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21/15 

OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES 

 

 

Rådmannens innstilling: 

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

 

Behandling: 
Rådmannen la fram ny innstilling til kommunestyret: 
 
Framlagte forslag til områderegulering for Kongsfjord og Veines datert 27.3.2015 
vedtas fremlagt for kommunestyret til sluttbehandling med følgende endringer: 

 bestemmelse § 2.4 B siste avsnitt tas ut 

 følgende rekkefølgebestemmelse tilføres:  

«Før det tillates tørking av fisk på fiskehjeller innenfor område FH2 skal det 

foreligge dokumentasjon på at området FH1 er fullt utbygd med fiskehjeller iht. 

godkjent situasjonsplan og at fiskehjellenes kapasitet er utnyttet.»   

 SB2 og SB3 omgjøres til spredt fritidsbebyggelse. Nye boliger tillates ikke 

innenfor SB2 og SB3. 

Det ble stemt på hvert kulepunkt. 
 
 

Vedtak: 

Framlagte forslag til områderegulering for Kongsfjord og Veines datert 27.3.2015 
vedtas fremlagt for kommunestyret til sluttbehandling med følgende endringer: 

 Bestemmelser § 2.4 B siste avsnitt tas ut. 
Enstemmig vedtatt 

 Følgende rekkefølgebestemmelse tilføres:  

«Før det tillates tørking av fisk på fiskehjeller innenfor område FH2 skal det 

foreligge dokumentasjon på at området FH1 er fullt utbygd med fiskehjeller iht. 

godkjent situasjonsplan og at fiskehjellenes kapasitet er utnyttet.»   

Punktet strykes. Vedtatt 5 – 4 med ordførerens dobbelt stemme. 

 SB2 og SB3 omgjøres til spredt fritidsbebyggelse. Nye boliger tillates ikke 

innenfor SB2 og SB3. 

Punktet strykes. Enstemmig vedtatt. 

  

22/15 

TERTIALRAPPORT 1 - 15 

 

Rådmannens innstilling: 

Tertialrapport 1 – 2015 tas til orientering. 
 

 



Vedtak: 

Tertialrapport 1 – 2015 tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

23/15 

KONSEKVENSJUSTERTBUDSJETT 2016 - 2019 

 

Rådmannens 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. 
 
 

Vedtak: 

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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

24/15 

SKOLEFAGLIG KOMPETANSE OVER SKOLENIVÅ 

 

Rådmannens 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.  
 

 

 

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. 
  

 

 



25/15 

KJØP AV TJENESTER - TANA KOMMUNE 

 

Rådmannens 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 
gjeldende 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. 

 
 

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 
gjeldende 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. 
  

26/15 

KOMPETANSEKOORDINATOR FOR ØST- FINNMARK 

 

Rådmannens 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.   
 

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. 
 



27/15 

RUS OG PSYKIATRIPLAN 

 

Rådmannens 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. 
 

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. 
 

28/15 

FINANSIERING AV BIL - BERLEVÅG HAVN KF 

 

Rådmannens innstilling: 

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

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. 
 

29/15 

BERLEVÅG EIENDOMSSELSKAP AS, PROLONGERING AV LÅNEVILKÅR 

 

Rådmannens 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. 
 

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. 
 


