposisjonsfondet vil etter budsjettreguleringen være på kr 1 797 870,94. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
50/13 

KULTURMIDLER HØST 2013 

 
 

Innstilling: 
Som følge av kommunens økonomiske situasjon finner ikke kommunestyret å kunne 
bevilge flere midler til kulturmidler for 2013. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Som følge av kommunens økonomiske situasjon finner ikke kommunestyret å kunne 
bevilge flere midler til kulturmidler for 2013. 
Enstemmig vedtatt 
 
  


