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ØKONOMIPLAN 2020-2023 OG BUDSJETT 2020 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2020-2023 fastsettes som det fremgår av eget 
dokument. Økonomiplan 2020-2023 gir rammer for drift og investeringer i 
årsbudsjettet for 2020. 
 
Budsjett og økonomiplan 2020-2023 vedtas med de mål og premisser for 
kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.  
 
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 25 902 000 for hele planperioden. Skattøret for 
forskuddspliktige settes til 11,1 %.  
 
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ 
benyttes for skatteåret 2020: 

• Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i hele Berlevåg kommune, jf. esktl. § 3 

bokstav a 

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2020 settes til 7 promille, jf. esktl. § 11 
første ledd. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for 
boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.  
 
Så fremt reviderte takstvedtekter for eiendomsskatt i Berlevåg kommune vedtas av 
kommunestyret i dag skal vedtektene gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 
10. 
 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jf. esktl. § 25. Første termin i mai og 
andre termin i november. 
 
Ved utskriving av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes, jf. esktl. § 
8 C-1. 
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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, jf. økonomisk oversikt drift (§ 5-6) og 
bevilgningsoversikt drift (§5-4) vedlagt i saksfremlegget, herunder mål og premisser 
for bevilgningene. 
 
Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. bevilgningsoversikt investering (§ 5-5) 
vedlagt i saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.  
 
Rammen for opptak av lån i planperioden blir: 
 

 
 
Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rente 
 
 
Vedlegg:  
Saksutredning Økonomiplan 2020 – 2023 Årsbudsjett 2020 
Momentum – Budsjettnotat 
Husleiesatser kommunale utleieboliger 
Gebyrregulativ 2020 
Gebyrer for arbeider etter pbl 2020 
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven 
Budsjett og økonomiplan Berlevåg menighet 2020 - 2023 
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Saksframstilling: 
Se egen saksutredning (vedlegg) Økonomiplan 2020 – 2023, Årsbudsjett 2020. 
 

Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 
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1.  Forslag til vedtak 
Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2020-2023 fastsettes som det fremgår av eget 

dokument. Økonomiplan 2020-2023 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 

2020. 

Budsjett og økonomiplan 2020-2023 vedtas med de mål og premisser for kommunens 

tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.  

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 25 902 000 for hele planperioden. Skattøret for forskuddspliktige 

settes til 11,1 %.  

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 

skatteåret 2020: 

 Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i hele Berlevåg kommune, jf. esktl. § 3 

bokstav a 

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2020 settes til 7 promille, jf. esktl. § 11 første 

ledd. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boligeiendommer og 

fritidseiendommer settes til 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.  

Så fremt reviderte takstvedtekter for eiendomsskatt i Berlevåg kommune vedtas av 
kommunestyret i dag skal vedtektene gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 10. 
 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jf. esktl. § 25. Første termin i mai og andre termin 
i november. 
 
Ved utskriving av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes, jf. esktl. § 8 C-1. 
 
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, jf. økonomisk oversikt drift (§ 5-6)1 og bevilgningsoversikt 
drift (§5-4) vedlagt i saksfremlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene. 
 
Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. bevilgningsoversikt investering (§ 5-5) vedlagt i 
saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.  
 
Rammen for opptak av lån i planperioden blir: 

 2020 2021 2022 2023 

Låneopptak 31 100 000    

Løpetid 30 år    
Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rente 

                                                           
1 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning (budsjett- og regnskapsforskriften) 
kapittel 5 i den nye kommuneloven 
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2. Rådmannens innledning: 
Rådmannen legger med dette frem første utkast til årsbudsjett for 2020 samt økonomiplan 
2020-2023. Årsbudsjettet utgjør det første året i økonomiplanen. 
 
Budsjettforslaget skal etter planen vedtas endelig av kommunestyret i møte 19. desember 
2019. I samsvar med forskrift for årsbudsjett § 3 skal formannskapets innstilling legges ut til 
alminnelig ettersyn i minimum 14 dager før kommunestyrets sluttbehandling. 
 
Administrasjonen har jobbet hardt for å få budsjettet i balanse. Prosessen startet i september 
med en gjennomgang av det konsekvensjusterte budsjettet. I denne runden ble budsjettet 
korrigert for: 
 

 Lønnsøkning 

 Nye pensjonsprognoser fra KLP og SPK 

 Eventuelle feilbudsjetteringer  

 Forventede inntekter fra kommuneproposisjonen 

 Helårseffekter av vedtak 

 Prisjusteringer av allerede signerte avtaler 
 

Arbeidet med budsjettet for 2020 har vært krevende. Kommunens utgifter øker, mens 
inntektene synker. Dette er det naturligvis mange grunner til. Noen kan vi påvirke, mens 
andre kan vi kun tilpasse oss. Rammeoverføringene fra staten er kommunens viktigste 
inntektskilde. Overføringene baseres på innbyggertall samt en rekke faktorer knyttet til 
geografi. Demografien går – dessverre – imot oss. Vi blir stadig færre: flere flytter fra 
Berlevåg, og barnekullene minsker. Rammeoverføringene vil følgelig fortsette å synke.  
 
Finansutgiftene – renter og avdrag på lån – har fortsatt å vokse grunnet de siste års store 
investeringer, særlig i skole og basseng. Dette er investeringer Berlevågs befolkning vil nyte 
godt av i mange år framover, men investeringene har sin pris. Berlevåg er i dag blant landets 
aller mest belånte kommuner pr innbygger. Innen utgangen av 2020 vil kommunens samlede 
gjeld utgjøre hele kr. 245 650 925 i absolutte tall, eller kr. 256 000 i brutto lån per innbygger. 
Dette forutsetter at vi får spillemidler for bassengbygget vårt. I tillegg kommer Berlevåg 
Havns lån på kr. 91 000 000 ved utgangen av inneværende år. Kommunens utgifter til 
avdrag og renter er for 2020 budsjettert til 15,2 mill.kr. Dette går hardt utover budsjettet vårt 
og betyr at kommunen må kutte i tjenestetilbudet. Rådmannen vil derfor mane til den ytterste 
forsiktighet hva gjelder nye låneopptak.  
 
I budsjettarbeidet har enhetene levert inn behov så vel som en rekke kuttforslag. 
Kommunens utgifter er, ved siden av finansutgiftene nevnt ovenfor, i første rekke knyttet til 
lønn til våre litt over hundre ansatte i skole, helse, teknisk og i sentraladministrasjonen. 
Kuttene søkes gjennomført i stor grad ved å holde stillinger vakante i hele eller deler av 
budsjettåret 2020. Dette betyr mer jobb for allerede hardt pressede medarbeidere. 
Rådmannen vil derfor understreke at forventningene til kommunens tilbud, fra politikere så 
vel som befolkningen generelt, med fordel kan reduseres: kommunen kan ikke fortsette å 
leve over evne.  
 
En slik tilnærming er mulig på kort sikt – for å få et budsjett i balanse – men på lengre sikt må 
kommunen se både på hvilke tjenester kommunen skal tilby og hvordan 
tjenesteproduksjonen skal foregå. Satt opp mot hva som regnes som «objektive» 
utgiftsbehov bruker Berlevåg langt mer enn nødvendig. Dette gjelder særlig områdene 
oppvekst, helse og omsorg, samt i noe mindre grad kultur, kirke og samferdsel. Man må 
kunne diskutere hva som er «objektive» utgiftsbehov ytterst på Varangerhalvøya, men også 
på antall ansatte per pasient og elev skårer Berlevåg høyt. På sikt bør vi, og må vi, gjøre 
flere tjenester med en mindre arbeidsstokk, ikke minst fordi befolkningsstatistikken forteller 
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om en stadig større andel eldre innbyggere i uproduktiv alder. Administrasjonen vil derfor i 
2020 gå grundig gjennom strukturelle sider ved driften vår med et særlig blikk rettet på 
produktivitet og effektivitet. Kommunesektorens organisasjon – KS – vil bistå oss i dette 
arbeidet. Rådmannen vil understreke at vi ikke er i en slik situasjon at vi må si opp ansatte.  
 
Detaljer om budsjett og tiltak framkommer senere i dokumentet. Noe fortjener imidlertid å 
nevnes allerede her.  
 
Oppvekst har gjort en stor jobb med kompetanseheving og etterutdanning. Berlevåg skole 
har allerede en svært kompetent lærerstand, og fra og med november 2019 er Berlevåg 
deltaker i RSK Øst-Finnmark, et interkommunalt samarbeid som skal ivareta utviklingen av 
barnehagene og skolene i vår del av fylket. Kompetanseheving skal således komme i stand 
gjennom felles løft. Berlevåg skole har stadig færre elever. Arbeidet med å slå sammen 
trinnene vil fortsette i 2020. På sikt vil skolen gjøres til en såkalt få-trinnsskole.   
 
Teknisk jobber videre med bygging av bassenget. Prosjektet har blitt noe forsinket grunnet 
forhold langt utenfor vår kontroll, men vi ser fram til et ferdig bygg innen sommeren 2020. 
Kommunen vil invitere lag og foreninger til å delta i driften av bassenget. Teknisk jobber også 
med å få på plass nytt kunstgress på fotballbanen, og fornying av vann- og avløpsledninger 
fortsetter. På administrativt nivå vil nye risiko- og omsorgsplaner være et prioritert område.  
 
Helse og omsorg har på tampen av 2019 på plass et nytt og etterlengtet tilbud om 
dialysebehandling i Berlevåg. Dialysepasienter vil heretter slippe strevsomme reiser til, og 
lange opphold i, Kirkenes. Tilbudet er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom 
Berlevåg kommune og Finnmarksykehuset. Fra og med budsjettåret 2020 er kommunen 
pliktig å tilby ergoterapeut- og psykologtjenester. Helse og omsorg jobber videre med 
utvikling av velferdsteknologi. Dette vil kunne gi eldre og pleietrengende muligheten til å bo 
hjemme så lenge som mulig – noe de fleste vil foretrekke, og som dessuten er besparende 
for kommunen. Berlevåg helsesenter begynner å merkes av tidens tann, og i løpet av 2020 
vil en mulighetsstudie gjennomføres for å se på hvilke alternativer vi har for 
utbygging/ombygging/nybygging av helsesenteret.  
 
Sentraladministrasjonen er for tiden underbemannet men holder hjulene like fullt i gang. 
Frivilligsentralen er nå operativ i rådhuset, men vi ønsker på sikt en mer synlig plassering. 
Ungdomsklubben vil flytte til det nye aktivitetshuset som også huser bassenget, straks dette 
er ferdig. Av faste aktiviteter i samfunnshuset gjenstår da kun Berlevåg kino med visninger 
hver søndag. Kommunen oppfordrer til innspill om hvordan vi best kan utnytte de muligheter 
som vårt store og flotte samfunnshus byr på.  
 
Flere av kommunens avdelinger er med i det store arbeidet med en ny kommuneplan. 
Samfunnsdelen, som beskriver Berlevågs utvikling fram mot 2030, vil ventelig vedtas i løpet 
av året, og arbeidet vil fortsette med det som kalles arealdelen.  
 
For å sikre innbyggere må kommunen ikke bare ha et tilfredsstillende tjenestetilbud. 
Kommunen må sørge for at innbyggerne trives i Berlevåg og at utenforstående vil ønske å 
flytte til Berlevåg. Et rikt kultur- og fritidstilbud er viktig for bolysten, men interessante og 
varierte arbeidsplasser er definitivt det som må på plass for å gjøre Berlevåg attraktiv. 
Arbeidet med vår hydrogensatsing vil i 2020 intensiveres med en ny næringsutvikler på plass 
i rådmannens stab. Produksjon vil igangsettes på hydrogenfabrikken i løpet av vårhalvåret, 
og kommunen har store forventninger til at dette vil gi en positiv dominoeffekt for vårt lille 
samfunn. Arbeider med Raggovidda 2 vil parallelt igangsettes. Dette vil doble 
strømproduksjonen på Raggo, og i anleggsperioden vil vi ha mange nye, om enn 
midlertidige, innbyggere. Dette gir ringeffekter som hele samfunnet vil nyte godt av. 
Eiendomsskatten fra Raggo 2 er stipulert til rundt 3 millioner kroner som kommunen kan 
legge til sitt budsjett fra og med 2021. Dette framkommer i økonomiplanen.  
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Et budsjett vil alltid ha noen usikkerhetsmomenter. I en liten kommune som Berlevåg vil selv 
en pasient ekstra eller to færre barn i barnehagen kunne gi store utslag. For å gjøre 
kommunen i stand til å betjene uforutsette utgifter må kommunen derfor årlig sette av midler 
til fond – altså at kommunen må drifte med et overskudd. En sunn kommuneøkonomi tilsier 
at netto årlig driftsresultat bør ligge på 1,75 prosent. Budsjettforslaget for 2020 er i balanse, 
men netto driftsresultat er beregnet til kun 0,2 prosent. Over tid er dette ikke bærekraftig, 
men vi forventer større inntekter i 2021, både fordi finansutgiftene vil avta noe, og at den nye 
vindmølleparken Raggo 2 vil gi økt eiendomsskatt. Som nevnt ovenfor vil kommunen på 
nyåret se nærmere på struktur og drift med henblikk på bedre utnytting av tilgjengelige 
ressurser. Berlevåg kommune skal være en effektivt drevet kommune.  
 
Rådmannen vil benytte anledningen til å takke alle ansatte i Berlevåg kommune for en 
fabelaktig innsats i året som snart er omme.  
 

3. Status kommunale planer: 
Planlegging i kommunen styres etter et sett av planer – et planhierarki. Øverst står 

kommuneplanen, som skal være kommunens viktigste strategiske dokument. Denne sier noe 

om hva man ønsker i et langt perspektiv, normalt for ti-tolv år framover. Kommuneplanen 

deles i en samfunnsdel, som i prosaform beskriver ønskede utviklingstrekk, og en arealdel, 

som bestemmer arealbruken i kommunen. Dette arbeidet er igangsatt, og samfunnsdelen vil 

vedtas i løpet av 2020. Under kommuneplanen ligger en rekke kommunedelplaner, som tar 

for seg mer konkrete delområder (arealer) eller sektorer. Dernest følger økonomiplanen, som 

dekker de nærmeste fire år. Denne rulleres hvert år og legges ved årsbudsjettet, som skal 

beskrive hvordan konkrete mål skal oppnås på kort sikt. Etter årsavslutning legger 

rådmannen fram årsregnskapet som forteller hva kommunen faktisk har oppnådd. 

 

4. Målstyring: 
Kommunestyret vedtok våren 2018 et nytt målkart for rådmannen. Målkartet er delt inn i 
langsiktige mål, med en tidsramme som grovt vil tilsvarende denne økonomiplanen, og 
kortsiktige mål for budsjettåret 2019. For 2020 er det så langt ikke utarbeidet kortsiktige mål, 
men de langsiktige står fortsatt: (1) Barn og unge først – de er vår viktigste ressurs; (2) skape 
nye lønnsomme arbeidsplasser for kommunen; (3) økonomisk styring for å utvikle og gi gode 
tjenester; samt (4) utvikle en sterk felles vi kan-kultur 
 
Målene som kommunestyret har satt gir en viktig pekepinn for administrasjonens videre 
arbeid, og reflekteres i flere av de prioriteringene som allerede er gjort eller er i ferd med å 
implementeres. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av målene.  
 
Barn og unge først – de er vår viktigste ressurs. Trivsel, oppvekst og kvalitet i utdanningen er 
sentrale delmål her. Vår fortsatt nye skolebygning var et viktig bidrag for å legge vilkårene til 
rette i utdanningen. Skolen gjennomfører nå tiltak for å bedre kvaliteten i undervisningen. 
Lærerstanden er kompetent og – etter våre målestokker – stabil. Kommunen har nylig blitt 
med i RSK Øst-Finnmark, et interkommunalt samarbeid som skal ivareta utviklingen av 
barnehagene og skolene i vår del av fylket. Kommunen har også nylig ansatt en ny los-
veileder i en treårig prosjektstilling. Slik ønsker kommunen å kunne fange opp og støtte 
ungdom som faller fra, eller står i fare for å falle fra. Kommunens innbyggere har også fått 
med seg at bassenget er under bygging. I løpet av 2020 vil det nye flerbruksbygget åpne 
sine dører, bassenget vil settes i drift og ungdomsklubben flytter inn i nye lokaler.  
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Skape nye lønnsomme arbeidsplasser for kommunen. Uten tiltrekkende arbeidsplasser vil 
Berlevåg ikke overleve lenge. Nye næringsveier er avgjørende for å stå rustet for framtida. 
Parallelt med de store forbedringene som gjennomføres av Berlevåg Havn vil kommunen 
derfor satse på å utvikle ny industri knyttet til den nye hydrogenfabrikken på Revnes 
(oppstart og produksjon i løpet av vårhalvåret 2020). Her ser vi for oss flere mulige spin off-
effekter som til sammen vil danne grunnlaget for en hel industripark på Revnes. Turisme er 
en annen næringsvei kommunen jobber med. Steder som Kirkenes, Tromsø, Saariselkä og 
andre får en stadig større strøm av turister, særlig fra Asia, og på sikt vil flere av disse også 
finne veien ut til distriktene – inkludert Berlevåg. Dette gir muligheter for lokale 
bedriftsetableringer knyttet til overnatting, servering, aktivitetsturisme m.m.  
 
Økonomisk styring for å utvikle og gi gode tjenester. Innovasjon og endringsvilje er viktige 
stikkord for å møte morgendagens utfordringer. Statlige pålegg og stadig trangere 
handlingsrom gjør at kommunen må tenke nytt for å levere tilfredsstillende tjenester. 
Velferdsteknologi og digitalisering er eksempler på tiltak vi vil gjennomføre. Men alle tiltak 
koster i form av investeringer. Som en liten kommune har Berlevåg få ressurser til rådighet. I 
2020 vil kommunen aktivt søke å styrke tjenestesamarbeidet med våre nabokommuner. Ved 
felles tjenesteproduksjon på utvalgte områder, samt økt bruk av interkommunale faglige 
nettverk, vil vi kunne styrke egen kompetanse og dessuten stå mindre sårbare. Vi vil derfor 
mer aktivt søke økonomisk støtte gjennom de mange ulike statlige og fylkeskommunale 
tilskuddsordningene som eksisterer.  
 
Utvikle en sterk felles vi kan-kultur. Innbyggerne i vår kommune skal oppleve at vi alle er på 

samme lag, at vi er del av et fellesskap der vi heier på hverandre og ønsker nye og 

hjemvendte innbyggere velkommen. Dette er viktig for å snu befolkningstendensen. Vi blir pr 

i dag stadig færre og stadig eldre. På sikt er dette ikke bærekraftig, og en sunn 

samfunnsutvikling avhenger ikke bare av økonomi – den avhenger også av kultur. Å skape 

bolyst for den enkelte vil derfor være et viktig mål for kommunens videre arbeid. 
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5. Økonomiplan og budsjettdokument for 2020-2023 
 
I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunen utarbeide et obligatorisk rullerende 
langtidsbudsjett – en økonomiplan. Fra og med budsjettåret 2020 trer den nye 
kommuneloven inn. Med denne kommer det også nye økonomibestemmelser.  
 
Økonomiplanen skal vise hvordan kommunale planer skal følges opp, og økonomiplanen kan 
– og bør – inngå i kommunens handlingsplan etter plan- og bygningsloven.  
Formålet med økonomiplan er å angi hvilke utgiftsrammer de ulike kommunale 
resultatenhetene kan påregne å planlegge innenfor i planperioden. Økonomiplanen skal 
således være med på å sikre en forutsigbarhet i den kommunale planleggingen. 
 
Det blir strengere krav til inndekking av merforbruk. Hvis kommunen for eksempel får et 
merforbruk i regnskapet for 2020 så medfører de nye reglene at frie midler på 
disposisjonsfond må brukes i 2020 for å dekke inn eller redusere merforbruket. Dagens 
regler gir anledning til å fremføre en inndekning til senere år (2021 eller senere). 
 
 
NY KOMMUNELOV: 

I juni ble den nye kommuneloven vedtatt. Den nye kommuneloven tredde i kraft med 
konstituering av det nye kommunestyret. Med denne kommer det også nye 
økonomibestemmelser. Den nye kommuneloven legger sterkere vekt på langsiktig 
økonomisk handlefrihet, der finansielle måltall er et av verktøyene.  
 
Den nye kommuneloven inneholder blant annet: 
 

 Krav om vedtakelse av økonomireglementet 

 Krav om plikt til å fastsette finansielle måltall 

 Økonomiplanen skal vise hvordan kommunale planer skal følges opp, og 
økonomiplanen kan inngå i kommunens handlingsplan etter plan- og bygningsloven. 

 Samlet (konsolidert) konsernregnskap for kommunen som juridisk enhet.  

 Lovfestet hovedregel om at kommunens drift bare skal finansieres av løpende 
inntekter 

 Lovfestet at det ikke er adgang til å ta opp lån for å finansiere tilskudd til andre 
rettssubjekters investeringer – med visse unntak 

 Merforbruk må dekkes inn umiddelbart så langt det finnes tilgjengelige midler 

 Nye regler for beregning av minimumsavdrag på lån 

 Vil kunne bety en plikt til å øke låneavdragene 

 Fange opp kommuner med økonomisk ubalanse på et tidligere tidspunkt gjennom 
justering av ROBEK-ordningen 

 Lovfeste en aktivitetsplikt for kommuner i ROBEK som skal bidra til at økonomien 
bringes tilbake i balanse. 

 
 
Hva medfører dette? 
Kommunen må utarbeide et nytt økonomireglement som er i tråd med de nye 
økonomibestemmelsene. Dette arbeidet starter etter at regnskapet er levert i februar 2020 og 
vil bli vedtatt av kommunestyret i løpet av første halvår 2020. 
 
Finansielle måltall vil bli lagt fram i forbindelse med økonomiplanen og vedtatt i høst.  
Det blir strengere krav til inndekking av merforbruk. Hvis kommunen for eksempel får et 
merforbruk i regnskapet for 2020 så medfører de nye reglene at frie midler på 
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disposisjonsfond må brukes i 2020 for å dekke inn eller redusere merforbruket. Dagens 
regler gir anledning til å fremføre en inndekning til senere år (2021 eller senere). 
Budsjett og økonomiplan for 2020-2023 må utarbeides etter de nye reglene.  
 
 
 
Finansielle måltall: 

 
I følge den nye kommuneloven skal det være økt fokus på langsiktighet i 
økonomiplanleggingen. Nedenfor er et utdrag av føringene i den nye loven:  
 
§ 14-1: Kommuner og fylkeskommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske 
handleevnen blir ivaretatt over tid.  
 
§ 14-2: Kommunestyret skal selv vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller 
fylkeskommunens økonomi  
 
§ 14-4: Økonomiplan og budsjettet: 
De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i 
gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser 
 
§ 14-7: Årsberetningen 
Skal redegjøre for om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske 
handleevnen over tid (i tillegg til forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske 
utviklingen og stillingen). 
 
Det vil si at formålet med finansielle måltall/handlingsregler er å synliggjøre hva som skal til 
for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i 
økonomiplan- og budsjettprosessen.  
 
Hvilke måltall som skal brukes må vurderes lokal for hver kommune. Dette må vurderes 
individuelt ut fra situasjonen kommunen er i, økonomiske utsikter og lokale prioriteringer.  
 
Teknisk beregningsutvalg har anbefalt at en kommune bør ha et netto driftsresultat på 1,75 
% prosent over tid, men riksrevisjonen gjennomførte i 2014-2015 en undersøkelse om 
kommunens låneopptak og gjeldsbelastning, hvor de vektla parameterne netto driftsresultat, 
gjeldsgrad og disposisjonsfond.  
 
Riksrevisjonen påpekte i 2015 at kommuner var spesielt utsatt hvis netto driftsresultat var 
under 2 %, disposisjonsfond lavere enn 5 % og gjeldsgraden var over 75 %.  
 
KØB (kommunaløkonomisk bærekraft) modellen har satt følgende måltall for 
kommunaløkonomisk bærekraft: 
 

 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør være 2 % eller høyere 

 Disposisjonsfondet bør over tid være 8 % av brutto driftsinntekter 

 Netto lånegjeld bør ikke overstige 75 % av brutto driftsinntekter 
 
Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen etter at drift- og finansutgifter er dekket. 
Netto driftsresultat er ikke et overskudd, men har til formål å skape handlingsrom og 
egenkapital til investeringer. Kommunen er da i stand til å møte uforutsette hendelser og 
skjerme tjenesteleveransen til innbyggerne.  
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Disposisjonsfondet er kommunens frie oppsparte midler. En kommune trenger reserver for å 
møte større uforutsette hendelser. Med et disposisjonsfond har kommunen tid til å gjøre 
nødvendige endringer i driften og sikre en stabil tjenesteleveranse. Disposisjonsfondet kan 
også brukes til større planlagte tiltak.  
 
Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter. Dersom en 
kommune har høy gjeld (høy gjeldsgrad), fører dette til høye årlige utgifter til renter og 
avdrag i lang tid fremover. Det blir dermed mindre penger igjen til tjenesteleveranse og 
fremtidige investeringer. Handlingsrommet blir dermed mindre.  
 
Kommuneloven stiller ikke nærmere krav til den enkelte kommunes måltall. Kommunen må 
selv vurdere hvilke måltall det er naturlig å legge til grunn. Dette må vurderes individuelt ut 
fra situasjonen kommunen er i, økonomiske utsikter og lokale prioriteringer. Det er en 
underliggende forutsetning at måltallene fastsettes slik at de gjenspeiler hva som skal til for å 
oppnå en forsvarlig langsiktig utvikling som også gir en økonomisk handlefrihet for 
kommende generasjoner. 
 
For eksempel vil det anbefalte nivået om et netto driftsresultat på 2 % over tid ikke være 
egnet som styringsmål for alle kommuner. For kommunene er det ikke et mål i seg selv å 
oppnå et høyest mulig driftsresultat eller lavest mulig gjeldsgrad. De finansielle måltallene 
skal fungere som rammer for budsjettarbeidet, men måltallene er ikke bindende for 
budsjettet. Nedenfor følger de tre måltallene netto driftsresultat, disposisjonsfondets relative 
størrelse, samt gjeld som prosent av brutto driftsinntekter, med relevante tall for Berlevåg fra 
2018-regnskapet samt budsjett for 2019: 
 

1. Netto driftsresultat skal være 2 % av brutto driftsinntekter: 
Regnskap 2018: 3,1 % for kommunen og 1,3 % for kommunen inkl. Berlevåg 
Havn KF 
Budsjett 2019: -0,4 % for kommunen 

 
2. Disposisjonsfondet skal over tid være minimum 8 % av brutto driftsinntekter 

Regnskap 2018: 10,8 % 
Budsjett 2019: 8,1 % 

 
3. Netto lånegjeld bør ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter: 

Regnskap 2018: 100,2 % for kommunen 
  Budsjett 2019: 164,1 % for kommunen 
 
 
De finansielle måltallene oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil det har vært lagt 
opp til. Høy lånegjeld gjør at netto lånegjeld ligger langt over anbefalt nivå.  
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6. Økonomisk status: 
Berlevåg kommunes regnskap for 2018 viste et udisponert regnskapsmessig mindreforbruk 
(overskudd) på kr 5 714 640,03. I overskuddet var kr 85 335,28 netto premieavvik som ble 
satt av på pensjonsfond. Kommunen fikk merinntekter på sum rammeoverføring og skatt. 
Som følge av høy skatteinngang i 2018 ble den løpende rammeoverføringen 2,8 mill. kr. 
lavere enn budsjettert, men totalt sett på skatt og rammeoverføring ble det en merinntekt på 
939 000 sammenlignet med budsjettet. Det skyldes fordelingen av restskjønnsmidlene 
Fylkesmannen i Finnmark gjorde i november. Berlevåg kommune fikk da utbetalt kr 900 000 i 
kompensasjon for ressurskrevende brukere over 67 år.  I tillegg ble lønn- og 
pensjonsutgiftene og rente- og avdragsutgiftene lavere enn budsjettert. I budsjettet for 2018 
var det beregnet rente- og avdragsutgifter på lån som skulle tas opp våren 2018. Som følge 
av forsinkelser i bassengprosjektet ble lånet tatt opp først i slutten av oktober, og det ble 
derfor ikke betalt renter og avdrag på dette lånet i 2018. 
 

 

 
Kommunestyret har ingen under-/overskudd fra tidligere år som skal dekkes inn eller 
disponeres. Overskuddet for 2018 på kr 5 714 640,03 ble av kommunestyret i juni, sak 
28/19, vedtatt å disponeres slik:  
 

 
 
 
Utvikling i brutto driftsresultat: 
Brutto driftsresultat fremkommer som alle inntekter minus alle driftsutgifter (inkludert 
avskrivninger), men før finansutgifter/inntekter. Brutto driftsresultat gir uttrykk for kommunens 
evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer samt evne til å 
avsette midler til senere års bruk.  

Avsetning til pensjonsfond 85 335,28
Barnehagen lønnsmidler 376 000,00
Barnehage - innkjøp tilpasset lekeutstyr 7 000,00
IPAD skole og barnehage 150 000,00
Pleie og omsorg - kjøp av tjenester fra Aleris 3 334 000,00
Pleie og omsorg - innkjøp utstyr til kjøkkenet 80 000,00
Berlevåg Menighet - arbeidstimer 12 000,00
Norsk folkehjelp avd BVG - materiellstøtte 40 000,00
Egenandel dagsturhytte - Grønneset inne i straumen 40 000,00
Avsetning til Disposisjonsfond 1 590 304,75
SUM FORDELT 5 714 640,03

DISPONERING AV ÅRSOVERSKUDD 2018
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Figuren nedenfor viser at kommunens brutto driftsresultat for 2018 var, etter et par år med 
negativt resultat, blitt positivt igjen. Det vil si at kommunen klarte å dekke de løpende 
utgiftene med den løpende inntekten i 2018.  
 

 
  
Ved utgangen av 2018 var brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,5 %. I 
KOSTRA nøkkeltallene som blir lagt ut av SSB er tallene for Berlevåg Havn KF summert 
med. Nøkkeltallet blir da -1,0 %. 

