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Kommunestyret 
 
Dato: 13.12.2018 kl. 18:00 
Sted:  
Arkivsak: 17/00049 
  
Tilstede:  Janne Andreassen, Rolf Laupstad, Beate Olsen, Willy 

Andreassen, Evy Leirbekk, Tine Løkka Neergård, Jarmo 
Finnestrand, Sylvia Radloff Snijders  

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Trond-Are Lund, Noralf Ask, Merete Kristiansen, Halfdan 
Mikalsen, Geir Kristiansen  

  
Forfall:  Trygve Daldorff, Elisabeth Bakke Rørslett, Helge Salmila, Geir-

Rune Hansen 
  
Andre: Jørgen Holten Jørgensen, Vibeke Richardsen, Siv Efraimsen 
  

Ordføreren spurte om å ta 3 ekstrasaker fra Havnestyret  
 

 Ordfører orienterte: 
- Hydrogenprosjekt – evt. samarbeid med Finnmark Fylkeskommune 

- Kommunedelplan – Revnes 

- Fjærtoftbruket 

- Ecom – Styrking av fibernett 
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44/18 18/00754-1 
Vedtekter for forvaltning av næringsfondet i Berlevåg 
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kommune 
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46/18 18/00781-1 Budsjettregulering 2 - 2018 10 
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Saker til behandling 

41/18 Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.11.2018 73/18 

2 Kommunestyret 13.12.2018 41/18 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 27.11.2018 sak 73/18 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2026 vedtas slik den foreligger. 
 
 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2026 vedtas slik den foreligger. 
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42/18 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Berlevåg kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.11.2018 74/18 

2 Kommunestyret 13.12.2018 42/18 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 27.11.2018 sak 74/18 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Det vedtas å igangsette utarbeiding av Berlevåg kommunes helhetlige risiko- 

og sårbarhetsanalyse. 

2. Mandat for utarbeiding av helhetlig ROS vedtas. 

 
 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Det vedtas å igangsette utarbeiding av Berlevåg kommunes helhetlige risiko- 

og sårbarhetsanalyse. 

2. Mandat for utarbeiding av helhetlig ROS vedtas. 
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43/18 Egenandel for opphold i institusjon - Berlevåg kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 13.12.2018 43/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Berlevåg kommune vedtar å følge «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjeneste» for beregning av egenandel for opphold i institusjon. I tillegg alle 
andre relaterte forskrifter, rundskriv, brev og konkretisering fra det offentlige.  
 
Berlevåg kommune vedtar kommunalt reglement for beregning av egenandel for 
opphold i institusjon, som skal være utfyllende i forhold til forskriften. 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Berlevåg kommune vedtar å følge «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjeneste» for beregning av egenandel for opphold i institusjon. I tillegg alle 
andre relaterte forskrifter, rundskriv, brev og konkretisering fra det offentlige.  
 
Berlevåg kommune vedtar kommunalt reglement for beregning av egenandel for 
opphold i institusjon, som skal være utfyllende i forhold til forskriften. 
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44/18 Vedtekter for forvaltning av næringsfondet i Berlevåg 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Næringsutvalg 06.12.2018 8/18 

2 Kommunestyret 13.12.2018 44/18 

 
 
Næringsutvalg har behandlet saken i møte 06.12.2018 sak 8/18 
 
Møtebehandling 
Vedtekter for forvaltning av næringsfondet i Berlevåg kommune vedtas slik de 
foreligger med følgende endringer: 
 

- §1 Formål:  
Punktet «Opplevelsesnæringer; reiseliv og kultur» endres til «Opplevelsesnæringer; reiseliv 

og kulturnæring.» 

