
Berlevåg kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: KOMMUNESTYRET 

Møtested: Kommunestyresalen 

Møtedato: 18.06.2015 Tid: 18:00 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Rådmannen vil informere om medarbeiderundersøkelsen. 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

21/15 11/422   

 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES   

 

22/15 15/349   

 TERTIALRAPPORT 1 - 15   

 

23/15 15/364   

 KONSEKVENSJUSTERTBUDSJETT 2016 - 2019   

 

24/15 15/318   

 SKOLEFAGLIG KOMPETANSE OVER SKOLENIVÅ   

 

25/15 15/320   

 KJØP AV TJENESTER - TANA KOMMUNE   

 

26/15 15/336   

 KOMPETANSEKOORDINATOR FOR ØST- FINNMARK   

 

27/15 15/324   

 RUS OG PSYKIATRIPLAN   

 

28/15 14/385   

 FINANSIERING AV BIL - BERLEVÅG HAVN KF   

 

29/15 15/337   

 BERLEVÅG EIENDOMSSELSKAP AS, PROLONGERING AV 

LÅNEVILKÅR  

 

 

 

 

 



Berlevåg den 11/6-15 

 

 

 

Karsten Schanche 

Ordfører  

 

 

 

 

 

 



  Sak  21/15 

 

Side 3 av 28   

OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES 

 

 

Saksbehandler:  Arild Hammeren Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 11/422   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/12 Formannskapet 08.05.2012 

25/15 Formannskapet 18.05.2015 

21/15 Kommunestyret 18.06.2015 

38/15 Formannskapet 09.06.2015 

 

Innstilling: 

Framlagte forslag til områderegulering for Kongsfjord og Veines datert 27.3.2015 
vedtas fremlagt for kommunestyret til sluttbehandling uten endringer. 
 
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 09.06.2015 

Sak: PS  38/15 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 
 

Framlagte forslag til områderegulering for Kongsfjord og Veines datert 27.3.2015 
vedtas fremlagt for kommunestyret til sluttbehandling uten endringer. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 18.05.2015 

Sak: PS  25/15 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

Saken utsettes i påvente av mer informasjon. 
 

Vedtak: 

Saken utsettes i påvente av mer informasjon. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Bakgrunn: 
Vedlagt følger forslag til områderegulering for Kongsfjord og Veines. Berlevåg 
kommune er forslagsstiller. Reguleringsplanen er utarbeidet av Sweco Norge AS for 
Berlevåg kommune.  

Planforslaget består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Plankart og 
planbestemmelsene gir føringer for tillatt arealbruk innnenfor planområdet. 
Planbeskrivelsen gir oversikt over bakgrunnen og målet med planarbeidet, 
begrunnelse for planforslaget og vurdering av konsekvenser av planforslaget. 
Planbeskrivelsen inneholder videre en oppsummering av innspill fra høringsrundene 
med kommentarer fra forslagsstiller.  

Områdereguleringen avgrenser og detaljerer områder for bolig- og næringsområder 
mv.  

Områdereguleringen gir anledning til direkte søknad om byggetillatelser for mindre 
tiltak, mens for enkelte større og komplekse tiltak kreves det detaljregulering. Det 
vises til plandokumentenen for nærmere redegjørelse for omfanget av planen. 

Målet med planen har vært å tilrettelegge for en videre utvikling av Kongsfjord 
tettsted/fiskevær, samt fugleturisme på Veineshalvøya iht. lokale ønsker og behov på 
en forsvarlig og positiv måte for lokalsamfunnet og miljø. Generelt vurderes det at 
planen innfrir målet om en videre utvilking lokalsamfunnet. 

Av interessemotsetninger nevnes spesielt ønske om å etablere fiskehjeller sentralt i 
Kongsfjord tettsted. Herunder har det kommet inn ulike synspunkter når det gjelder 
behovet for å tilrettelegge for næringsutvikling på den ene siden og sjenanse i form 
av lukt og støy fra fugleskremsel. I planforslaget er det lagt inn et område for 
fiskehjeller på østsiden av boligbebyggelsen. Bygdelaget er negative til fiskehjeller så 
nært boligbebyggelsen. Næringsutvikling i form av fiskeri vurderes dog fremdeles 
som svært viktig for Kongsfjord.  

Tidligere i planprosessen ble det på bakgrunn av grunneiers ønske vurdert et område 
for fritdsbebyggelse nord for Kongsfjord tettsted. Fylkesmannen var skeptisk til en slik 
etablering og området ble trukket fra planen.  

Det har også kommet frem en del ulike synspunkt på utbygging på Veines og 
området rett sør for Veines. Planforslaget har avveiet vernehensyn og mål om 
utbygging. For å ivareta landskapsmessige og kulturhistoriske verdien på Veiens og 
den gamle bebyggelsen er det kun lagt opp til spredt bebyggelse bakenfor 
eksisterende bebyggelsen på Veines. 

Planforslaget vil medføre konsekvenser for blant annet kulturmiljø, naturmangfold, 
økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser av planen er nærmere 
omtalt i kapittel 7 i planbeskrivelsen.  

Planarbeidet ble varslet igangsatt i desember 2012. Forslaget til områderegulering 
har vært ute til høring første gang i mai 2014 og revidert plan ble sendt på høring 
januar 2015. Det har vært avholdt to folkemøter/informasjonsmøter i Kongsfjord, 
hvorav ett møte tidlig i planprosessen og ett i sluttfasen av planprosessen. 
Planarbeidet har pågått i lang tid og berørte parter vurderes å ha hatt god mulighet til 
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å komme med synspunkter underveis. Medvirkning og infomasjon under 
planprosessen vurderes som tilstrekkelig.  

 
 

Vedlegg: 
 Plankart datert  

 Planbestemmelser datert 

 Planbeskrivelse m/vedlegg: 

1. KU reindrift 

2. KU Biologisk mangfold 

3. KU Kulturminner 

4. Eiendomsliste 

5. ROS-analyse 

 
 
 

Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 

 Høringsuttalelser fra berørte parter ved oppstart og 1. og 2. gangs offentlig ettersyn. 

 Planprogram 

 
 
 
 

Per Øyvind Sundell 
rådmann 
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TERTIALRAPPORT 1 - 15 

 

 

Saksbehandler:  Mirjam N. Hammeren Arkiv: 210   

Arkivsaksnr.: 15/349   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/15 Kommunestyret 18.06.2015 

 

Innstilling: 

Tertialrapport 1 – 2015 tas til orientering. 
 