 

 

 
Netto driftsresultat: 
Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den 
økonomiske situasjonen i kommunene. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes 
til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for 
kommunens økonomiske handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto 
driftsresultat over tid bør ligge på 1,75 % av brutto driftsinntekter for å ha en sunn 
kommuneøkonomi. Netto driftsresultat ble kr 4,3 mill. i 2018, tilsvarende 3,1 % av 
driftsinntektene. Dette er over det anbefalte minimumsnivå, og en bedring fra de to 
forutgående år.  
 
I Kostra nøkkeltallene som legges ut av SSB er tallene fra regnskapet til Berlevåg Havn KF 
summert med kommunens. Nedenfor vises utviklingen av netto driftsresultat i prosent av 
driftsinntekter for kommunen alene og kommunen inkludert foretaket. 
 

Brt dr.res i % av brutto dr.innt 2015 2016 2017 2018

Berlevåg 4,2 % -2,9 % -1,5 % 0,5 %

Berlevåg Havn KF 10,7 % 0,8 % 5,4 % -4,8 %

Berlevåg inkl. KF 4,5 % -2,6 % -0,6 % -1,0 %

Kostragruppe 6 0,9 % 1,9 % 1,0 % 2,0 %

Finnmark 3,5 % 4,4 % 2,3 % 3,9 %

Av tabellen fremgår det at resultatet for 
Berlevåg i 2018 er bedre enn de to 
forutgående år, men fremdeles svakere 
enn snittet for fylket og kostragruppe 6.  
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Tabellen nedenfor viser netto driftsresultat for kun kommunen, for foretaket og summen av 
kommunen og foretaket sammenlignet med Kostragruppe 6 og Finnmark: 

 

 
 
Av tabellen fremgår det at resultatet for Berlevåg i 2018 var vesentlig bedre enn de to 
forutgående år, men fremdeles svakere enn for snittet av fylket og kostragruppe 6. Ser man 
på resultatgraden for kommunen og foretaket samlet er resultatet betydelig lavere. Foretaket 
hadde et negativt netto driftsresultat på kr 2,3 mill. som trekker ned kommunens resultat.  
 
 
 

Netto driftsutgift er fordelt slik på resultatenhetene: 

 
 
Alle resultatenhetene uten teknisk, sentraladministrasjon og politisk virksomhet hadde en 
økning i rammen fra 2017 til 2018. Størst økning var det i Pleie og omsorg og barnevern.  
 

Resultatgrad 2015 2016 2017 2018
Berlevåg 5,1 % -0,7 % 0,4 % 3,1 %

Berlevåg Havn KF 9,5 % -7,8 % 0,5 % -12,2 %

Berlevåg inkl. KF 5,3 % -1,2 % -0,4 % 1,3 %

Kostragruppe 6 0,7 % 1,8 % 3,0 % 3,4 %

Finnmark 3,0 % 3,3 % 2,0 % 3,1 %
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Utvikling i investeringsutgift: 
Figuren nedenfor viser at det har vært en økning i brutto investeringsutgift i prosent av 
driftsinntektene fra 2017 til 2018. Økningen kommer av store investeringer både i kommunen 
og foretaket i 2018. Nøkkeltallet kan antyde noe om fremtidig belastning på driftsbudsjettet 
gjennom avdrag og renter, for den delen av investeringene som er lånefinansiert.  
 

 
 
Sammenlignet med finnmarkskommunene, kostragruppe 6 og landsgjennomsnittet ligger 
Berlevåg høyt i brutto investeringsutgifter.  
 
 

Kommunens lånegjeld: 
Langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelsene) var ved utgangen av 2018 på kr 179,5 
mill. Det er en økning på kr 30,3 mill. sammenlignet med 2017. 
 
Av den langsiktige gjelden er kr 4,9 mill. lån fra Husbanken som kommunen har lånt ut videre 
som startlån. Ubrukte lånemidler ved utgangen av 2018 var totalt kr 24,9 mill. Av dette er kr 
425 096 lånemidler som skal lånes ut som startlån.  
 
I tillegg til lån i finansinstitusjoner har kommunen pensjonsforpliktelser til KLP og SPK på kr 
198,5 mill. Det er en økning på kr 4,7 mill. sammenlignet med 2017. 
 
Figuren nedenfor viser utviklingen i lånegjeld de siste fem årene: 
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Berlevåg kommune er også ansvarlig for lånene i Berlevåg Havn KF. Ved utgangen av 2018 
hadde foretaket en lånegjeld på kr 95,2 mill. Berlevåg kommune har også kausjonsansvar for 
det ene lånet, på kr 46 mill., som foretaket tok opp i 2018.  
 

 
 
Som følge av dette er lånegjeld per innbygger veldig høy sammenlignet med både 
kostragruppe 6 og finnmarkskommunene.  
 

 
 
Foreløpig i 2019 er det tatt opp lån på 63 850 000 til å finansiere investeringsprosjekter. 
Dette medfører at lånegjeld per innbygger vil øke ytterligere.  
 
Den høye gjelden fører til høye årlige utgifter til renter og avdrag i lang tid fremover. Det blir 
dermed mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidig investeringer.  
 

 
Utvikling i renter og avdrag:  
Det har vært en liten nedgang i avdragsbelastningen i 2018. Nedgangen skyldes dels at 
kommunen har betalt ekstraordinært ned på lån de to forutgående årene, samt at det 
vedtatte låneopptaket for 2018 ble, på grunn av forsinkelser i bassengprosjektet, tatt opp 
først i slutten av oktober. Det var i opprinnelig budsjett satt av midler til å dekke et avdrag 
pluss renter for låneopptaket på kr 35,8 mill. Avdragsbelastningen på dette lånet er derfor 
først i 2019. 

Figuren viser at sammenlignet 
med kostragruppe 6, 
finnmarkskommunene og landet 
uten Oslo har Berlevåg meget 
høy lånegjeld.  
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Figuren nedenfor viser utviklingen i rente- og avdragsutgiftene som er ført i driftsregnskapet 
de siste fem årene: 
 

 
 
I 2018 ble det betalt ca. kr 8 mill. i renter og avdrag på lån i driftsregnskapet. I tillegg ble det 
betalt kr 670 000 i ordinære avdrag på startlånene, samt at det ble betalt ekstraordinært 
avdrag på et lån på kr 478 000 i investeringsregnskapet.  
 
Kommunens andel med lån på fast rente ved utgangen av 2018 var 35,8 %, og resterende 
64,2 % hadde flytende rente. 
 
 
 

Fondsmidler 
Kommunen har fire forskjellige typer fondsmidler. Figuren nedenfor viser utviklingen i de 
forskjellige fondene de siste fem årene: 
 

 
 

 
Bundne driftsfond: 
Bundne driftsfond består av eksterne midler som er øremerket bestemte formål. Det vil si at 
det er midler som ikke står til kommunestyrets disposisjon. Bundne driftsfond er redusert 
med kr 71 000 fra 2017 til 2018.  
 
Kommunen fikk i slutten av 2018 tildelt kr 1 ,5 mill. fra fylkeskommunen til næringsfondet.  
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Ubundne investeringsfond: 
Midlene på ubundne investeringsfond kan kun brukes i investeringsregnskapet. I 2018 ble 
det brukt kr 434 000 av fondet til å finansiere egenkapitaltilskuddet til KLP.  
 
Bundne investeringsfond: 
Bundne investeringsfond kan kun brukes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. 
Fondet er redusert med kr 15 000 i 2018. Det ble brukt til å dekke avdraget på startlån. 
 
Disposisjonsfond: 
Disposisjonsfond er midler som kommunestyret disponerer, og som kan benyttes både i 
drifts- og investeringsregnskapet. Disposisjonsfond består av følgende fond: 
 

 
 
Kommunens disposisjonsfond blir høyt som følge av pensjonsfondet. Selve 
disposisjonsfondet var per 31.12.2018 på kr 10,5 mill. Det ble i 2018 brukt kr 2,2 mill. av 
disposisjonsfondet i drifts- og investeringsregnskapet, mens det ble avsatt kr 8,7 mill.  
 
Kommunens disposisjonsfond var 18,8 % av brutto driftsinntekter ved utgangen av 2018. Det 
er en økning fra 2017.  
 

 
 
Sammenlignet med Kostra-gruppe 6 og finnmarkskommunene er tallet for Berlevåg høyt. 

Årsaken er pensjonsfondet som er et fond som skal brukes til å regulere premieavvik. 

Det er ikke knyttet likviditet (penger) til dette fondet. Ved å trekke ut pensjonsfondet utgjør 
disposisjonsfondet 10,8 % av driftsinntektene. Berlevåg ligger da litt under kostragruppe 6, 
men over snittet i Finnmark.  
 
 
  

Disposisjonsfond 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Disposisjonsfond 10 555 085 4 986 935 8 073 532
Fond Aktivt Uteliv 20 000 20 000 20 000
Fond AMU 38 476 38 476 52 676
Fond Eldreomsorg 91 998 91 998 121 998
Utviklingsfond 1 640 517 1 234 689 1 097 708
Kulturfond 220 000 20 000 90 000
Egenkapitalfond 212 121 738 045 1 097 577
Pensjonsfond 15 189 909 15 058 375 14 430 028
Lysløype Skihytta 76 477 76 477 76 477
Flyktningetjeneste 1 565 608 1 565 608
Voksenopplæringsmidler 750 000
SUM DISP.FOND 30 360 191 23 830 603 25 059 996

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 2015 2016 2017 2018
Berlevåg  inkl. pensjonfond 15,8 % 18,2 % 17,3 % 18,8 %
Berlevåg  ekskl. pensjonfond 6,1 % 8,4 % 6,4 % 10,8 %
Kostragruppe 6 6,7 % 8,8 % 10,0 % 11,3 %
Finnmark 4,3 % 5,2 % 6,1 % 6,8 %
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Soliditet: 
Egenkapitalprosent: 
Soliditeten sier noe om kommunens evne til å tåle tap. Dette måles ofte med en 
egenkapitalprosent som gir informasjon om hvor stor andel som er finansiert med 
egenkapital. Det vil si at jo større egenkapitalprosenten er, jo bedre er soliditeten.  
 

 
 

Etter at det var en jevn nedgang i egenkapitalprosenten i perioden 2014 til 2016, var det en 
liten økning i 2017, for deretter å gå litt ned igjen i 2018. Økning i lånegjelden er årsaken til 
reduksjonen i egenkapitalprosenten.  
 
 
Likviditet:  
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av driftsinntekter: 
Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler (eksklusiv premieavvik) fratrukket kortsiktig gjeld. 
Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, sertifikater og liknende) og 
kortsiktige fordringer, fratrukket leverandørgjeld og kassakredittlån. Premieavvik er 
regnskapsteknisk definert under kortsiktige fordringer/gjeld, men er egentlig bare en 
periodiseringspost. Premieavviket er derfor trukket fra for å få et bedre mål på likviditeten.  
 
Arbeidskapitalen benyttes for å angi likviditet, og sier noe om kommunens evne til å betale 
forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen bør være positiv, og normtall for 
tilfredsstillende arbeidskapital er at den bør utgjøre 10 – 15 % av driftsinntektene.  
 
Det har vært en økning i arbeidskapitalen fra 2017 til 2018. Årsaken er at det ble tatt opp lån 
på slutten av året både i kommunen og Berlevåg Havn KF.  
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Arbeidskapitalen eksklusiv premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter var ved utgangen 
av året på 50,4 %. SSB henter da tall fra både kommunens, foretakets og IKS regnskap. Det 
er økning på 23,7 % fra 2017 til 2018. En av årsaken til økningen er at foretakets 
regnskapstall ikke var levert innen fristen til SSB i 2017, og dermed ikke er med i beregning 
av nøkkeltallet i 2017. En annen årsak er låneopptakene som ble gjort i slutten av 2018 både 
i kommunen og foretaket.  
 

 
 
Sammenlignet med både kostragruppe 6, finnmarkskommune og landsgjennomsnittet ligger 
Berlevåg høyt.  
 

 

 

 

 

 

 

  

Arbeidskapital 2015 2016 2017 2018

Berlevåg inkl KF 45,4 % 44,3 % 26,7 % 50,4 %

Kostragruppe 6 27,3 % 29,6 % 27,4 % 29,0 %

Finnmark 16,4 % 19,4 % 19,1 % 19,9 %
Landet uten Oslo 19,0 % 20,9 % 21,7 % 21,0 %
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7. Kommunens rammebetingelser: 
 
Ved utarbeidelse av økonomiplan er styringssignaler i Statsbudsjettet lagt til grunn. 
Styringssignaler som vurderes og legges til grunn gjelder lønns- og prisvekst, forventet 
utvikling i skatteinntekter og rammetilskudd.  
 
Kommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, rammeoverføringer og gebyrinntekter 
(brukerbetalinger). Skatteinntektene og rammetilskudd fra staten omtales som frie midler, 
ettersom kommunene selv kan disponere disse midlene fritt så lenge lovpålagte oppgaver 
gjennomføres på en forsvarlig måte.  
 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 1,3 mrd.kr., 
dette tilsvarer en realvekst på 0,3 %. I kommuneproposisjonen 2020 som kom i mai 2019, 
ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr. 
Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet for 2020 er dermed i nedre intervall av dette.  
 
Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2020 på ca. 1,3 mrd. kr er regnet fra anslått 
inntektsnivå for 2019 i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Når veksten regnes fra anslag på 
regnskap for 2019 blir inntektsveksten fra 2019 til 2020 lavere, siden nivået som veksten 
regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i RNB 2019. 
 
Realveksten regnet fra RNB 2019 er 0,3 % mens realvekst fra anslag på regnskap 2019 er -
0,9 %. 
 
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og 
fylkeskommuner. Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig 
inntekt for personlige skatteytere som tilfaller kommunesektoren.  
 
I kommuneproposisjonen 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut 
fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre minst 40 % av de samlede 
inntektene. For å nå dette målet foreslås den kommunale skattøren for 2020 redusert med 
0,45 prosentpoeng til 11,1 %. 
 
Aktuelle saker med betydning for kommunen:  
 
Finansiering av lærenormen (tidlig innsats): 
Høsten 2018 og i 2019 var kompensasjonen til kommuner for innføringen av lærenormen 
øremerket. I 2020 legger regjeringen opp til at midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt 
lærerinnsats på 1.-10. trinn innlemmes i rammetilskuddet til kommunene.  
 
I følge tilskuddsbrev fra Utdanningsdirektoratet vil Berlevåg kommune motta  
kr 226 365 i øremerket tilskudd i 2019.   
 
I oversikten over korreksjoner gjort i rammeoverføringen, så er rammen til kommunen justert 
med kr 145 000 for tidlig innsats i skolen. Det er en nedgang på kr 81 365 fra 2020. Fra 2021 
blir midlene fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.  
 
 
Overføring av skatteoppkrevingen: 
I budsjettforslaget fra Finansdepartementet foreslås det å overføre skatteoppkrevingen fra 
kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. juni 2020. Forslaget begrunnes med at 
formålet er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og 
svart økonomi. Selve skatteoppkrevingen vil bli utført på 40 steder der det allerede er 
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skattekontor. Som følge av dette blir rammeoverføringen til Berlevåg redusert med kr 
142 000 i 2020.  
 
Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester: 
Det har vært en svært sterk vekst i ordningen for ressurskrevende tjenester siden den ble 
innført i 2004. På grunn av den sterke veksten i ordningen de siste årene, foreslås en 
innstramming ved å øke innslagspunktet med kr 50 000 utover lønnsveksten.  
 
Det nye innslagspunktet blir da kr 1 361 000. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 
%. 
 
Frivillighetssentraler:  
De øremerkede midlene til frivillighetssentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett 
til rammetilskuddet i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis særskilt fordeling i fire år. 
Bevilgningen økte i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den ble ytterligere økt i 2018 
og 2019. I 2020 er midler til frivilligsentral lagt inn i rammen med kr 427 000. Fra 2021 er det 
lagt inn i rammeoverføringen.  
 

 
 
 
Øremerkede tilskudd: 
 
I 2020 innlemmes totalt 14 øremerkede tilskudd i rammetilskuddet til kommunene.  
Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 forestått å avvikle en rekke øremerkede tilskudd og 
innlemme disse i rammetilskuddet til kommunene. For Berlevåg kommune blir følgende 
tilskudd innlemmet/avviklet i rammeoverføringene: 
 

 Innlemming av tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene, kr 47 000 er lagt inn i rammetilskuddet. Kommunen fikk 
øremerket tilskudd til dette i 2017 på kr 50 000. 

 Innlemming av tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
med kr 81 000. I 2019 har kommunen mottatt kr 772 700 i øremerket tilskudd til dette 
formålet.  

 Innlemming av tilskudd til habilitering og rehabilitering med kr 19 000. Kommunen 
mottok i 2017 kr 100 000 i øremerket tilskudd til dette formålet. 

 Justering for statlige/private skoler, økning i elevtall. Der har kommunen fått et trekk i 
rammen med kr 38 000 

 Justering for etablering og tilpasning av bolig blir innlemmet med kr 110 000. I 2019 
har kommunen mottatt til sammen kr 150 000 til etablering og tilpasning fra 
Husbanken. Disse midlene forsvinner fra 2020, og kommunen må derfor sette av 
egne midler til dette formålet.  

 Justering for økt foreldrebetaling i barnehage fra 1.8.2019 med helårseffekt i 2020. 
Her har kommunen fått et trekk i rammen med kr 18 000. 

 
 
 
 

Utenfor overgangsordningen 2019 2020 2021 2022 2023

Uttrekk differensiert arbeidsgiveravgift

Innlemming øremerket tilskudd økt lærertetthet/tidlig innsats 149         149         149         149         

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 111         117         117         117         117         

Kompensasjon endring reglverk eiendomsskatt prod.utstyr 110         165         220         275         

Korreksjon barnevern - uttrekk Oslo

Frivilligsentraler 427        
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Skjønnsmidler 2020: 
Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2020 med kr. 
7,5 mill.  
 
Innenfor basisrammen i 2020 skal fylkesmannsembetene i sin fordeling av skjønnstilskuddet 
prioritere kommuner som slår seg sammen og som på grunn av sammenslåingen får 
utilsiktede virkninger i inntektssystemet.  
 
2020 blir første året hvor alle skjønnsmidlene til kommunene i Troms og Finnmark fordeles i 
en felles prosess. Fylkesmannen har valgt å legge stor vekt på historikk for ikke å få så brå 
endringer fra år til år. Det er også lagt vekt på samferdselsutfordringer og tapte inntekter som 
følge av befolkningsnedgang. Utfordringer som følge av særlig ressurskrevende tjenester er 
ikke en del av basisskjønnsvurderingene, men vil vurderes i tilbakeholdt skjønn.  
 
Berlevåg kommune vil i 2020 motta kr 1 060 000 i ordinært skjønn. Det er en reduksjon på  
kr 520 000 fra 2019. 
 
 
Utvikling i folketallet: 
I forslaget til statsbudsjettet kommer Berlevåg kommune dårlig ut med en reell nedgang i 
rammeoverføringen på 1,8 %. Hovedårsaken er nedgangen i folketallet.  
 
Folketallet er den viktigste faktoren i beregningen av rammeoverføringer. Nedgang i folketall 
fører til kutt i rammeoverføringer som igjen fører til at det er vanskeligere for kommunen å ha 
samme nivå på tjenestetilbudet. 
 
Berlevåg kommune har de siste årene hatt nedgang i folketallet: 
 

 
 
 
Pr 1. juli 2019 var innbyggertallet 957 innbyggere. 
 
Demografien viser at det blir stadig færre barn/unge. I perioden 2015 til 2019 har det vært en 
nedgang i aldersgruppen 0-15 år med 15 innbyggere, mens det i aldersgruppen 16-22 år har 
vært en nedgang på 21 innbyggere.  
 
Figuren nedenfor viser utviklingen i folketallet fordelt på de ulike aldersgruppene: 
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Utviklingen i innbyggertallet påvirker inntektssiden (skatt og rammetilskudd), samt 
utgiftssiden gjennom hvilke tjenestetilbud kommunen bør prioritere i framtiden.  
 
KS har utarbeidet en regnearkmodell for demografianslag for den enkelte kommune2.  
I modellen får kommunen et beregnet anslag for hva befolkningsframskrivinger vil kunne 
komme til å bety for kommunens brutto utgiftsbehov til sentrale velferdstjenester som 
grunnskole, barnehage og pleie og omsorgstjenester.  
 
Modellen er primært laget for å vise forventede utviklingstrekk for brutto utgiftsbehov 
framover. Ser man på tabellen som ble lagt ut i april i år, er prognosen for 
folketallsutviklingen slik: 
 

 
Kilde: KS 

 
I følge en middels framskrivning, der innbyggertallet var basert på folketallet per 1.1.2019 
som var 981 innbyggere, ville Berlevåg hatt 973 innbyggere per 1.1.2020 og 894 innbyggere 
i 2029. Per 1. juli 2019 var folketallet 957 innbyggere. I følge framskrivningstabellen til SSB 

                                                           
2 Modellen er basert på Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi metodikk og 
forutsetninger, der landsanslaget er dekomponert ned på den enkelte kommune. 
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er det ikke så lavt innbyggertall før i 2023. Det vil si at folketallet går raskere ned enn SSBs 
framskrivningstabell viser.  
 
Fordelt på alder ser det slik ut: 

 
Kilde: KS 

 
Framskrivningstabellen viser samme trend som i perioden 2015 – 2019 med mest nedgang i 
aldersgruppen 0-16 år. 
 
 

 
Kilde: KS 

 
Figuren viser at det er kun i aldersgruppen 80-89 år kommunen vil ha vekst.  
 
Skal man følge framskrivningstabellen må vi forberede oss på et budsjett hvor mer ressurser 
må prioriteres på helse- og omsorgstjenestene, og mindre på skole og barnehage. Årsaken 
er øning antall eldre, og stadig færre barn. Handlingsrommet for oss for fremtiden krever 
prioriteringer.   
 
Dette kommer også fram i neste tabell som viser endret utgiftsbehov etter endring i 
demografien.  
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Kilde: KS 

 

 
 
 
 
Skatt og rammetilskudd i planperioden: 
 
Utvikling i de frie inntektene:  

 
 
Figuren viser at det har vært en liten økning i rammeoverføringer. Økningen fra 2017 til 2018 
skyldes i hovedsak at kommunene fikk beholde merinntekten på skatteinngangen det året. 
Denne ekstra skatteinngangen ble ikke videreført.  
 
Selv om det har vært en liten økning i skatt- og rammeoverføring, har det på grunn av 
økningene i lønns- og prisnivå, demografi og pensjonskostnader, totalt sett vært en reell 
nedgang i overføringer.  
 
Kommunen bruker prognosemodellen som er utarbeidet av KS til å beregne 
rammeoverføringene i planperioden. Prognosemodellen er oppdatert etter at statsbudsjettet 
ble lagt fram 7. oktober.  
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Budsjett
tall i 1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Skatt 20 462 20 445 22 785 25 243 26 464 23 878
Rammetilskudd 63 234 62 624 62 225 63 564 63 175 64 843
Sum frie inntekter 83 696 83 069 85 010 88 807 89 639 88 721

Regnskap
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Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres, med unntak av Regionsentertilskuddet.  
 
En mindre del av innbyggertilskuddet er gitt en særskilt fordeling. For Berlevåg gjelder dette 
bl.a. fordeling til helsestasjon og skolehelsetjeneste, kompensasjon for endringer i 
regelverket for eiendomsskatt, innlemming av tilskudd til økt lærertetthet og frivilligsentral. 
Innbyggertilskuddet blir, etter at disse er trukket fra, fordelt som et likt beløp per innbygger til 
alle kommunene. Det er innbyggertallet per 1. juli 2019 som er lagt til grunn. 
Innbyggertilskudd per innbygger for 2020 er kr 25 083.   
 
Deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene på grunn av utgiftsutjevningen, 
korreksjonsordninger for elever i statlige og private skoler, inntektsgarantiordningen 
(INGAR). Videre korrigeres innbyggertilskuddet for inntektsutjevningen.  
 
Forskjellene mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur, 
demografiske sammensetninger m.m. Både etterspørselen etter kommunale tjenester og 
kostnadene ved tjenesteytingen vil derfor variere mellom kommunene. Målet med 
utgiftsutjevningen er å fange opp slike variasjoner. En tar fra de relativt sett lettdrevne 
kommunene og gir til de relativt sett tungdrevne.  
 
Inntektsgarantitilskudd (INGAR) er en overgangsordning som skal gi en mer helthetlig 
skjerming mot plutselig svikt i rammetilskuddet. Det vil si at det sikrer at alle kommuner har 
en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste, som er mer enn 400 kroner per innbygger 
under beregnet vekst på landsbasis. Det gjøres ingen endringer i denne ordningen i 2020. 
 
Nord-Norges-tilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet beregnes på 
grunnlag av en sats per innbygger. Til grunn for beregningen ligger befolkningstall per 1. 
januar året før budsjettåret, dvs. at for 2020 er folketallet per 1. januar 2019 benyttet. Sats 

BERLEVÅG Inngang!A1 2018 2019 2020 2021 2022 2023

BERLEVÅG 5440

(år 2020-prisnivå i perioden 2021-2023)

1000 kr 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 23 441              24 240            24 005            23 968              23 957            23 947             

Utgiftsutjevningen 14 012              13 166            14 755            14 745              14 742            14 739             

Overgangsordning - INGAR 719                   961                 -15                  -43                   -38                  -33                  

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 103                   111                 804                 432                   487                 542                  

Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen -                    -                  

Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester -                    -                  -                  -                   -                  -                  

Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker -                    -                  -                  -                   -                  -                  

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 7 936                8 092              8 326              8 258                8 258              8 258               

Storbytilskudd -                    -                  -                  -                   -                  -                  

Småkommunetillegg 12 005              12 341            12 724            12 724              12 724            12 724             

Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb -                    -                  -                  -                   -                  -                  

Regionsentertilskudd -                    -                  -                  -                   -                  -                  

Veksttilskudd -                    -                  -                  -                   -                  -                  

Ordinært skjønn 1 800                1 580              1 060              1 060                1 060              1 060               

Skjønn fra KRD - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing -                  -                   

125                   54                   

Budsjettvedtak Stortinget - saldering budsjett 2019 -38                  

RNB 2019 - endringer i rammetilskudd 16                   

Stortinget saldering budsjett 2018 3                       

RNB 2018 og Nysaldering 2018 19                     

Sum rammetilsk uten inntektsutj 60 163            60 524           61 659           61 143            61 190           61 237           

Netto inntektsutjevning 2 112                3 212              3 624              3 624                3 624              3 624               

Sum rammetilskudd 62 275            63 736           65 283           64 767            64 814           64 861           

Rammetilskudd - endring i % 2,3                  2,4                  -0,8                  0,1                  0,1                   

Skatt på formue og inntekt 26 464 26 139 25 902 25 902 25 902 25 902

Skatteinntekter - endring i % -1,23               -0,91               -                   -                  -                  

Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) -                    -                  -                  -                   -                  -                  

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 88 739            89 900           91 200           90 700            90 700           90 800           

PROGNOSE

Ekstra skjønn KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, 

infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt 

produksjonsutstyr
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per innbygger for finnmarkskommunene er for 2020 kr 8 487 per innbygger. Det er en økning 
på kr 255 per innbygger sammenlignet med 2019. 
 
Småkommunetilskuddet blir gitt til kommuner med færre enn 3 200 innbyggere. I tillegg må 
kommunen ha hatt en gjennomsnittlig skatteinntekt de tre siste årene som er lavere enn 
landsgjennomsnittet. Satsen for småkommunetillegget er prisjustert. 
 
 

Eiendomsskatt: 
Fra 2020 reduseres maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 7 ‰ til 5 ‰. 
Regjeringen tar sikte på å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 
5 ‰ til 4 ‰ fra 2021.  
 
Skattegrunnlaget for boligeiendom verdsettes ved bruk av formuesgrunnlag, mens 
skattegrunnlaget for fritidseiendom fastsettes gjennom lokal taksering.  
 
I budsjettet for 2019 ble satsen for eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer økt fra 2 
‰ til 3 ‰. Det ble gjort for å dempe noe av nedgangen som kommer når reduksjonsfaktoren 
på 30 % blir innført på både boliger og fritidsboliger fra 2020.  
 
I tillegg til økningen fra 2 ‰ til 3 ‰ på boligeiendommer, ble formuesverdien på boliger for 
2019 i Berlevåg økt betraktelig. Denne oversikten var ikke tilgjengelig da budsjettet ble 
vedtatt i høst. Formuesverdien fastsettes årlig og baseres på statistikk på omsatte boliger fra 
SSB. Datagrunnlaget for beregningen er alle boliger omsatt på finn.no i en bestemt 
tidsperiode i ulike avgrensede regioner, og det tas utgangspunktet i boligtype, areal 
beliggenhet og alder. Formuesverdien vil således endres fra år til år avhengig av endringen i 
det generelle prisnivået på boliger.  
 
På grunn av dette er det vanskelig å forutse hva grunnlaget for beregning av boligverdien blir 
i 2020. Det er i budsjettforslaget forutsatt at formuesgrunnlaget er uendret.  
 
Stortinget vedtok at verk og bruk fra 2019 skulle defineres og takseres som 
næringseiendommer. Som følge av dette ble de som tidligere ble definert som verk og bruk 
taksert som næringseiendommer i januar 2019. Unntaket fra dette er vannkraftverk, 
vindkraftverk, kraftnettet og petroleumsanlegg. Da budsjettet ble vedtatt i desember var det 
ikke klart hvilke konsekvenser omtakseringen ville ha for inntektene. I og med at størstedelen 
av inntekten fra verk og bruk kommer fra vind- og vannkraft, så var det kun inntekter telenett 
som ble redusert. De andre bedriftene ble taksert som næring. 
 

 
 
Reduksjonsfaktoren på boliger utgjør en nedgang i eiendomsskatt, forutsatt samme 
beregningsgrunnlag på ca. kr. 122 000, mens for fritidsboliger blir det en nedgang i 
eiendomsskatt på ca. kr 85 000, totalt en reduksjon i inntektene på ca. kr 207 000.  
 