 

- §2 Støtteområder og beløpsgrenser: 
Setningen «Eget arbeid i tilknytning til utviklingstiltak kan honoreres med kr 300,- pr time» 

endres til «Eget arbeid i tilknytning til utviklingstiltak kan honoreres med inntil kr 300,- pr 

time» 

 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Vedtekter for forvaltning av næringsfondet i Berlevåg kommune vedtas slik de 
foreligger med følgende endringer: 
 

- §1 Formål:  
Punktet «Opplevelsesnæringer; reiseliv og kultur» endres til «Opplevelsesnæringer; reiseliv 

og kulturnæring.» 

 

- §2 Støtteområder og beløpsgrenser: 
Setningen «Eget arbeid i tilknytning til utviklingstiltak kan honoreres med kr 300,- pr time» 

endres til «Eget arbeid i tilknytning til utviklingstiltak kan honoreres med inntil kr 300,- pr 

time» 

 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Forslag fra Berlevåg arbeiderparti v/ Geir Kristiansen: 
 
Paragraf 9 flyttes til paragraf 10 og ny pragraf 9: 
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Utbetaling av støtte: 
Innvilget tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført og utgiftene betalt. 
Anmodning om utbetaling skal sendes Berlevåg kommune sammen med: 
 

- Rapport om prosjektet 

- Prosjektregnskap 

- Dokumentasjon påat særlige vilkår stilt i tilsagnet oppfylt 

Dersom prosjektet bare gjennomføres delvis, reduseres støtten forholdsmessig. Det 
gjøres oppmerksom på at det delvis utbetaling (før prosjektet er gjennomført) ikke er 
mulig. Unntak her er ved spesielle tilfeller, og hvor det fremgår i vedtaket at forskudd 
tillates. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Vedtekter for forvaltning av næringsfondet i Berlevåg kommune vedtas slik de 
foreligger med følgende endringer: 
 

- §1 Formål:  
Punktet «Opplevelsesnæringer; reiseliv og kultur» endres til 

«Opplevelsesnæringer; reiseliv og kulturnæring.» 

 

- §2 Støtteområder og beløpsgrenser: 
Setningen «Eget arbeid i tilknytning til utviklingstiltak kan honoreres med kr 

300,- pr time» endres til «Eget arbeid i tilknytning til utviklingstiltak kan 

honoreres med inntil kr 300,- pr time» 

Paragraf 9 flyttes til paragraf 10 og ny pragraf 9: 
 
Utbetaling av støtte: 
Innvilget tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført og utgiftene betalt. 
Anmodning om utbetaling skal sendes Berlevåg kommune sammen med: 
 

- Rapport om prosjektet 

- Prosjektregnskap 

- Dokumentasjon påat særlige vilkår stilt i tilsagnet oppfylt 

Dersom prosjektet bare gjennomføres delvis, reduseres støtten forholdsmessig. Det 
gjøres oppmerksom på at det delvis utbetaling (før prosjektet er gjennomført) ikke er 
mulig. Unntak her er ved spesielle tilfeller, og hvor det fremgår i vedtaket at forskudd 
tillates. 
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45/18 Vedtekter for forvaltning av egenkapitalfondet i Berlevåg 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Næringsutvalg 06.12.2018 9/18 

2 Kommunestyret 13.12.2018 45/18 

 
 
Næringsutvalg har behandlet saken i møte 06.12.2018 sak 9/18 
 
Møtebehandling 
Vedtekter for forvaltning av egenkapitalfondet i Berlevåg kommune vedtas slik de 
foreligger med følgende endringer: 
 

- §1 Formål:  
Punktet «Opplevelsesnæringer; reiseliv og kultur» endres til «Opplevelsesnæringer; reiseliv 

og kulturnæring.» 

 
- §3 Vilkår for støtte: 

Punktet «Ved anskaffelse av brukt fartøy skal det fremlegges takst av godkjent 
selskap som dokumenterer at fartøyets standard og beskaffenhet er 
tilfredsstillende» endres til «Ved anskaffelse av fartøy skal det fremlegges 
takst av godkjent selskap som dokumenterer at fartøyets standard og 
beskaffenhet er tilfredsstillende, herunder godkjent fartøyinstruks. 