 

Saksutredning: 
 

Bakgrunn: 
Det vises til vedlagte tertialrapport for 1. tertial 2015. 
 
 

Vurdering: 
 
 

Vedlegg: 
Tertialrapport 1 – 2015.  
 
 

Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
 
 
 

Per Øyvind Sundell 
rådmann 
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KONSEKVENSJUSTERTBUDSJETT 2016 - 2019 

 

 

Saksbehandler:  Vibeke Richardsen Arkiv: 145   

Arkivsaksnr.: 15/364   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/15 Kommunestyret 18.06.2015 

 

Innstilling: 

Kommunestyret ber administrasjonen i det videre arbeidet med budsjett/økonomiplan så langt 

det er mulig å tilstrebe: 

 

 Årlig netto driftsresultat på minimum 1,75 % i samsvar med anbefalingen fra TBU 

 Årlig netto avsetning til disposisjonsfond. 

 
 

 

Saksutredning: 
Målsetningen med konsekvensjustert budsjett er å danne et grunnlag for politisk beslutning om 

den videre budsjettprosessen, inkludert politiske bestillinger av tiltaksutredninger.  

 

Konsekvensjustert budsjett vil si framskrivning av årets budsjett til neste år gitt samme 

aktivitetsnivå som i år. Budsjettet skal korrigeres for: 

 Lønnsøkning 

 Prisendring  

 Helårseffekter av vedtak 

 Eventuelle feilbudsjetteringer skal rettes  

 Forventede inntekter etter kommuneproposisjonen. 

 

Kommunens rammebetingelser: 

 

Revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjon 2016 

Regjeringen la i mai frem revidert nasjonalbudsjett for 2015 og kommuneøkonomiproposisjon 

for 2016. I dokumentene var det to saker med betydning for Berlevåg kommune. I revidert 

nasjonalbudsjett blir det foreslått endringer i kommunens inntekter for i år, mens 

kommuneøkonomiproposisjonen sier noe om hvordan det økonomiske opplegget blir i 2016.  

 

Revidert nasjonalbudsjett 

Foreløpige regnskapstall for 2014 viser at kommunesektorens inntekter fra skatt på alminnelig 

inntekter ble om lag 0,6 mrd. lavere i 2014 enn lagt til grunn i nasjonalbudsjettet 2015. Dette 

gir tilsvarende nedjustering for 2015. Skatteinngangen til og med mars trekker i retning av at 

inntektene fra skatt på alminnelig inntekt kan bli ytterligere 1,0 mrd. kroner lavere i 2015. 

 

For Berlevåg kommune er det beregnet at denne skattesvikten utgjør ca 856 000 kroner for 

2015. Ved å sammenligne skatteinngangen for perioden januar-mai i 2015 mot samme periode 

i 2014, viser tallene en nedgang på 325 000 kroner for Berlevåg kommune.   

 

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2015 foreslår Regjeringen å kompensere 

skattesvikten i landes kommuner med totalt 1,1 milliarder kroner. Av dette tilfaller 156 000 
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kroner til Berlevåg kommune. Det vil si at beregnet nedgang i skatteinntekten for 2015 blir ca 

700 000 kroner for Berlevåg kommune. Dette er en reduksjon kommunen må dekke inn selv.  

 

Anslaget på lønnsvekst i 2015 er justert ned fra 3,3 til 3,2 prosent etter forventet lønnsoppgjør. 

Som følge av dette er også anslaget på kostnadsvekst – deflator – i kommunesektoren justert 

ned fra 3 prosent i nasjonalbudsjettet til 2,9 prosent i revidert nasjonalbudsjett. En nedjustering 

av lønnsveksten reduserer kommunens utgifter noe, men trekker også ned veksten i 

skatteinntekter.  

 

Andre endringer i revidert nasjonalbudsjett med betydning for kommunen er: 

 Nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehagen fra 1. mai 2015. Staten 

kompenserer for administrative utgifter ved at rammetilskuddet til kommunen blir økt 

med et engangstilskudd på 41,7 mill. kroner.  

 

 Fra 1. august 2015 skal det innføres gratis kjernetid til alle 4- og 5-åringer i familier 

med inntekter under en grense som er fastsatt av Stortinget. Post 60 – 

innbyggertilskudd blir styrket med 51. mill kroner til dette.  

 

Berlevåg kommune vil motta kr 53 000 i kompensasjon for barnehagesatsingen i 2015. 

 

Kommuneproposisjonen 2016 

 Fra revidert nasjonalbudsjett 2015 blir det lagt opp til en vekst i samlede inntekter for 

kommunesektoren på mellom 6 til 7 mrd. kroner. Av dette vil mellom 4,5 og 5 mrd 

kroner være frie inntekter.  

 Av veksten er 200 mill. kroner begrunnet med en ytterligere satsing på helsestasjon og 

skolehelsetjenesten. Videre er 400 mill. kroner begrunnet med en økt satsing på 

rusfeltet, og 400 mill. kroner til fleksibelt barnehageopptak.  

 Inntektsveksten må sees i sammenheng med at utgiftene øker som følge av økning i 

folketallet og demografisk utvikling. 

 Høy lønnsvekst og lavt rentenivå har de siste årene bidratt til en sterk vekst i 

pensjonspremiene som kommunene betaler inn til pensjonsordningene. Premienivået 

vil være høyt også i 2016.  

 Av kommuneproposisjonen følger at kommunene vil fra 1. januar 2016 få en plikt til å 

sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. 

Regjeringen legger til grunn at øremerkede midler over Helse- og 

omsorgsdepartementets budsjett skal innlemmes i kommunenes frie inntekter fra 1. 

januar 2016. I kommuneproposisjonen sies det imidlertid ikke noe konkret om 

størrelsen på beløpet som skal innlemmes i inntektssystemet, og ikke hvordan 

innlemmingen skal gjennomføres. Som følge av dette har KS valgt å ikke inkludere 

midler til øyeblikkelig  hjelp døgnopphold i prognosemodellens beregninger av 

rammetilskudd for 2016-2019. 