Dersom man øker eiendomsskatten fra 3 promille til 4 promille vil det gi en økning i inntekten 
på ca. kr.  225 000. I budsjettforslaget er eiendomsskatten holdt uendret på 3 promille fra 

ta l l  i  1000 Regnskap

Konto* 2019 2019 2020 2021 2022 2023

187401 - Eiendomsskatt Verk og bruk -5 252 -5 320 -5 252 -6 252 -6 252 -6 252

187402 - Eiendomsskatt Næring -880 -300 -880 -880 -880 -880

187403 - Eiendomsskatt Landbruk -3 -3 -3 -3 -3

187501 - Eiendomsskatt boliger -1 220 -511 -1 098 -1 098 -1 098 -1 098

187502 - Eiendomsskatt Fritid -284 -189 -198 -198 -198 -198

SUM EIENDOMSSKATT -7 639 -6 320 -7 431 -8 431 -8 431 -8 431

Budsjett
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2019. Fra 2021 er eiendomsskatten økt med kr 1 mill. som følge av de nye møllene. Denne 
inntekten kan bli høyere og vil justeres når kommunen har fått beregningsgrunnlaget.  
 
 

Lønns- og prisvekst og endringer i pensjonsutgifter 
 
Lønns- og prisveksten fra 2019 til 2020 anslås til 3,1 %. Lønnsvekstgrunnlager er på 3,6 %, 
og fra 2019 til 2020 har regjeringen lagt til grunn en forventet prisvekst på 1,9 %. 
 
Det er kun innarbeidet prisvekst for 2020 på de største avtalene kommunen har. Utover det 
er det ikke gitt kompensasjon for utgiftsvekst for enhetene per år i planperioden, altså en 
reell innstramming.  
 
 
Premieprognose 2020: 
Fra 01.01.2020 blir det innført nye regler for offentlig tjenesteproduksjon, som et ledd i 
tilpassing til pensjonsreformen. Det medfører at alle aktive medlemmer født etter 1962 vil få 
opptjening etter nytt vedtatt regelverk for alderspensjon og AFP. 
 
De samlede kostnader som følge av endringer vil ikke øke over tid, men en omlegging vil 
trolig medføre en økning pensjonspremien en periode fra 2020, som følge av regelverket.  
 
Endringer i regelverket har flere konsekvenser både for aktive medlemmer (født etter 1962) 
og for arbeidsgiver, som i hovedsak finansierer pensjonsgodet.  
 
Endringene vil for de fleste kommuner føre til lavere krav til premiereserve (pensjonsfond).  
I følge KLP vil dette medføre frigjorte midler som trolig vil bli tilført kommunens premiefond, i 
større eller mindre grad. Tilførsel til premiefond vil kunne skje først i 2021 og vil med andre 
ord ikke få likviditetskonsekvenser for 2020. 
 
Når det gjelder netto pensjonskostnad3 vil endring i regelverk for alderspensjon og AFP ha 
som konsekvens, lavere regnskapsmessig netto pensjonskostnad for de fleste kommuner i 
2020. Dette vil for mange kommuner også medføre lavere samla pensjonskostnad i 2020 på 
tross av økte amortiseringskostnader (målt mot 2019). 
 
I tillegg til pensjonspremie betaler kommunene en reguleringspremie. Reguleringspremien 
skal dekke økte pensjonsforpliktelser som følge av lønnsvekst og økning i folketrygdens 
grunnbeløp. Reguleringspremien er forventa å bli svakt høyere i 2020 enn i 2019. Prognosen 
fra KLP er basert på en forventet lønnsvekst på 3,5 %. 
 
 
 
 

  

                                                           
3 Det som blir bokført i driftsregnskapet 
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Andre inntekter: 
 
Aksjeutbytte: 
Aksjeutbyttet fra Varanger Kraft ligger inne i budsjettforslaget med 2,1 mill. kr. per år i 
planperioden.  
 
Husleie: 
Berlevåg kommune har hatt økte utgifter i forbindelse med vedlikehold, strøm og kommunale 
avgifter på de kommunale utleieboligene og omsorgsboligene. Vi har derfor hatt en 
gjennomgang av husleiesatsene hvor vi har lagt inn forslag til økning iht. dagens prisnivå på 
utleieboliger. 
 
Eksisterende leiekontrakter vil ikke bli berørt av de nye satsene, men de som ikke har årlig 
indeksregulering i dag (rom og leiligheter på helsesenteret) vil fra 01.01.2020 
indeksreguleres årlig. Husleien reguleres hvert år pr 01.03 jf. SSBs konsumprisindeks med 
tilbakevirkende kraft fra 01.01. Dette er praksis på husleiesatsene som i dag reguleres årlig 
hos oss. 
 
Alle nye husleieforhold fra dags dato skal tegnes med ny pris iht. de nye husleiesatsene.  
 
Gebyrer for tjenester etter plan- og bygningsloven 
Berlevåg kommune kjøper byggesaksbehandling, tilsyn og behandling av delings- og 
dispensasjonssaker hos Tana kommune. For tjenesten betalte Berlevåg kommune kr 
200 000 i 2019. Gebyrene for byggesaker kan beregnes til selvkost, men da kommunen har 
relativt få saker i løpet av året ville det blitt relativt høye gebyrsatser for innbyggerne. 
Kommunen dekker derfor deler av kostnadene med saksbehandlingen for å stimulere til økt 
byggeaktivitet. Det er lagt inn forslag på en økning på gebyrene for arbeider etter plan- og 
bygningsloven fra 2019 til 2020 på 2%. 
 
Gebyrer for tjenester etter matrikkelloven 
Berlevåg kommune kjøper oppmåling og matrikkelføring av delingssaker hos et 
konsulentselskap. Ved bestilling av oppdrag prøver vi å samle flere saker for å få 
reisekostnadene ned. Tidligere ble reisekostnadene fordelt på hver enkelt sak, men da vil 
innbyggerne betale ulikt for samme tjenesten avhengig av hvor mange saker kommunen har 
på tidspunktet oppmålingsingeniøren kommer. Reisekostnadene er derfor inkludert i 
gebyrsatsene. Gebyrene for oppmåling og matrikkelføring kan beregnes til selvkost, men da 
blir gebyrsatsene relativt høye for innbyggerne. Kommunen dekker derfor deler av 
kostnadene for å stimulere til økt byggeaktivitet. Det er lagt inn forslag på en økning på 
gebyrene for arbeider etter matrikkelloven fra 2019 til 2020 på 2%. 
 
Priser på tomter 
Det er lagt inn forslag på å øke prisene på feste og kjøp av boligtomter tilsvarende prisene 
FeFo har for boligtomter i Berlevåg. Videre er det lagt inn forslag om å øke prisene på feste 
og kjøp av næringstomter. Vi har tidligere hatt dobbelpris på næringstomter i forhold til 
boligtomter og jeg har derfor lagt meg på det nivået.  
 
Videre skal det jobbes med å se på eksisterende festekontrakter for å se om det er mulig å 
regulere prisene opp mot dagens prisnivå på tomter. 
 
 
  
Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing: 

Det er lagt inn planlagte investeringer for vann og avløp for 2020 og 2021. I 2020 er det 
budsjettert med renovering og flytting av vannverket i Berlevåg, asfaltering av gatene 
Parkplassen, Granbakken og Stensbakken som ble berørt av vann- og avløpsprosjektene 



12/19 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 - 19/00407-5 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 : Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020

 - Økonomiplan 2020-2023 for Berlevåg kommune -   

29 
 

i 2018 og 2019, en del små utbedringer av avløp i Berlevåg, et teknisk bygg hvor vann- og 
avløp er beregnet til å ta en del av kostnadene, samt sanering av vann- og avløp i 
Fiskeværsveien i Kongsfjord. 

 

Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -2 %, hvor avløp øker mest 
med 5 %. Renovasjon reduseres mest med  11 %. I perioden 2018 til 2023 øker samlet 
gebyr med kr 4 059, fra kr 10 344 i 2018 til kr 14 403 i 2023. Dette tilsvarer en 
gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert 
på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva. 

 

Omregningsfaktoren fra BRA til m3 er høy i forhold til Norsk Vanns anbefalinger. Vi 
anbefaler derfor å redusere denne gradvis fremover. Den ble i 2019 redusert fra 2,5 til 2,3. 
I 2020 legges det til grunn at den blir redusert fra 2,3 til 2,1. Dette gjelder både vann og 
avløp. Som følger av at noen abonnenter har fått vannmåler har stipulert forbruk blitt 
redusert. Med en såpass høy omregningsfaktor vil et skifte fra stipulert til målt forbruk 
kunne gjøre store utslag på inntekstnivået på vann og avløp til kommunen 
 

 
 

 
 

Berlevåg kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- 

og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 

300 norske kommuner og selskap. 

Flere detaljer om VAR beregningene blir vedlagt som et eget budsjettnotat til 

saken.   
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8. Kommunens 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 et positivt driftsresultat.  
 
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over 
sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden 
 

Første arbeidsmøte i formannskapet var mandag 28. oktober 2019. Da ble følgende driftstiltak lagt 

fram: 

 

 
  

FORMANNSKAPET 28. OKTOBER 2019 2020 2021 2022 2023
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett 1 110 242 1 454 172 1 530 183 1 607 189
Totale driftskostnader fra inv.budsjett 1 036 664 1 794 725 1 768 808 1 742 893
Valgte driftstiltak -2 029 709 -3 248 897 -3 298 991 -3 350 082
Over-/underskudd budsjettversjon 117 197 0 0 0

POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE -94 000 -74 000 -74 000 -74 000
12 - Generell reduksjon driftsposter -94 000 -74 000 -74 000 -74 000

FELLESUTGIFTER 96 000 96 000 96 000 96 000
1360 - Tilskudd til etablering og tilpasning 96 000 96 000 96 000 96 000

OPPVEKST -737 927 -1 965 319 -2 003 382 -2 042 201
2 - Generell reduksjon driftsposter 10 % -92 300 -92 300 -92 300 -92 300
2100 - Kommunal andel RSK Øst-Finnmark 30 000 30 000 30 000 30 000
2211 - Reduksjon 100 % lærerstilling og 30 % assistentstilling -368 246 -904 948 -923 048 -941 508
2211 - Reduksjon 100 % lærerstilling -307 381 -749 742 -764 738 -780 032
2300 - Stillingsreduksjon barnehage 0 -248 329 -253 296 -258 361

BARNEVERN -25 000 -25 000 -25 000 -25 000
35 - Barnevern -25 000 -25 000 -25 000 -25 000

HELSE OG OMSORG -489 000 -489 000 -489 000 -489 000
3 - Generell reduksjon driftsposter -489 000 -489 000 -489 000 -489 000

NAV -190 000 -190 000 -190 000 -190 000
35 - NAV Reduksjon påkrevde 10 % -190 000 -190 000 -190 000 -190 000

TEKNISK ENHET DRIFT -589 782 -601 578 -613 609 -625 881
4100 - Reduksjon 100 % stilling -589 782 -601 578 -613 609 -625 881
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Etter møtet har det blitt lagt inn flere tiltak. Nedenfor følger oversikt som viser kommunens 
driftsbudsjett etter nye innmeldte behov:  

 

FORMANNSKAPET  3. desember 2019 2020 2021 2022 2023
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett 1 704 072 2 032 339 2 184 353 2 351 504
Totale driftskostnader fra inv.budsjett 1 036 664 1 674 725 1 648 808 1 622 893
Valgte driftstiltak -2 740 736 -3 707 064 -3 833 161 -3 974 397
Over-/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0

POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE -811 609 -469 102 -475 723 -482 479
12 - Generell reduksjon driftsposter -46 000 -26 000 -26 000 -26 000
1210 - Foreldrepermisjon innsparingstiltak -329 000
1230 - Økonomiavdelingen innsparing -436 609 -443 102 -449 723 -456 479

FELLESUTGIFTER 0 96 000 96 000 96 000
1360 - Tilskudd til etablering og tilpasning 96 000 96 000 96 000

OPPVEKST -1 855 851 -2 114 465 -2 221 552 -2 343 393
2 - Generell reduksjon driftsposter 10 % -92 300 -92 300 -92 300 -92 300
2100 - Kommunal andel RSK Øst-Finnmark 30 000 30 000 30 000 30 000
2210 - Oppvekstsjefstilling vakant i 7 mnd -581 652
2211 - Besparelse rektorstilling 7 mnd. -327 179
2211 - Reduksjon 100 % lærerstilling og 30 % assistentstilling -331 934 -816 580 -832 913 -849 569
2211 - Reduksjon 80 % lærerstilling -269 256 -656 751 -669 887 -683 284
2212 - Reduksjon assistentstilling og enkete driftsposter SFO -64 608 -68 039 -71 628 -75 383
2212 - Økning i brukerbetaling SFO -30 000 -30 000 -30 000 -30 000
2260 - Gjeninnføre elevkontingent alt. 1 5 000 0 0 0
2260 - Gjeninnføre elevkontingent alt. 2 -20 000 -48 000 -48 000 -48 000
2300 - Stillingsreduksjon barnehage 0 -255 726 -260 841 -266 057
2300 - Reduksjon barnehage 2 -173 922 -177 069 -245 983 -328 800

BARNEVERN -433 257 -150 000 -150 000 -150 000
35 - Barnevern -25 000 -25 000 -25 000 -25 000
3220 - Barnevernsstilling vakant i 6 måneder -283 257
3220 - Vakttelefon barnever -125 000 -125 000 -125 000 -125 000

HELSE OG OMSORG 2 511 419 -13 000 -13 000 -13 000
3 - Generell reduksjon driftsposter -689 000 -689 000 -689 000 -689 000
3350 - Psykolog 50 000 100 000 100 000 100 000
3360 - Ergoterapeut 50 000 50 000 50 000 50 000
3410 - Nattevakt 1 086 837
3410 - Kjøp fra andre (private) 1 800 000
3420 - Redusert refusjon ressurskrevende brukere 526 000 526 000 526 000 526 000
3422 - 50 % stilling vakant i 2020 -312 418

NAV -190 000 -190 000 -190 000 -190 000
35 - NAV Reduksjon påkrevde 10 % -190 000 -190 000 -190 000 -190 000

TEKNISK ENHET DRIFT -1 223 438 -646 497 -658 886 -671 525
4100 - Reduksjon 100 % stilling -607 350 -619 497 -631 886 -644 525
4101 - Foreldrepermisjon innsparingstiltak -119 088
4410 - Effektivisering av kontorarealer -27 000 -27 000 -27 000 -27 000
4440 - Stenge ned samfunnshuset i 2020 -120 000
4610 - Reduksjon vedlikhold av veier -350 000

RENTER, AVDRAG OG FOND -738 000 -220 000 -220 000 -220 000
9010 - Eiendomsskatt øke fra 3 promille til 4 promille*) -220 000 -220 000 -220 000 -220 000
9200 - Låneopptak 2020, kun  et avdrag i 2020 -518 000 0 0 0
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FØLGENDE DETALJER FOR RESULTATENHETENE LIGGER I BUDSJETTFORSLAGET: 

8.1 POLITISK VIRKSOMHET 
Enheten omfatter kommunestyret, formannskapet, andre folkevalgte organer, ordfører og 
varaordfører, samt kjøp av tjenester fra revisjon og kontrollutvalget. Det nye kommunestyret 
vedtok å gjennomføre utvalgsmodellen, noe som medfører økte utgifter (møtehonorar m.m.) 
samt en større arbeidsmengde for administrasjonen.  
 
 
Driftsrammer: 

 
 
Rammen fordelt på hovedarter: 

 
 
 
Annet hvert år budsjetteres det med valg. 2020 er ikke valgår. 
 
Kontingenter er økt med kr 50 000,-, da denne posten har vært underbudsjettert. 
Kontrollutvalget er også justert opp i forhold til budsjettforslag fra sekretariatet. 
 
I budsjettforslaget er det ikke tatt høyde for møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste til 
hovedutvalgsmedlemmene. 
 

 

 

 

 

 

Tiltak som ikke er med i rådmannens forslag 2020 2021 2022 2023

1500 - Kirkelig Fellesråd økt tilskudd 150 000 289 000 341 000 367 000

Regnskap Oppr.budsj.
Politisk virksomhet 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 2 171 000 2 389 000 2 450 000 2 546 000 2 493 000 2 590 000
Sum inntekter -25 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Netto utgift 2 146 000 2 384 000 2 445 000 2 541 000 2 488 000 2 585 000

Budsjett i planperioden

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Politisk virksomhet 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lønn og sosiale utgifter 1 099 000 1 304 000 1 264 000 1 285 000 1 307 000 1 329 000

Kjøp  inng tjeneste prod 202 000 315 000 315 000 390 000 315 000 390 000

Kjøp erstatter tjprod 688 000 550 000 826 000 826 000 826 000 826 000

Overføringer 183 000 220 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Finansutgifter 0 0 0 0 0 0

Brukerbetalinger 0 0 0 0 0 0

Refusjoner -25 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0

Finansinntekter 0 0 0 0 0 0

Sum 2 146 000 2 384 000 2 445 000 2 541 000 2 488 000 2 585 000
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8.2 SENTRALADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER: 
 
Følgende områder ligger under resultatenheten: 
Rådmannskontoret, servicekontoret, økonomiavdelingen, IKT, flyktninger 
Totalt 8,5 årsverk. 
 
Servicekontoret skal være kommunens førstelinje dit de fleste brukere av kommunale 
tjenester skal henvende seg. Publikum skal kunne få generell informasjon om de ulike 
kommunale tjenestene, veiledning ved utfylling av skjemaer, enklere regelbestemt 
saksbehandling samt tilgang på nødvendige data for å henvise til rett fagperson dersom mer 
kvalifisert saksbehandling er nødvendig. Servicekontoret skal i prinsippet fungere som et 
informasjonsnettverk for all kommunal informasjonstjeneste. Herunder inngår utlån av 
bygninger, internettdrift, kulturarrangementer m.m. 
 
Ved siden av den publikumsrettede virksomheten skal servicekontoret også yte service 
overfor kommunens øvrige enheter samt overfor politisk nivå. Servicekontoret har ansvar for 
kommunens sentralarkiv (generelt saksarkiv, personalarkiv og bygningsarkiv). 
Publikum kan betale kommunale avgifter/gebyrer direkte til kommunen på servicekontoret. 
 
Økonomiavdelingen skal ivareta kommunens oppgaver innen budsjett, regnskap og 
kommunal innfordring. Videre har avdelingen ansvar for lønnsutbetaling. 
Økonomiavdelingen skal bistå og gi råd til enhetene i den daglige økonomiforvaltningen, 
utarbeide månedlige budsjettkontroller og tertialrapporter. 
 
Økonomiavdelingen har også ansvar for regnskapet og lønn til Berlevåg Havn KF og Kirkelig 
Fellesråd. 
 
IKT-avdelingen leverer primært tjenester internt i organisasjonen med unntak av enkle 
driftsoppgaver for noen eksterne aktører. Avdelingen skal ha et servicefokus hvor 
tilgjengelighet og brukertilfredshet er viktige faktorer. 
 
Berlevåg kommune har fått støtte fra Finnmark fylkeskommune til et treårig prosjekt som har 
som formål å etablere Berlevåg industripark. Vår nye prosjektleder tiltrådte 2. desember 
2019.  
 
 
Målsettinger og satsingsområder: 
Sentraladministrasjonen jobber videre med modernisering av driften. Digitaliseringen 
fortsetter, og stadig nye programvarer vil innføres for å effektivisere, samt for å gi 
innbyggerne et bedre tilbud. Vår hjemmeside skal oppdateres og få et innholdsmessig løft. 
Kommunen vil også, i samarbeid med KS Konsulent, søke å gjennomføre et 
lederutviklingsprogram med fokus på produktivitet og effektivitet. 
 
 
Driftsrammer: 

 
 

Regnskap Oppr.budsj.
Sentraladministrasjonen 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 11 468 000 11 306 000 9 877 000 10 004 000 10 112 000 10 223 000
Sum inntekter -5 152 000 -2 258 000 -2 055 000 -1 726 000 -1 726 000 -1 726 000
Netto utgift 6 316 000 9 048 000 7 822 000 8 278 000 8 386 000 8 497 000

Budsjett i planperioden
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Prosjekt utvikling er kommunens egenandel til prosjektleder for Berlevåg industripark.  
 
 
 
Rammen fordelt på hovedarter: 

 
 
Nedgang i rammen skyldes: 

 Én stilling er satt vakant 8 mnd.  pga. svangerskapspermisjon. 

 Folkehelsekoordinator er flyttet til ansvarsområdet til frivillighetssentralen og inngår i 
denne stillingen. 

 Flyktningekoordinator var en 3-årig prosjektstilling som utgår da vi ikke vil få flere 
flyktninger. 

 Det reduseres en 50 % stilling på økonomiavdelingen, som følge av at skatte-
oppkreverfunksjonen forsvinner i juni 2020. 

 
 
Sentraladministrasjonen har totalt lagt inn en reduksjon i rammen på kr 811 000 i 2020. I 
2021 blir innsparingen på kr 469 000. Dette fordi refusjon fødselspenger er inntekt kun i 
2020. Det blir ikke tatt inn vikar på servicekontoret i permisjonstiden.  

 

 
 
 
Økonomiavdelingen: 
Som følge av budsjettforslaget fra Finansdepartementet om å overføre skatteoppkrevingen 
fra kommunen til Skatteetaten vil noen av oppgavene fra økonomiavdelingen forsvinne. Det 
forslås derfor å overføre 50 % stilling fra økonomiavdelingen til Berlevåg Havn KF. Posten for 
kjøp av arbeidsgiverkontroller fra Alta kommune, kr 80 000 reduseres også som følge av 
dette.  
 
I tillegg til dette har økonomiavdelingen redusert kr 17 000 i div utgiftsposter samt økt posten 
for overføringer fra kommunalt foretak til avdelingen med kr 15 000. Berlevåg Havn KF vil da 
måtte betale kr 40 000 for oppgavene som økonomiavdelingen gjør for foretaket.  

Regnskap Oppr.budsj.
Prosjekt Utvikling 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 253 000 0 793 000 806 000 820 000 833 000
Sum inntekter 0 0 -506 000 -519 000 -532 000 -546 000
Netto utgift 253 000 0 287 000 287 000 288 000 287 000

Budsjett i planperioden

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Sentraladministrasjon 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lønn og sosiale utgifter 8 610 000 8 307 000 7 093 000 7 200 000 7 309 000 7 420 000

Kjøp  inng tjeneste prod 2 245 000 2 279 000 2 072 000 2 092 000 2 092 000 2 092 000

Kjøp erstatter tjprod 121 000 130 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Overføringer 492 000 590 000 661 000 661 000 661 000 661 000

Finansutgifter 0 0 0 0 0 0

Brukerbetalinger -338 000 -259 000 -256 000 -256 000 -256 000 -256 000

Refusjoner -1 159 000 -1 934 000 -1 719 000 -1 390 000 -1 390 000 -1 390 000

Overføringsinntekter -3 627 000 -35 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Finansinntekter -29 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Sum 6 316 000 9 048 000 7 822 000 8 278 000 8 386 000 8 497 000
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Generell innsparing på sentraladministrasjonen og kultur: 
 

 
 
 
Fellesutgifter: 
 
Budsjettet omfatter: 
 
Fellesutgifter, inkludert lisenser og brukeravtaler, felles forsikring, overformynderi, landbruk, 
natur- og miljøvern, støttetiltak bolig, organisasjonsutvikling, lærling, kirkelig fellesråd, andre 
trossamfunn. 
 
Kirkelig fellesråd tildeles et rammetilskudd fra kommunen, men er ellers en selvstendig 
enhet. 
 
 
Driftsramme: 
 

 
 
 
Rammen fordelt på hovedarter: 

 
 

Regnskap Oppr.budsj.
Fellesutgifter 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 6 408 000 3 957 000 3 957 000 4 053 000 4 053 000 4 053 000
Sum inntekter -619 000 -130 000 -160 000 -160 000 -160 000 -160 000
Netto utgift 5 789 000 3 827 000 3 797 000 3 893 000 3 893 000 3 893 000

Budsjett i planperioden

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Fellesutgifter 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lønn og sosiale utgifter 247 000 237 000 237 000 237 000 237 000 237 000

Kjøp  inng tjeneste prod 3 440 000 1 596 000 1 596 000 1 596 000 1 596 000 1 596 000

Kjøp erstatter tjprod 172 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000

Overføringer 2 415 000 1 980 000 1 980 000 2 076 000 2 076 000 2 076 000

Finansutgifter 133 000 0 0 0 0 0

Brukerbetalinger -38 000 0 0 0 0 0

Refusjoner -402 000 -104 000 -104 000 -104 000 -104 000 -104 000

Overføringsinntekter -150 000 -26 000 -26 000 -26 000 -26 000 -26 000

Finansinntekter -29 000 0 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Sum 5 789 000 3 827 000 3 797 000 3 893 000 3 893 000 3 893 000
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Det er lagt inn følgende tiltak: 
 
Kommunen gir tilskudd til andre trossamfunn etter antall medlemmer. Beløpet fastsettes i 
forhold til kommunens tilskudd til kirkelig fellesråd 

 
 
Tilskudd til etablering og tilpasning: 
Tilskuddet til etablering og tilpasning som kommunene tidligere har mottatt fra Husbanken 
innlemmes i rammeoverføringen fra 2020. Husbanken anbefaler derfor at kommunene setter 
av minimum kr 100 per innbygger til dette formålet. Administrasjonen finner ikke dekning for 
dette i 2020, så tiltaket legges inn først i 2021. 
 
 
Kirkelig Fellesråd: 
 

 
 
Tiltaket begrunnes av Kirkelig fellesråd (sitat): «Det er et dekningsbehov på kr 150 100 for å 
kunne få balanse på budsjettet for 2020, mens dette beløpet er adskillig høyere for de 
resterende år i økonomiplanen på grunn av lavere inntekter (festeavgift). De økte utgiftene er 
fordi det er et ønske om å øke stillingen for kirketjener/kirkegårdsarbeider fra 70 til 100 
prosent. Dette anser Berlevåg kirkelig fellesråd som et viktig tiltak som vil kunne være en 
veldig god investering i fremtiden. Vi har en god del utfordringer på vedlikeholdet av bygg og 
anlegg i menigheten, noe av dette kan utvikle seg til å bli dyre prosjekter hvor man kan ende 
med å måtte bruke ekstern bistand, hvis dette ikke vedlikeholdes.» 
 
Rådmannen har ikke funnet dekning for dette tiltaket i sitt budsjettforslag. 
 
 
Utfordringer: 
Antall medarbeidere i sentraladministrasjonen har de siste årene blitt færre. Med dette har en 
nådd grensen for hva som er mulig og forsvarlig. Kombinasjonen av færre medarbeidere og 
stadig større krav/forventninger til tjenesteproduksjon og service er utfordrende. 
Konsekvensen av reduksjon i antall stillinger kan bli at vi ikke klarer å levere til gitte frister, 
samt at kvaliteten på arbeidet går noe ned. 
 
 
 

8.3 KULTUR: 
Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten: 
 
Bibliotek, kino, ungdomsklubb, LOS-veileder, frivilligsentral, tilskudd museum og øvrige 
kulturtilbud. 
 
Totalt er det 3,15 stillinger fordelt på to heltidsstillinger hhv. LOS-veileder og frivilligsentral, 
samt deltidsstillinger i bibliotek, kino og ungdomsklubb. 
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Status: 
Kommunestyret vedtok i kommunestyremøte 9/5-19 under sak 17/19 å opprette 
frivilligsentral. Denne er virksom fra og med sommeren 2019. Stillingen som leder for 
frivilligsentralen kombineres med 20 % stilling som kommunens folkehelsekoordinator. 
 
Berlevåg kommune har mottatt tilskudd fra Bufdir på kr 250 000,- over 3 år. Disse midlene 
går til LOS-veileder som kombineres med stilling i ungdomsklubben. 
 
 
Målsettinger og satsingsområder: 
Kulturenheten skal bidra til mangfoldig kulturliv med et attraktivt lokalsamfunn med gode 
bibliotektjenester, en aktuell kino og en ungdomsklubb som er møtepunkt for vår ungdom. 
 
Ungdomsklubben vil flytte til nye lokaler når flerbruksbygget åpner i løpet av 2020. 
Frivilligsentralen skal på sikt få plass i mer synlige lokaler men er pr. nå i rådhuset. 
 
 
Driftsrammer: 

 
 
Rammen fordelt på hovedarter: 

 
 
 
 
Budsjettrammen er økt da frivillighetssentralen og LOS-veileder er lagt inn under 
kulturenheten. LOS-veilederstillingen inngår også i ungdomsklubben. 
 
 
Utfordringer: 
Reduserte rammer vil føre til redusert åpningstid eller redusert omfang av tilbudene. Om 
formannskapet går for å stenge ned Samfunnshuset vil kinotilbudet falle bort.  
 
 
 
 
 
 

Regnskap Oppr.budsj.
Kultur 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 1 439 000 1 639 000 2 670 000 2 701 000 2 733 000 2 092 000
Sum inntekter -153 000 -156 000 -656 000 -406 000 -156 000 -156 000
Netto utgift 1 286 000 1 483 000 2 014 000 2 295 000 2 577 000 1 936 000

Budsjett i planperioden

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Kultur 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lønn og sosiale utgifter 803 000 1 018 000 2 003 000 2 034 000 2 066 000 1 425 000

Kjøp  inng tjeneste prod 280 000 293 000 334 000 334 000 334 000 334 000

Kjøp erstatter tjprod 282 000 293 000 298 000 298 000 298 000 298 000

Overføringer 48 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000

Finansutgifter 27 000 0 0 0 0 0

Brukerbetalinger -124 000 -147 000 -147 000 -147 000 -147 000 -147 000

Refusjoner -3 000 -9 000 -259 000 -9 000 -9 000 -9 000

Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0

Finansinntekter -26 000 0 -250 000 -250 000 0 0

Sum 1 287 000 1 483 000 2 014 000 2 295 000 2 577 000 1 936 000
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8.4 OPPVEKST: 

Enheten ledes av oppvekstsjef i 100 % stilling og består av barnehage, grunnskole med 
SFO, kulturskole, LOSA, voksenopplæring og PPD (IKS). 