 
- Feil nummerering, §6 er ikke i vedtektene så §7-9 endres til §6-8. 

 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Vedtekter for forvaltning av egenkapitalfondet i Berlevåg kommune vedtas slik de 
foreligger med følgende endringer: 
 

- §1 Formål:  
Punktet «Opplevelsesnæringer; reiseliv og kultur» endres til «Opplevelsesnæringer; reiseliv 

og kulturnæring.» 

 
- §3 Vilkår for støtte: 

Punktet «Ved anskaffelse av brukt fartøy skal det fremlegges takst av godkjent 
selskap som dokumenterer at fartøyets standard og beskaffenhet er 
tilfredsstillende» endres til «Ved anskaffelse av fartøy skal det fremlegges 
takst av godkjent selskap som dokumenterer at fartøyets standard og 
beskaffenhet er tilfredsstillende, herunder godkjent fartøyinstruks. 

 
- Feil nummerering, §6 er ikke i vedtektene så §7-9 endres til §6-8. 
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Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Vedtekter for forvaltning av egenkapitalfondet i Berlevåg kommune vedtas slik de 
foreligger med følgende endringer: 
 

- §1 Formål:  
Punktet «Opplevelsesnæringer; reiseliv og kultur» endres til 

«Opplevelsesnæringer; reiseliv og kulturnæring.» 

 
- §3 Vilkår for støtte: 

 
Punktet «Ved anskaffelse av brukt fartøy skal det fremlegges takst av godkjent 
selskap som dokumenterer at fartøyets standard og beskaffenhet er 
tilfredsstillende» endres til «Ved anskaffelse av fartøy skal det fremlegges 
takst av godkjent selskap som dokumenterer at fartøyets standard og 
beskaffenhet er tilfredsstillende, herunder godkjent fartøyinstruks. 

 
- Feil nummerering, §6 er ikke i vedtektene så §7-9 endres til §6-8. 
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46/18 Budsjettregulering 2 - 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 13.12.2018 46/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Budsjettregulering 2 2018 finansieres ved interne reguleringer i driftsregnskapet som 
beskrevet i saksfremlegget. I tillegg avsettes kr 300 000 til disposisjonsfond 
Voksenopplæring og kr 900 000 til ressurskrevende brukere. Det tilføres ikke midler i 
budsjettreguleringen. 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Budsjettregulering 2 2018 finansieres ved interne reguleringer i driftsregnskapet som 
beskrevet i saksfremlegget. I tillegg avsettes kr 300 000 til disposisjonsfond 
Voksenopplæring og kr 900 000 til ressurskrevende brukere. Det tilføres ikke midler i 
budsjettreguleringen. 
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47/18 Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 13.12.2018 47/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar følgende justert investeringsbudsjett for 2018 med følgende 
finansiering, jfr. regnskapsskjema 2B: 
 

 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Regnskapsskjema 2B Revidert Bud.reg Bud.reg Oppr.budsj

