
 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 20.11.2014 Tid: 18:00 

 

Til stede på møtet 

Medlemmer: Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Jarmo Finnestrand, Vidar 

Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff, Kjell Richardsen, Janne 

Andreassen, Rolf Laupstad, Beate Olsen, Karin Eriksen 

Forfall: Frank Arne Hansen og Jan Andersen 

Varamedlemmer:  

Fra adm. (evt. andre): Per Øivind Sundell og Vibeke Richardsen 

 

Innkalling:  

Merknader: Stian Lindgård fra Fylkesmannen i Finnmark var å orienterte om 

fremtidig kommunestruktur. 

Behandlede saker:  45 – 52/14 

 

Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

 

 

 

  

   

 

Kasten Schanche   Janne Andreassen  Hege Mathisen
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45/14 

FREMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR, OPPSTART AV PROSESS 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Som oppstart av prosess for vurdering av eventuell endring av 
kommunestrukturen oppnevnes følgende politiske arbeidsgruppe: 

 

________________ 
________________ 
________________ 

 

2. Rådmannen oppnevnes som sekretær for arbeidsgruppen 
 

3. Arbeidsgruppen utformer forslag til eget mandat og legger dette frem for 
kommunestyret for endelig godkjenning i løpet av høsten 2014. 

 

Behandling: 
Forslag fra høyre v/ Unn Berit Guttormsen: Karsten Schanche og Sylvia R. Snijders 
velges i politisk arbeidsgruppe. 
 
Forslag fra arbeiderpartiet v/ Janne Andreassen: Rolf Laupstad velge i politisk 
arbeidsgruppe. 

 

Vedtak: 
 

1. Som oppstart av prosess for vurdering av eventuell endring av 
kommunestrukturen oppnevnes følgende politiske arbeidsgruppe: 

 

Karsten Schanche 
Sylvia R. Snijders 
Rolf Laupstad 

 

2. Rådmannen oppnevnes som sekretær for arbeidsgruppen 
 

3. Arbeidsgruppen utformer forslag til eget mandat og legger dette frem for 
kommunestyret for endelig godkjenning i løpet av høsten 2014. 
 

Enstemmig. 
 

46/14 

TILSTANDSRAPPORT BERLEVÅG SKOLE 2013 

 

Rådmannens innstilling: 

Saken legges fram uten innstilling. 
 

Behandling: 

Saken ble behandlet i lukket møte etter § forvaltningsloven §13 og 
personopplysningsloven § 2 nr. 1. 
 

Vedtak: 



Kommunestyret ber administrasjonen legge frem egen sak for formannskapet der det 
tas sikte på å opprette en dedikert arbeidsgruppe som skal søke å avdekke negative 
årsaksforhold til at mange barn og unge i Berlevåg opplever problemer både i og 
utenfor skoletid. Gruppens konklusjoner og forslag til tiltak legges frem for 
kommunestyret når dette er klart. 
 
Enstemmig. 
 

47/14 

VEDTEKTER FOR BERLEVÅG KOMMUNALE BARNEHAGE 

 

Rådmannens innstilling: 

Forslag til endring av vedtekter for Berlevåg barnehage vedtas. Vedtektene trer i kraft 
01.12.14. 
 

Behandling: 
Forslag fra høyre v/ Unn Berit Guttormsen: Vedtektene gjelder fra 01.01.15. 

 

Vedtak: 

Forslag til endring av vedtekter for Berlevåg barnehage vedtas. Vedtektene trer i kraft 
01.01.15. 
 
Enstemmig. 
 

48/14 

FORSLAG TIL MANDAT FOR KOMMUNALT, TVERRSEKTORIELL 

FOLKEHELSEFORUM BERLEVÅG KOMMUNE 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret gir Rådmannen mandat å opprette et Folkehelseforum for å ivareta 
og iverksette tiltakene i Temaplanen for folkehelse 2013 – 2016. 
 