 
Barnehage har 10,8 stillinger: 100 % styrer, 400 % pedagoger og 580 % assistenter. 
Barnehagen har i dag 2 lærlinger. Kulturskolen har leder i 30 % og 70 % kulturskolelærer. 
SFO har leder i 8 % og 84 % assistent. PPD Midt- Finnmark IKS har 100 % stilling i 
Berlevåg. LOSA har 100 % veileder og lærer. Berlevåg skole har 100 % stilling som rektor og 
50 % stilling som sekretær. Stillingshjemmelen for lærere er i år 14,94 stillinger (1494 %). 
Brutto lærerstillinger er 1814 %. Fra det må vi trekke lærere som er i permisjon for 
videreutdanning og lærere som er i annen permisjon. Ved disse permisjonene får kommunen 
refundert lønn. Det er 138 % assistentstilling ved skolen. Totalt har oppvekst en netto 
stillinger 33,54 stillinger (3354 %) og inklusive permisjoner er det 36,74 (3674 %). 
 
 
Utviklingstrekk 
Siden 2018 har oppvekst foretatt justeringer av budsjett i forhold til barnetall i barnehagen og 
elevtall i skolen. Fra budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er følgende reduksjoner 
vedtatt og gjennomført: 
 
50 % fagleder, 25 % sekretær. 340 % lærerstilling, men her ble reduksjonen på 280 % pga. 
øking i spesialundervisningen. Se sak til kommunestyret: 11/19. 
 
Elevtallet i skolen og barnetallet i barnehagen viser jevn nedgang. I første omgang kommer 
nedgangen til syne i skolen, mens for barnehagen varierer barnetallet mellom 25-32 barn. 
Hvert år går langt flere barn ut av skolen enn inn.  
2019/20: 73 elever, 2020/21: 65 elever, 2021/22: 66 elever, 2022/23: 61 elever.  Tallene tar 
utgangspunkt i at 6 elever starter på skolen hvert år fra høst 21. 
 
Antall årsverk lærere fra 2014 og fremover: 1580, 1660, 1565, 1622, 1538, 1494.  De 
reduksjoner som er foreslått for Berlevåg skole fra høst 2020 og fremover vil antall 
lærerårsverk være 1325. 
 
For barnehagen går vi fra 11 årsverk til 9,3 årsverk høst 2021. 
 
Barnehagenes netto prosentandel av kommunen budsjett har gått opp fra 5,7 % i 2015 til 
6,3 % i 2018. Skolens prosentandel av kommunens driftsbudsjett har økt fra 20,7 % i 2014 til 
24,5 % i 2018. 
 
 
Status i forhold til vedtatt planverk/handlingsplaner for resultatenheten og andre 
politiske vedtak som omfatter enheten: 

Oppvekstområdet har ikke en oppvekstplan, men avventer ferdigstillelse av kommuneplanen. 
Viktige planer er kvalitetsmelding for grunnskole og barnehage, kompetanseplan for 
grunnskole og for barnehage, virksomhetsplan for skole og årsplan for barnehagen. For 
kommunenivået er skoleeiers forsvarlige system for grunnskolen og plan for tilsyn i 
barnehage områder som det jobbes kontinuerlig med. 

 
Det blir en revisjon av kompetanseplanene og virksomhetsplanen for Berlevåg skole. Årsplan 
for barnehagen er ferdig for inneværende barnehageår. Rammetimetall for inneværende 
skoleår er vedtatt og rammetimetall for neste skoleår vil være klart, straks budsjett for 2020 
er vedtatt. 
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Målsettinger og premisser: 

I kvalitetsmeldingen for 2018 vedtok kommunestyret overordnede og langsiktige mål (4 års 

periode). De langsiktige målene er brutt ned til mål for hvert skoleår. Ny kvalitetsmelding for 

skole og barnehage påbegynnes i februar 2020 med dialogmøte med politisk nivå. Ut fra 

signalene vi får fra politisk nivå utarbeides kvalitetsmeldingen for 2019 gjennom deltakelse 

fra skole og barnehage. Meldingen kommer så til politisk behandling april 2020.  Elevrådet 

har en sentral plass i dette arbeidet og da særlig med elevundersøkelsen. I tillegg har de et 

møte med formannskapet i februar måned. Vi viser til Kvalitetsmeldingen for de mål skole og 

barnehage jobber etter. 

 

Driftsrammer: 

Innenfor oppvekst må vi alltid ta forbehold om endringer i kostnadene og inntektene knyttet 
opp mot barn i barnehage og elever i skolen. 

 

Rammen til oppvekst fordeles så på undervisning og barnehage.  

 
Rammen for undervisning: 
 

 
 
Rammen fordelt på hovedarter: 

 
 
 
Følgende tiltak er lagt inn i budsjettforslaget: 
 
Kommunal andel RSK Øst-Finnmark: 
De 7 kommunene i Øst-Finnmark oppretter regionalt samarbeidskontor (RSK) for 

etterutdanning av personale i barnehage og grunnskole.   

Regnskap Oppr.budsj.
Oppvekst 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 27 775 000 24 355 000 25 762 000 25 264 000 25 194 000 25 464 000
Sum inntekter -6 547 000 -3 337 000 -4 187 000 -3 033 000 -3 033 000 -3 033 000
Netto utgift 21 228 000 21 018 000 21 575 000 22 231 000 22 161 000 22 431 000

Budsjett i planperioden

Regnskap Oppr.budsj.
Undervisning 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 21 704 000 19 041 000 18 779 000 18 575 000 18 826 000 19 083 000
Sum inntekter -5 163 000 -2 301 000 -3 012 000 -1 997 000 -1 997 000 -1 997 000
Netto utgift 16 541 000 16 740 000 15 767 000 16 578 000 16 829 000 17 086 000

Budsjett i planperioden

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Undervisning 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lønn og sosiale utgifter 17 057 000 15 714 000 15 362 000 15 246 000 15 498 000 15 754 000

Kjøp  inng tjeneste prod 1 919 000 1 424 000 1 384 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000

Kjøp erstatter tjprod 1 809 000 1 717 000 1 847 000 1 847 000 1 847 000 1 847 000

Overføringer 318 000 187 000 187 000 172 000 172 000 172 000

Finansutgifter 601 000 0 0 0 0 0

Brukerbetalinger -98 000 -97 000 -167 000 -223 000 -223 000 -223 000

Refusjoner -4 706 000 -2 204 000 -2 630 000 -1 774 000 -1 774 000 -1 774 000

Overføringsinntekter -76 000 0 -215 000 0 0 0

Finansinntekter -284 000 0 0 0 0 0

Sum 16 541 000 16 741 000 15 768 000 16 578 000 16 830 000 17 087 000
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Årlig egenandel RSK Øst-Finnmark i perioden 2020 til 2023. Vår andel er på kr 120 000 pr år 

(12 % av total kostnad). I budsjettet har vi kr 90 000. Økningen blir da på kr 30 000 i året. 

Det kommer felles sak til kommunestyret 12. desember fra kommunene i Øst-Finnmark 

 

 
 
Endringer som er lagt inn i konsekvensjustert budsjett og økonomiplan i perioden 2018 – 
2022. 
 
Oppvekst har gjennomført en stillingsreduksjon ved Berlevåg skole i forrige 
økonomiplanperiode. Denne reduksjonen er/blir ferdigstilt i 2019/2020. 
 
Slik er tallene: 
50 % fagleder 
25 % sekretær 
240 % lærerstilling, men her ble reduksjonen på 200 % pga. øking i spesialundervisningen. 
Se sak til kommunestyret: 11/19. 
 
 
Generell reduksjon i driftsposter 10 % - kr 92 000: 
Tiltaket er en reduksjon på daglig drift på 10 % på de poster det er mulig å spare inn på. 
Driften innenfor oppvekst er som for de andre områder i kommunen nøktern. Det sløses ikke 
med penger. Likevel er det mulig å være enda mer nøktern i driften, uten at det kan måles i 
nedgang i kvaliteten på tjenesteområdet.  
 
Konsekvensen av reduksjonen når innkjøpene må reduseres noe, vil være at ledere på hver 
enhet må gjøre en strengere prioritering av hva som kan kjøpes inn.  
 

Oppvekst gjør en innsparing på 92 000 hvert år frem til og med 2023: 

 
 
 
Oppvekstsjefstilling vakant stilling 7 mnd.: 
 
Oppvekstsjefstillingen settes vakant i 7 måneder. Det gir en besparelse på ca. kr 580 000 
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BERLEVÅG SKOLE 
 
Tiltak som er lagt inn: 
 
Besparelse rektorstilling i 7 måneder: 
 
Ved konstituering av lærer(e) i rektorstillingen slik: 50 % stilling januar og februar. 70 % 
stilling fra mars og ut skoleåret. Det gjør at vi får en besparelse på lønn våren 2020. 
 

 
 
 
Berlevåg skole har følgende elevtall i perioden: 
 

 
Elevtallet fortsetter å gå ned ved skolen. I gjennomsnitt vil skolen ha 18 elever på 1. -4. trinn, 
19 elever på 5.-7. trinn og 24/28 elever på 8.-10. trinn. Disse tallene bygger på at 6 elever 
begynner på skolen hvert år fremover fra 2021. I dag er det 8 klasser ved skolen, fra høst 
2020 vil skolen ha 7 klasser og det frem til høst 2022. Da faller klassetallet til 6 klasser. 
 
80 % lærerstilling reduseres fra 01.08.2020. Reduksjonen begrunnes i lavt elevtall ved 
skolen for kommende skoleår (20/21) og at det er to elever som begynner i første klasse. Det 
gir en klasse mindre enn i inneværende år. Styrking av klassetrinn reduseres til å gjelde 
engelsk, norsk og matematikk. Andre fag styrkes med assistent. Sak til politisk behandling 
angående rammetimetall for skolen for neste skoleår tar med denne reduksjonen. 
 
Fra høst 2020 og fremover går elevtallet ved skolen gradvis ned. I gjennomsnitt vil skolen ha 
18 elever på 1.-4. trinn, 19 elever på 5.-7. trinn og 24/28 elever på 8.-10. trinn. Disse tallene 
bygger på at 6 elever begynner på skolen hvert år fremover fra 2021. I dag er det 8 klasser 
ved skolen, fra høst 2020 vil skolen ha 7 klasser og det frem til høst 2022. Da faller 
klassetallet til 6 klasser. 
 
Det ligger noen forutsetninger for at de ansatte ikke skal komme i overtallighet. Hvert år 
fremover må 4 til 5 ansatte ut i videreutdanning, og at skolen dekker videregående skole sitt 
behov i Berlevåg. 
 

 

 
 
Reduksjon 100 % lærerstilling og 30 % assistentstilling fra 1. august 2020: 
Fra høsten 2020 vil spesialundervisningen gå ned med en 100 % lærerstilling ut fra det vi vet 
i dag. Reduksjonen vil da bli på 5/12 virkning i 2020 og årsvirkning fra 2021. 
Det vil også bli en reduksjon i assistentressursen av samme grunn. Den tilsvarer 

 SKOLEÅR 
TRINN 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 - 4 24 18 18 19 
5 - 7 23 20 20 18 
8 - 10 26 27 28 24 

SUM 73 65 66 61 
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30 % assistentstilling. 5/12 virkning 2020 og 100 % virkning i 2021. 
Reduksjonen medfører ingen konsekvenser for elevens skoletilbud 

 

Konsekvenser: 
De reduksjoner som er lagt inn, 200 % stillingsreduksjon på lærer og 30 % på assistent gir 
totalt 13 lærerstillinger fra høst 2020 og i hele økonomiplanperioden. Under forutsetning av at 
det ikke blir økning i spesialundervisningen utover det vi vet i dag og ikke økning i behovet 
for ekstra norskopplæring for minoritetsspråklige, vil konsekvensene for skolens elever være 
innenfor det akseptable. Det medfører imidlertid en annen organisering i klasser og grupper 
enn det skolen har i dag. 
 
Det ligger noen forutsetninger inne, for at de ansatte ikke skal komme i overtallighet. Hvert år 
fremover må 4 til 5 ansatte ut i videreutdanning og at skolen dekker videregående skole sitt 
behov for lærere og assistent i Berlevåg i perioden.  
 
 
SFO 
 
Reduksjon assistentstilling og enkelte driftsposter: 
 
Reduksjon av vikar/assistent 25 %. Fra høst 2020 vil endringer i assistentbehovet i skole 
medføre at vi ikke har behov for å leie inn ekstra assistent i SFO.  I tillegg reduseres / tas det 
vekk poster som ikke det har påløpt kostnader på i 2018 og 2019. 
 

 
 
 
Økning i brukerbetaling: 
 
I 2019 er brukerbetalingen satt til kr. 850 per med for en SFO-plass. I vår SFO har vi kun en 
plasstørrelse og det er 20 timer. Brukerbetalingen økes med 300 kr per plass til kr 1 150 per 
måned fra 1. januar 2020 
 

 
 
 
 
 
KULTURSKOLEN 
Gjeninnføre elevkontingent alternativ 1: 
Fra høst 2020 gjeninnføres elevkontingent i Berlevåg kulturskole. Følgende elevkontingenter 
gjelder fra høst 2020: 1 elev 22,5 minutter, kr. 1000. per år. Gruppe 2-4 elever 45 minutter, kr 
1000.- per år. Grupper med 8 barn eller flere fra 1. -4. trinn og SFO 45 minutter per 1/2 kr. 
250.- 
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Hvor stort beløp som kommer inn i elevkontingent er et anslag ut fra hvor mange elever og 
grupper det er i kulturskolen inneværende år. 
Midlene brukes til å kjøpe inn instruktører til andre kunstuttrykk enn musikk. Medfører ingen 
endring i budsjettet for kulturskolen. 
 

 
 
 
Gjeninnføre elevkontingent alternativ 2: 
Fra høst 2020 gjeninnføres elevkontingent i Berlevåg kulturskole. Følgende elevkontingenter 
gjelder fra høst 2020: 1 elev 22,5 minutter, kr. 1000. per år. Gruppe 2-4 elever 45 minutter, kr 
1000.- per år. Grupper med 8 barn eller flere fra 1. -4. trinn og SFO 45 minutter per 1/2 kr. 
250.- 
 
Hvor stort beløp som kommer inn i elevkontingent er et anslag ut fra hvor mange elever og 
grupper det er i kulturskolen inneværende år. 
 

 
 
 
 
BERLEVÅG BARNEHAGE  
 
Driftsramme: 

 
 
Rammen fordelt på hovedarter: 

 
 
 
Stillingsreduksjon i barnehagen: 
For å sette reduksjonen i lønn i barnehagen fra 2023 inn i en sammenheng, må vi se på 
barnetallet sammenholdt med barnehagens personale. 
 

Regnskap Oppr.budsj.
Barnehage 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 6 071 000 5 264 000 6 863 000 6 569 000 6 248 000 6 261 000
Sum inntekter -1 383 000 -1 037 000 -1 176 000 -1 037 000 -1 037 000 -1 037 000
Netto utgift 4 688 000 4 227 000 5 687 000 5 532 000 5 211 000 5 224 000

Budsjett i planperioden

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Barnehage 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lønn og sosiale utgifter 5 440 000 4 920 000 6 303 000 6 009 000 5 695 000 5 708 000

Kjøp  inng tjeneste prod 530 000 280 000 276 000 276 000 268 000 268 000

Kjøp erstatter tjprod 0 0 220 000 220 000 220 000 220 000

Overføringer 69 000 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000

Finansutgifter 32 000 0 0 0 0 0

Brukerbetalinger -923 000 -913 000 -913 000 -913 000 -913 000 -913 000

Refusjoner -241 000 -124 000 -263 000 -124 000 -124 000 -124 000

Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0

Finansinntekter -220 000 0 0 0 0 0

Sum 4 688 000 4 228 000 5 688 000 5 533 000 5 211 000 5 224 000
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1 stilling opphører høst 2021, pga. opphør av spesialpedagogisk hjelp og i tillegg foreslåes 
en reduksjon på 50 % stilling fra 2021 grunnet et lavere barnetall. 
 
Forholdet mellom antall ansatte og barnetallet, avhenger av to forhold. Det er et lovkrav at 
tallet på pedagoger i barnehagen skal beregnes ved å ta det totale barnetallet i barnehagen 
og dele på 14. Resultatet gir hvor mange hele pedagogstillinger barnehagen skal ha. Da 
holdes styrer utenom. 
Det andre forholdet er at det er en minimums bemanningsnorm i barnehagene: Det er 1 
voksen per 3 barn under 3 år og 1 voksen per 6 barn over 3 år. 
Barnetallet i perioden er beregnet slik: Det er anslått at det vil være om lag 12 barn under 3 
år og 18 barn over 3 år. Altså om lag 30 barn og om lag 42 hele plasser. Dette tallet vil 
variere gjennom barnehageåret. 
 
Dette gir en nedgang i bemanningen fra 10,8 stillinger til 9,3 stillinger. Da ligger vi over den 
anbefalte bemanningsnorm med 50 % stilling. 
 
 

 
 
Reduksjonen på 100 % assistentstilling fra høst 2021 ligger inne i konsekvensjustert 
budsjett, da det ikke regnes som tiltak. Det er opphør av tilbud da det aktuelle barnet går 
over i skolen. 
Konsekvensene for kvaliteten i barnehagen vil ikke reduseres av denne reduksjonen, men 
forutsetningen er at barnetallet ikke blir høyere enn det som ligger i beregningen. Det gjelder 
også fordelingen mellom barn over og under 3 år. 
 
 
Barnehage – reduksjon 2 
2020 reduseres assistentstillingene i barnehagen med 50 %. Fram til høst 2022 tas 
reduksjonen på vikar. Fra 2022 av legges reduksjonen inn i fast lønn. Korrigering av vikar 
sykelønn. Reduksjonen gjelder fra januar 2020. 
 

 

 
Utfordringer: 
Innenfor oppvekst har vi løpende utfordringer med rekruttering i alle ledd. Det være seg 

lærere som barnehagelærere og innenfor ledelsesnivået. I inneværende år har vi 100 % 

utdannet personale i skolen og 3 av 4 pedagoger i barnehagen har formelt godkjent 

utdanning og den fjerde barnehagelæreren er under utdanning. Dette er en svært gledelig 

situasjon.  

Kompetanse er det andre viktige området innenfor oppvekst. Det gjelder både 

videreutdanning og etterutdanning av personale i skole og barnehage. Innenfor 

videreutdanning har vi i dag svært gode statlige ordninger som vi benytter oss av i stor grad, 

særlig innenfor skole. I skolen har vi mellom 3 til 6 lærere ute i videreutdanning, samtidig 

som vi har full lærerdekning! Denne ordningen går frem til 2025. 

Etterutdanning innenfor skole og barnehage er endret fra høst 2018 av. Da skal all 

etterutdanning av personalet i skolen og barnehagen skje på arbeidsplassen. Det betyr at 
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hele personalet får samme etterutdanning og målet er å heve kvaliteten i skolen og i 

barnehagen. Det gjøres best ved at alle får ta del i kompetansehevingen. I den forbindelse er 

RSK Øst-Finnmark opprettet. Vi har en avtale med høgskolen i Innlandet for 

kompetansehevingen i skolen og i barnehagen. Avtalen går frem til 2023. 

 

Konsekvenser 

De reduksjoner som er lagt inn, 180 % stillingsreduksjon på lærer og 30 % på assistent, gir 

totalt 13,25 lærerstillinger fra høst 2020 og i hele økonomiplanperioden. Under forutsetning 

av at det ikke blir økning i spesialundervisningen utover det vi vet i dag og ikke økning i 

behovet for ekstra norskopplæring for minoritetsspråklige, vil konsekvensene for skolens 

elever være innenfor det akseptable. Det medfører imidlertid en annen organisering i klasser 

og grupper enn det skolen har i dag. 

Det ligger noen forutsetninger inne for at de ansatte ikke skal komme i overtallighet. Hvert år 

fremover må 4 til 5 ansatte ut i videreutdanning og at skolen dekker videregående skole sitt 

behov for lærere og assistent i Berlevåg i perioden. 

Den reduksjon som er lagt inn for barnehage, en reduksjon på 50 % stilling, er også 

gjennomførbar under de samme forutsetninger som er for skole. Den neste reduksjonen på 

ytterligere 50 % assistentstilling ved barnehagen fra 01.01.2020, vil medføre at barnehagen 

er helt nede på grunnbemanningen i forhold til barnetall og antall ansatte. Tiltaket gjør at 

barnehagen ikke kan ta inn vikar når ansatt er på utdanning og bemanningen reduseres fra 

9,3 til 8,8 for de to siste årene i økonomiplanperioden. 

De foreslåtte reduksjonene innenfor oppvekst er rangert slik: 

1. Generell reduksjon driftsposter. 2. Økning betaling SFO 3. Barnehage - 50 % stilling. 4. 

Skole - 100 % Lærerstilling og 30 % assistent.  5. Gjeninnføre elevkontingent i kulturskolen. 

6. Oppvekstsjefstilling vakant. 7. Stillingsreduksjon SFO. 8. 80 % lærerstilling.  9. 

Stillingsreduksjon barnehage - 50 % assistent/vikar. 

 

Andre utfordringer 

Oppvekst merker at barnetallet og elevtallet går ned både i barnehage og i skolen. Det gjør 

seg også utslag i kulturskolen, som de siste årene har hatt få elever i forhold til ressursene 

de er tildelt. Det er da fornuftig å se på andre måter å organisere kulturskolen på. Da ligger 

det i kortene å integrere kulturskolen inn under grunnskolen. Det gjøres enklest ved at 

ledelsen av kulturskolen legges til rektor og at personalet i kulturskolen er ansatte i skolen 

pluss instruktører utenom skole, for å gi et bredere kulturskoletilbud enn i dag.  Denne 

modellen eller lignende modell burde kunne utredes i løpet av vår 2020, slik at endringene er 

klar til oppstart høst 2020. 
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8.5 BARNEVERN: 
 
Berlevåg og Båtsfjord barnevernstjeneste ble en interkommunal barnevernstjeneste i 2010, 
med Berlevåg som vertskommune. 
 
Berlevåg og Båtsfjord barnevernstjeneste arbeider for tverrfaglig samarbeid både med 
helseenheten og andre instanser, til det beste for brukerne. Barnevernstjenesten vil at 
Berlevåg og Båtsfjord skal være et trygt og godt sted for alle å vokse opp. 
 
Barnevernstjenesten arbeider etter prinsippet tidlig innsats og forebygging, der målet er å få 
de rette tjenestene tidlig inn i saker. 
 
 
Status: 
Barnevernstjenesten arbeider mye med forebyggende arbeid. Tiltakskonsulent arbeider 
direkte opp mot hjemmene, og setter inn tidlig tiltak. Ved tidlig bistand, råd og veiledning kan 
større omsorgstiltak på et senere tidspunkt unngås. 
 
Barnevernstjenesten tilbyr også både foreldresamtaler og barnesamtaler. En slik samtale er 
ment for å avdekke eventuelle behov for bistand i større eller mindre omfang både overfor 
foreldre og barn. Tjenesten kan igangsette tiltak etter behov. Samtalene er et lavterskeltilbud 
til Berlevåg og Båtsfjords befolkning. 
 
Fra 01.01.19 ble alle barnevernstjenester pålagt å ha vakt utover ordinær arbeidstid. Dette 
betyr ekstra kostnader for begge kommunene.  
 
 
Driftsramme: 

 
 
Rammen fordelt på hovedarter: 

 
 
Barnevern har lagt inn følgende tiltak: 
 
Posten for konsulenthonorar er redusert med kr 25 000 hvert år i planperioden: 

 

Regnskap Oppr.budsj.
Barnevern 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 5 960 000 5 785 000 5 838 000 6 180 000 6 240 000 6 301 000
Sum inntekter -2 508 000 -2 810 000 -3 173 000 -2 867 000 -2 867 000 -2 867 000
Netto utgift 3 452 000 2 975 000 2 665 000 3 313 000 3 373 000 3 434 000

Budsjett i planperioden

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Barnevern 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lønn og sosiale utgifter 3 629 000 4 455 000 4 463 000 4 805 000 4 865 000 4 926 000

Kjøp  inng tjeneste prod 2 077 000 1 010 000 1 055 000 1 055 000 1 055 000 1 055 000

Kjøp erstatter tjprod 117 000 156 000 156 000 156 000 156 000 156 000

Overføringer 137 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000

Finansutgifter 0 0 0 0 0 0

Brukerbetalinger 0 0 0 0 0 0

Refusjoner -2 508 000 -2 810 000 -3 173 000 -2 867 000 -2 867 000 -2 867 000

Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0

Finansinntekter 0 0 0 0 0 0
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Det er per i dag to ledige stillinger i barnevernet. Stillingene har vært lyst ut flere gangen uten 
at det har blitt tilsatt noen. Rådmannen ser at det kan være vanskelig å få ansatt noen i 
begge stillingene i nærmeste fremtid og setter derfor den ene stillingen vakant 1. halvår i 
2020.  
 

 
 
 

 
 
 
Administrasjonen jobber for å innføre en felles vaktordning med Tana/Nesseby. Dette vil 
kunne gi en ytterligere reduksjon på opptil kr. 250 000, men foreløpig ønsker Nesseby å 
starte med et prøveprosjekt for sommerhalvåret. Vi legger derfor inn en reduksjon på kr. 
125 000.  

 
 
Utfordringer 
Barnevernstjenesten opplever utfordringer med å få på plass adekvate hjelpetiltak i familiene 
på et tidlig tidspunkt for å gi bedre hjelp og støtte til barn, unge og familier som trenger det. 
En av de viktigste utfordringene er å tenke helhetlig og samordne instansene på tvers av 
fagområder, samt benytte seg av kompetansen som finnes i kommunen. 
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8.6 HELSE OG OMSORG:  
 
Administrasjon: 

 Helse og omsorgssjef 100% stilling 

 Kontorleder 50% stilling 

 sekretær 50% stilling 
  
Primærhelsetjenesten: 
 
Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten: 

 Fysioterapi 2x60 % stilling driftstilskudd + tilskudd for kommunale oppgaver 

 Helsesykepleier 100 % stilling 

 Jordmor 12 % stilling 

 Legetjenesten - kommuneoverlege 100 % stilling, 2 kommuneleger i 100 % stilling, 
helsesekretær 100 % stilling og laboratoriet 86% stilling 

Stabile og gode tjenester med lite ventetid for behandling. 
  
Pleie og omsorg/PLO 
 
Følgende ansvarsområder ligger under tjenesten: 
 
Sykeavdeling og skjermet enhet 

 8 langtidsplasser 

 Skjermet enhet – 5 plasser 

 Korttidsplasser (rehabilitering og avlastning) 

 1 sykestueplass for øyeblikkelig hjelp – 0,8 seng og 0,2 KAD seng (kommunalt akutt 

døgnopphold for somatikk og lettere moderate psykiske helseproblemer og/eller 

rusmiddelproblemer, ofte også i kombinasjon med somatisk sykdom/plager). 

Hjemmetjenesten 

 Rus og psykiatritjenesten - Psykiatrisk sykepleier 100 % stilling, Sosionom 100 % 
stilling 

 Kjøkken og skolekantine - Kjøkkensjef 100 % stilling, kokk 100 % stilling, assistent 75 
% stilling 

 Aktivitør – 50 % stilling 
 
PLO ledes av avdelingsleder i 100 % stilling. Kontorleder og sekretær bistår med merkantile 
oppgaver, samt turnus, innleie av vikarer osv. Tjenesten har 27 ansatte fordelt på 17 årsverk 
på institusjon og 10 årsverk i hjemmetjenesten. 
 
Utvikling i retning flere og mer krevende brukere, særskilt med sykdommen demens. 
 
 
 
Status i forhold til vedtatt planverk/handlingsplaner for resultatenheten og andre 
politiske vedtak som omfatter enheten: 
 
Hjemmetjenesten fikk midler til innkjøp av bil i budsjettåret. Dette ble vår første el-bil. 

 
 
Målsettinger og premisser: 
 
HELSE OG OMSORG 
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Mål: Trygghet-valgmuligheter-mestring 
Arbeidet med ny helse og omsorgsplan er i sluttfasen av arbeidet. 
 
PRIMÆRHELSETJENESTEN 
Berlevåg kommune skal sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor og oppholder seg i 
kommunen. Vi ivaretar akutt sykdom med lege og sykepleier på vakt 24/7. Det leveres 
tjenester til hele befolkningen/alle aldersgrupper med akseptabel ventetid til 
behandling/konsultasjon. 
 
Legetjenesten er nå stabil. Dette gir oss et enda bedre utgangspunkt for å se på mer effektiv 
drift på kostnad driftsmidler og mulig merinntekter. 
 
PLEIE OG OMSORG/PLO 
Pleie og omsorg skal tilby tjenester av god kvalitet som igjen bidrar til gode levevilkår. 
Befolkningen og de som kan tenke seg å bosette seg i Berlevåg kan føle seg sikker at de får 
de helsetjenestene de etter loven har krav på, og at de blir utført av kvalifisert personell. 
Slik det ser ut i arbeidet med ny helse og omsorgsplan er det noen områder som peker seg 
ut som mål å arbeide videre med og i tråd med målkartet - som følger: 

 Rehabilitering/hverdagsmestring 

 Styrke hjemmetjenesten 

 Demens 

 Dagaktivitetstilbud 

 Velferdsteknologi 

 Skolehelsetjeneste 

 Mulighetsstudie - nye Berlevåg helsesenter  
 

Resultatenheten Helse og omsorg vil i planperioden ha som mål å effektivisere/bruke våre 
ressurser på en best mulig måte målt opp mot tjenestekvalitet og økonomi. Her vil styrking av 
hjemmetjenesten og bruk av ny teknologi på sikt spille en viktig rolle. 
 
Ny turnus under arbeid med fokus på kvalitet og bedre ressursutnyttelse. 
 
