
 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 17.12.2015 Tid: 18:00 

 

Til stede på møtet 

Medlemmer: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Willy Andreassen, 

Evy Leirbekk, Elisabeth Bakke Rørslett, Helge Salmela, Tine Løkka 

Neergård, Geir Rune Hansen, Jarmo Finnestrand 

Forfall: Trygve Daldorff, Frank Tore Nygård, Sylvia R. Snijders 

Varamedlemmer: Noralf Ask, Halfdan Mikalsen, Elisabeth Schanche 

Fra adm. (evt. andre): Per Øivind Sundell, Vibeke Richardsen, Kenneth Hammari, Siv 

Efraimsen 

 

Innkalling:  

Merknader: Kenneth Hammari leste opp leserinnlegg fra ungdomsrådet. 

Ordføreren informerte om møte i Oslo med finnmarksbenken, KS 

bedrift, helikopterbasen, vinmonopolet og Storgaten 30 eiendom AS 

Ordføreren tok også opp folkeopprop - Berlevågingen 

 

Behandlede saker:  55 – 64/15 

 

Underskrifter: 

 

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

bestemt på møtet. 

 

 

 

   

   

 

Rolf Laupstad    Jarmo Finnestrand   Geir Rune Hansen
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55/15 

RULLERING AV SENIORPOLITISK HANDLINGSPLAN 

 

Innstilling: 

Pkt. L i seniorpolitisk handlingsplan strykes.. 
 

Vedtak: 

Pkt. L i seniorpolitisk handlingsplan strykes. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 

56/15 

KOMMUNEREFORMEN, MANDAT FOR GJENNOMFØRING AV 

SONDERING/DRØFTING 

 

Innstilling: 
 

Tidligere utnevnte arbeidsgruppe for kommunestrukturutredningen i Berlevåg 
kommune tiltrer styringsgruppen for kommunestrukturutredningen for Øst-Finnmark. 
Arbeidsgruppen utgjør også forhandlingsutvalget for Berlevåg kommune. 
 

Følgende er oppnevnt: 
 

a) Rolf Laupstad 
b) Janne Andreassen 
c) Sylvia Radloff Snijders 
d) Rådmann  

  
Utvalget ledes av ordfører. 
 
Utpekte/utnevnte tillitsvalgte og representanter for ungdomsrådene, og leder av Øst-
Finnmark regionråd deltar i styringsgruppens møter med tale og forslagsrett. Ekstern 
prosjektleder sørger for praktisk bistand til og dokumentasjon av utvalgets arbeid.  
 
Det kommunale forhandlingsutvalget gis følgende oppdrag:  
 

Utarbeide intensjonsgrunnlag/-plan for de(t) retningsvalg som kommunestyret har 
besluttet. Dette skal blant annet beskrive:  
 

a) Mål og prinsipper for sammenslåingsprosessen  
b) Kommunens navn og symboler  
c) Mål for den nye kommunen  
d) Tjenestetilbud – herunder lokalisering, struktur og tjenesteområder hvor det 

fortsatt er behov for samarbeidsløsninger 
e) Samfunns- og næringsutvikling  
f) Lokaldemokrati 
g) Økonomiforvaltning 
h) Fremtidige investeringsprosjekter 
i) Kommunen som arbeidsgiver 
j) Informasjonsarbeid 



 
Intensjonsgrunnlaget bør være ferdigstilt slik at kommunestyret kan behandle det i 
kommunestyremøtet i april.  

 
Forhandlingsutvalget orienterer fortløpende formannskapet og 
kommunestyret om utvikling og status i forhandlingene 

 

 

Vedtak: 
 

Tidligere utnevnte arbeidsgruppe for kommunestrukturutredningen i Berlevåg 
kommune tiltrer styringsgruppen for kommunestrukturutredningen for Øst-Finnmark. 
Arbeidsgruppen utgjør også forhandlingsutvalget for Berlevåg kommune. 
 

Følgende er oppnevnt: 
 

e) Rolf Laupstad 
f) Janne Andreassen 
g) Sylvia Radloff Snijders 
h) Rådmann  

  
Utvalget ledes av ordfører. 
 
Utpekte/utnevnte tillitsvalgte og representanter for ungdomsrådene, og leder av Øst-
Finnmark regionråd deltar i styringsgruppens møter med tale og forslagsrett. Ekstern 
prosjektleder sørger for praktisk bistand til og dokumentasjon av utvalgets arbeid.  
 