 

Vedtak: 

Kommunestyret gir Rådmannen mandat å opprette et Folkehelseforum for å ivareta 
og iverksette tiltakene i Temaplanen for folkehelse 2013 – 2016. 
 

Enstemmig. 
 

49/14 

UTREDNING AV NYE KAIANLEGG I BERLEVÅG 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Berlevåg kommune vedtar igangsetting av forprosjekt for utredning av nye 
kaianlegg på vestre side av havna. 

 

2. Dersom havnestyrets søknad til utviklingsstyret om økonomisk støtte for 
gjennomføring av forprosjektet ikke imøtekommes, innvilges inntil kr 500.000 
ved bruk av disposisjonsfondet. Inntil kr 250.000 av dette tilbakeføres fondet 
ved gjennomføring av prosjektet gjennom tilskudd fra Kystverket. 



 

 

 

Vedtak: 

1. Berlevåg kommune vedtar igangsetting av forprosjekt for utredning av nye 
kaianlegg på vestre side av havna. 

 

2. Dersom havnestyrets søknad til utviklingsstyret om økonomisk støtte for 
gjennomføring av forprosjektet ikke imøtekommes, innvilges inntil kr 500.000 
ved bruk av disposisjonsfondet. Inntil kr 250.000 av dette tilbakeføres fondet 
ved gjennomføring av prosjektet gjennom tilskudd fra Kystverket. 
 

Enstemmig. 
 

50/14 

NÆRINGSPOLITISK UTVALG 

 

Rådmannens innstilling: 

 
1. I samsvar med føringer i vedtatt ”Temaplan for strategisk næringsutvikling” 

nedsettes et næringspolitisk utvalg med virke fra 1.januar 2015. Utvalget 
består av følgende medlemmer og varamedlemmer: 

 

Medlem: Varamedlem: 

  

  

  

  

  

  

  
 

2. Som leder av utvalget oppnevnes: ……………………………… 
  

Som nestleder av utvalget oppnevnes:…………………………. 
 

Som utvalgets sekretær oppnevnes:……………………………. 
 

 

Behandling: 
Formannskapet utsatte saken i møte 14/11-14 inntil møte med Kraftforum var 
gjennomført. 
 

 

 

51/14 

RIVING AV BERLEVÅG SKOLE 

 

Rådmannens innstilling: 



Kommunestyret slutter seg til de faglige vurderinger som foreligger, og vedtar riving 
av gammelskolen iht. opsjonen i totalentreprisen. 
 

 

Vedtak: 

Kommunestyret slutter seg til de faglige vurderinger som foreligger, og vedtar riving 
av gammelskolen iht. opsjonen i totalentreprisen. 
 
Enstemmig. 
 

  

52/14 

INNMELDING I PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSKONTOR IKS 

MIDT-FINNMARK 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Berlevåg kommune søker styret i Pedagogisk-psykologisk distriktskontor for 
Midt-Finnmark IKS om å tiltre selskapet med virkning fra 1.januar 2015.  

 

2. Det forutsettes at inntreden i selskapet vil gi Berlevåg kommune tjenesteytelse 
som ivaretar kommunens behov for alle PPT- og logopedtjenester. 

 

3. Merutgifter beregnet til ca kr 40.000 i forhold til basisbudsjett innlemmes i 
driftsbudsjett 2015. 

 

 

Vedtak: 

1. Berlevåg kommune søker styret i Pedagogisk-psykologisk distriktskontor for 
Midt-Finnmark IKS om å tiltre selskapet med virkning fra 1.januar 2015.  

 

2. Det forutsettes at inntreden i selskapet vil gi Berlevåg kommune tjenesteytelse 
som ivaretar kommunens behov for alle PPT- og logopedtjenester. 

 

3. Merutgifter beregnet til ca kr 40.000 i forhold til basisbudsjett innlemmes i 
driftsbudsjett 2015. 
 

Enstemmig. 
 

 

  