 
 
Driftsrammer: 
 

 
 
 

 
 
 
 
Rammen for primærhelsetjenesten fordelt på hovedarter: 

Regnskap Oppr.budsj.
Primærhelsetjenesten 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 10 382 000 8 363 000 8 923 000 9 037 000 9 155 000 9 274 000
Sum inntekter -2 476 000 -1 417 000 -1 567 000 -1 517 000 -1 517 000 -1 517 000
Netto utgift 7 906 000 6 946 000 7 356 000 7 520 000 7 638 000 7 757 000

Budsjett i planperioden

Regnskap Oppr.budsj.
Pleie og omsorg 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 35 079 000 34 030 000 37 287 000 35 117 000 35 499 000 35 888 000
Sum inntekter -10 980 000 -9 838 000 -10 029 000 -10 059 000 -10 059 000 -10 059 000
Netto utgift 24 099 000 24 192 000 27 258 000 25 058 000 25 440 000 25 829 000

Budsjett i planperioden
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Rammen for pleie og omsorg fordelt på hovedarter: 

 
 
 
 
Helse og omsorg har lagt inn følgende innsparingstiltak: 
 

 
 
Primærhelsetjenesten: 
Ny legeordning gir økte kostnader på fast lønn, men samtidig reduksjon i utgifter vikarleger. 
Det er lagt inn økning på kr 100 000 brukerbetalinger basert på erfaringstall. 
 
Turnuslege/LIS1 finansieres med ordinær lønn fra kommunen fratrukket tilskudd vi får fra 
staten; som gir en merkostnad på lønn. 
 
Som følge av ny legeturnus skal behovet for innleie av vikarlege være redusert. 
 
Psykolog og ergoterapitjeneste er lovpålagt fra 2020 og lagt inn med et startbeløp som gir 
merkostnader. Her er vi i dialog med nabokommuner for samarbeidsløsninger. 
 
En psykologstilling som vi tenker oss, med en begrenset stillingsressurs vil ha en kostnad på 
ca. kr 300 000. Etter formannskapsmøtet den 28.10.19 er det lagt inn som tiltak på kr 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Primærhelsetjenesten 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lønn og sosiale utgifter 7 391 000 6 212 000 7 110 000 7 224 000 7 342 000 7 461 000

Kjøp  inng tjeneste prod 1 594 000 723 000 723 000 723 000 723 000 723 000

Kjøp erstatter tjprod 1 115 000 1 367 000 1 029 000 1 029 000 1 029 000 1 029 000

Overføringer 211 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000

Finansutgifter 70 000 0 0 0 0 0

Brukerbetalinger -457 000 -382 000 -482 000 -482 000 -482 000 -482 000

Refusjoner -1 917 000 -1 035 000 -1 035 000 -1 035 000 -1 035 000 -1 035 000

Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0

Finansinntekter -102 000 0 -50 000 0 0 0

Sum 7 906 000 6 946 000 7 356 000 7 520 000 7 638 000 7 757 000

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Pleie og omsorg 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lønn og sosiale utgifter 24 004 000 24 739 000 26 454 000 26 015 000 26 397 000 26 786 000

Kjøp  inng tjeneste prod 4 726 000 3 089 000 2 846 000 2 915 000 2 915 000 2 915 000

Kjøp erstatter tjprod 5 694 000 5 646 000 7 431 000 5 631 000 5 631 000 5 631 000

Overføringer 613 000 556 000 556 000 556 000 556 000 556 000

Finansutgifter 42 000 0 0 0 0 0

Brukerbetalinger -4 234 000 -3 266 000 -3 439 000 -3 466 000 -3 466 000 -3 466 000

Refusjoner -6 497 000 -6 497 000 -6 515 000 -6 518 000 -6 518 000 -6 518 000

Overføringsinntekter -159 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

Finansinntekter -89 000 0 0 0 0 0

Sum 24 099 000 24 192 000 27 258 000 25 057 000 25 440 000 25 829 000
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100 000. Kr 50 000 blir finansiert ved bruk av det øremerkede tilskuddet kommunen fikk i 
2017.  
 

 
 

 
 
  
Pleie og omsorg: 
Det er lagt inn følgende tiltak på pleie og omsorg 
 
Ekstra nattevakt på skjermet enhet er lagt inn ut fra behov som har utviklet seg over tid og gir 
merkostnader. En nattevakt tilsvarer 187% stilling. 
 

 
 
Det er lagt frem i nasjonalbudsjettet at innslagspunktet for refusjon økes med 50 000 pr 
bruker, i tillegg til lønnsøkning. I tillegg vil vi i 2020 ha en mindre ressurskrevende bruker. 
Dette medfører en reduksjon i inntekter ressurskrevende brukere på ca. 200 000.   
 
I tillegg faller en av brukerne ut av ordningen neste år som følge av at brukeren når øvre 

aldersgrense i år. Kommunen fikk refundert kr 526 000 i 2018 på denne brukeren. Denne 

refusjonen forsvinner i 2020. 

Summen av punktene over gir en reduksjon i refusjon ressurskrevende brukere på kr 

726 000. 

Erfaringstall fra tidligere års regnskap viser at posten for egenbetaling i institusjon kan økes. 

Posten økes med kr 200 000 fra 2020. Dersom pasienttallet reduseres må posten også 

reduseres.  

 

 

 
Kjøp av nødvendig tjeneste fra privat byrå for en institusjonsplass gir oss betydelige 
merkostnader (4,3 million) som vil være utfordrende for budsjett 2020 og sannsynlig videre. 
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50% stilling holdes vakant i 2020 som et innsparingstiltak. Dersom forutsetningene for denne 
stillingen endres i 2020, må det fremmes sak til kommunestyret for å få midler. 
 
 
Generelle kommentarer: 
Velferdsteknologi: En arbeidsgruppe er i gang prosjekt velferdsteknologi og er med i et 
nettverk ledet av Alta kommune. Her har vi i år fått innvilget et beløp på kr 50 000 fra 
Fylkesmannen. Det er i nettverket kommet til en klar forståelse av at et slikt prosjekt ikke kan 
gjennomføres uten å sette av stillingsressurs. Noen kommuner i nettverket har satt av 
stillingsressurs til dette arbeidet, mens noen, som vi, bruker ansatte til denne oppgaven på 
toppen av 100 % stilling. Velferdsteknologi er lovpålagt å være i gang med innen 2020. Vi ser 
for oss en stillingsressurs til en kostnad på 250 000 som det søkes skjønnsmidler til. 
 
Det signaliseres i denne forbindelse at en modernisering av Telenors infrastruktur i 
kommunen vil bety utskifting av trygghetsalarmer til ny teknologi. Dette ønsker vi å se i 
sammenheng med en velferdsteknologiplattform som vil ivareta trygghetsalarmer og flere 
tjenester på denne plattformen. Det er pr i dag vanskelig å estimere en kostnad, noe vi må 
komme tilbake til.  
 
 
Utfordringer: 
Rekruttere og beholde leger og sykepleiere spesielt, men også annet personell er og vil være 
utfordrende i årene fremover. Selv om vi er rimelig fornøyd med dagens situasjon snur ting 
fort, så det er viktig å være i forkant. 
 
Pasienter med diagnosen demens er økende og legger beslag på store ressurser. 
 
Resultatenheten vokser i antall brukere og mer krevende brukere samtidig som 
driftsbudsjettet de siste år har måttet reduseres. Det er viktig videre å arbeide fram et 
budsjett som er mere realistisk opp mot behovet. For eksempel vil det ved døgnkontinuerlig 
drift 24/7 hele året være nødvendig med et budsjett som tar noe høyde for behovet for 
vikarbruk i perioder med ekstra høyt belegg og svært syke pasienter der fastvakt 1-1 
forekommer. Ferieavvikling og annet fravær må dekkes opp for å opprettholde forsvarlig drift, 
selv om vi så langt vi klarer forsøker å dekke opp innenfor egne ressurser. 
 
Styrke hjemmetjenesten slik at flere kan bo hjemme lengst mulig, som kan minske behovet 
for plass på institusjon. 
 
 
 

8.7 KOMMUNAL ANDEL NAV: 
NAV Berlevåg har to ansatte, en statlig og en kommunal. Kontoret har tidligere fått redusert 
med en stilling, da NAV leder valgte å si opp. Dette er en betydelig reduksjon av kontorets 
ressurser, noe som gjør kontoret sårbar ved vakanser, sykemeldinger og permisjoner. 
Ledelsen av kontoret er todelt, hvor den statlige delen ligger i NAV Båtsfjord og den 
kommunale fortsatt er i Berlevåg. 
 
 
Status: 
NAV Berlevåg har fortsatt den gode utviklingen inneværende år. Vi har fortsatt jobben i 

forhold til vår målsettingen om å få flest mulig i arbeid eller aktivitet, noe som også gjelder 

våre brukere som mottar økonomisk bistand til livsopphold. Aktivitetskravet til mange av våre 

brukere har høy prioritet og da spesielt unge under 30 år. Dette betyr at mange brukere er i 
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en eller annen form for aktivitet knyttet til den statlige delen i NAV eller i jobb. Alle som 

mottar sosialhjelp i Berlevåg kommune får en intensiv individuell oppfølging fra NAV. 

Imidlertid har NAV noen brukere som har fått langtidsvedtak sosialhjelp til livsopphold. NAV 

arbeider med andre tilbud til denne gruppen, hvor vi det siste året har lyktes med dette for en 

del av brukerne.  

 

Målsettinger og satsingsområder: 
NAV Berlevåg har som målsetting å prøve å holde den gode oppfølgingen av våre brukere 
mot arbeid og aktivitet og da også markedsarbeidet, selv med mindre ressurser i kontoret. I 
dette ligger en tettere oppfølging av alle brukere, dette i et forebyggende perspektiv. 
 
NAV Berlevåg har også et sterkt fokus på informasjon/opplæring av brukerne til å benytte 
NAV sine elektroniske løsninger, som nav.no og kontakttelefonen. NAV har også nå tatt i 
bruk digital aktivitetsplan for alle brukere med oppfølging. 
 
Driftsrammer: 

 
 
 
Rammen fordelt på hovedarter: 

 
 
NAV Berlevåg har ikke hatt noen spesiell økning i de sosiale utgiftene sammenlignet med i 
fjor. Gjennom intensivering av oppfølgingsarbeidet ved krav til arbeid eller annen aktivitet har 
vi i løpet av året klart å redusere denne utgiften noe. 
 
NAV fortsetter dette arbeidet og har som mål å kunne redusere utgiftene for 2020 og 2021 
for å nå ønsket mål. Vilkårsbestemmelsen i Lov om sosiale tjenester praktiseres fortsatt 
strengt. 
 
NAV er fortsatt inne i en omfattende omorganisering/regionalisering og endring på 
landsbasis, hvor NAV Finnmark og NAV Troms er slått sammen 01.01.2019. Videre arbeidet 
i omorganiseringen vil nå gjelde NAV kontorene lokalt. Dette er usikkert om dette kan påvirke 
kommunens budsjett i 2020. Per nå er det vanskelig å se om dette vil påvirke kommunens 
sosialbudsjett i større grad. Utviklingen følges tett opp. 
 

Regnskap Oppr.budsj.
NAV 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 2 236 000 2 062 000 1 878 000 1 888 000 1 899 000 1 910 000
Sum inntekter -411 000 -139 000 -139 000 -139 000 -139 000 -139 000
Netto utgift 1 825 000 1 923 000 1 739 000 1 749 000 1 760 000 1 771 000

Budsjett i planperioden

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

NAV 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lønn og sosiale utgifter 719 000 820 000 776 000 786 000 797 000 808 000

Kjøp  inng tjeneste prod 218 000 75 000 65 000 65 000 65 000 65 000

Kjøp erstatter tjprod 182 000 186 000 161 000 161 000 161 000 161 000

Overføringer 1 100 000 881 000 826 000 826 000 826 000 826 000

Finansutgifter 17 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Brukerbetalinger -128 000 0 0 0 0 0

Refusjoner -242 000 -114 000 -114 000 -114 000 -114 000 -114 000

Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0

Finansinntekter -40 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000

Sum 1 825 000 1 923 000 1 739 000 1 749 000 1 760 000 1 771 000
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NAV har gått gjennom budsjettet og kuttet påkrevde 10 %. For å få dette til å gå opp har det 
også blitt kuttet 55 000 i sosial bistand. Dette kuttet kan bli vanskelig å gjennomføre, og 
vurderes fortløpende. 
 

 
 
 
Utfordringer: 
NAV Berlevåg har fått en reduksjon i bemanningen fra tre til to ansatte, noe som er en 
betydelig reduksjoner av kontorets ressurser. Dette kan gi utfordringer ved vakanser, 
sykemeldinger og permisjoner. 
 
 
 
 

8.8 TEKNISK ENHET DRIFT: 
 
Teknisk drift består av 13 årsverk som er fordelt på 4 i administrasjonen, 5 driftsoperatører 
og 4 renholdere. 
 
Enheten driver tjenesteproduksjon for kommunale enheter slik som drift, renhold og 
vedlikehold av kommunale bygninger, anlegg og utleieboliger. 
 
Tjenester for innbyggere er plan, byggesaksbehandling, oppmåling, beredskap, renovasjon, 
feiing, vann og avløp og kommunale veier. 
 
I tillegg har kommunens nærings- og utviklingsarbeid blitt tillagt teknisk drift. 
Under beredskap ligger brannvesenet. Brannvesenet består av brannsjef og 16 
deltidsstillinger fordelt på 4 utrykningsledere og 12 brannkonstabler. 
 
 
Status: 
Status for prosjekter i 2019: 
 
- Berlevåg flerbrukshus: Prosjektet er godt i gang og skulle vært ferdigstilt ved utgangen av 
2019. Grunnet forsinkelser, blant annet med grunnarbeidet, forskyves ferdigstillelsen til 
sommeren 2020. 
Det ble søkt om kulturmidler til ungdomsklubben og spillemidler til basseng, 
styrketreningsrom, sosialt rom og lager. Vi har fått tilsagn på kr 997 000 for ungdomsklubben 
og deltilsagn på kr 6 000 000 i spillemidler for resten av bygget. Det er mulig å få totalt kr 
18 125 000 i spillemidler. Søknaden må derfor gjentas påfølgende søknadsrunde for å søke 
om det resterende beløpet. 
 
- Vann og avløp:  
Berlevåg: Det har i løpet av 2018 og 2019 blitt skiftet rør fra Parkplassen - Granbakken og 
Granbakken - Stensbakken. Berørte gater vil bli asfaltert i løpet av 2020. 
Kongsfjord: Eksisterende nett fra krysset Berlevåggata/Fiskeværsveien til Framnes var 
planlagt lagt om og det skulle etableres nye vann- og spillvannsledninger med tilhørende 
kummer, en ny pumpestasjon og en ny slamavskiller. Veien skulle legges om iht. vedtatt 
reguleringsplan. Prosjektet er ferdig prosjektert og ble betydelig dyrere enn budsjettert. 
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Prosjektet ble derfor vedtatt utsatt og er innarbeidet i budsjettprosessen høsten 2019 med 
noen reduksjoner og ligger inne som forslag i investeringsbudsjettet for 2020. 
 
Vannverk Berlevåg: Vi har lenge slitt med at vannverket er utdatert. Dette merkes spesielt på 
bygningsmassen og komponentene på vannverket. Det ble derfor satt i gang et forprosjekt 
som omhandler etablering av et nytt vannverk. Forprosjektet ble ferdigstilt i 2019 og nytt 
vannverk er lagt inn som forslag i investeringsbudsjettet for 2020. 
 
- Utebod barnehagen: Barnehagen har behov for en utebod til å lagre sykler og diverse 
utstyr. Prosjektet ble ikke ferdigstilt i 2019, men vil bli ferdig i løpet av 2020 da vi har kjøpt inn 
nødvendig materiell til prosjektet. 
 
- Berlevåg kunstgressbane: Kunstgresset skulle rehabiliteres og det skulle etableres 
lysanlegg på Berlevåg kunstgressbane. Det ble søkt Samfunnsløftet (tilskuddsordningen til 
Sparebanken Nord-Norge) om tilskudd og kommunen fikk innvilget kr 1 000 000 til prosjektet. 
Det ble søkt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning på prosjektet og kommunen fikk det 
godkjent. Det er mulig å få kr 1 875 000 i spillemidler på prosjektet. Det ble søkt om 
spillemidler i januar 2019 på prosjektet, men det ble ikke tildelt midler i fjor. Søknaden må 
derfor gjentas påfølgende søknadsrunde januar 2020. 
 
Prosjektet var ute på anbud i juni og planlagt oppstart på anleggsarbeid var høsten 2019. Det 
ble ikke oppstart som planlagt og prosjektet må derfor forskyves til 2020. 
 
- Utskifte av gatelys: Det var planlagt utskifting av gatelys fra W. Grundts gate 4 og til broa. I 
tillegg skulle det etableres fire nye lyspunkt på veien ned til Veines. Kostnaden er beregnet 
til kr 625 000 inkl. mva. Det ble søkt om trafikksikkerhetsmidler til prosjektet og vi fikk tilsagn 
på kr 150 000. Prosjektet ble lagt ut på Doffin i slutten av 2. tertial, men grunnet sein oppstart 
må gravearbeidet forskyves til 2020. Lyspunktene ned til Veines ble etablert på slutten av 
2019. 
 
- Rehabilitering av tak – Helsesenter: Helsesenteret har vært plaget med vanninntrenging 
over tid og det ble derfor hentet inn bistand fra sivilingeniør fra firmaet BTEK DA i 2018. De 
utarbeidet en rapport og på bakgrunn av den ble prosjektet med skifte av taktekke lagt ut på 
anbud. Entreprenøren som skulle utføre prosjektet startet ikke opp iht. avtalen og vi måtte 
derfor legge det ut på nytt i 2019. Kontrakten er tildelt Berlevåg Bygg og hadde oppstart i 
september. Dersom prosjektet ikke blir ferdigstilt i løpet av 2019, må resterende tas i 2020. 
 
- Dialyse: Det ble i løpet av 2019 vedtatt at det skulle etableres et dialysetilbud i Berlevåg i 
samarbeid med Finnmarkssykehuset. Det ble derfor gjort en ombygging av lokaler på 
helsesenteret for å kunne tilby dette. Prosjektet ble ferdigstilt i 2019. 
 
 
Målsettinger og satsingsområder: 
Teknisk enhet har som mål i planperioden å effektivisere driften og øke kvaliteten på våre 
tjenester. For å effektivisere driften skal det tas i bruk flere digitale verktøy og 
arbeidsoppgaver skal standardiseres. For å heve kvaliteten på våre tjenester vil det i 
planperioden være fokus på kompetanseheving, erfaringsutveksling og etablering av rutiner 
og prosedyrer. 
 
 
 
For 2020 er det satt følgende mål: 
 

 etablere digitalt vedlikeholdsprogram for alle kommunale bygg, samt 
kompetanseheving på bruk av programvaren. 



12/19 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 - 19/00407-5 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 : Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020

 - Økonomiplan 2020-2023 for Berlevåg kommune -   

56 
 

 utarbeide kompetanseplan for ansatte i enheten. 

 utarbeide rutiner for rullering og revidering av planverk, samt prosedyrer for 
planprosesser. 

 ferdigsstille kommuneplanens samfunnsdel og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
for kommunen. 

 
 
 
Driftsrammer: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskap Oppr.budsj.
Teknisk administrasjon 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 6 994 000 5 824 000 5 621 000 5 819 000 5 900 000 5 982 000
Sum inntekter -1 001 000 -145 000 -325 000 -325 000 -325 000 -325 000
Netto utgift 5 993 000 5 679 000 5 296 000 5 494 000 5 575 000 5 657 000

Regnskap Oppr.budsj.
Beredskap 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 1 646 000 1 644 000 1 698 000 1 578 000 1 578 000 1 578 000
Sum inntekter -206 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Netto utgift 1 440 000 1 544 000 1 598 000 1 478 000 1 478 000 1 478 000

Regnskap Oppr.budsj.
Vann/avløp/renovasjon 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 6 997 000 4 661 000 5 094 000 5 114 000 4 844 000 4 935 000
Sum inntekter -11 630 000 -9 137 000 -9 248 000 -9 816 000 -10 047 000 -10 239 000
Netto utgift -4 633 000 -4 476 000 -4 154 000 -4 702 000 -5 203 000 -5 304 000

Regnskap Oppr.budsj.
Kommunale bygg 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 12 995 000 4 403 000 4 742 000 5 206 000 5 206 000 5 206 000
Sum inntekter -9 083 000 -1 586 000 -1 728 000 -2 113 000 -2 113 000 -2 113 000
Netto utgift 3 912 000 2 817 000 3 014 000 3 093 000 3 093 000 3 093 000

Regnskap Oppr.budsj.
Veger/gatelys 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 4 162 000 4 294 000 3 454 000 3 804 000 4 094 000 4 094 000
Sum inntekter -1 049 000 -816 000 -816 000 -816 000 -816 000 -816 000
Netto utgift 3 113 000 3 478 000 2 638 000 2 988 000 3 278 000 3 278 000

Budsjett i planperioden

Budsjett i planperioden

Budsjett i planperioden

Budsjett i planperioden

Budsjett i planperioden

Regnskap Oppr.budsj.
Næring og utvikling 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum utgifter 4 850 000 2 530 000 2 503 000 2 063 000 2 073 000 2 084 000
Sum inntekter -3 931 000 -1 731 000 -1 731 000 -1 731 000 -1 731 000 -1 731 000
Netto utgift 919 000 799 000 772 000 332 000 342 000 353 000

Budsjett i planperioden
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Rammen fordelt på hovedarter: 

 
 
Det er lagt inn reduksjon på teknisk administrasjon og næring og utvikling på til sammen kr 
55 000. 
 
Det er lagt inn økning på salgsinntektene på byggesaksbehandling og utleie av kommunale 
utleieboliger på til sammen kr 110 000. Om vi klarer å nå målet avhenger av antall 
byggesaker og om vi har alle boligene utleid i perioden. 
 
Det er lagt inn salgsinntekt på utleie av lokaler til dialyse og tannklinikken på til sammen kr 
350 000 for 2020. 
 
Drift av fleraktivitetsbygget ved idrettshallen må reguleres inn i budsjettet i løpet av driftsåret. 
Beredskap har fått en økning i driftsrammen da brukerbetaling pr innbygger til 110 sentralen 
har økt og poster som tidligere ikke har vært budsjettert er ført opp iht. regnskapet. Totalt en 
økning på kr 109 000. 
 
Det er lagt inn følgende tiltak på teknisk: 
 
Reduksjon 100 % stilling: 
Det legges inn forslag på å la en stilling stå vakant i den tekniske administrasjonen. Stillingen 
har stått vakant i 2018 og 2019 grunnet innsparinger, og det har ført til ytterligere 
arbeidsbelastning på resterende stillinger administrativt. Aktiviteten på teknisk avdeling har 
ikke blitt redusert i perioden, men har økt betraktelig. Stillingen bør tas opp til vurdering igjen 
i budsjettprosessen høsten 2020. 
 

 
 
Foreldrepermisjon innsparingstiltak: 
En av driftsoperatørene skal ut i foreldrepermisjon i mars og det legges inn forslag om å ikke 
ta inn vikar i perioden. Det vil føre til at vi får redusert bemanning i den perioden hvor vi har 
brukt og hatt mest snømåking, månedene mars-april, og det kan føre til at vi ikke vil kunne 
klare å levere samme kvalitet på tjenesten i perioden og det vil bli økt belastning på 
resterende personale. 
 

 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Teknisk enhet drift 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lønn og sosiale utgifter 8 353 000 7 871 000 7 398 000 7 626 000 7 737 000 7 850 000

Kjøp  inng tjeneste prod 11 079 000 9 564 000 8 853 000 9 323 000 9 613 000 9 613 000

Kjøp erstatter tjprod 3 381 000 3 214 000 3 618 000 3 048 000 2 758 000 2 758 000

Overføringer 2 935 000 2 768 000 2 768 000 2 768 000 2 768 000 2 768 000

Finansutgifter 11 831 000 278 000 278 000 278 000 278 000 348 000

Brukerbetalinger -9 803 000 -10 202 000 -10 789 000 -11 265 000 -11 816 000 -12 221 000

Refusjoner -4 494 000 -1 842 000 -1 842 000 -1 842 000 -1 842 000 -1 842 000

Overføringsinntekter -104 000 0 0 0 0 0

Finansinntekter -12 027 000 -1 613 000 -1 651 000 -1 935 000 -1 615 000 -1 402 000

Sum 11 151 000 10 038 000 8 633 000 8 001 000 7 881 000 7 872 000
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Effektivisering av kontorareal: 
Det leies i dag lokaler til hjemmekontor. Ved effektivisering av kontorarealer kan kontoret 
flyttes til et av administrasjonsbyggene. 
 

 
 
 
Stenge ned samfunnshuset: 
Senke temperaturen på bygget til et minimum og stenge ned all drift av samfunnshuset. 
Dette vil føre til at vi ikke kan tilby kino i lokalene og ungdomsklubben vil stå uten lokaler 
frem til flerbrukshuset ved idrettshallen kan tas i bruk. Dette forslaget må derfor ses i 
sammenheng med kultur: kino og ungdomsklubb. 
 

 
 
 
Reduksjon vedlikehold av veier: 
Reduksjon på vedlikehold av veiene. Ingen asfaltering i krysset i samfunnsgata/vei opp til 
helsesenteret i 2020. 
 

 
 
 
VA beredskap i brøyteavtalen: 
I avtalen vi har på vintervedlikehold av veiene våre ligger det en beredskap i forhold til vann 
og avløp. Denne er prissatt til kr 290 000 og bør belastes selvkostområdene vann og avløp 
og ikke veger og gater slik det er i dag. Det er derfor lagt frem som tiltak å flytte kostnaden til 
vann og avløp. Vann og avløps beredskapen vil da finansieres av gebyrinntekter som økes 
med kr 279 000, dette er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. 
 

 
 
 
I tillegg er det gjort følgende endringer i konsekvensjustert budsjett: 
Det er lagt inn økning på salgsinntekter i forbindelse med byggesaksbehandling, utleie av 
kommunale boliger, utleie av lokaler til dialyse og tannklinikk på totalt kr 462 500 for 2019. 
Videre er det lagt inn økning på utgifter i forbindelse med prisstigning på avtaler og 
budsjettposten beredskap som tidligere ikke har vært budsjettert på totalt kr 169 000.  Det er 
ført inn reduksjon på utgifter i administrasjonen knyttet til reise, kontorrekvisita, kartverk m.m. 
på kr 55 000. 
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RENTER, AVDRAG OG EIENDOMSSKATT: 
 
Reduksjonsfaktoren på boliger utgjør en nedgang i eiendomsskatt, forutsatt samme 
beregningsgrunnlag, på ca. kr. 122 000, mens for fritidsboliger blir det en nedgang i 
eiendomsskatt på ca. kr 85 000, totalt en reduksjon i inntektene på ca. kr 207 000.  
 
Rådmannen anbefaler at eiendomsskatten økes fra 3 promille til 4 promille. Det vil gi en 
økning i inntekten på ca. kr.  220 000 (forutsatt samme grunnlag). 
 

 
 
Kommunen har fått tilsendt en ny avdragsplan fra Byggmester Bengt Andersen på 
bassengprosjektet. Bassengleverandøren får ikke levert noen av varene før i januar 2020. 
Som følge av dette er to av avdragsnotaene flyttet fra 2019 til 2020. Administrasjonen vil 
derfor vente til i mars 2020 med å ta opp lånet. Det vil si at kommunen vil betale kun 1 
avdrag på låneopptaket i 2020. Dette reduseres avdragsbudsjettet med kr 518 000. 
 

 
 
 
Utfordringer: 
Teknisk enhet har et bredt faglig ansvarsområde, men mangler kapasitet til å dekke alle felt. 
Kommunen er derfor avhengig av kjøp av tjenester for å dekke de lovpålagte 
tjenesteområdene. Det er lite ressurser administrativt på teknisk enhet og det fører til 
forsinkelser på oppgaver som skal utføres. Det har vært og er fortsatt høy aktivitet på 
investeringsprosjektene som omfatter teknisk enhet. Det krever ressurser for å følge opp 
prosjektene og det går ut over andre oppgaver som tilhører avdelingen. 
 
Det har vært og er fortsatt stor aktivitet på investeringsdelen som omfatter teknisk enhet. 
Dette krever ressurser administrativt for å følge opp og går ut over andre arbeidsoppgaver. 
Det er fortsatt stort etterslep på vedlikehold av bygninger. Det trengs et betydelig løft på 
vedlikeholdssiden, men uten midler vil dette resultere i at vi til stadighet må utføre korrektivt 
vedlikehold i stedet for forebyggende vedlikehold. Dette blir både mer kostbart og 
vanskeliggjør planleggingen av driftsbudsjettet når flere av de kritiske funksjonene på 
byggene har passert estimert levetid. 
 
Flere bygninger kan bli vurdert stengt i perioder. Det er lite aktivitet på samfunnshuset i 
forhold til den totale bygningsmassen. Skolen og idrettshallen har vært tilgjengelige hele året 
og det bør ses på muligheten for å stenge de i juli måned for å kunne redusere strømutgifter, 
samt utgifter til renhold og vaktmester. 
 
Utvidet kutt i ansatte vil føre til reduksjon i brukertjenestene og vil medføre at vi er nødt til å 
kjøpe inn tjenester fra andre kommuner for å kunne tilby lovpålagte tjenester. Grensesnitt på 
renhold og vaktmestertjenester vil endres slik at brukerne må utføre mer selv. 
 
Brannvesenet i Berlevåg er et deltidsbrannvesen hvor det ikke er en fast vaktordning. Det 
settes vakt ved høytidene jul og påske, men ellers i året er vi svært sårbare. 
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Budsjettforslaget som er beskrevet ovenfor gir følgende økonomisk oversikt drift4: 

 
 

 

                                                           
4 Som følge av endringer i artsammensetning i oversiktene i den nye kommuneloven, så stemmer ikke tallet for 
2018 med faktisk regnskap. Dette skyldes at arter i den nye oversikten er fjernet. 