budsjett 2018 2 1 2018

2902 - B-hagen inventar og utstyr 306 000 306 000

2930 - IKT utstyr Skole 650 000 0 650 000 0

4910 - Påkostning vann 2 730 000 2 730 000

4911 - Påkostning avløp 1 170 000 1 170 000

4911 - Pumpestasjon Vardneset 500 000 500 000

4921 - Basseng 7 500 000 -30 000 000 37 500 000

4922 - Nærmiljø skole 526 000 531 000 0 0

4932 - Påkostning tak 70 000 -2 305 000 2 375 000 0

4934 - Nye gatelys 1 472 000 278 000 1 194 000 0

4936 - Syningsrom helsenter 625 000 -325 000 0 950 000

4937 - Hjemmetjenesten  Ny bil 0 -375 000 375 000

4938 - Beredskap tankbil 241 000 51 000 190 000

9200 - EK tilskudd 438 000 438 000

16 228 000 -31 770 000 3 844 000 44 159 000

Bruk av lån -11 686 000 24 169 000 0 -35 855 000

UB inv fond -438 000 0 0 -438 000

Bundne driftsfond -128 000 -128 000 0

Mva ref -2 242 000 6 413 000 -789 000 -7 866 000

Tilskudd/overføring -655 000 -300 000 -355 000 0

Overføring fra drift -500 000 0 -500 000 0

Annen inntekt -120 000 -120 000

Disposisjonsfond -459 000 1 741 000 -2 200 000

-16 228 000 31 775 000 -3 844 000 -44 159 000
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Vedtak  
Kommunestyret vedtar følgende justert investeringsbudsjett for 2018 med følgende 
finansiering, jfr. regnskapsskjema 2B: 
 

 
 
 
 
  

Regnskapsskjema 2B Revidert Bud.reg Bud.reg Oppr.budsj

budsjett 2018 2 1 2018

2902 - B-hagen inventar og utstyr 306 000 306 000

2930 - IKT utstyr Skole 650 000 0 650 000 0

4910 - Påkostning vann 2 730 000 2 730 000

4911 - Påkostning avløp 1 170 000 1 170 000

4911 - Pumpestasjon Vardneset 500 000 500 000

4921 - Basseng 7 500 000 -30 000 000 37 500 000

4922 - Nærmiljø skole 526 000 531 000 0 0

4932 - Påkostning tak 70 000 -2 305 000 2 375 000 0

4934 - Nye gatelys 1 472 000 278 000 1 194 000 0

4936 - Syningsrom helsenter 625 000 -325 000 0 950 000

4937 - Hjemmetjenesten  Ny bil 0 -375 000 375 000

4938 - Beredskap tankbil 241 000 51 000 190 000

9200 - EK tilskudd 438 000 438 000

16 228 000 -31 770 000 3 844 000 44 159 000

Bruk av lån -11 686 000 24 169 000 0 -35 855 000

UB inv fond -438 000 0 0 -438 000

Bundne driftsfond -128 000 -128 000 0

Mva ref -2 242 000 6 413 000 -789 000 -7 866 000

Tilskudd/overføring -655 000 -300 000 -355 000 0

Overføring fra drift -500 000 0 -500 000 0

Annen inntekt -120 000 -120 000

Disposisjonsfond -459 000 1 741 000 -2 200 000

-16 228 000 31 775 000 -3 844 000 -44 159 000
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48/18 VAR-gebyr for 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.11.2018 75/18 

2 Kommunestyret 13.12.2018 48/18 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 27.11.2018 sak 75/18 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
VAR-gebyr for 2019 vedtas slik de framkommer i saksframlegget. 
 
 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
VAR-gebyr for 2019 vedtas slik de framkommer i saksframlegget. 
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49/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.11.2018 76/18 

2 Kommunestyret 13.12.2018 49/18 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 27.11.2018 sak 76/18 
 
Møtebehandling 
Det ble fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Rammen til Berlevåg menighetsråd for 2019 settes til kr 1 500 000,-. 
Berlevåg menighetsråd gis kr 25 000,- til varmestyringssystem i Berlevåg kirke. 
Festeavgift settes til kr 200,- pr. grav. 
Det gis avslag på tilskudd for å løse ut leasingavtale for traktor. 
 
Votering 
Innstilling enstemmig vedtatt med tilleggsforslag. 
 
Vedtak  
Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2019-2022 fastsettes som det fremgår av eget 
dokument. Økonomiplan 2019-2022 gir rammer for drift og investeringer i 
årsbudsjettet for 2019. 
Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det 
vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.  
Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet: 

 Skatteanslaget settes til kr 23 878 000 for hele planperioden. Skattøret for 
forskuddspliktige settes til 11,55 % for 2019. 