 ”Selskapsskatt”: Regjeringen ønsker å stimulere til lokal næringsutvikling og sikre at 

deler av verdiskapningen går tilbake til lokalsamfunnet. Ny modell blir basert på lokal 

gjennomsnittlig vekst i lønnsgrunnlaget i private foretak, siste fire år. Ordningen 

innføres i 2016 med virkning fra 2017. Alle kommuner med positiv utvikling vil få en 

forholdsmessig del av den nye inntekten. Inntektene skal fordeles gjennom 

rammetilskuddet, men blir utjevnet på lik linje med øvrige kommunale skatteinntekter.  
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Økonomiplanperioden 2016-2019 

Etter at Kommuneøkonomiproposisjon for 2016 ble lagt fram i mai, har KS oppdatert 

prognosemodellen og Berlevåg kommune kommer ut med følgende tall for sum skatt og 

rammetilskudd i planperioden: 

 

1000 kr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Skatt og rammetilskudd 83 696 82 700 83 000 83 000  83 000 83 000 

 

Tabellen viser rammeoverføringen for 2015 etter nedjusteringen av skatteinngangen. 

 

Tallene er beregnet ut fra innbyggertall per 1.1.2015 som var 1020 innbyggere.  

 

Folketallet er den viktigste faktoren i beregning av rammeoverføringer. Tabellen nedenfor 

viser utviklingen i netto befolkningstilvekst for Berlevåg kommune, sammenlignet med 

kostragruppe 6, finnmarkskommuner og fylkessnitt.  

 

 
 

Nedgang i folketallet fører til reduksjon i rammeoverføringer som igjen fører til at det er 

vanskeligere for kommunen å ha samme nivå på tjenestetilbudet. Fra 2013 til 2014 er 

folketallet gått ned med 37 innbyggere. Nedgangen er størst i aldersgruppen 0 til 15 år. Ved 

utgangen av 1. kvartal 2015 var innbyggertallet til Berlevåg kommune redusert med ytterligere 

10 innbyggere.  
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Figurene nedenfor viser utvikling i befolkningen fordelt på alder. 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Andel folkemengde 0 til 5 år Andel folkemengde 6 til 15 år 

Andel folkemengde 16 til 66 år Andel folkemengde 67 til 79 år 

Andel folkemengde 80 år og over Vi ser av grafene at andelen barn/unge går ned, 

mens andelen mellom 67 til 79 øker. Barn/unge 

blir vektet høyt i inntektssystemet slik at 

nedgangen slår til dels kraftig ut på 

inntektsgrunnlaget til kommunen.  

 

I den videre økonomiske planleggingen er det 

viktig å ha med endringene i demografien og 

innbyggertallet, slik at vi kan ta hensyn til 

utviklingen og tilpasse tjenestene til dette.  

 

Endringer i alderssammensetning vil gi 

endringer i satsinger på tjenesteområder. Et 

eksempel er at barnehagen som følge av lavere 

barnetall, har redusert bemanningen med 1,7 

årsverk fra 15. juli 2015. 
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Eiendomsskatt 

Det er i budsjettforslaget for 2016 beregnet Eiendomsskatt for verk og bruk etter en sats på 7 

promille. I økonomiplanen som ble vedtatt i desember 2014 (sak 58/14) var eiendomsskatt på 

verk og bruk satt til kr 2 862 000. Etter at ny takst på vindmølleparken var ferdig i februar i år, 

er eiendomsskatten økt med 2 458 000 kroner til 5 320 000 kroner i 2016 (økt fra 6 til 7 

promille).  Videre har kommunestyret vedtatt å innføre eiendomsskatt på bolig- og 

fritidseiendommer fra 2016. Kommunestyret vedtok i sak 58/14 at eiendomsskatten på disse 

eiendommene skal settes til 4 promille i 2016. Det er budsjettert med 500 000 kroner i 

eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer.  

 

Lønns- og prisvekst 

Som følge av at den kommunale deflatoren (anslag på lønns- og prisvekst) først blir klart i 

Statsbudsjettet for 2016, er det ikke lagt inn prisvekst på rammeoverføringen i 

konsekvensjustert budsjett. 

 

For å få med lønnsvekst i planperioden er det for 2016 lagt inn 3,5 % lønnsvekst, mens det for 

resten av planperioden er det lagt inn 3 % lønnsvekst. Som følge av at det er et hovedoppgjør i 

2016, er det lagt inn et høyere anslag enn det mellomoppgjøret ble i 2015.  

 

Det blir ikke gitt kompensasjon for antatt prisvekst for enhetene i planperioden.  

 

Ved framskriving av årets budsjett til neste år gitt samme aktivitetsnivå som i år, vil 

kommunen være i ubalanse i hele planperioden. Tabellen viser underskuddet for hvert av årene 

i perioden: 

 

1000 kr 2016 2017 2018 2019 

Resultat (underskudd) 1 174 2 270 3 619  3 619 

 

I tillegg blir følgende tiltak fremmet i sak til formannskapet i juni: 

 Kjøp av tekniske tjenester/kompetanse fra Tana kommune (sak 35/15), kr 600 000 

hvert år i planperioden. 

 Skolefaglig kompetanse over skolenivå (sak 34/15). Innstillingen til saken er som 

følger: ”Kommunestyret ber rådmannen om å utrede et mulig samarbeid med 

Båtsfjord kommune, Nesseby kommune og eventuelt andre kommuner i regionen om 

stilling som skolefaglig rådgiver i samsvar med kravet i opplæringsloven § 13-1. 

Kostnaden ved slik stilling søkes innarbeid i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-

2019”. 

 

Utgiftene til disse tiltakene er ikke lagt inn i konsekvensjustert budsjett, dvs. at utgiftene må 

legges til underskuddene hvert år i perioden. For budsjettåret 2016 vil det si at driftsnivået må 

reduseres, eventuelt driftsinntektene økes med mellom 1,8 mill – 2 mill kroner. Dersom 

kommunen får økt rente- og avdragsbelastning i planperioden, må det ytterligere reduksjoner 

til for å få økonomiplanen i balanse.  
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Investeringsbudsjett 

Som følge av at det ikke er meldt inn nye investeringsprosjekt i planperioden, er det budsjettert 

med renter og avdrag på de investeringsprosjektene som ble vedtatt i sak 58/14:  

 
Budsjettskjema 2B 

Til investeringer i 

anleggsmidler 

 2015 2016 2017 2018 SUM  

øk.planper. 