Økonomisk oversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 
etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Rammetilskudd -63 174 851 -64 843 000 -65 283 000 -64 767 000 -64 814 000 -64 861 000

Inntekts- og formuesskatt -26 464 316 -23 878 000 -25 902 000 -25 902 000 -25 902 000 -25 902 000

Eiendomsskatt -6 795 760 -6 320 000 -7 676 000 -10 376 000 -10 376 000 -10 376 000

Andre skatteinntekter -103 940 0 0 0 0 0

Andre overføringer og tilskudd fra staten -3 870 217 -101 000 -316 000 -101 000 -101 000 -101 000

Overføringer og tilskudd fra andre -24 200 547 -16 926 000 -18 428 000 -16 564 000 -16 578 000 -16 591 000

Brukerbetalinger -5 533 827 -4 571 658 -4 915 000 -4 998 000 -4 998 000 -4 998 000

Salgs- og leieinntekter -10 533 035 -10 693 500 -11 277 000 -11 754 000 -12 305 000 -12 710 000

SUM DRIFTSINNTEKTER -140 676 493 -127 333 158 -133 797 000 -134 462 000 -135 074 000 -135 539 000

Lønnsutgifter 69 907 790 64 004 992 68 280 000 68 416 000 69 320 000 69 924 000

Sosiale utgifter 9 088 829 12 421 835 11 807 000 11 689 000 11 579 000 11 445 000

Kjøp av varer og tjenester 42 353 282 33 740 954 34 657 000 32 848 000 32 765 000 32 840 000

Overføringer og tilskudd til  andre 9 445 794 7 606 500 7 398 000 7 479 000 7 479 000 7 479 000

Avskrivninger 9 224 089 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER 140 019 784 117 774 281 122 142 000 120 432 000 121 143 000 121 688 000

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -656 709 -9 558 877 -11 655 000 -14 030 000 -13 931 000 -13 851 000

Renteinntekter -828 292 -743 000 -1 193 000 -1 193 000 -1 193 000 -1 193 000

Utbytter -1 653 251 -2 100 000 -2 130 000 -2 130 000 -2 130 000 -2 130 000

Gevinster og tap på fin. Omlm. 0 0 0 0 0 0

Renteutgifter 2 627 707 5 049 000 6 319 000 5 819 000 5 434 000 5 202 000

Avdrag på lån 5 414 893 7 869 000 8 377 000 8 895 000 8 895 000 8 895 000

NETTO FINANSUTGIFTER 5 561 057 10 075 000 11 373 000 11 391 000 11 006 000 10 774 000

Motpost avskrivninger -9 224 088 0 0 0 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -4 319 740 516 123 -282 000 -2 639 000 -2 925 000 -3 077 000

Disp. eller dekn av netto driftsresultat

Overføring til  investering 500 000 -1 170 000 1 236 000 0 0 0

Netto avsetn. ti l  el. bruk av bundne driftsfond 56 136 653 877 -1 508 000 -1 742 000 -1 172 000 -889 000

Netto avsetn. ti l  el. bruk av disp.fond 6 986 962 554 000 4 381 000 4 097 000 3 966 000

Dekning av tidligere års merforbruk 0

SUM DISP. ELLER DEKN AV NETTO DR.RES 7 543 098 -516 123 282 000 2 639 000 2 925 000 3 077 000

Fremført til inndekn. senere år (merforbruk) -5 637 000 0 0 0 0 0
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Bevilgningsoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Rammetilskudd -63 174 851 -64 843 000 -65 283 000 -64 767 000 -64 814 000 -64 861 000

Inntekts- og formuesskatt -26 464 316 -23 878 000 -25 902 000 -25 902 000 -25 902 000 -25 902 000

Eiendomsskatt -6 795 760 -6 320 000 -7 676 000 -10 376 000 -10 376 000 -10 376 000

Andre generelle driftsinntekter -3 974 157 -101 000 -316 000 -101 000 -101 000 -101 000

SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER -100 409 084 -95 142 000 -99 177 000 -101 146 000 -101 193 000 -101 240 000

Sum bevilgninger drift, netto 90 528 286 85 583 123 87 522 000 87 116 000 87 263 000 87 389 000

Avskrivinger 9 224 089 0 0 0 0 0

SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 99 752 375 85 583 123 87 522 000 87 116 000 87 263 000 87 389 000

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -656 709 -9 558 877 -11 655 000 -14 030 000 -13 930 000 -13 851 000

Renteinntekter -828 292 -743 000 -1 193 000 -1 193 000 -1 193 000 -1 193 000

Utbytter -1 653 251 -2 100 000 -2 130 000 -2 130 000 -2 130 000 -2 130 000

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0

Renteutgifter 2 627 707 5 049 000 6 319 000 5 819 000 5 434 000 5 202 000

Avdrag på lån 5 414 893 7 869 000 8 377 000 8 895 000 8 895 000 8 895 000

NETTO FINANSUTGIFTER 5 561 057 10 075 000 11 373 000 11 391 000 11 006 000 10 774 000

Motpost avskrivinger -9 224 088 0 0 0 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT -4 319 740 516 123 -282 000 -2 639 000 -2 924 000 -3 077 000

Overføring til  investering 500 000 0 1 236 000 0 0 0

Netto avsetninger til  eller bruk av bundne fond 56 136 -1 170 000 -1 508 000 -1 742 000 -1 172 000 -889 000

Netto avsetninger til  eller bruk av disposisjonsfond 6 986 962 653 877 554 000 4 381 000 4 096 000 3 966 000

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0

SUM DISP. ELLER DEKNING AV NETTO DR.RES 7 543 098 -516 123 282 000 2 639 000 2 924 000 3 077 000

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 77 442 0 0 0 0 0
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9. Kommunens investeringsbudsjett: 
 
Nye investeringer vil alltid medfører driftskonsekvenser i form av økte rente- og 
avdragsutgifter, og investeringer i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV-utgifter 
(forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsutgifter). 
 

 
 
Fra 2020 er det ikke lov til å bruke av disposisjonsfondet direkte i investeringsbudsjettet. Det 
må brukes i driftsbudsjettet og deretter overføres til investeringsbudsjettet. Dvs. at på linjen 
«overføring fra drift» så er det bruk av disposisjonsfondet både i 2020 og 2021. 
 
A) Berlevåg basseng: 
Kontraktsbeløpet på fleraktivitetsbygget er på kr 85 650 000, men i tillegg har vi hatt utgifter 
knyttet til det forrige bassengprosjektet som har blitt belastet den vedtatte rammen. 
 
I tillegg er det kostnader knyttet til prosjektledelse, byggeledelse, endringsmeldinger, 
prisstigninger etc. som gjør at det er behov for å ta opp ytterligere kr 15 000 000 til prosjektet 
i 2020. Endringsmeldingene til nå dreier seg i hovedsak om grunnarbeidet hvor det var 
utfordringer knyttet til overvann, sprengssteinmasser til byggegrop og tilfylling rundt bygget.  
 
B) Påkostning ledningsnett vann: 
For 2020 er det lagt inn asfaltering av gatene som ble berørt av vann- og avløpsprosjektene i 
2018 og 2019. Kostnadene med asfaltering er fordelt på påkostning ledningsnett vann og 
påkostning ledningsnett avløp. For 2021 er det lagt inn kr 250 000 til prosjektering av nye 
gater slik at vi ligger i forkant med planleggingen. 
 
 
 

Budsjettskjema 2B: 2020 2021 2022 2023 Sum 

Til investering i anleggsmidler øk.plan periode

Fordelt slik:

A Berlevåg basseng 15 000 000 0 15 000 000

B Påkostning ledningsnett vann 490 000 250 000 740 000

C Påkostning ledningsnett avløp 1 010 000 250 000 1 260 000

D VA-nettet Kongsfjord 7 600 000 7 600 000

E Vannverk Berlevåg 5 000 000 5 000 000

F Garasje/Lageranlegg 6 250 000 6 250 000

G Berlevåg Kunstgressbane 5 806 000

H KLP - egenkapitaltilskudd 399 000 399 000 399 000 399 000 1 596 000

SUM INVESTERINGER 41 555 000 899 000 399 000 399 000 37 446 000

Finansiering 2019 2020 2021 2022 SUM

Bruk av nye lån -31 100 000 0 0 0 -31 100 000

Bruk av tidligere opptatte lån -2 409 000 -2 409 000

Bruk ub. Investeringsfond -399 000 -399 000 -399 000 -399 000 -1 596 000

Tilskudd -1 000 000 0 -1 000 000

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0

Overføring fra drift -1 236 000 -500 000

MVA refusjon investering -5 411 000 0 0 0 -5 411 000

SUM FINANSIERNG -41 555 000 -899 000 -399 000 -399 000 -41 516 000



12/19 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 - 19/00407-5 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 : Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020

 - Økonomiplan 2020-2023 for Berlevåg kommune -   

63 
 

C) Påkostning ledningsnett avløp: 
For 2020 er det lagt inn asfaltering av gatene som ble berørt av vann- og avløpsprosjektene i 
2018 og 2019. Kostnadene med asfaltering er fordelt på påkostning ledningsnett vann og 
påkostning ledningsnett avløp. I tillegg er det lagt inn fornying av en del avløpskummer og en 
del av avløpsrøret på Varneset. For 2021 er det lagt inn 250 000 for prosjektering av nye 
gater slik at vi ligger i forkant med planleggingen. 
 
 
D) VA-nettet i Kongsfjord: 
For 2020 er det lagt inn sanering av vann- og avløpsnett i Fiskeværsveien fra kumgruppe 3 
fram til Framnes. Resterende av Fiskeværsveien tas inn som opsjon i anbudet. Kostnadene 
er estimert og vil ikke stadfestes endelig før prosjektet har vært ute på anbud. Det er planlagt 
ferdigstillelse av vannverket i 2020 og så kommer kostnadene med tilkobling til nytt vannverk 
i 2021 på ca. kr 6 000 000. Estimeringen av tilkoblingen ble foretatt på slutten av 2019 og er 
derfor ikke kommet inn på investeringsbudsjettet for 2021, men vil bli lagt inn i løpet av 
budsjettprosessen i 2020. 
 
 
E) Vannverk Berlevåg: 
Nytt vannverk og vann- og avløp sin andel av et nytt bygg til teknisk enhet. Et bygg hvor 
vannverk, vann- og avløp, teknisk enhet og brann er samlokalisert. 
 
 
F) Garasje/Lageranlegg: 
Nytt bygg til teknisk enhet hvor teknisk, vann- og avløp, vannverk og brannstasjon skal 
samlokaliseres. Dagens løsning med lokaler til brannvesenet tilfredsstiller ikke kravene til 
Arbeidstilsynet. Vannverket har behov for rehabilitering og da ser vi muligheten for å flytte 
vannverket slik at det ligger lettere tilgjengelig på vinterstid og kan samlokaliseres med 
resten av teknisk enhet. I tillegg har teknisk enhet behov for ytterligere lagringsplass, blant 
annet til hjelpemidler. Kostnadene er estimert og vil ikke stadfestes endelig før prosjektet har 
vært ute på anbud.  
 
 
G) Berlevåg kunstgressbane: 
Prosjektet Berlevåg kunstgressbane ble opprinnelig lagt inn i investeringsbudsjettet for 2019. 
Planen er å rehabilitere kunstgresset og det skal etableres lysanlegg og nødvendige 
miljøtiltak i forhold til spredning av granulat. Prosjektet ble lagt ut på anbud sommeren 2019, 
og ved anbudsfristen var laveste tilbud 5 806 000 inkl mva. På bakgrunn av dette fremmet 
teknisk sjef saken på nytt til kommunestyret i sak 38/19, der kommunestyret vedtok å øke 
bevilgningen. Det viser seg nå at prosjektet ikke kan gjennomføres i 2019 og utsettes derfor 
til 2020.  
 
 
H) Egenkapitaltilskudd KLP: 
Medlemmer av KLP plikter årlig å betale egenkapitaltilskudd til KLP. Dette er nødvendig for å 
gi KLP tilfredsstillende soliditet.  
 
 
Utskifte av gatelys: Det var planlagt utskifting av gatelys fra W. Grundts gate 4 og til broa. I 

tillegg skulle det etableres fire nye lyspunkt på veien ned til Veines. Kostnaden er beregnet til 

kr 625 000 inkl. mva. Det ble søkt om trafikksikkerhetsmidler til prosjektet og vi fikk tilsagn på 

kr 150 000. Prosjektet ble lagt ut på Doffin i slutten av 2. tertial, men grunnet sein oppstart 

må gravearbeidet forskyves til 2020. Lyspunktene ned til Veines ble etablert på slutten av 

2019. Det vil påløpe en del utgifter på dette prosjektet i 2019. Administrasjonen har ikke 
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rukket å innarbeidet dette prosjektet i 2020. Det må derfor reguleres inn i budsjettet til neste 

år. 

Forslag til investeringsbudsjett for planperioden gir følgende bevilgningsoversikt – 

investering: 

 

Tilskudd fra andre: 
Berlevåg kommune har fått tilsagn på totalt 19 122 000 i spillemidler til prosjekt 
basseng/aktivitetsbygg, fordelt med 997 000 til ungdomsklubben og kr 18 125 000 
til bassenget.  
 
I juni fikk kommunen innvilget deltilsagn ved fordeling av spillemidler på kr 6 000 000 til 
bassengprosjektet, og kr 997 000 til Ungdomsklubben.  Kommunen rekker ikke fristen på å 
få utbetalt disse midlene i 2019, så det ligger inne i budsjett for 2020. I tillegg er 
delutbetalingen for 2020 lagt inn, dvs. at det totalt ligger inne 12 997 000 i overføring fra 
fylkeskommunen. Disse midlene blir brukt til å betale ned på lån, jfr. linjen for avdragsutgifter. 
Disse ekstraordinære avdragene medfører at renteutgiftene fra 2021 blir lavere.  
 
 
Overføring fra drift: 
I budsjettforslaget for investeringer foreslås det å bruke kr 1 236 000 av disposisjonsfondet til 
å finansiere Berlevåg kunstgressbane. I følge den nye kommuneloven kan man ikke bruke 
av disposisjonsfondet rett i investeringsbudsjettet lenger. Bruk av disposisjonsfond bokføres 
derfor i driftsregnskapet og overføres deretter fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. 
 
 
 
 

Bevilgningsoversikt investering Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 føste ledd 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Investeringer i  varige driftsmidler 15 932 015 82 888 000 41 156 000 500 000 0 0

Tilskudd til  andres investeringer 0 0 0 0 0 0

Investeringer i  aksjer og andeler i  selskaper 434 476 438 000 399 000 399 000 399 000 399 000

Utlån av egne midler 831 563 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 1 144 670 700 000 12 997 000 6 125 000 0 0

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 18 342 724 84 026 000 54 552 000 7 024 000 399 000 399 000

Kompensasjon for merverdiavgift -2 495 504 -14 938 000 -5 411 000 0 0 0

Tilskudd fra andre -655 000 -3 330 000 -13 997 000 -6 125 000 0 0

Salg av varige driftsmidler -120 984 0 0 0 0 0

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -27 000 0 0 0 0 0

Bruk av lån -12 406 542 -63 850 000 -33 509 000 0 0 0

SUM INVESTERINGSINNTEKTER -16 836 861 -82 742 000 -52 917 000 -6 125 000 0 0

Videreutlån 0 0 0 0 0 0

Bruk av lån til  videreutlån 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån til  videreutlån 0 0 748 000 748 000 674 000 500 000

Mottatte avdrag på videreutlån 0 0 -600 000 -600 000 -600 000 -500 000

NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN 0 0 148 000 148 000 74 000 0

Overføring fra drift -500 000 0 -1 236 000 0 0 0

Netto avsetninger til  eller bruk av bundne  inv.fond -141 461 -74 000 0 0 0 0

Netto avsetninger til  eller bruk av ubundet  inv.fond -457 375 -770 000 -547 000 -648 000 -74 000 0

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -1 082 433 -844 000 -1 783 000 -648 000 -74 000 0

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 4 424 2 000 0 0 0 0
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10. Gjeld, renter og avdrag:  
 
Langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) var ved utgangen av 2018 på kr. 179,5 mill. 
Økningen på ca. 30,3 mill. kr skyldes låneopptakene som ble foretatt i 2018. Det ble tatt opp 
kr. 36,8 mill. til investeringsprosjekter og 1 mill.  ble tatt opp i Husbanken til videreutlån. Det 
ble betalt avdrag på til sammen 6,5 mill. kr.  
 
På grunn av forsinkelser i bassengprosjektet og utsettelse av VA-prosjektet var det kr 24,5 
mill. i ubrukte lånemidler til investeringsprosjekter ved utgangen av året. Ubrukte lånemidler 
fra husbankmidlene var kr 425 000.  
 
I budsjettforslaget for planperioden er det foreslått et låneopptak i 2020 på kr 31,1 mill. Dette 
vil gi kommunen følgende gjeldsutvikling i planperioden (tall i 1000):   
 

 
Tall i tusen 

 
Kommunen vil nå en topp i 2020 med 245,6 mill. kr. i gjeld. Nedgangen fra 2021 skyldes at 
kommunen betaler mer i avdrag enn det opptas i ny gjeld.  
 
Kommunen vil i planperioden ha følgende lånegjeld per innbygger5: 
 

 

                                                           
5 Forutsatt uendret innbyggertall.  



12/19 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 - 19/00407-5 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 : Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020

 - Økonomiplan 2020-2023 for Berlevåg kommune -   

66 
 

I tillegg til kommunens lånegjeld er kommunen ansvarlig for gjelden til Berlevåg Havn KF. Ved 
inngangen av året hadde foretaket en gjeld på 95,2 mill. kr. I oktober tok foretaket opp et lån 
på 17 mill. kr. til bygging av krabbemottak/lokaler for egning av line/lager.  
 
I opprinnelig budsjett for 2019 ble det vedtatt at det skulle tas opp et lån på kr 20 mill. til oppstart 
av et flerbruksbygg på tomta til «Blåbygget». Det blir ikke tatt opp lån til dette prosjektet i 
2019.Ved utgangen av 2019 vil foretakets gjeld være 91,1 mill. kr.  
 
 
Den foreslåtte investeringsplanen gir følgende rente- og avdragsbelastning i driftsbudsjettet: 
 

 
 
Økte utgifter til renter og avdrag gjennom økonomiplanen medfører i utgangspunktet at det blir 
mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidig investering. Det vil si at handlingsrommet 
blir mindre. Økningen i renter og avdrag fra 2018 til budsjettet for 2020 blir på ca. 7 mill. kr. 
Denne økningen i tillegg til en reell nedgang i rammeoverføringer på -1,8 % medfører at det 
har vært foretatt store kutt i driften, og at det må foretas ytterligere kutt i driften for 2020.  
 
Den sterke gjeldsveksten betyr også at kommunen blir mer sårbar for mulige framtidige 
økninger i rentenivået. I september økte Norges Bank styringsrenten med 0,25 % til 1,50 %. 
Norges Bank varslet samtidig at dagens rentenivå mest sannsynlig blir værende rundt dette 
nivået en god stund fremover. Rentemarkedet tror imidlertid ikke helt på en slik premiss og 
forventer i stedet en framtidig reduksjon i styringsrenten og dermed en fallende Nibor 3 mnd i 
løpet av 2020. 
 
På bakgrunn av rapporten fra Norges Bank har Kommunalbanken lagd et forslag til 
budsjettrenter som kommunene kan bruke i budsjetteringer i planperioden:   
 

 
 
Tabellen over viser at Norges Bank anslår renten til 2,59 % i 2020, mens ved bruk av 
markedsrenter er forslaget 2,40 %. I budsjettforslaget har vi valgt å legge oss på 2,50 %. 
 
Fra og med budsjettåret 2020 er regelen for beregning av minimumsavdraget endret (§ 14-

18). Ny lov presiserer at minimumsavdraget også skal betales. Berlevåg kommune har de 

siste årene fulgt den nye beregningsmetoden for minimumsavdrag, så de nye reglene får 

ikke konsekvenser for budsjettet.   

Regnskap

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Renter 2 627 707 5 049 000 6 319 000 5 819 000 5 434 000 5 202 000

Avdrag 5 414 893 7 869 000 8 895 000 8 895 000 8 895 000 8 895 000

SUM 8 042 600 12 918 000 15 214 000 14 714 000 14 329 000 14 097 000

Budsjett
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11. Økonomisk utvikling i planperioden: 
 

I følge den nye kommuneloven skal det være økt fokus på langsiktighet i 
økonomiplanleggingen. Det er derfor lovfestet en plikt til å benytte finansielle måltall som 
verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Vi har valgt å benytte følgende tre 
måltall: Netto driftsresultat, disposisjonsfond og netto lånegjeld. Alle tre måles i prosent av 
brutto driftsinntekter, og for alle tre er det satt en handlingsregel, altså et normert nivå 
kommunens drift bør styres etter.  
  
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 

 
 
 

 
 
 
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er en av kommunens viktigste nøkkeltall 
for å si noe om status på driften. I følge teknisk beregningsutvalg for kommunal og 
fylkeskommunal økonomi (TBU) bør et netto driftsresultat over tid være på 1,75 % for at 
kommunene skal sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer og ha en sunn økonomi 
på sikt.  
 
Som handlingsregel anbefales det å sette nøkkeltallet til 2 % eller høyere. I budsjettforslaget 
for 2020 klarer kommunen å få et netto driftsresultat på 0,2 % av brutto driftsinntekter noe 
som er mye lavere enn handlingsregelen på 2 %. Administrasjonen jobber mot å bedre 
nøkkeltallet i planperioden.   
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Berlevåg 5,10 % -1,20 % 0,60 % 1,30 % -0,40 % 0,20 % 2,00 % 2,20 % 2,30 %
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Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 

 
 

 
 
Disposisjonsfondet er kommunens reserve dersom det oppstår uforutsette økonomiske 
utfordringer. Raskere nedgang i innbyggertall enn det man har budsjettert med, eller for 
eksempel økning i rentenivået er sannsynlige forhold som kan oppstå, og som kan medføre 
økte behov i løpet av året.  
 
Disposisjonsfondet har vært lavt i perioden 2015-2017, men høyt fokus på behovet for å 
opparbeide seg større økonomisk stabilitet har medført en bedring. Disposisjonsfondet 
består av flere underfond i tillegg til selve disposisjonsfondet6.  
 

 
 

                                                           
6 Pensjonsfondet var per 31.12.18 på over 15 mill. Dette er et fond som det ikke er knyttet likviditet til, 

så det kan man se bort fra. De andre fondene går til egne tiltak, derfor holdes de utenfor beregning av 
nøkkeltallet. 

2015 2016 2017 2 018 2019 2020 2021 2022 2023

Berlevåg 3,8 % 6,4 % 3,7 % 7,5 % 6,7 % 7,2 % 10,3 % 13,2 % 16,0 %

Disposisjonsfond IB 2019

2560000 - Disposisjonsfond -10 555 085

2560101 - Fond Aktivt Uteliv (tidligere skøytebane) -20 000

2560102 - Fond AMU -38 476

2560103 - Fond Eldreomsorg -91 998

2560104 - Utviklingsfond -1 640 517

2560105 - Kulturfond -220 000

2560106 - Egenkapitalfond -212 121

2560108 - Pensjonsfond -15 189 909

2560109 - Lysløype Skihytta -76 477

2560110 - Flyktningetjeneste -1 565 608

2560111 - Voksenopplæringsmidler -750 000

-30 360 190



12/19 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 - 19/00407-5 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 : Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020

 - Økonomiplan 2020-2023 for Berlevåg kommune -   

69 
 

I planperioden har kommunen budsjettert med bruk av disposisjonsfondet kun i 2020. Det 
skal gå til finansiering av investeringsprosjekt.  
 
I budsjettforslaget for 2020 har administrasjonen foreslått å redusere driften såpass mye at 
netto driftsresultat i prosent blir 0,2 %. Reduksjonen i driften medfører at det er mulig å 
avsette 1,6 mill. kr til disposisjonsfond i 2020, og mer i resten av planperioden.  
 
I økonomiplanen har administrasjonen anbefalt at disposisjonsfondet bør utgjøre 8 % av sum 
driftsinntekter. Dette for å klare avsetninger i planperioden. I følge tabellen vil kommunen fra 
2021 klare denne handlingsregelen. 
 

 
 
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 
 

 
 

 
 
Tallene i perioden 2015-2018 er inkludert lånegjeld i Berlevåg Havn KF. Siden budsjett og 
økonomiplan i foretaket ikke er klart, er tallene for 2019-2023 kun netto lånegjeld for 
Berlevåg kommune. Det reelle tallet for kommunens totale gjeld er dermed enda høyere.  
 
Kommunens lånegjeld er budsjettert med 175,3 % av brutto driftsinntekter. Dette er svært 
høyt, og langt høyere enn alle man her sammenligner seg med.  
 
Lånegjelden når en topp i 2020, og reduseres gradvis som følge at det i budsjettforslaget 
ikke er planlagt å ta opp lån senere i planperioden. 
 
KØB (kommunaløkonomisk bærekraft) modellen anbefalte at netto lånegjeld ikke bør 
overstige 75 % av brutto driftsinntekter for å ha kommunaløkonomisk bærekraft over tid. Av 
tabellen over ser vi at Berlevåg, selv uten å medregne havneforetaket, har en gjeld godt over 
det dobbelte av anbefalt nivå. Kommunen strengt prioritere å få ned lånegjelden i de neste 
årene. Nye lån bør unngås så langt det er mulig. 
 
Kommunen vil ikke makte å komme ned til 80 % netto lånegjeld i planperioden, men vil 
naturligvis jobbe med dette som mål.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Berlevåg 90,9 125,2 96,5 141,5 159,3 175,3 165,0 157,9 151,1
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Veien videre 
 
Oversikten ovenfor illustrerer kommunen er i en alvorlig økonomisk situasjon. En rekordhøy 
gjeld kombinert med lavere befolkning og lavere rammeoverføringer gjør at kommunen må ta 
drastiske grep for å sikre en bærekraftig drift framover. Kommunen har allerede i flere år 
jobbet med å kutte driften, men ytterligere grep må tas. Det framlagte budsjettet kan vise til 
kutt på flere områder, men i stor grad er disse kuttene knyttet til stillinger som holdes 
vakante.  
 
Administrasjonen vil på nyåret gå i gang med et omstillingsprosjekt der fokus vil være på 
strukturelle sider ved organisasjonen og effektivisering av tjenesteproduksjonen. Kjøp av 
varer og tjenester, vikarbruk, grunnbemanningen, infrastrukturen, eiendommene våre, 
brukerbetaling – alt dette skal gjennomgås med kritisk blikk. Med hjelp utenifra, og i tett 
samarbeid med de ansatte og folkevalgte, vil vi starte en prosess som på sikt vil gjøre oss i 
stand til å styre etter de måltallene vi beskrev ovenfor, med et tjenestenivå som svarer til 
innbyggernes forventninger, og i henhold til den utviklingen som vår nye kommuneplan 
foreskriver.   
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GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN § 32 OG 

MATRIKKELFORSKRIFTENS § 16 OG 18. GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER LOV 

OM EIERSEKSJONER § 7. 

1       OPPRETTING AV MATRIKKELENHET                                          Satser 2020 

1.1    Oppretting av grunneiendom og festegrunn                              kr 
 Areal fra 0-500m2 13 127,00 

 Areal fra 501-2000m2 14 382,00 

 Areal fra 2001-5000m2 – økning pr påbegynt da   1 295,00 
 Areal > 5000m2 etter medgått tid, minstegebyr 19 645,00 

 Punktfeste uten oppmålingsforretning   3 386,00 
 

1.2    Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn* 

 Areal fra 0-500m2 6 559,00 
 Areal fra 501-2000m2 8 507,00 

 Areal fra 2001-5000m2 – økning pr påbegynt da 1 295,00 
 Areal > 5000m2 etter medgått tid, minstegebyr 15 718,00 

 
1.3    Oppmåling av uteareal pr eierseksjon* 

 Areal fra 0-500m2 13 127,00 

 Areal fra 501-2000m2 14 382,00 
 Areal fra 2001-5000m2 – økning pr påbegynt da   1 295,00 

 Areal > 5000m2 etter medgått tid, minstegebyr 19 645,00 
 

1.4    Oppretting av anleggseiendom 

 Volum fra 0-2000m3 10 475,00 
 Volum fra 2001-5000m3 - Pr påbegynte 1000m3 1 295,00 

 Volum 5000m3 etter medgått tid, minstegebyr 19 645,00 
 

1.5    Registrering av eksisterende jordsameie* 
 Etter medgått tid, minstegebyr 7 854,00 

   

2       OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT 
         OPPMÅLSFORRETNING                                    

 Opprettelse av matrikkelenhet 3 284,00 
 *I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i 

samsvar med pkt. 1.1 til 1.5 ovenfor innen fristen på 3 – 
tre år 

 

 
2.1    Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 
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 Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er 
fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av 
endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan 
fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.5 

 

 

3       GRENSEJUSTERING 

3.1    Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
 Areal fra 0-250m2 7 364,00 

 Areal fra 251-500m2 9 619,00 
 

4       AREALOVERFØRING 
4.1    Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 Arealoverføring erstatter hjemmelsovergang av areal ved 
skjøte. Oppmålingsforretning skal tinglyses. Tinglysningen 
utløser dokumentavgift som kommer i tillegg til gebyret. 

 

 Areal fra 0-250m2 13 535,00 

 Areal fra 251-500m2 18 778,00 

 Arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2 medfører en 
økning i gebyret på 

1 969,00 

 Tinglysning  
 Dokumentavgift  

 
4.2   Anleggseiendom 

 For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en 
matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en 
tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en 
matr.enhet dersom vilkårene for sammenføying er til 
stede. 
Matrikkelenheten skal utgjøre en sammenhengende volum 

 

 Volum 0-250m3 13 535,00 
 Volum 251-500m3 18 778,00 

 Volumoverføring pr nytt påbegynt 500m3 medfører en 
økning i gebyret på 

1 969,00 

 
         KARTLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN.. 