 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 
utskrivingsalternativer benyttes for 2019: Den generelle skattesatsen som skal 
gjelde for de skattepliktige eiendommer (verk og bruk og andre 
næringseiendommer) settes til 7 ‰, jfr. esklt. § 13. Eiendomsskatten betales i 
to terminer, mai og november.  

 I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved 
at den skattesatsen som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og 
fritidseiendommer settes til 3,0 ‰. Eiendomsskatten betales i to terminer, mai 
og november.  

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

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

 Forslag til driftsbudsjett vedtas, jfr. skjema 1A og 1B vedlagt i saksframlegget, 
herunder mål og premisser for bevilgningene.  

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

 Rammen til Berlevåg menighetsråd for 2019 settes til kr 1 500 000,-. 
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 Berlevåg menighetsråd gis kr 25 000,- til varmestyringssystem i Berlevåg 

kirke. 

 Festeavgift settes til kr 200,- pr. grav. 

 Det gis avslag på tilskudd for å løse ut leasingavtale for traktor. 

Rammen for opptak av lån i planperioden blir: 
 2019 2020 2021 2022 

Låneopptak 63 850 000 5 100 000   

Løpetid 40 år 40 år   

 
Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelsene og øvrige 
betingelser for nye lån, samt undertegne lånedokumentene. 
 
 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Forslag fra Berlevåg arbeiderparti v/ Willy Andreassen: 
Berlevåg arbeiderparti registrerer at menighetsrådet har valgt å sanere bort/legge 
ned barneklubb/strikkeklubb fra neste år. Dette synes vi er beklagelig. Berlevåg 
arbeiderparti mener vi skal ha gode tilbudt til barn og ungdom i Berlevåg. 
 
Berlevåg arbeiderparti foreslår derfor nytt kulepunkt i sak 49/18 – Økonomiplan – 
Budsjett 2019 -2022: Det bevilges kr 75 000,- årlig i planperioden til drift av 
barneklubb/strikkeklubb. Midlene øremerkes lønn til drift av barneklubb/strikkeklubb. 
 
Forslag fra Berlevåg arbeiderparti v/ Janne Andreassen: 
To ny kluepunkter under spesifikke tiltak: 

 For nyfødte i Berlevåg 2019, med foreldre registrert bosatt i Berlevåg i 2019 

gis ett tilskudd med inntil kr 10 000,- for investering av ny barnevogn. 

 Gratis tilknytningsavgift for vann og avløp for nyoppførte private 

boliger/boenheter, på ferdig regulert tomt i Berlevåg kommune for 2019. 

Finansiering legges inn ved siste budsjettregulering i 2019. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt med tilleggsforslag. 
 
Vedtak  
Møtebehandling 
Det ble fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Rammen til Berlevåg menighetsråd for 2019 settes til kr 1 500 000,-. 
Berlevåg menighetsråd gis kr 25 000,- til varmestyringssystem i Berlevåg kirke. 
Festeavgift settes til kr 200,- pr. grav. 
Det gis avslag på tilskudd for å løse ut leasingavtale for traktor. 
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Votering 
Innstilling enstemmig vedtatt med tilleggsforslag. 
 
Vedtak  
Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2019-2022 fastsettes som det fremgår av eget 
dokument. Økonomiplan 2019-2022 gir rammer for drift og investeringer i 
årsbudsjettet for 2019. 
Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det 
vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.  
Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet: 

 Skatteanslaget settes til kr 23 878 000 for hele planperioden. Skattøret for 
forskuddspliktige settes til 11,55 % for 2019. 

 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 
utskrivingsalternativer benyttes for 2019: Den generelle skattesatsen som skal 
gjelde for de skattepliktige eiendommer (verk og bruk og andre 
næringseiendommer) settes til 7 ‰, jfr. esklt. § 13. Eiendomsskatten betales i 
to terminer, mai og november.  

 I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved 
at den skattesatsen som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og 
fritidseiendommer settes til 3,0 ‰. Eiendomsskatten betales i to terminer, mai 
og november.  