Fordelt slik:       

Berlevåg skole  59 357 000    59 357 000 

Berlevåg basseng  6 250 000 18 750 000   25 000 000 

Helsesenter - sprinkleranlegg  2 910 000    2 910 000 

Vann – påkostn. ledningsnett  3 225 000 3 200 000   6 425 000 

Avløp – påkostn. ledningsnett  800 000 1 110 000   1 910 000 

Torget 4  1 715 000 8 285 000   10 000 000 

Brannsikringstiltak bygg  1 426 000    1 426 000 

Egenkapitaltilskudd KLP  358 000 358 000 358 000  358 000 1 432 000 

SUM INVESTERINGER  76 041 000 31 703 000 358 000 358 000 108 460 000 

Det ble vedtatt følgende finansiering: 

 
Finansiering 2015 2016 2017 2018 

Bruk av nye lån -56 511 000 -25 938 000   

Bruk av tidligere opptatte lån -2 328 000    

Bruk av ub.Inv.fond -1 499 000 -358 000 -358 000 -358 000 

Mva refusjon investering -14 331 000 -5 407 000   

Bruk av bundne fond -1 372 000    

SUM FINANSIERING -76 041 000 -31 703 000 -358 000 -358 000 

 

Låneopptakene for bygg er satt til en løpetid på 40 år både i 2015 og 2016, mens 

låneopptakene for VAR sektoren er satt til 20 år for begge årene. 

 

Investeringsplanen medfører følgende rente- og avdragsbelastning i økonomiplanperioden: 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Renter 1 648 835 3 878 000 4 986 000 4 762 000 4 547 000 4 547 000 

Avdrag 3 797 390 5 742 000 6 300 000 6 102 000 6 102 000 6 102 000 

SUM 5 446 225 9 620 000 11 286 000 10 864 000 10 649 000 10 649 000 

 

Basseng og Torget 4 er under utredning og det vil bli lagt fram egne saker på disse straks det er 

klart. Prosjektene vil bli oppdatert med reelle tall under tiltaksbudsjetteringen til høsten.   

 

 

Driftsbudsjett 

Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger på prinsippet om at løpende utgifter skal 

finansieres av løpende inntekter. Hensynet bak denne grensedragningen er at kommuner ikke 

skal legge seg på et høyere aktivitetsnivå i den løpende driften enn det som kan finansieres av 

løpende inntekter. Det vil si at sum driftsutgifter bør være lavere enn sum driftsinntekter slik at 

kommunen får positivt brutto driftsresultat. 
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HOVEDOVERSIKT DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Brukerbetalinger -3 790 000 -3 517 000 -3 470 000 -3 470 000 -3 470 000 -3 470 000

Andre salgs- og leieinntekter -10 948 000 -10 073 000 -10 073 000 -10 073 000 -10 073 000 -10 073 000

Overføringer med krav til motytelse -24 638 000 -11 175 000 -10 690 000 -10 690 000 -10 690 000 -10 690 000

Rammetilskudd -63 384 000 -61 982 000 -62 044 000 -62 044 000 -62 044 000 -62 044 000

Andre statlige overføringer -160 000 -294 000 -294 000 -294 000 -294 000 -294 000

Andre overføringer -157 000 -45 000 -45 000 -45 000 -45 000 -45 000

Skatt på inntekt og formue -20 475 000 -21 418 000 -20 956 000 -20 956 000 -20 956 000 -20 956 000

Eiendomsskatt -1 482 000 -2 503 000 -5 820 000 -5 820 000 -5 820 000 -5 820 000

Andre direkte og indirekte skatter -95 000 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -125 129 000 -111 006 000 -113 391 000 -113 391 000 -113 391 000 -113 391 000

Lønnsutgifter 63 322 000 59 800 000 62 423 000 63 942 000 65 505 000 67 116 000

Sosiale utgifter 9 258 000 11 524 000 11 410 000 11 410 000 11 410 000 11 410 000

Kjøp varer/tj. som inngår i komm tj.prod 24 419 000 19 470 000 18 827 000 18 630 000 18 630 000 18 630 000

Kjøp varer/tj. som erstatter komm tjprod 7 712 000 8 813 000 8 629 000 8 629 000 8 629 000 8 629 000

Overføringer 12 043 000 6 742 000 6 742 000 6 742 000 6 742 000 6 742 000

Avskrivninger 5 056 000 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 121 810 000 106 347 000 108 030 000 109 351 000 110 915 000 112 526 000

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -3 319 000 -4 659 000 -5 361 000 -4 040 000 -2 476 000 -865 000

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -4 975 000 -3 570 000 -3 570 000 -3 570 000 -3 570 000 -3 570 000

Mottatte avdrag på utlån -105 000 -168 000 -168 000 -168 000 -168 000 -168 000

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -5 080 000 -3 738 000 -3 738 000 -3 738 000 -3 738 000 -3 738 000

Renteutg., prov. og andre finansutg. 1 650 000 3 878 000 4 986 000 4 762 000 4 547 000 4 547 000

Avdrag på lån 3 797 000 5 742 000 6 300 000 6 102 000 6 102 000 6 102 000

Utlån 907 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 6 355 000 9 770 000 11 436 000 11 014 000 10 799 000 10 799 000

RES. EKSTERNE FINANSIERINGSTRANS. 1 275 000 6 032 000 7 698 000 7 276 000 7 061 000 7 061 000

Motpost avskrivninger -5 056 000 0 0 0 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -7 100 000 1 373 000 2 337 000 3 236 000 4 585 000 6 196 000

Bruk tidl. års regnskapsm. Mindreforbr. -4 060 000 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -2 280 000 -482 000 -272 000 -75 000 -75 000 -75 000

Bruk av bundne fond -4 476 000 -1 569 000 -1 569 000 -1 569 000 -1 569 000 -1 569 000

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -10 816 000 -2 051 000 -1 841 000 -1 644 000 -1 644 000 -1 644 000

Overført til investeringsregnskapet 170 000 0 0 0 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond 2 366 000 588 000 588 000 588 000 588 000 588 000

Avsetninger til bundne fond 13 750 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000

SUM AVSETNINGER (K) 16 286 000 678 000 678 000 678 000 678 000 678 000

REGNSKAPSM. MER- MINDREFORBRUK -1 630 000 0 1 174 000 2 270 000 3 619 000 5 230 000  
 

Hovedoversikten viser at selv om løpende inntekter for budsjett 2016 klarer å dekke løpende 

utgifter, medfører rente- og avdragsbelastning på lån til et ”underskudd” på driftsbudsjettet 

med 1 174 000 kroner. Dersom det blir vedtak på kjøp av tjenester fra Tana kommune og 

skolefaglig rådgiver fra 2016 vil underskuddet bli større.  

 

For å kunne oppnå økonomisk handlefrihet må driften reduseres slik at kommunen har 

mulighet til å bygge opp økonomiske buffere for å møte fremtidige uforutsette utgifter. Krav til 

effektiv drift er stadig økende samtidig som innbyggernes forventninger til tjenestenivå øker. 