5       TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING 

 - For inntil 2 punkter 3 927,00 
 - For overskytende grensepunkter pr punkt 673,00 

 
6       IKKE TIDL. ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING 
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 - For inntil 2 punkter 6 559,00 
 - For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 295,00 

 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter 
medgått tid. 
Dersom hele eiendommen måles opp betales gebyr etter 
pkt. 1.1 

 

 
7       PRIVAT GRENSEAVTALE 

 - For inntil 2 punkter eller 100m grenselengde 3 284,00 
 - For hvert nytt punkt eller påbegynt 100m grense 673,00 

 Billigste alternativ for rekvirent velges 
Alternativ kan gebyr fastsettes etter medgått tid 

 

 
8       UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV* 

 - Inntil 10 sider 194,00 

 - Over 10 sider 377,00 
 

 *Gebyr fastsatt i matrikkelforskriften § 16 pkt. 4  
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BYGGE- OG PLANSAKER 

3.       GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 33-1    
 
                                                                                                                     Satser 2020 

                                                                                                      Kr 

3.2.1  Generelle bestemmelser 
 Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av: 

 
- Forslag til private reguleringsplaner, 

detaljreguleringer, etter § 12-11, jf. § 12-3 
- Forslag fra private om endring av reguleringsplan 

etter § 12-14, jfr § 12-3 
- Planforslag fra andre sektormyndigheter 

 
NB: Kommunen dekker ikke kostnadene med andre 
fagmyndigheters arbeid med planforslaget. 
 
Følgende er fritatt for gebyr 
Planer vedr. vernehensyn, fri-, frilufts-, landbruks-, 
fellesområder, kommunale anlegg og byggeområder, 
allmennyttige formål eller offentlige trafikkområder. 

 

 
3.2.2  Betaling av gebyr 

 - Skal være innbetalt før saken legges fram til 1. 
gangs behandling 

- Belastes forslagstiller, uansett antall eiere i 
planområdet 

- Skal betales selv om forslagsstilleren trekker saken 

 

 

3.2.3  Reguleringsplaner 
 Behandlingsgebyr 17 200,00 

 Tillegg for arealets størrelse:  
 For areal inntil 5000m2 betales                                        Pr m2 1,64 

 For areal over 5000m2 og et tillegg på                           Pr m2 0,86 

 Der eiendomsidenten er et punktfeste betales et fast 
gebyr på                                                                              Pr pkt 

1 414,00 

 
3.2.4 Endringer, mindre endringer og små endringer i gjeldende 
reguleringsplan etter § 12-14 
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 Behandlingsgebyr  
 Mindre endringer og utfyllinger, jf. § 12-14 2. avsnitt, 1. 

ledd 
11 467,00 

 Små endringer, jf. § 12-14 2.avsnitt, 2.ledd 5 733,00 

 
3.2.5 Maksimumsgebyr 

 Maksimumsgebyr for reguleringsplaner og 
bebyggelsesplaner 

57 345,00 

   
3.2.7 Konsekvensutredninger (KU)  

 For behandling av konsekvensutredninger med tilhørende 
planprogram, betales et gebyr tilsvarende 40% av satsen 
for behandlingen av den tilhørende reguleringsplanen. 

 

 

3.3     Tiltaksaker (bygg og anlegg) 

3.3.1   Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse betales det 
ikke gebyr for (pbl 20-3) 

 

3.3.2  Forhåndskonferanse (pbl § 21-1) 
 Forberedt forhåndskonferanse etter pbl § 21-1 jf. SAK § 6-

1 

2 098,00 

 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan 
foreståes av tiltakshaver, (pbl § 20-2) 

 

 A) Mindre tiltak på bebygd eiendom, pbl § 20-2 a, jf SAK § 
3-1 

3 590,00 

 B) Alminnelige driftsbygninger i landbruket, pbl § 20-2, jf 
SAK § 3-2 

3 590,00 

 C) Midlertidige bygninger, konstruksjoner el. Anlegg, pbl § 
20-2 c 

3 590,00 

 Dersom søknaden er ufullstendig, mangelfull eller ikke 
kan foreståes av tiltakshaver og krever ansvarlige foretak, 
betales et gebyr på 

2 098,00 

 
3.3.3  Godkjenning av foretak og foretak for ansvarsrett (pbl kap. 22 og 23) 

 Behandling av søknad:  
 A) Søknad om lokal godkjenning av foretak 2 861,00 

 B) Søknad om ny lokal godkjenning 2 098, 00 

 C) Søknad om personlig godkjenning 2 861,00 
 D) Ansvarsrett for bygg eller anlegg, pr foretak 886,00 

 
3.4     Vurdering av dispensasjonssøknad (pbl § 19-1) 
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 Ikke krever høring 1 806,00 
 Krever høring 3 736,00 

 
3.5     Søknadspliktige tiltak (Pbl § 20-1) 

 Dersom ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist 
på midlertidig brukstillatelse skal det tas gebyr på 

1 694,00 

 
3.5.1  Oppføring av bygning, konstruksjoner eller anlegg (pbl § 20-1 bokstav 
a) 
 1. Boligbygging, kode 110-169  

 Tiltaksklasse 1: 9 257,00 

 Tiltaksklasse 2: 12 028,00 
 Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig 

bistand, Minstegebyr 
15 663,00 

 Gebyret gjelder også bolig i annen bygningstype og 
kommer da i tillegg til grunnbeløpet for hovedbygning 

 

   

 2. Boliggarasje, uthus og naust, kode 170-189  
 Bygning med bruksareal større enn 70m2  

 Tiltaksklasse 1: 4 308,00 

 Tiltaksklasse 2: 4 600,00 
 Tiltaksklasse 3: Medgått til + utgifter til fagkyndig bistand, 

minstegebyr 
5 027,00 

 Når garasje/uthus med mer søkes samtidig med boligen 
gis 50% redusert gebyr for garasjen m.m. 

 

   

 3. Industri- og lagerbygning, kode 210-299 
    Samferdsels- og kommunikasjonsbygning, kode 410-
499 

 

 Tiltaksklasse 1: 7 977,00 

 Tiltaksklasse 2: 11 960,00 
 Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig 

bistand, minstegebyr 
19 938,00 

 For rene lagerbygninger o.l. (kode 239, 231) i tiltaksklasse 
1 og 2, skal det betales halvt gebyr i henhold til 
overstående. For kombinerte bygninger skal det betales 
fullt gebyr. 

 

   

 4. Kontorer og forretningsbygg, kode 310-399 
     Kultur og forskningsbygning, kode 610-699 
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 Tiltaksklasse 1: 11 961,00 
 Tiltaksklasse 2: 23 932,00 

 Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig 
bistand, minstegebyr 

49 716,00 

   
 6. Hotell og restaurantbygning, kode 510-599  

     Helsebygning, kode 710-799  
     Fengsel og beredskapsbygning, kode 810-899  

 Tiltaksklasse 1: 13 868,00 

 Tiltaksklasse 2: 29 789,00 
 Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig 

bistand, minstegebyr 
99 667,00 

 

3.5.2  Tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller transportabel: 
 Bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 20-1 a), og 

vesentlige endringer-reparasjoner av tiltak nevnt under a 
(pbl § 20-1 b) 
 
For tilbygging av ny(e) boenhet(er), eller til-, på- eller 
underbygging som vesentlig endrer eksisterende bygning, 
skal det betales gebyr som for ny bygning. 

 

 Tiltaksklasse 1: 3 983,00 

 Tiltaksklasse 2: 6 003,00 

 Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig 
bistand, minstegebyr 

9 986,00 
 

 
3.5.3  Fasadeendring mv (pbl § 20-1 d) 

 Tiltaksklasse 1: 1 997,00 
 Tiltaksklasse 2: 2 937,00 

 Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig 
bistand, minstegebyr 

3 983,00 

 

3.5.4  Bruksendring mv (pbl § 20-1 d) 
 A) Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, 

tekniske installasjoner mv: 
3 590,00 

 B) Andre bruksendringer skal det i tillegg til gebyr i pkt A, 
betales aktuelt gebyr for endringene som nevnt ovenfor, 
samt for tiltak etter pbl § 20-1 bokstav e, f og h 

 

 
3.5.5 Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 20-1 e) 
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 Gebyrer beregnes etter medgått tid og utgifter til 
fagkyndig bistand, minstegebyr 

3 590,00 

 
3.5.6 Oppføring, endring eller reparasjoner av bygningstekniske 
installasjoner og lignende (pbl § 20-1 f) 
 For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt 

gebyr der søknaden er et selvstendig tiltak. Gebyret skal 
beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig 
bistand, minstegebyr 

3 590,00 

 

3.5.7  Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig mv (pbl § 20-
1 g) 

 For sammenføyning av boenheter, ombygging av bolig 
som krever at boligen må fraflyttes midlertidig eller 
permanent skal det i tillegg til gebyr for eventuelle 
ombyggingsarbeider, betales 

2 098,00 

 

3.5.8  Oppføring av innhengning mot veg, skilt eller reklameinnretning (pbl 
§ 20-1 h og i) 

 A) Innhengning 2 098,00 

 B) Skilt/reklame (pbl § 20-1 i) uten godkjent plan: første 
skilt 

2 098,00 

 C) Tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar 
med godkjent plan, pr skilt. Hvor det i samme sak inngår 
flere forskjellige enheter (pkt. a og b), skal det betales fullt 
gebyr for første enhet og halvt gebyr for tilleggsenhetene 

1 043,00 

 Hvor tiltaket er i klasse 2 eller 3 skal det betales etter 
brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bistand, 
minstegebyr 

4 185,00 

 
3.8 Delingssøknad (pbl § 20-1 m) 

 1. Søknad i regulert område:  

 A) Samsvar med grenser fastsatt i godkjent regulerings- 
eller bebyggelsesplan 

1 560,00 

 B) Andre grenser enn fastsatt i godkjent plan eller hvor 
disse ikke er fastlagt 

 

 1. Byggetomt 3 119,00 
 
 

2. Andre formål 1 560,00 

 2. Søknad i uregulert område 3 119,00 
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Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i 
tillegg til gebyr etter pkt. 3.4 betales 

 
3.8.1 Vesentlige terrenginngrep (pbl § 20-1 k) 

 Tiltaksklasse 1: 6 115,00 
 Tiltaksklasse 2: 8 729,00 

 Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig 
bistand, minstegebyr 

13 105,00 

 
3.8.2 Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass (pbl 20-1 l) 

 Tiltaksklasse 1: 2 098,00 

 Tiltaksklasse 2: 3 119,00 
 
 

Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig 
bistand, minstegebyr 

6 227,00 

 

3.9 Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding 
 1. Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører 

ny nabovarsling 
3 119,00 

 2. Søknadsendring som ikke krever nabovarsling (endring 
av foretak med mer) 

1 043,00 

 Avviksbehandling pr avvik 1 043,00 

 

4. Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 
 Uten befaring (3 ganger rettsgebyret)  

 Med befaring (5 ganger rettsgebyret)  
 

5. Gebyr for saksbehandling av nettstasjoner 
 Nabovarsling 1 436,00 

 Saksbehandling tilsvarende bygningstekniske 
installasjoner (pkt. 3.5.6 ovenfor) 

3 590,00 

 

Gebyr for saksbehandling av ulovlige tiltak 
 Ulovlige tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven. 

 
På grunn av kommunen sine merutgifter ved 
saksbehandlingen av ulovlige igangsatte eller utførte 
tiltak, skal det betales gebyr etter medgått tid. Jfr. Egen 
bestemmelse om timesats. 
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Minstegebyr for ulovlige tiltak settes til 2 ganger 
basisgebyret. I tillegg kan kommunen kreve dekning av 
sine kostnader til sakkyndig bistand. Gebyret skal også 
betales der søknaden medfører avslag. 
 
Ved pålegg etter plan- og bygningsloven skal det betales 
gebyr etter medgått tid. 
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1. Vanngebyrer 
Vanngebyrene er delt i to deler, et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er 

lik for alle boliger, mens for næringsbygg beregnes det etter årlig vannforbruk. Forbruksgebyret for 

bolig kan enten måles eller stipuleres, mens for næringsbygg beregnes det etter målt forbruk. 

1.1 Abonnementsgebyr bolig 
Abonnementsgebyret for boliger er satt til kr 3 128 inklusive mva. 

 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Abonnementsgebyr eks. mva. Inkl. mva. 

Bolig 2 550,40 -1,88% 2 502,40 3 188 3 128 

 

1.2 Forbruksgebyr bolig 
Kubikkpris for vann er satt til 9,43 kr/m3 inklusive mva. For boliger med stipulert forbruk er det for 

boliger under 100m2 en fast sats på kr 1 584 inkl. mva. For boliger over 100m2 betales det kr 15,84 

inkl. mva. pr. m2. 

Vann 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Forbrukssgebyr eks. mva. Inkl. mva. 

Bolig under 100m2 1 661,60 -4,67% 1 584,00 2 077 1 980 

Boliger over 100m2 kr/m2 16,62 -4,67% 15,84 20,77 19,80 

 

1.3 Tilknytningsgebyr bolig 
Engangsgebyr for tilknytning til kommunens vannledningsnett. For boliger er tilknytningsgebyret satt 

til kr 7 500 inkl. mva. 

 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Tilknytningsgebyr eks. mva. Inkl. mva. 

Bolig 6 000 0% 6 000 7 500 7 500 

 

1.4 Abonnementsgebyr næringsbygg/offentlig virksomhet 
Abonnementsgebyret for næringsbygg bestemmes ut i fra målt forbruk i henhold til følgende 

kriterier: 

Vann  
Kategori Faktor 

Lag/foreninger og trossamfunn 1,35 

Næring, årlig forbruk 0-499m3 1,5 

Næring, årlig forbruk 500-999m3 2 

Næring, årlig forbruk  opp til 1000m3 5 

Industri, årlig forbruk <20 000m3 11 

Industri, årlig forbruk < 40 000m3 21 

 

Bygg eid av trossamfunn, lag og foreninger betaler i henhold til kategori 1. Bygg under denne 

kategorien som driver utleie av hele eller deler av lokalet til næring skal behandles som 

næringsabonnent. 
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 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Abonnementsgebyr eks. mva. Inkl. mva. 

Lag/foreninger og trossamfunn 3 443,04 NY i 2020 3 378,24 (4303,8) 4 222,80 

Næring, årlig forbruk 0-499m3 3 825,60 -1,88% 3 753,60 4 782 4 692,00 

Næring, årlig forbruk 500-999m3 5 100,80 -1,88% 5 004,80 6 376 6 256,00 

Næring, årlig forbruk  opp til 1000m3 12 752,00 -1,88% 12 512,0 15 940 15 640,0 

Industri, årlig forbruk <20 000m3 28 054,40 -1,88% 27 526,4 35 068 34 408,0 

Industri, årlig forbruk < 40 000m3 53 558,40 -1,88% 52 550,4 66 948 65 688,0 

 

1.5 Forbruksgebyr næringsbygg/offentlig virksomhet 
Kubikkpris for vann er satt til 9,43 kr/m3 inklusive mva. 

1.6 Tilknytningsgebyr næring 
Engangsgebyr for tilknytning til kommunens vannledningsnett. For næring er tilknytningsgebyret satt 

til kr 7 500 inkl. mva. 

 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Tilknytningsgebyr eks. mva. Inkl. mva. 

Næring 6 000 0% 6 000 7 500 7 500 

 

1.7 Leie av vannmåler 
For vannmålere installert etter 01.01.2018 skal kommunen stå som eier av vannmåleren og 

abonnenten betaler en årlig leie. 

Vannmåler 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Leiepris eks. mva. Inkl. mva. 

Liten vannmåler 723,30 +3% 730,75 750 757,73 

Stor vannmåler 1 473,30 +3% 1 488,48 1 500 1 515,45 

Industri vannmåler 4 373,30 +3% 4 418,34 4 400 4 445,32 

 

1.8 Avlesning av vannmåler 
Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning og kommunen må lese av vannmåleren, kreves det 

gebyr for avlesningen. 

 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Avlesningsgebyr eks. mva. Inkl. mva. 

Pr. måler - - 623,30 - 650 
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2. Avløpsgebyrer 
Avløpsgebyrene er delt i to deler, et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Abonnementsgebyret 

er lik for alle boliger, mens for næringsbygg beregnes det etter årlig forbruk. Forbruksgebyret for 

bolig kan enten måles eller stipuleres, mens for næringsbygg beregnes det etter målt forbruk. 

2.1 Abonnementsgebyr bolig 
Abonnementsgebyret for boliger er satt til kr 2 040 inklusive mva. 

 

 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Abonnementsgebyr eks. mva. Inkl. mva. 

Bolig 1 556 4,88% 1 632 1 945 2 040 

 

2.2 Forbruksgebyr bolig 
Kubikkpris for avløpsvann er satt til 11,61 kr/m3 inklusive mva. for boliger med vannmåler. For boliger 

med stipulert forbruk er det for boliger under 100m2 en fast sats på kr 2 438. For boliger over 100m2 

betales det kr 24,38 pr. m2. 

Avløp 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Forbruksgebyr eks. mva. Inkl. mva. 

Bolig under 100m2 2 040,80 -4,43% 1 950 2 551 2 438 

Boliger over 100m2 
kr/m2 

20,41 -4,43% 19,50 25,51 24,38 

 

2.3 Tilknytningsgebyr bolig 
Engangsgebyr for tilknytning til kommunens vannledningsnett. For boliger er tilknytningsgebyret satt 

til kr 7 500 inkl. mva. 

 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Tilknytningsgebyr eks. mva. Inkl. mva. 

Bolig 6 000 0% 6 000 7 500 7 500 

 

 

2.4 Abonnementsgebyr næringsbygg/offentlig virksomhet 
Abonnementsgebyret for næringsbygg bestemmes ut i fra målt forbruk i henhold til følgende 

kriterier: 

Avløp  
Kategori Faktor 

Lag/foreninger og trossamfunn 1,35 

Næring, årlig forbruk 0-499m3 1,5 

Næring, årlig forbruk 500-999m3 2 

Næring, årlig forbruk  > 999m3 5 

Industri 20 

Bygg eid av trossamfunn, lag og foreninger betaler i henhold til kategori 1. Bygg under denne 

kategorien som driver utleie av hele eller deler av lokalet til næring skal behandles som 

næringsabonnent. 
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Avløp 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Abonnementsgebyr eks. mva. Inkl. mva. 

Lag/foreninger og trossamfunn 1 556 - 2 203 2 551 2 754 

Næring, årlig forbruk 0-499m3 1 556 - 2 448 2 551 3 060 

Næring, årlig forbruk 500-999m3 1 556 - 3 264 2 551 4 080 

Næring, årlig forbruk  > 999m3 1 556 - 8 160 2 551 10 200 

Industri 1 556 - 32 640 2 551 40 800 

For 2019 betalte næring samme abonnementsgebyr som boliger. Avløpskategoriene er nå 

differensiert på samme måte som vannkategoriene for næring. 

 

2.5 Forbruksgebyr næringsbygg/offentlig virksomhet 
Kubikkpris for avløpsvann er satt til 11,08 kr/m3 inklusive mva. for næringsbygg med vannmåler. 

2.6 Tilknytningsgebyr næring 
Engangsgebyr for tilknytning til kommunens avløpsnett. For næring er tilknytningsgebyret satt til kr 7 

500 inkl. mva. 

 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Tilknytningsgebyr eks. mva. 
 

Inkl. mva. 

Næring 6 000 0% 6 000 7 500 7 500 
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3. Renovasjonsgebyrer 
Renovasjonsgebyrene består av et grunngebyr og et forbruksgebyr. 

3.1 Grunngebyr 
Grunngebyret settes ut fra antall boenheter i boligen. Hybelbygg/internat skal tegnes for minimum 

ett abonnement pr. hver fjerde påbegynte hybelenhet.  

Grunngebyret for hver boenhet er satt til kr 3 409 inklusive mva. 

 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Abonnementsgebyr eks. mva. Inkl. mva. 

Pr. boenhet 3 066,40 -11% 2 727,20 3 833 3 409 

 

3.2 Forbruksgebyr 
Forbruksgebyret settes ut fra størrelsen på avfallsbeholderen. 

 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Forbrukssgebyr eks. mva. Inkl. mva. 

120l avfallsbeholder 797,60 -11% 709,86 997 887,33 

240l avfallsbeholder 1 564 -11% 1 391,96 1 955 1 739,95 

360l avfallsbeholder 2 360 -11% 2 100,40 2 950 2 625,50 

660l avfallsbeholder 4 292 -11% 3 819,88 5 365 4 774,85 

1000l avfallsbeholder 6 529,60 -11% 5 811,34 8 162 7 264,18 

Renovasjon, fradrag 
for deling av dunk 

-120 -11% -106,80 -150 -133,50 

 

 

4. Feiing 
 

4.1 Abonnementsgebyr 
Feiing pr. pipeløp på boliger er satt til kr 766 inklusive mva. 

 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

 Abonnementsgebyr eks. mva. Inkl. mva. 

Pr. pipeløp 731,30 -1,1% 739,30 758 766 
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5. Kjøp og feste av kommunale tomter 
 

5.1 Kommunale boligtomter 
Priser for feste og kjøp av kommunale boligtomter. 

Kommunale boligtomter 

Feste av boligtomt 35 kr/m2 

Kjøp av festet boligtomt 50 kr/m2 

Kjøp av boligtomt 65 kr/m2 

 

For nye boligareal som er opparbeidet av kommunen skal det fastsettes egne priser for feste og salg 

for det aktuelle området som gjenspeiler kostnadene ved opparbeidelse. 

 

5.2 Kommunale næringstomter 
Priser for feste og kjøp av kommunale næringstomter. 

Kommunale næringstomter 

Feste av næringstomt 70 kr/m2 

Kjøp av festet næringstomt 100 kr/m2 

Kjøp av næringstomt 130 kr/m2 

 

For nye næringsareal som er opparbeidet av kommunen skal det fastsettes egne priser for feste og 

salg for det aktuelle området som gjenspeiler kostnadene ved opparbeidelse. 

 

 

6. Leie av mannskap 

6.1 Gebyr for utrykning og leie av mannskap tilknyttet vann og avløp 

 2019 Endring i % 2020 2019 2020 

  eks. mva. Inkl. mva. 

Fastgebyr pr.utrykning 529,72 +3,7% 535,21 556,42 562,19 

Pr. time 377,36 +3,7% 381,27 404,06 408,25 

Pr. time 50% 579,40 +3,7% 585,41 606,10 612,39 

Pr. time 100% 781,43 +3,7% 789,53 808,13 816,51 

Leie av steamer, time 304,50 +3,7% 307,66 331,20 334,63 

Leie av høytrykkspyler, 
time 

635,70 +3,7% 642,29 662,40 669,27 

 



12/19 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 - 19/00407-5 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 : Husleiesatser kommunale utleieboliger

Husleiesatser på kommunale utleieboliger og omsorgsboliger 

Husleien reguleres årlig, jf. Husleieloven §4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori Produkt Pris 

Kommunal utleiebolig Idrettsveien 2A Kr 5.500 

Kommunal utleiebolig Idrettsveien 2B Kr 5.500 

Kommunal utleiebolig Idrettsveien 4A Kr 5.500 

Kommunal utleiebolig Idrettsveien 4B Kr 5.500 

Kommunal utleiebolig Samfunnsgata 31A, stor leilighet Kr 7.500 (+kr 500 for garasje) 

Kommunal utleiebolig Samfunnsgata 31A, liten leilighet Kr 5.500 

Omsorgsbolig Rom, helsesenteret, inkl. strøm Kr 4.500 

Omsorgsbolig Rom, helsesenteret, inkl. strøm Kr 4.500 

Omsorgsbolig Rom, helsesenteret, inkl. strøm Kr 4.500 

Omsorgsbolig Rom, helsesenteret, inkl. strøm Kr 4.500 

Omsorgsbolig Rom, helsesenteret, inkl. strøm Kr 4.500 

Omsorgsbolig Rom, helsesenteret, inkl. strøm Kr 4.500 

Omsorgsbolig Leilighet, helsesenteret, inkl. strøm Kr 6.000 

Omsorgsbolig Leilighet, helsesenteret, inkl. strøm Kr 6.000 
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Kommunale gebyrer - Budsjett 2020 
Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings- 

tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014). 

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som 

brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. 

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller 

brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. 

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det 

kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 2020. 

 

Utfordringer med selvkostbudsjettet 

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er 

budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte 

prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. 

 

Generelle forutsetninger 

Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 %. Budsjettet er utarbeidet den 4. oktober 2019. Tallene for 2018 viser endelig 

etterkalkyle, tallene for 2019 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for 

ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. 

 

Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon og feiing 
Det er lagt inn planlagte investeringer for vann og avløp for 2020 og 2021. I 2020 er det budsjettert med renovering og flytting av 

vannverket i Berlevåg, asfaltering av gatene Parkplassen, Granbakken og Stensbakken som ble berørt av vann- og avløpsprosjektene 

i 2018 og 2019, en del små utbedringer av avløp i Berlevåg, et teknisk bygg hvor vann- og avløp er beregnet til å ta en del av 

kostnadene, samt sanering av vann- og avløp i Fiskeværsveien i Kongsfjord. 

 
Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -2 %, hvor avløp øker mest med 5 %. Renovasjon reduseres mest med  

11 %. I perioden 2018 til 2023 øker samlet gebyr med kr 4 059, fra kr 10 344 i 2018 til kr 14 403 i 2023. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. 

Gebyrsatsene er inkl. mva. 

 

Omregningsfaktoren fra BRA til m3 er høy i forhold til Norsk Vanns anbefalinger. Vi anbefaler derfor å redusere denne gradvis 

fremover. Den ble i 2019 redusert fra 2,5 til 2,3. I 2020 legges det til grunn at den blir redusert fra 2,3 til 2,1. Dette gjelder både vann og 

avløp. Som følger av at noen abonnenter har fått vannmåler har stipulert forbruk blitt redusert. Med en såpass høy omregningsfaktor vil 

et skifte fra stipulert til målt forbruk kunne gjøre store utslag på inntekstnivået på vann og avløp til kommunen 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
Endring i årsgebyr fra året før 2020 2021 2022 2023 

Vann 0,0 % -0,0 % 6,2 % 7,1 % 

Avløp 4,8 % 10,7 % 9,1 % 1,4 % 

Renovasjon -11,1 % 3,2 % 3,5 % 3,5 % 

Feiing 1,1 % 2,8 % 2,9 % 3,4 % 

Samlet endring -1,9 % 4,3 % 6,2 % 4,1 % 
 

Berlevåg kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen 

benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. 

Forslaget til gebyrsatser for 2020 er utarbeidet av Berlevåg kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 15 års erfaring med 

selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. 
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Vann - 2018 til 2024 
 

Gebyrsatser - Vann 2018 til 2024 

Årsgebyret for vann i Berlevåg kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. 

Abonnementsgebyret i 2020 foreslås satt lik kr 3 128 og forbruksgebyret lik 9,43 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 4 541 for en 

normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m3. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori og 

forbruksnivå. 

Gebyrsatser, Vann 
(inkl. mva.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) 3 038 3 188 3 128 3 086 3 278 3 511 3 848 

Forbruksgebyr (kr/m3) 8,60 9,03 9,43 9,69 10,29 11,03 12,08 

Årsgebyr inklusiv mva. ved 150 m³ 4 328 4 541 4 541 4 539 4 821 5 165 5 659 

Årlig endring  5 % 0 % 0 % 6 % 7 % 10 % 

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann 

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for vann i Berlevåg kommune kommune frem mot 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 10 %, hvorav kalkulatoriske avskrivninger endres mest med 5 %. 

Kapitalkostnadene utgjør 40 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 204 125 kr fra 2020 til 2024 som følge av planlagte 

investeringer. Hovedinntektskilden er art ''164008 fastavgift vann, bolig'' som utgjør 35 % av gebyrinntektene. 

Selvkostoppstilling Vann 
Selvkostregnskap 

(1.000 kr) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

10*** Lønn 1 085 1 022 1 055 1 089 1 124 1 159 1 197 

11*** Varer og tjenester 311 427 439 451 463 475 488 

12*** Varer og tjenester 412 400 411 422 433 445 457 

14*** Overføringsutgifter 33 20 21 21 22 22 23 

Aktivitetsendring driftsutgifter (nominelt) 0 0 195 149 153 157 161 

Direkte driftsutgifter 1 841 1 869 2 120 2 131 2 194 2 259 2 326 

Direkte kalkulatoriske rentekostnader 538 516 553 603 586 573 558 

Direkte kalkulatoriske avskrivninger 1 600 973 1 021 1 194 1 223 1 223 1 219 

Indirekte kostnader (drift og kapital) 224 231 239 246 254 262 270 

Øvrige inntekter -157 -94 -42 -43 -44 -45 -46 

Gebyrgrunnlag 4 046 3 496 3 890 4 132 4 212 4 271 4 327 

164008 Fastavgift vann, bolig 1 298 1 366 1 244 1 266 1 486 1 754 2 138 

164018 Vannavgift bolig 1 243 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 

164038 Fastavgift vann, næring 249 253 253 253 253 253 253 

164048 Vannavgift industri 871 783 783 783 783 783 783 

164030 Forbruksavgift vannmåler, bolig 12 50 50 50 50 50 50 

164000 Avgiftspliktige gebyrer 12 12 6 6 6 6 6 

Gebyrinntekter 3 684 3 645 3 516 3 539 3 758 4 027 4 411 

Selvkostresultat -362 149 -374 -593 -454 -244 84 

Selvkost dekningsgrad i % 91 % 104 % 90 % 86 % 89 % 94 % 102 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 

(1.000 kr) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Selvkostfond 01.01 1 675 1 348 1 528 1 181 606 160 -84 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -362 149 -374 -593 -454 -244 84 

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond 35 31 27 18 8 1 -1 

Selvkostfond 31.12 1 348 1 528 1 181 606 160 -84 -1 

Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Avløp - 2018 til 2024 
 

Gebyrsatser - Avløp 2018 til 2024 

Årsgebyret for avløp i Berlevåg kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. I 2020 

foreslås det å sette abonnementsgebyret til kr 2 040 og forbruksgebyret til 11,61 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 3 782 for en 

normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 5 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil 

variere med abonnentkategori og forbruksnivå. 