Det kommunale forhandlingsutvalget gis følgende oppdrag:  
 

Utarbeide intensjonsgrunnlag/-plan for de(t) retningsvalg som kommunestyret har 
besluttet. Dette skal blant annet beskrive:  
 

k) Mål og prinsipper for sammenslåingsprosessen  
l) Kommunens navn og symboler  
m) Mål for den nye kommunen  
n) Tjenestetilbud – herunder lokalisering, struktur og tjenesteområder hvor det 

fortsatt er behov for samarbeidsløsninger 
o) Samfunns- og næringsutvikling  
p) Lokaldemokrati 
q) Økonomiforvaltning 
r) Fremtidige investeringsprosjekter 
s) Kommunen som arbeidsgiver 
t) Informasjonsarbeid 

 
Intensjonsgrunnlaget bør være ferdigstilt slik at kommunestyret kan behandle det i 
kommunestyremøtet i april.  

 
Forhandlingsutvalget orienterer fortløpende formannskapet og 
kommunestyret om utvikling og status i forhandlingene 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 



  

57/15 

REGLEMENT FOR UTDANNINGSSTIPEND - BERLEVÅG KOMMUNE 

 

Innstilling: 

Framlagte forslag til nytt reglement for utdanningsstipend vedtas med følgende 
endringer: 
 
Pkt. 2: 
Stipend kan gis til faggrupper etter kartlegging av behovet i de enkelte enhetene. 
 
Pkt. 3: 
For ansatte i Berlevåg kommune som ønsker å ta desentralisert videreutdanning og 
som søker permisjon med lønn, gjelder andre regler som er regulert i vedlegg 1 i 
permisjonsreglementet. 
 
Pkt. 8, 2. avsnitt: 
Dersom Berlevåg kommune ikke kan tilby jobb etter endt utdanning faller 
bindingstiden bort. 
 

 

Vedtak: 

Framlagte forslag til nytt reglement for utdanningsstipend vedtas med følgende 
endringer: 
 
Pkt. 2: 
Stipend kan gis til faggrupper etter kartlegging av behovet i de enkelte enhetene. 
 
Pkt. 3: 
For ansatte i Berlevåg kommune som ønsker å ta desentralisert videreutdanning og 
som søker permisjon med lønn, gjelder andre regler som er regulert i vedlegg 1 i 
permisjonsreglementet. 
 
Pkt. 8, 2. avsnitt: 
Dersom Berlevåg kommune ikke kan tilby jobb etter endt utdanning faller 
bindingstiden bort. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

  

58/15 

NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 

 

Innstilling: 

Framlagte forslag til Nærings- og  utviklingsplan godkjennes. 
 

Vedtak: 

Framlagte forslag til Nærings- og  utviklingsplan godkjennes. 
 

Enstemmig vedtatt. 



 

  

59/15 

REVISORS BERETNING - BERLEVÅG HAVN 

 

Innstilling: 

Kontrollutvalgets innstilling legges fram i møtet. 
 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner særregnskapet 2014 for Berlevåg Havn KF slik det 
foreligger. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

  

60/15 

LÅNEOPPTAK - BERLEVÅG HAVN KF 

 

Innstilling: 

Kommunestyret godkjenner at Berlevåg Havn KF tar opp et lån på kr 600 000 til å 
finansiere investeringsprosjekter, samt refinansiering av lån hos Møller Finans.   
 
Lånet settes til en løpetid på 10 års. Lånet tas opp ihht til vedtektene for Berlevåg 
Havn KF. Kommunestyret gir havnesjefen fullmakt til å foreta låneopptaket.  
 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner at Berlevåg Havn KF tar opp et lån på kr 600 000 til å 
finansiere investeringsprosjekter, samt refinansiering av lån hos Møller Finans.   
 
Lånet settes til en løpetid på 10 års. Lånet tas opp ihht til vedtektene for Berlevåg 
Havn KF. Kommunestyret gir havnesjefen fullmakt til å foreta låneopptaket.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

  

61/15 

BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 - BERLEVÅG HAVN KF 

 

Innstilling: 

Berlevåg Havn (BH) legger følgende budsjett for 2016 og økonomiplan 2016 – 2019 
frem for Berlevåg Kommunestyre for godkjenning.  
 

Vedtak: 

Budsjett for 2016 og økonomiplan 2016 – 2019 for Berlevåg Havn KF vedtas. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 

 

  



62/15 

BUDSJETTREGULERING 2 - 2015 

 

Rådmannens innstilling: 

 
Budsjettregulering 2 2015 vedtas jf saksutredningen.  
 
Det tilføres eller avsettes ingen midler i driftsregnskapet. Endring eller reduksjon i 
rammer finansieres ved interne reguleringer. 
 

Vedtak: 

 
Budsjettregulering 2 2015 vedtas jf saksutredningen.  
 