Internt i organisasjonen må det være konstant fokus på å bruke ressursene på best mulig måte. 

Det fordrer til økt samhandling på tvers av enhetene for å se om noen av oppgavene kan 

utføres mer rasjonelt. 

 

Det er nødvendig med forutsigbarhet og klare politiske prioriteringer slik at nødvendige og 

ønskede endringer kan planlegges og gjennomføres på en god måte og innenfor den løpende 

langtidsplanleggingen. Det er viktig at vi klarer å omstille oss etter endrede rammebetingelser.  
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Per Øyvind Sundell 
rådmann 
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SKOLEFAGLIG KOMPETANSE OVER SKOLENIVÅ 

 

 

Saksbehandler:  Per Øivind Sundell Arkiv: A20   

Arkivsaksnr.: 15/318   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/15 Formannskapet 09.06.2015 

24/15 Kommunestyret 18.06.2015 

 

Innstilling: 
 

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede et mulig samarbeid med Båtsfjord 
kommune, Nesseby kommune og eventuelt andre kommuner i regionen om stilling 
som skolefaglig rådgiver i samsvar med kravet i opplæringsloven § 13-1. Kostnaden 
ved slik stillingen søkes innarbeid i budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019.  
 
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 09.06.2015 

Sak: PS  34/15 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 
 

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede et mulig samarbeid med Båtsfjord 
kommune, Nesseby kommune og eventuelt andre kommuner i regionen om stilling 
som skolefaglig rådgiver i samsvar med kravet i opplæringsloven § 13-1. Kostnaden 
ved slik stillingen søkes innarbeid i budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019.  
 
Enstemmig vedtatt. 

 

Bakgrunn: 
 

I opplæringsloven § 13-1 fjerde ledd heter det at kommunen skal ha ”skolefaglig 
kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået. Alle kommuner 
forutsettes dermed å ha en skolefaglig stillingsressurs over ledernivå på den enkelte 
skole (skolefaglig rådgiver). Rektor kan som utgangspunkt ikke inneha både funksjon 
som leder av enkeltskole og skolefaglig rådgiver i kommunen. En slik kombinasjon 
måtte eventuelt gjennomføres arbeidsrettslig og kan ikke foretas gjennom 
delegasjon. Normalt vil oppgaver og ansvar under skolefaglig rådgiver også omfatte 
førskole. 
 
Det stilles klare krav til en slik stilling med hensyn til realkompetanse innen 
pedagogikk så vel som inngående kunnskap om gjeldende regelverk for 
skolesektoren (lov, forskrifter, mønsterplan, avtaleverk m.m.). Loven gir ingen 
føringer til omfanget av den skolefaglige kompetansen og heller ikke hvilket nivå i 
administrasjonen ressursen skal forefinnes - annet enn at den skal ligge over 
skolenivå. 



  Sak 24/15 

 

  

 

 
Dette er en stilling som Berlevåg kommune ikke har besatt, men altså pålagt etter lov 
å dekke. Utdanningsdirektoratets veilederteam presiserte da også dette i sitt møte 
med formannskapet og skoleledelsen 7.mai i år. Rådmannen vil på den bakgrunn 
fremme forslag om opprettelse av en slik stilling. Kommunens størrelse og 
skolestruktur med en skole og en barnehage tilsier at det her ikke er behov for en 
100 % stilling. Normalt er det svært vanskelig å rekruttere slik kompetanse i en 
deltidsstilling. Det er derfor naturlig at det vurderes et samarbeid med andre 
kommuner om en felles stilling. Rådmannen har derfor vært i dialog med Båtsfjord 
kommune om et mulig samarbeid. Det er uttrykt interesse for et samarbeid også fra 
Nesseby kommune. Ved et slikt samarbeid antas at Berlevåg sin andel av stillingen 
vil være under 50 % - dette ut fra størrelsesforholdet mellom kommunene. Dette må 
likevel drøftes nærmere – likeså praktiske forhold rundt arbeidsgiveransvar, 
lokalisering m.v. I første omgang ønsker rådmannen nå kommunestyrets godkjenning 
til å utrede dette videre slik at vi får et grunnlag for endelig beslutning før budsjett 
2016 skal vedtas. 
 
Hvilke konkrete oppgaver som skal legges til stillingen må vi komme tilbake til etter 
videre utredning, men foreløpig antydes: 
 

 
 

 Arbeide strategisk opp mot politisk ledelse om ambisjoner og 
hovedmålsetninger, sette retning for arbeidet i oppvekstsektoren 

 Tilrettelegge for strategisk utviklingsarbeid for rektorer, barnehagestyrere, evt. 
PPT og barnevern 

 Følge med på utviklingsprosesser og analysere resultater 

 Samordning av innspill til og fra skolen i skolefaglige spørsmål 

 Ansvar for innrapportering og andre samordningsoppgaver i forhold til 
skolefaglige spørsmål og økonomi 

 Kontaktperson mot andre kommuner, utdanningsavdelingen hos 
Fylkesmannen, Utdanningsdirektoratet m.fl. 

 Saksbehandling vedrørende tildeling av ressurser til spesialundervisning, 
utsatt skolestart, fremskutt skolestart o.l. 

 Forberede skolesaker til politisk behandling 

 Evt. ulike prosjektoppgaver 

 
 
 
 
 
 

Per Øyvind Sundell 
rådmann 
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KJØP AV TJENESTER - TANA KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Per Øivind Sundell Arkiv: 046   

Arkivsaksnr.: 15/320   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/15 Formannskapet 09.06.2015 

25/15 Kommunestyret 18.06.2015 

 

Innstilling: 

1. Berlevåg kommune inngår avtale med Tana kommune om kjøp av 
tekniske tjenester/kompetanse. 

2. Rådmannen fremforhandler og godkjenner nærmere avtale innenfor en 
ramme på kr 300 000,- for resten av 2015 og deretter kr 600 000,- pr. 
år. Avtalen gjøres gjeldene for 3 år med mulighet til forlengelse. 

3. Kostnaden for 2015 dekkes ved omprioritering av innsparte 
lønnsmidler, mens kostnaden for 2016 søkes innarbeid i budsjett 2016 
og økonomiplan 2016 – 2019. 

4. Den delegerte fullmakten rådmannen er gitt etter gjeldende 
delegeringsreglement innen de tekniske tjenester om inngår i avtalen 
overføres til Tana kommune for den perioden avtalen gjelder. 