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

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

 Forslag til driftsbudsjett vedtas, jfr. skjema 1A og 1B vedlagt i saksframlegget, 
herunder mål og premisser for bevilgningene.  

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

 Rammen til Berlevåg menighetsråd for 2019 settes til kr 1 500 000,-. 

 Berlevåg menighetsråd gis kr 25 000,- til varmestyringssystem i Berlevåg 

kirke. 

 Festeavgift settes til kr 200,- pr. grav. 

 Det gis avslag på tilskudd for å løse ut leasingavtale for traktor. 

 Det bevilges kr 75 000,- årlig i planperioden til drift av barneklubb/strikkeklubb. 

Midlene øremerkes lønn til drift av barneklubb/strikkeklubb. 

 For nyfødte i Berlevåg 2019, med foreldre registrert bosatt i Berlevåg i 2019 

gis ett tilskudd med inntil kr 10 000,- for investering av ny barnevogn. 

 Gratis tilknytningsavgift for vann og avløp for nyoppførte private 

boliger/boenheter, på ferdig regulert tomt i Berlevåg kommune for 2019. 

Finansiering legges inn ved siste budsjettregulering i 2019. 
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Rammen for opptak av lån i planperioden blir: 
 2019 2020 2021 2022 

Låneopptak 63 850 000 5 100 000   

Løpetid 40 år 40 år   

 
Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelsene og øvrige 
betingelser for nye lån, samt undertegne lånedokumentene. 
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50/18 Budsjettregulering 2- 2018 - Berlevåg Havn KF 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 13.12.2018 50/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Budsjettregulering 2 2018 for Berlevåg Havn KF vedtas jf oversiktene fremlagt i 
saken. 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Budsjettregulering 2 2018 for Berlevåg Havn KF vedtas jf oversiktene fremlagt i 
saken. 
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51/18 Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 13.12.2018 51/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Berlevåg Havn (BH) legger følgende budsjett for 2019-2022 frem for Berlevåg 
Kommunestyre for godkjenning. 
 
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Berlevåg Havn KF vedtas slik det 

foreligger i saksframlegget. 

Havnestyret søker også godkjenning til låneopptak på kr 20 000 000 i til å finansieres 

investeringer for 2019. Låneopptaket settes til en løpetid på 40 år. 

Havnesjefen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelsene og øvrige 

betingelser for nye lån, samt undertegne lånedokumentene.  

 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Berlevåg Havn (BH) legger følgende budsjett for 2019-2022 frem for Berlevåg 
Kommunestyre for godkjenning. 
 
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Berlevåg Havn KF vedtas slik det 

foreligger i saksframlegget. 

Havnestyret søker også godkjenning til låneopptak på kr 20 000 000 i til å finansieres 

investeringer for 2019. Låneopptaket settes til en løpetid på 40 år. 

Havnesjefen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelsene og øvrige 

betingelser for nye lån, samt undertegne lånedokumentene.  
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52/18 Årsregnskap 2017 for Berlevåg havn KF 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 13.12.2018 52/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kommunestyret godkjenner særregnskapet 2017 for Berlevåg havn slik det 
foreligger. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kommunestyret godkjenner særregnskapet 2017 for Berlevåg havn slik det 
foreligger. 
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53/18 Årsmelding 2017 for Berlevåg Havn KF 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 13.12.2018 53/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Årsmelding 2017 for Berlevåg Havn KF tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Årsmelding 2017 for Berlevåg Havn KF tas til orientering. 
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54/18 Inndekning av underskudd 2017 - Berlevåg Havn KF 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 13.12.2018 54/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Berlevåg Havn hadde i 2017 et underskudd på Nok 212.855,35. Dette dekkes over drift i 
2018. 

 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Berlevåg Havn hadde i 2017 et underskudd på Nok 212.855,35. Dette dekkes over drift i 
2018. 
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