Det tilføres eller avsettes ingen midler i driftsregnskapet. Endring eller reduksjon i 
rammer finansieres ved interne reguleringer. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 

  

63/15 

VAR-GEBYRER 2016 

 

Innstilling: 

1. Avgifter for vann, avløp renovasjon og feiing 2016 vedtas slik: 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
2. Avgifter for øvrige år i planperioden 2017 – 2019 vurderes på nytt ved 

kommende rullering av økonomiplan. 
 

3. Et eventuelt underskudd i selvkostregnskapet innen vann og avløp dekkes ved 
bruk av fondsmidler. 

 

 

Vedtak: 

1. Avgifter for vann, avløp renovasjon og feiing 2016 vedtas slik: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Avgifter for øvrige år i planperioden 2017 – 2019 vurderes på nytt ved 
kommende rullering av økonomiplan. 

 
3. Et eventuelt underskudd i selvkostregnskapet innen vann og avløp dekkes ved 

bruk av fondsmidler. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

 

 

 

 

 

 

  



64/15 

ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2019 

 

Innstilling: 

Det vedlagte forslag til økonomiplan for 2016-2019 fastsettes som det fremgår av 
eget dokument. Økonomiplan 2016-2019 gir rammer for drift og investeringer i 
årsbudsjettet for 2016. 
 
Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det 
vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen. 
 
 
Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet: 
 

 Skatteanslaget setes til kr 20 956 000 i hele planperioden. Skattøren for 
forskuddspliktige settes til 11,8 % for 2016 

 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 
utskrivningsalternativer benyttes for 2015: Eiendomsskattesatsen for verk og 
bruk er 7 promille og betales i 2 termin, mai og november.  

 Ordførergodtgjørelsen settes til 90 % av stortingsrepresentantens lønn, jfr KST 
vedtak 46/15 

 Godtgjørelsen for varaordfører settes til 1/12 av ordførergodtgjørelsen og 
inkluderer tapt arbeidsfortjeneste ved funksjon som ordfører.  

 Forslag til driftsbudsjett vedtatt, jfr skjema1A 1B vedlagt, herunder mål og 
premisser for bevilgningene.  

 Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jfr skjema 2A og 2B vedlagt, herunder 
mål og premisser for bevilgningene. 

 
Rammen for opptak av lån i planperioden blir: 
 

 2016 2017 2018 2019 

Låneopptak 

investering 

19 160 000 16 660 000 1 650 000 6 000 000 

Låneopptak VAR 2 830 000 4 944 000   

Sum låneopptak 21 990 000 21 604 000 1 650 000 6 000 000 

 
Låneopptaket for VAR settes til en løpetid på 20, mens låneopptakene for andre 
investeringer settes til 40 år.  
 
Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelsene og øvrige 
betingelser for nye lån, samt undertegne lånedokumentene.  
 
 

Behandling: 
Willy Andreassen og Janne Andreassen ble erklært inhabil. 

 

 

 

 



Vedtak: 

Det vedlagte forslag til økonomiplan for 2016-2019 fastsettes som det fremgår av 
eget dokument. Økonomiplan 2016-2019 gir rammer for drift og investeringer i 
årsbudsjettet for 2016. 
 
Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det 
vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen. 
 
 
Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet: 
 

 Skatteanslaget setes til kr 20 956 000 i hele planperioden. Skattøren for 
forskuddspliktige settes til 11,8 % for 2016 

 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 
utskrivningsalternativer benyttes for 2015: Eiendomsskattesatsen for verk og 
bruk er 7 promille og betales i 2 termin, mai og november.  

 Ordførergodtgjørelsen settes til 90 % av stortingsrepresentantens lønn, jfr KST 
vedtak 46/15 

 Godtgjørelsen for varaordfører settes til 1/12 av ordførergodtgjørelsen og 
inkluderer tapt arbeidsfortjeneste ved funksjon som ordfører.  

 Forslag til driftsbudsjett vedtatt, jfr skjema1A 1B vedlagt, herunder mål og 
premisser for bevilgningene.  

 Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jfr skjema 2A og 2B vedlagt, herunder 
mål og premisser for bevilgningene. 

 
Rammen for opptak av lån i planperioden blir: 
 

 2016 2017 2018 2019 

Låneopptak 

investering 

19 160 000 16 660 000 1 650 000 6 000 000 

Låneopptak VAR 2 830 000 4 944 000   

Sum låneopptak 21 990 000 21 604 000 1 650 000 6 000 000 

 
Låneopptaket for VAR settes til en løpetid på 20, mens låneopptakene for andre 
investeringer settes til 40 år.  
 
Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelsene og øvrige 
betingelser for nye lån, samt undertegne lånedokumentene.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

 

  