 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 09.06.2015 

Sak: PS  35/15 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

1. Berlevåg kommune inngår avtale med Tana kommune om kjøp av 
tekniske tjenester/kompetanse. 

2. Rådmannen fremforhandler og godkjenner nærmere avtale innenfor en 
ramme på kr 300 000,- for resten av 2015 og deretter kr 600 000,- pr. 
år. Avtalen gjøres gjeldene for 3 år med mulighet til forlengelse. 

3. Kostnaden for 2015 dekkes ved omprioritering av innsparte 
lønnsmidler, mens kostnaden for 2016 søkes innarbeid i budsjett 2016 
og økonomiplan 2016 – 2019. 

4. Den delegerte fullmakten rådmannen er gitt etter gjeldende 
delegeringsreglement innen de tekniske tjenester om inngår i avtalen 
overføres til Tana kommune for den perioden avtalen gjelder. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 

Saksutredning: 
 

Bakgrunn: 
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Berlevåg kommune har de siste årene kjøpt betydelig ekstern kompetanse for 
byggesaksbehandling, delesaker, miljøforvaltning, arealplanlegging, 
landsbruksforvaltning, prosjektplanlegging m.v. – dvs. mye av det som normalt inngår 
i teknisk sektor med unntak av drift og vedlikehold av kommunale bygg samt noe 
innen vann/avløp. Ved siden av at dette er kostbart og uforutsigbart er det en 
ufordring å koordinere alle disse eksterne kjøpene. 
 
Kommunen kjøper tjenester fra en rekke konsulentselskaper, men også fra andre 
kommuner – den siste tiden særlig fra Tana kommune. Bare pr. i dag har vi 4 
pågående saker som Tana kommune bistår oss med mot betaling – og flere er under 
forberedelse.  
 
Slike saker krever ofte inngående fagkunnskap fra et vidt spekter. Tana kommune 
har over tid bygget opp en stor og kompetent plan- og utviklingsavdeling som teller 
hele 16 medarbeidere – derav området plan/byggesaksavdeling/miljø/landbruk utgjør 
10 medarbeidere. Det kan ikke forventes at en kommune på størrelse med Berlevåg 
selv kan serve seg selv på hele det tekniske fagfeltet. Det ville kreve oppretting av en 
stor fagavdeling på størrelse med det Tana har, hvilket ikke kan forsvares ut fra 
kommunestørrelsen. Vi kan heller ikke regne med å få tilsatt en person som kan 
dekke alle de fagfeltene som vi nå kjøper inn – dette må være fordelt på flere. Vi må 
derfor fortsatt påregne å kjøpe tjenester eksternt. 
 
Berlevåg kommune bruker mye penger på å kjøpe tekniske tjenester/kompetanse i 
dag, men vi har få formaliserte avtaler – kjøpene blir derfor fort tilfeldig og 
usammenhengende. I 2013 viser regnskapet at Berlevåg kjøpte tekniske tjenester 
eksternt for over 1,4 mill. kroner eks mva. Tilsvarende for 2014 var 1,5 mill. kroner 
eks mva. Merk at kjøp av tjenester fra Aquapartner (vann/avløp) da er holdt utenfor.  
 
Tana kommune har solgt oss flere av de tjenester vi har etterspurt fortløpende, men 
de ønsker dette nå mer formalisert. I et møte med rådmann og enhetsleder i Tana 
22.mai ble Berlevåg presentert for en løsning der vi mot en fast sum pr. år får benytte 
store deler av deres fagfolk innen området. Dette til en kostnad på kr 600.000 pr. år – 
forutsatt at vi binder oss opp de nærmeste tre årene. De ber om kr 300.000 for resten 
av 2015.  
 
 

Vurdering: 
En slik avtale vil innebære at Tana kommune vil utføre oppgaver og treffe avgjørelser 
i enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning. Saker av prinsipiell 
betydning må følgelig fremdeles avgjøres av folkevalgt organ i Berlevåg kommune. 
Det vil si at den delegerte fullmakten rådmannen er gitt etter gjeldende 
delegeringsreglement etter denne avtalen kan overføres Tana kommune. Alle 
avgjørelser i enkeltsaker skal formidles til administrasjonen i Berlevåg kommune som 
arkiverer saken og formidler avgjørelsen til søker eller den som saken gjelder.  
 
Berlevåg kommune har vært avhengig av og vil også fremover være avhengig av 
betydelig kjøp av eksterne tjenester/kompetanse innen teknisk drift. En 
«pakkeløsning» som vi nå er tilbudt fra Tana kommune vil kunne bidra til mer 
ordnede forhold og større forutsigbarhet. Selv ved en slik avtale antas at kommunen 
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også i tiden som kommer må kjøpe enkelte tjeneste som selv ikke Tana kan hjelpe 
oss med, men det forventes at behovet blir markert redusert. 
 
Kostnaden for tjenestene inneværende år, kr 300.000, foreslår rådmannen dekkes 
ved bruk av innsparte lønnsmidler til enhetsleder drift (nå teknisk). Stillingen har vært 
ubesatt siden 1.mai. For 2016 og kommende planperiode vil rådmannen be om at 
dette søkes innarbeidet i budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019. 
 

Vedlegg: 
 
 

Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
 
 
 

Per Øyvind Sundell 
rådmann 



  Sak  26/15 

 

Side 20 av 28   

KOMPETANSEKOORDINATOR FOR ØST- FINNMARK 

 

 

Saksbehandler:  Per Øivind Sundell Arkiv: A81 &10  

Arkivsaksnr.: 15/336   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/15 Formannskapet 09.06.2015 

26/15 Kommunestyret 18.06.2015 

 

Innstilling: 

Berlevåg kommune støtter oppretting av felles kompetansekoordinering i Øst-
Finnmark. Kommunen vil i første omgang ikke gå inn med egne midler, men vil 
oppfordrer prosjektet om å finne ytterligere ekstern finansiering for å dekke utgiftene. 
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 09.06.2015 

Sak: PS  41/15 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

Berlevåg kommune støtter oppretting av felles kompetansekoordinering i Øst-
Finnmark. Kommunen vil i første omgang ikke gå inn med egne midler, men vil 
oppfordrer prosjektet om å finne ytterligere ekstern finansiering for å dekke utgiftene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 

 

Bakgrunn: 
 

Øst-Finnmark regionråd har de siste årene gjort flere vedtak om felles 
kompetansesatsing for å få til forutsigbare, fleksible utdanningsløp i Finnmark. 
 
Hvorfor felles kompetansekoordinering: 

 Større sjanse for å lykkes når vi opptrer sammen som region enn som 

enkeltkommuner.  

 Styrket mulighet til å være med på å forme Campus Kirkenes om vi har en 

koordinator som kan spille inn regionens behov. 

 Viktig for andre aktører å kunne forholde seg til et samordnet ledd. Eksempel: 

Fylkesmannens og fylkeskommunenes utdanningsavdelinger, 

kompetansetilbydere med flere.  

 Bedre sjanse til å megle fram de beste kompetansetilbudene for regionen i 

forhold til flere tilbydere enn bare UiT-Norges arktiske universitet.  

 
Etter regionrådsmøtet våren 2014 ble det i mai samme år sendt ut henstilling til 
kommunene om en felles funksjon for kompetansekoordinering i et 2 årig prosjekt. 
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Prosjektet skulle finansieres i fellesskap med Universitetet i Tromsø (25 %) og 
regionens kommuner (75 %), fordelingsnøkkel etter innbyggertall. Fire kommuner har 
tatt stilling til dette, hvorav tre har tilsluttet seg forslaget og en har avslått. Berlevåg er 
en av de kommunene som ennå ikke har behandlet saken. 
 
Sør-Varanger kommune, som var bedt om å påta seg oppdraget, signerte kontrakt 
med UiT i juli 2014, og prosjektet startet 01.09.2014.  
Det klart viktigste resultatet så langt er Finnmarksmodellen for etter og 
videreutdanning for lærere. Finnmarksmodellen har ført til at Finnmark i dag har den 
høyeste søkningen til videreutdanning i hele landet. Kompetansekoordinator har 
siden oppstart i september også arbeidet med en tilsvarende tilrettelegging for 
sykepleierutdanning for regionen. Koordinator har også representert regionen i andre 
sammenhenger, og derigjennom blitt oppfordret gjennom prosjektet Barents 
kompetanse til å påta seg koordineringsoppgaver i forhold til kartlegging av behov for 
kursing for leverandører til petroleumssektoren, og av hvilke tilbud og muligheter som 
finnes for disse. Videre har det blitt jobbet med en plan for andre tilbud på 
videreutdanningssiden.  
 
Fylkesmannen i Finnmark, har betalt to måneders lønn for kompetansekoordinatoren 
2015. Frikjøpet fra Fylkesmannen medfører at en har sikret eksternt finansiering for 
totalt 5 måneder av 2015. Dette vil kunne utløse ytterligere offentlig finansiering 
dersom kommunene i vedtaks form viser vilje til å stå sammen om tiltaket. Det er 
derfor ønskelig at alle kommunene i regionen behandler saksframlegget snarest.  
 
Det foreligger en ny oversikt over økonomien i prosjektet, som er delt på de enkelte 
budsjettårene prosjektet varer, fra 01.09.2014 - 30.08.2016. Dette for å gi en bedre 
oversikt over den enkelte kommunes eventuelle økonomiske bidrag til prosjektet. Det 
jobbes med å få Fylkeskommunen med på et spleiselag for prosjektet, slik at den 
enkelte kommunes egenandel kan bli ytterligere redusert.  
 
Fortsettelse av prosjektet avhenger imidlertid av kommunenes tilslutning. Dette må 
ikke nødvendigvis være i form av økonomisk bidrag, men intensjonsvedtak hvor 
kommunene stiller seg positive til tiltaket. Det vil gi prosjektet rom for å arbeide med å 
finne alternative løsninger til finansiering på vegne av kommunene.  
 
Utgifter per kommune i prosjektperioden   

 Folketall 
2014 

% av totalt 
antall 

andel 
2014 

Andel 
2015 

Andel 2016 

2002 Vardø 2119 0,07584923 14548 34845 29096 

2003 Vadsø 6223 0,22275119 42724 102332 85447 

2022 Lebesby 1341 0,04800086 9206 22051 18413 

2023 Gamvik 1098 0,03930272 7538 18056 15076 

2024 Berlevåg 1057 0,03783513 7257 17381 14514 

2025 Deatnu Tana 2883 0,10319648 19793 47408 39586 

2027 Unjárga 
Nesseby 

919 0,03289544 6309 15112 12619 

2028 Båtsfjord 2207 0,07899918 15152 36292 30304 

2030 Sør-Varanger 10090 0,36116977 69272 165921 138545 

Totalt 27937 1 191800 459400 383600 
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Vurdering: 
 

Rådmannen foreslår at Berlevåg kommunen støtter oppretting av felles kompetanse-
koordinering i Øst-Finnmark. Det bør forutsettes at en søker ytterligere ekstern 
finansiering slik at de kommunale egenandelene blir ytterligere redusert eller satt til 0.  
 
 
 
 

Per Øivind Sundell 
rådmann 
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RUS OG PSYKIATRIPLAN 

 

 

Saksbehandler:  Marjukka Oinas Arkiv: G10   

Arkivsaksnr.: 15/324   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/15 Formannskapet 09.06.2015 

27/15 Kommunestyret 18.06.2015 

 

Innstilling: 

Den framlagte rus og psykiatriplan for 2015 – 2019 vedtas. 
 
Evt. oppfølging av tiltak i planen som fordrer til økt ramme må vurderes i 
budsjettsammenheng. 
 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 09.06.2015 

Sak: PS  36/15 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

Den framlagte rus og psykiatriplan for 2015 – 2019 vedtas. 
 
Evt. oppfølging av tiltak i planen som fordrer til økt ramme må vurderes i 
budsjettsammenheng. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Saksutredning: 
 

Bakgrunn: 
Psykiatrisk sykepleier og miljøarbeider innen rus har utarbeidet ny rus og 
psykiatriplan for Berlevåg kommune. Kommunen er lovpålagt å ha rus og 
psykiatriplan. 
 
Helse og omsorgsplan for Berlevåg kommune 2013 – 2017 inneholder plan for rus og 
psykiatri.  
 
Rus og psykiatritjenesten er blitt forsterket i løpet av 2014 og det ble konstatert at 
eksisterende plan ble for tynn innholdsmessig. Særlig tiltaksdelen er mer omfattende 
og tjenesten er blir beskrevet mer utfyllende i den nye planen. 
 

Vurdering: 
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Vedlegg: 
Rus og psykiatriplan for Berlevåg kommune 2015 - 2019 
 

Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
 
 
 

Per Øyvind Sundell 
rådmann 
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FINANSIERING AV BIL - BERLEVÅG HAVN KF 

 

 

Saksbehandler:  Siv  Efraimsen Arkiv: 250   

Arkivsaksnr.: 14/385   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/15 Formannskapet 09.06.2015 

28/15 Kommunestyret 18.06.2015 

 

Innstilling: 

Berlevåg kommunestyre godkjenner at Berlevåg Havn HF finansierer kjøp av bil ved 
opptak av lån eller ved leasing på inntil kr 350.000. 
 
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 09.06.2015 

Sak: PS  39/15 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 
 

Berlevåg kommunestyre godkjenner at Berlevåg Havn HF finansierer kjøp av bil ved 
opptak av lån eller ved leasing på inntil kr 350.000. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 

Bakgrunn: 
 

Berlevåg Havn ved havnesjefen søker i brev av 1.juni kommunestyret om 
godkjenning av finansiering av ny bil: 
 

”Berlevåg Havn KF er inne i en positiv utvikling.  Aktiviteten for selskapet er økende 
samtidig som det pågår en endringsprosess i oppgaver som selskapet utfører. 
 
Selskapets ledelse vurderer det som nødvendig at vi anskaffer en varebil. Denne 
bilen vil bli benyttet under tilsyn, leveranse av mindre forsendelser, utførelse av 
vedlikehold i forbindelse med selskapets oppgaver i havneområdet. Bilen som vil bli 
merket med selskapets logo, vil også bidra til å gjøre BERLEVÅG HAVN KF mer 
synlig i havna. 
 
Bilen vil også inneholde enkelt redningsutstyr som vil bedre sikkerheten i 
havneområdet. 
 
Selskapet eier i dag en lastebil som fremdeles vil bli benyttet men for enkelte 
oppgaver så mener vi denne bilen er for stor og uhensiktsmessig. Vi har endret 
turnus til havnebetjentene for å kunne utføre mer vedlikehold og tilsyn på kaiene. Det 
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er da en fordel at vi ikke er kun avhengig av å kunne benytte lastebil men kunne 
benytte en mindre varebil samtidig som lastebilen foretar vareutlevering.  En varebil 
krever også lavere sertifikat og vi vil i perioder med for eksempel ferievikarer være 
mindre avhengig av sertifikater for kjøring av lastebilen. Mindre bruk av lastebil vil 
også redusere driftsutgifter og spare miljøet for unødvendig utslipp og unødvendig 
lastebil trafikk i Berlevåg sentrum. 
 
Vi har enda ikke innhentet alle tilbud og gjort anbefaling av hvilken bil vi ønsker men 

søker om Kommunestyrets tillatelse til finansiering av inntil kr 350.000,00. Det vil 
også bli vurdert ulike typer av finansiering som f.eks. leasing eller lån innenfor 
omsøkte ramme. 
 
Vi håper at Berlevåg Kommunestyre vil godkjenne denne søknaden.” 
 

 

Vurdering: 
 

I samsvar med selskapets vedtekter skal eventuell finansiering først godkjennes av 
kommunestyret. Saken fremmes derfor med dette til kommunestyret for vurdering og 
eventuelle godkjenning. 
 
Rådmannen er kjent med at Berlevåg Havn KF også har sendt søknad til 
Næringsutvalget om økonomisk støtte til innkjøp av bil. Ved eventuelt tilskudd antas 
derfor at beløpet som må finansieres gjennom lån/leasing reduseres tilsvarende. 

 

 
 
 
 

Per Øivind Sundell 
rådmann 
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Innstilling: 

Innvilget rente- og avdragfri periode for resterende lån fra Berlevåg kommune til 
Berlevåg Eiendomsselskap AS pålydende kr 4.045.000, prolongeres frem til 
30.06.2016. 
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 09.06.2015 

Sak: PS  42/15 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 
 

Innvilget rente- og avdragfri periode for resterende lån fra Berlevåg kommune til 
Berlevåg Eiendomsselskap AS pålydende kr 4.045.000, prolongeres frem til 
30.06.2016. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Bakgrunn: 
 

Berlevåg Eiendomsselskap AS ved styreleder Hermod Larsen skriver følgende i e-
post rettet til ordfører 11.mai 2015: 
 

”Hei. Vedlegger mitt svar til kommunerevisjonen gjelden 
Berlevåg eiendomsselskap AS. 
 

Nedenfor vises til Note 9 i regnskapet med oversikt over lån og 
premisser for tilbakebetaling til kommunen. 
 

Vi er i sluttfasen på byggingen av 4 omsorgsboliger og har pr 
dato ingen mulighet til å starte nedbetaling av lånet. 
 

Anmoder om at lånet forlenges på samme premisser frem til 
30.06.16.” 

 
Ved gjennomgang finner vi følgende lån innvilget fra Berlevåg kommune til selskapet 
siden 2006: 
 

28.09.2006, k.sak 42/06: kr 5.000.000 
18.10.2006, f.sak 54/06: kr    700.000 
20.12.2006, f.sak 70/06: kr    800.000 
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21.06.2007, k.sak 28/07: kr    200.000 
15.10.2009, k.sak 00/09: kr    345.000 
Totalt    kr 7.045.000  
 

 
Kommunestyret vedtok 27.05.2014 i k.sak 27/14 å omgjøre kr 3.000.000 av 
innvilgede lån til aksjekapital i selskapet. Rest utestående lån etter dette er kr 
4.045.000. 
 
Lånet er gitt rente- og avdragsfritt frem til 4.kvartal 2013. Det bemerkes likevel at det 
ikke er innbetalt noe i renter eller avdrag i 2014 eller så langt i 2015. 
 
 
 

Vurdering: 
 

Styreleder fremholder i refererte e-post at selskapet har ”pr dato ingen mulighet til å 
starte nedbetaling av lånet”. Selskapet har de siste årene avlagt regnskap med 
negative årsresultat – så også for 2014.  
 
Så langt en har forstått er det heller ikke tatt høyde for nedbetaling av lånet i 
selskapets budsjett for 2015. 
 
Da det ikke synes sannsynlig at selskapet vil klare å betale på lånet i 2015, tilrås at 
det innvilges forlenging av den rente- og avdragsfrie perioden til og med 30.06.2016 
som omsøkt. 
 
Rådmannen er for øvrig kjent med at revisjonen på oppdrag fra kontrollutvalget nylig 
har gjennomført selskapskontroll av eiendomsselskapet. Rapport herfra blir trolig lagt 
frem for kommunestyret rett over sommeren. Det antas at denne rapporten vil gi et 
bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt det er realistisk om selskapet vil kunne starte 
nedbetalingen av lånet i 2016. 
 
 
 
 
 

Per Øivind Sundell 
rådmann 

 