Gebyrsatser, Avløp 
(inkl. mva.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) 0 1 945 2 040 2 554 2 785 2 824 2 574 

Forbruksgebyr (kr/m3) 9,50 11,09 11,61 10,89 11,88 12,05 11,74 

Årsgebyr inklusiv mva. ved 150 m³ 1 425 3 609 3 782 4 187 4 566 4 631 4 334 

Årlig endring  153 % 5 % 11 % 9 % 1 % -6 % 

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp 

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for avløp i Berlevåg kommune kommune frem mot 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 18 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 40 %. 

Kapitalkostnadene utgjør 41 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 214 590 kr fra 2020 til 2024. 

Hovedinntektskilden er art ''164000 avgiftspliktige gebyrer'' som utgjør 61 % av gebyrinntektene. 

Selvkostoppstilling Avløp 
Selvkostregnskap 

(1.000 kr) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

10*** Lønn 721 773 797 823 849 876 904 

11*** Varer og tjenester 208 127 130 133 137 141 145 

12*** Varer og tjenester 187 262 414 425 437 449 461 

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 0 2 2 2 2 2 2 

14*** Overføringsutgifter 7 0 0 0 0 0 0 

Direkte driftsutgifter 1 123 1 163 1 343 1 384 1 425 1 468 1 512 

Direkte kalkulatoriske rentekostnader 239 268 345 393 378 367 359 

Direkte kalkulatoriske avskrivninger 612 633 745 890 914 914 517 

Indirekte kostnader (drift og kapital) 208 214 221 228 235 243 250 

Øvrige inntekter -58 -9 -9 -9 -10 -10 -10 

Gebyrgrunnlag 2 123 2 270 2 646 2 884 2 942 2 981 2 628 

164000 Avgiftspliktige gebyrer 1 368 1 510 1 518 1 698 1 939 1 980 1 813 

164030 Forbruksavgift vannmåler, bolig 0 53 53 53 53 53 53 

164048 Vannavgift industri 0 907 907 907 907 907 907 

Gebyrinntekter 1 386 2 469 2 478 2 658 2 899 2 940 2 773 

Selvkostresultat -737 200 -168 -226 -43 -41 145 

Selvkost dekningsgrad i % 65 % 109 % 94 % 92 % 99 % 99 % 106 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 

(1.000 kr) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Selvkostfond 01.01 834 108 312 149 -77 -122 -167 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -737 200 -168 -226 -43 -41 145 

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond 11 5 5 1 -2 -3 -2 

Selvkostfond 31.12 108 312 149 -77 -122 -167 -24 

Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 

0 

904 876 849 823 797 773 721 
500 

391 395 

561 546 1 000 

Indirekte kostnader 

Kapitalkostnader 

Varer og tjenester 

Lønn og sosiale utg. 607 591 576 

901 
850 1 500 

876 1 091 

1 281 1 292 1 283 2 000 
208 

214 

250 221 
2 500 

243 235 228 

3 500 
 

3 000 

 

1
.0

0
0

 k
r 



12/19 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 - 19/00407-5 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 : Momentum Budsjettnotat - Berlevåg kommune 2020 (Kari NY)

Renovasjon - 2018 til 2024 
 

Gebyrsatser - Renovasjon 2018 til 2024 

I 2020 foreslås det å sette normalgebyret for renovasjon lik kr 3 409. Dette utgjør en endring på -11 % fra 2019 til 2020. 
 

Gebyrsatser, Renovasjon 
(inkl. mva.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Normalgebyr 3 833 3 834 3 409 3 519 3 643 3 769 3 901 

Årlig endring  0 % -11 % 3 % 4 % 3 % 4 % 

Driftsutgifter og kapitalkostnader Renovasjon 

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for renovasjon frem mot 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å øke med 3 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 3 %. 

Kapitalkostnadene utgjør 0 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 0 kr fra 2020 til 2024. Hovedinntektskilden er art 

''164000 avgiftspliktige gebyrer'' som utgjør 100 % av gebyrinntektene. 

Selvkostoppstilling Renovasjon 
Selvkostregnskap 

(1.000 kr) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

10*** Lønn 118 125 130 134 138 142 147 

11*** Varer og tjenester 23 21 21 22 22 23 24 

12*** Varer og tjenester 8 18 19 19 20 20 21 

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 1 867 1 913 1 980 2 049 2 121 2 195 2 272 

14*** Overføringsutgifter 3 2 2 2 2 2 2 

Direkte driftsutgifter 2 018 2 079 2 151 2 226 2 303 2 383 2 466 

Indirekte kostnader (drift og kapital) 137 142 146 151 156 161 166 

Gebyrgrunnlag 2 156 2 221 2 297 2 377 2 459 2 543 2 631 

Gebyrinntekter 2 400 2 516 2 247 2 320 2 401 2 485 2 572 

Selvkostresultat 245 295 -50 -57 -58 -59 -59 

Selvkost dekningsgrad i % 111 % 113 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 

(1.000 kr) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Selvkostfond 01.01 -269 -28 270 224 171 116 59 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 245 295 -50 -57 -58 -59 -59 

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond -3 3 5 4 3 2 1 

Selvkostfond 31.12 -28 270 224 171 116 59 1 

Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Feiing - 2018 til 2024 
 

Gebyrsatser - Feiing 2018 til 2024 

I 2020 foreslås det å sette normalgebyret for feiing lik kr 766. Dette utgjør en endring på 1 % fra 2019 til 2020. 
 

Gebyrsatser, Feiing 
(inkl. mva.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Normalgebyr (kr/vare) 758 758 766 788 810 838 873 

Årlig endring  0 % 1 % 3 % 3 % 3 % 4 % 

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing 
Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for feiing frem mot 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å reduseres med 3 %, hvorav indirekte kostnader endres mest med 3 %. 

 

Selvkostoppstilling Feiing 
Selvkostregnskap 

(1.000 kr) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

11*** Varer og tjenester 23 25 25 26 27 28 28 

12*** Varer og tjenester 8 18 5 5 6 6 6 

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 185 210 216 221 227 234 240 

Direkte driftsutgifter 216 253 246 253 260 267 274 

Indirekte kostnader (drift og kapital) 81 84 86 89 92 95 98 

+/- Andre inntekter og kostnader 6 0 0 0 0 0 0 

Gebyrgrunnlag 303 337 333 342 352 362 372 

Gebyrinntekter 320 322 327 336 345 357 372 

Selvkostresultat 17 -14 -6 -6 -7 -5 -0 

Selvkost dekningsgrad i % 106 % 96 % 98 % 98 % 98 % 99 % 100 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 

(1.000 kr) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Selvkostfond 01.01 19 36 23 17 11 5 0 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 17 -14 -6 -6 -7 -5 -0 

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond 1 1 0 0 0 0 0 

Selvkostfond 31.12 36 23 17 11 5 0 0 

Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 19/00407 
Arkivkode  
Saksbehandler Vibeke Richardsen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.12.2019 3/19 

2 Kommunestyret   

3 AMU   

4 Seniorråd   

 
 
 
Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 03.12.2019 sak 3/19 
 
Møtebehandling 
Forslag om å stenge ned samfunnshus tas bort fra tiltakslista. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2020-2023 fastsettes som det fremgår av eget 
dokument. Økonomiplan 2020-2023 gir rammer for drift og investeringer i 
årsbudsjettet for 2020. 
 
Budsjett og økonomiplan 2020-2023 vedtas med de mål og premisser for 
kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.  
 
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 25 902 000 for hele planperioden. Skattøret for 
forskuddspliktige settes til 11,1 %.  
 
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ 
benyttes for skatteåret 2020: 

• Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i hele Berlevåg kommune, jf. esktl. § 3 

bokstav a 
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 2 

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2020 settes til 7 promille, jf. esktl. § 11 
første ledd. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for 
boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.  
 
Så fremt reviderte takstvedtekter for eiendomsskatt i Berlevåg kommune vedtas av 
kommunestyret i dag skal vedtektene gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 
10. 
 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jf. esktl. § 25. Første termin i mai og 
andre termin i november. 
 
Ved utskriving av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes, jf. esktl. § 
8 C-1. 
 
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, jf. økonomisk oversikt drift (§ 5-6) og 
bevilgningsoversikt drift (§5-4) vedlagt i saksfremlegget, herunder mål og premisser 
for bevilgningene. 
 
Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. bevilgningsoversikt investering (§ 5-5) 
vedlagt i saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.  
 
Rammen for opptak av lån i planperioden blir: 
 

 
 
Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rente. 
 
Stenge ned samfunnshus fjernes fra tiltakslista. 
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Arkivsak-dok. 19/00812-1 
Saksbehandler Maria Kristiansen 

 
Saksgang Møtedato 

Formannskapet 03.12.2019 
Kommunestyret  19.12.2019 

 
 
 

   
 
 

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR BERLEVÅG KOMMUNE - 
REVIDERT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar forslag til reviderte eiendomsskattevedtekter for 

Berlevåg kommune. 
 

2. Reviderte eiendomsskattevedtekter trer i kraft fra og med 20.12.2019 og skal 
gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. eiendomsskatteloven § 10. 

 
Vedlegg:  
Forslag til reviderte eiendomsskattevedtekter for Berlevåg kommune 
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Bakgrunn: 
 
På bakgrunn av ny kommunelov og lovendringer i eiendomsskatteloven som trer i 
kraft fra eiendomsskatteåret 2020 er det nødvendig å foreta en revidering av vedtatte 
eiendomsskattevedtekter. 
 
Det er kommunestyret som vedtar eiendomsskattevedtektene som til enhver tid skal 
gjelde i kommunen. 
 
 

Saksframstilling: 
 
Eiendomsskattevedtektene er et dokument som inneholder utfyllende 
saksbehandlingsregler og angir rammene for eiendomsskattekontorets og 
nemndenes arbeid i eiendomsskattesaker.  
 
Ved revideringen er det tatt utgangspunkt i nåværende takseringsretningslinjer, 
vedtatt av kommunestyret første gang i 21.03.2013, og forslag til oppdatering av 
takseringsretningslinjer utarbeidet av LVK (Landssamanslutninga av 
Vasskraftkommunar) i forbindelse med de nevnte lovendringene. 
 
De reviderte eiendomsskattevedtektene tar hensyn til lovendringene og er samtidig 
mer systematisk oppbygd etter tema, slik at de fremstår som noe mer ryddig og 
strukturert enn forrige versjon. 
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EIENDOMSSKATTETAKSTVEDTEKTER  

FOR BERLEVÅG KOMMUNE 
 

 

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND  
 
1.1 Sakkyndig nemnd 
 
Til å foreta taksering av alle eiendomsskattepliktige eiendommer i kommunen i medhold av 
eiendomsskatteloven (esktl.) § 8 A-1, jf. § § 8 A-3, oppnevner kommunestyret en sakkyndige 
takstnemnd som fastsetter taksten på grunnlag av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. 
 
Den sakkyndige nemnda skal ha tre faste medlemmer, leder, nestleder og et medlem, i tillegg 
til tre varamedlemmer.  
 
Den sakkyndige nemnda fatter sine beslutninger i fellesskap. Dersom det er uenighet om et 
særskilt spørsmål, kan nemnda avgjøre uenigheten ved avstemning.  
 
Nemndlederen har til oppgave å planlegge og å lede takseringsarbeidet, samt å sørge for at 
fremdriften i takseringen går etter planen. Dersom nemndlederen har forfall, overtar 
nestlederen i nemnda nemndleders oppgaver.  
 
1.2 Klagenemnd 
 
Kommunestyret oppnevner en klagenemnd til å behandle både klager over sakkyndig nemnds 
takstvedtak (overtakst), klager over eiendomsskattekontorets utskrivingsvedtak og klager 
over andre enkeltvedtak som gjelder eiendomsskatt, jf. esktl. §§ 19 og 20. 
 
Klagenemnda skal bestå av tre1 faste medlemmer, herunder leder, nestleder og et 
medlemmer, i tillegg til varamedlemmer. 
 
Klagenemnda fatter sine beslutninger i fellesskap. Uenighet avgjøres ved avstemning.  
 
Klagenemndas leder har til oppgave å planlegge og å lede klagebehandlingen, samt å sørge 
for en forsvarlig fremdrift i saksbehandlingen. Dersom klagenemndas leder har forfall, overtar 
nestlederen i klagenemnda nemndleders oppgaver. 
 
 
1.3 Valgbarhet, oppnevnelse av nye nemndsmedlemmer og fratredelse 
 

                                                        
1 Kommunestyret kan fastsette at klagenemnda skal ha flere enn tre medlemmer, men det er ikke krav om det 
etter loven.  
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Medlemmene og varamedlemmene i sakkyndig nemnd og klagenemnda oppnevnes av 
kommunestyret etter reglene i kommuneloven kap. 7, jf. kommuneloven § 5-1 (2) bokstav k. 
Reglene om valgbarhet og plikt til å motta valg følger av kommuneloven §§ 7-2 og 7-3, jf. § 7-
2 (1) bokstav i. Faste medlemmer av formannskapet kan ikke være medlemmer av sakkyndig 
nemnd eller klagenemnda, jf. esktl. § 212.  
 
Valgperioden følger kommunevalgperioden. 
 
Kommunestyret kan ved behov oppnevne flere sakkyndige nemnder som får ansvar for hvert 
sitt saklige eller geografiske område i kommunen. Det skal bare være én klagenemnd. 
 
1.4 Inhabilitet 
 
Reglene om habilitet i forvaltningsloven (fvl.) § 6 gjelder for nemndene, jf. esktl. § 29. 
Nemnda avgjør selv om et medlem er inhabilt uten at medlemmet deltar, jf. fvl. § 8 (2) og 
(3).  
 

1.5 Møteplikt 
 
Medlemmene i sakkyndig nemnd og i klagenemnda har plikt til å møte i alle møter, med 
mindre vedkommende har gyldig forfall.  
 
Ved forfall skal medlemmet snarest mulig varsle eiendomsskattekontoret, som innkaller 
varamedlemmet. Når et medlem ikke møter, har varamedlemmet møteplikt. 
 

2 EIENDOMSSKATTEKONTORET 
 

2.1 Eiendomsskattekontoret 
 
Økonomiavdelingen fungerer som eiendomsskattekontor.  
 
2.2 Eiendomsskattekontorets oppgaver 
 
Eiendomsskattekontorets oppgave er å skrive ut eiendomsskatten på grunnlag av takstene fra 
den sakkyndige nemnden og kommunestyrets vedtatte satser. 
 
Eiendomsskattekontoret skal videre fungere som sekretariat for sakkyndig nemnd og for 
klagenemnda. Det påligger kontoret å legge til rette for nemndenes arbeid, herunder å sørge 
for alt administrativt og kontormessig arbeid i forbindelse med utskriving av eiendomsskatten. 
 
Dersom kommunestyret i stedet for ny alminnelig taksering har vedtatt kontorjustering etter 
bestemmelsene i esktl. § 8 A-4, skal eiendomsskattekontoret forestå justeringen.   
 

                                                        
2 Finansdepartementet har i brev 14. desember 2012 uttalt at eiendomsskatteloven § 21 ikke hjemler noe forbud 
mot at varamedlemmer til formannskapet sitter i eiendomsskattetakstnemnder. 
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2.3 Deltakelse på møter i sakkyndig nemnd 
 
Eiendomsskattekontoret skal så langt det er ønskelig delta på nemndmøter for å legge til rette 
for og å bistå nemndene i deres arbeid. Eiendomsskattekontoret har ikke stemmerett på 
møtene, skal ikke delta i selve takseringsarbeidet og kan ikke instruere nemnda.  
 
2.4 Forberedelse av takseringsarbeidet 
 
Eiendomsskattekontoret utarbeider lister over eiendommene i kommunen. Listene skal også 
inneholde eiendommer som skal eller kan fritas for eiendomsskatt, jf. esktl. §§ 5 og 7.  
 

2.5 Innhenting av opplysninger fra skattyter og/eller brukere av eiendommen 
 
Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om 
den enkelte eiendom. Opplysninger kan innhentes fra offentlige tilgjengelige kilder og 
eiendomsskattekontoret kan pålegge eieren (skattyteren) å gi opplysninger av betydning for 
taksten eller utskrivingen av skatten, jf. esktl. § 31.  
 
Eiendomsskattekontoret kan sette frist for å gi opplysninger, jf. esktl. § 31 (3). Fristen skal ikke 
være kortere enn fire uker.  
 
Ved brudd på plikten til å gi opplysninger kan eiendomsskattekontoret pålegge eieren 
(skattyteren) en forsinkelsesavgift, jf. esktl. § 31 (4). Avgiften settes på grunnlag av 
eiendommens skattegrunnlag. Avgift skal ikke pålegges når fristoversittelsen er unnskyldelig 
på grunn av sykdom, alderdom eller annen grunn. Vedtak om avgift skal varsels før avgiften 
ilegges.  
 
2.6 Engasjement av besiktigelsesmenn og andre sakkyndige for sakkyndig nemnd og 

for klagenemnda 
 
Eiendomsskattekontoret engasjerer besiktigelsesmenn som skal foreta befaringer og avgi 
takstforslag til sakkyndig nemnd og klagenemnda.  
 
Ved taksering av oppdrettsanlegg, vindkraftverk, kraftnett, anlegg omfattet av 
særskattereglene for petroleum og større og mer kompleks næringseiendom bør det 
engasjeres besiktigelsesmenn med særskilt kompetanse på den type eiendom som det er 
aktuelt å taksere.  
 
Nemndene kan også be eiendomsskattekontoret om å tilkalle annen sakkyndig hjelp når det 
er nødvendig, eksempelvis til økonomiske eller juridiske spørsmål.  
 
Besiktigelsesmennene og andre sakkyndige deltar ikke i selve takseringen og har ingen 
stemmerett.  
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3 TAKSERINGSARBEIDET 
 
3.1 Oppgaver som tilligger sakkyndig nemnds leder 
 
Det påligger sakkyndig nemnds leder, i samarbeid med eiendomsskattekontoret, å planlegge, 
lede arbeidet og beramme takstene.  
 
Nemndleder innkaller til møtene. Leder av eiendomsskattekontoret innkalles til alle møtene i 
sakkyndig nemnd. Nemnda er beslutningsdyktig selv om ikke eiendomsskattekontorets 
representant er til stede.  
 
Nemnda innkalles til så mange møter som er nødvendig for å gjennomføre takseringen. 
 
3.2 Informasjon til de øvrige nemndmedlemmene 
 
På det første møtet for nyutnevnt sakkyndig nemnd eller klagenemnda informerer 
nemndleder og eiendomsskattekontoret om nemndas oppgaver, de relevante 
lovbestemmelser og kommunens skattetakstvedtekter. Til det første møtet innkalles også alle 
varamedlemmene.  
 
Er det flere sakkyndige nemnder i kommunen, kan det konstituerende møtet avholdes i 
fellesskap. 
 

3.3 Møteprotokoll fra møter i nemndene 
 
Det skal føres protokoll fra alle møter i sakkyndig nemnd.  
 
Protokollen skal inneholde opplysninger om: 

a) tid og sted for møtet 
b) hvem som møtte, og hvem som var fraværende 
c) hvilke saker som ble behandlet 
d) hvilke vedtak som ble truffet 
e) eventuelle avstemningsresultat 

 
Protokollen skal i tillegg inneholde opplysninger om hver enkelt eiendom som takseres, 
herunder hva som inngår i taksten, hvilke verdsettelsesprinsipp(er) som er anvendt, hva 
taksten er og hvordan man er kommet frem til verdien av eiendommen.  
 
Sakkyndig nemnds protokoll eller oversendingsbrevet skal i tillegg opplyse om klageretten, jf. 
eiendomsskatteloven § 19, og eventuelt vilkår for søksmål, jf. forvaltningsloven § 27 b eller 
søksmålsfristen, jf. eiendomsskatteloven § 23, jf. skatteforvaltningsloven § 15-4.  
 
3.4 Generelle prinsipper for takseringsarbeidet  
 
Besiktigelsesmennene og sakkyndig nemnd skal verdsette de skattepliktige eiendommene 
etter reglene i esktl. § 8 A-2, slik bestemmelsen er tolket i rettspraksis.  
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Den sakkyndige nemnd fastsetter taksten etter skjønn og kan ikke instrueres av 
eiendomsskattekontoret, kommunestyret eller formannskapet i kommunen.  
 
Verdsettelsen skal skje med utgangspunkt i det generelle likebehandlingsprinsippet som 
gjelder for eiendomsskatt. Besiktigelsesmennene og sakkyndig nemnd skal utøve sitt skjønn 
etter beste evne. Alle eiendommer som ikke er unntatt fra eiendomsskatteplikt skal verdsettes 
og like tilfelle skal behandles likt.  
 
Det kan ikke gjøres andre fradrag eller reduksjoner i taksten enn hva loven hjemler. Det kan 
ikke gis bindende forhåndsuttalelser om hvordan fremtidige vedtak om eiendomsskatt vil bli 
eller inngås avtaler med skatteytere om hvordan nemndene skal utøve sitt skjønn.   
 
Alle takster avrundes til nærmeste hele 1000 kroner. 
 
Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger benyttes ved utskriving av eiendomsskatt på denne 
kategori eiendommer dersom kommunestyret har vedtatt dette. Formuesgrunnlagene må 
benyttes slik de fremkommer fra Skatteetaten og ihht. reglene i eiendomsskatteloven § 8 C-1. 
Boliger uten formuesgrunnlag, herunder eksempelvis våningshus, får fastsatt takst av 
sakkyndig nemnd på samme måte som øvrige skattepliktige eiendommer. 
 
3.5 Vedtakelse av retningslinjer og sjablonger- verdsettelsesprinsipper 
 
Før den alminnelige takseringen påbegynnes, drøfter nemnda eller nemndene i fellesskap 
alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingene. 
Ved behov kan prøvetaksering finne sted. 
 
Sakkyndig nemnd skal ta stilling til hvilket verdsettelsesprinsipp som skal anvendes.  
 
Sakkyndig nemnd kan vedta sjablonger til bruk i takseringen. Sjablongene er et hjelpemiddel 
for å komme frem til eiendommens takstverdi, og skal ta høyde for at eiendommens 
beskaffenhet (innretning), anvendelighet (brukseigenskap) og beliggenhet (lokalisering) kan 
virke inn på verdien, jf. esktl. § 8 A-2 (1). 
 
3.6 Befaring og forslag til takst 
 
Alle eiendommer må befares av de engasjerte besiktigelsesmennene, med mindre annet er 
avtalt med skattyter eller åpenbart formålsløst. Det følger av langvarig praksis at det normalt 
ikke er befaring ved taksering av kraftlinjer, men dette bør avklares med skattyter. 
 
Innbyggerne i kommunen bør varsles om at det skal foregå befaringer med sikte på 
eiendomsskattetaksering, hvem som foretar befaringen og i hvilket tidsrom. Det bør også 
opplyses om at det kan bli tatt bilder av eiendommene under befaringen. 
 
I den grad det er behov for befaring innendørs eller på områder som ikke er åpen for 
allmennheten, skal eiendomsskattekontoret avtale befaring med eieren eller brukeren av 
eiendommen. Eiendomsskattekontoret kan ved behov sette frist for eiers og brukers 
medvirkning til at befaring kan la seg gjennomføre, jf. esktl. § 31 (2) og (3). Se også punkt 2.5.  
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I forbindelse med befaringen utarbeider besiktigelsesmennene forslag til takst. Forslaget til 
takst bør inneholde nødvendige faktiske opplysninger om eiendommen, hvilket prinsipp som 
er anvendt for verdsettelsen og informasjon om hva som er grunnlag for 
besiktigelsesmannens skjønnsutøvelse.  
 
Ved brudd på plikten til å medvirke til befaring kan eiendomsskattekontoret pålegge eieren 
(skattyter) en forsinkelsesavgift, jf. esktl. § 31 (4). Avgiften settes på grunnlag av eiendommens 
skattegrunnlag. Avgift skal ikke pålegges når fristoversittelsen er unnskyldelig på grunn av 
sykdom, alderdom eller annen grunn. Vedtak om avgift skal varsels før avgiften ilegges.  
 
3.7 Fotografering 
 
Eiendomsskattekontoret, sakkyndig taksator/besiktigelsesmann og den sakkyndige 
nemndas/klagenemndas medlemmer har rett til å ta fotografi av eiendommen til bruk for 
takseringen, jf. esktl. § 31 (5).  
 

3.8 Fastsettelse av takst 
 
I forbindelse med takseringen skal sakkyndig nemnd, etter forslag til takst fra 
besiktigelsesmennene (se punkt 3.6), blant annet ta stilling til  
 

- hvilke eiendommer som er skattepliktige innenfor det virkeområde kommunestyre har 
definert, jf. esktl. § 3. 

- hva som inngår i taksten som en del av eiendommen, jf. esktl. § 4 (2). 
- andel av driftsmidler som ikke er knyttet til kraftproduksjon etter sktl. § 18-5 (4) og 

som kan verdsettes særskilt etter esktl. § 8 B-1 (1), nytt andre og tredje punktum.  
- hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt, jf. esktl. § 5. 

 
Vedtaket skal begrunnes i tråd med eiendomsskattelovens krav, se punkt 3.3 over om 
møteprotokoll.  
 

3.9 Taushetsplikt 
 
Medlemmene i sakkyndig nemnd, i klagenemnda, eiendomsskattekontoret, 
besiktigelsesmenn og engasjerte sakkyndige har taushetsplikt om informasjon de får tilgang 
til gjennom sine verv, jf. esktl. § 29, jf. skatteforvaltningsloven § 3-1. 
 
Taushetsplikten omfatter normalt også fotografier som er tatt på steder som ikke er åpne for 
allmennheten.  
 
Medlemmene i sakkyndig nemnd, i klagenemnda, eiendomsskattekontoret, 
besiktigelsesmenn og engasjerte sakkyndige skal i forbindelse med tiltredelsen eller 
engasjementet avgi skriftlig erklæring om taushetsplikten. 
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4 OMTAKSERING, SÆRSKILT TAKSERING OG KONTORJUSTERING 
 
4.1 Kommunestyret kan vedta omtaksering  
 
Den alminnelige takseringen i kommunen skjer normalt hvert 10. år. I perioden mellom de 
alminnelige takseringene i kommunen kan kommunestyret vedta at omtaksering skal foretas 
etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av esktl. § 8 A-3 (2).  
 
Kommunen dekker kostnadene ved takseringen. 
 

4.2 Omtaksering av enkelteiendommer 
 
Det følger av esktl. § 8 A-3 (5) at omtaksering av en eiendom skal skje i tiden mellom de 
alminnelige takseringene dersom eiendommen er delt, bygninger på eiendommen er revet 
eller ødelagt av brann eller lignende, eller det er ført opp nye bygninger eller gjort vesentlige 
forandringer på eiendommen.  
 
Det følger av esktl. § 8 A-3 (6) annen setning at skattyter som krever omtaksering etter § 8 A-
3 (5) selv må dekke utgiftene ved takseringen, og etter tredje setning at krav om omtaksering 
må være stilt innen 1. november i året før skatteåret. De sakkyndige nemndene avgjør om 
vilkårene for å kreve omtaksering er tilstede.  
 

4.3 Formannskapets og skattyters krav om særskilt taksering 
 
Dersom verdien av en eiendom er vesentlig forandret i forhold til andre eiendommer i 
kommunen, kan så vel formannskapet som skattyter kreve særskilt taksering i tiden mellom 
de alminnelige takseringene, jf. esktl. § 8 A-3 (6).  
 
Skattyter må selv dekke kostnadene med takseringen som gjennomføres etter krav fra 
skattyter. Krav om omtaksering må være stilt innen 1. november i året før skatteåret. De 
sakkyndige nemndene avgjør om vilkårene for å kreve særskilt taksering er tilstede. 
 

4.4 Kontorjustering 
 
Kommunestyret kan i stedet for ny alminnelig taksering gjøre vedtak i medhold av esktl. § 8 
A-4 om å øke taksten som ble satt for eiendommen ved den siste alminnelige takseringen for 
utskriving av eiendomsskatt. Kommunestyret kan dessuten gjøre vedtak om at det skal gjøres 
et tilsvarende tillegg for de eiendommer som er verdsatt særskilt før et tidspunkt som 
kommunestyret fastsetter. 
  
Økningen kan skje stegvis over flere år, men må ikke være mer enn 10 prosent av det 
opprinnelige skattegrunnlaget for hvert år etter 10-årsfristen for den siste alminnelige 
takseringen. 
 
Det er eiendomsskattekontoret som forestår og gjennomfører kommunestyrets vedtak om 
kontorjustering etter bestemmelsene i esktl. § 8 A-4. 
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5 KLAGE PÅ TAKSTEN OG UTSKRIVNINGEN 
 

5.1 Klage på taksten - Klagefrist og oversittelse av klagefrist  
 
Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller formannskapet, jf. esktl. § 8 A-3 (3). 
 
Klage over taksten må inngis skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra det 
seneste tidspunktet av den dagen det var kunngjort at eiendomsskattelisten ble lagt ut eller 
dagen skatteseddelen ble sendt.  
 
Klage over taksten kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av 
eiendomsskatten, forutsatt at det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere, jf. esktl. § 19 (1) 
tredje setning. 
 
Sakkyndig nemnd/klagenemnda kan ta en klage fra skattyteren til behandling selv om 
klagefristen er oversittet når vedkommende eller hans fullmektig ikke kan lastes for 
fristoversittelsen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller det av særlige grunner er rimelig 
at klagen blir prøvd, jf. fvl. § 31.   
 
En klage fra formannskapet kan tas til følge etter klagefristen dersom formannskapet klager 
til skattyterens gunst.  
 
Eiendomsskattekontoret eller den sakkyndige nemnda kan i særlige tilfeller innvilge utsatt 
klagefrist i enkelttilfeller dersom det anmodes om det.  
 
Klage over eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg, som verdsettes etter skatteloven § 18-
5, jf. esktl. § 8 B-1, skal rettes til skattekontoret etter bestemmelsene i skatteforvaltningsloven 
(sktfvl.) kapittel 13, jf. esktl. § 19 (2), jf. sktfvl. § 13-2 (4).  
 
Det samme gjelder ved klage over formuesgrunnlag for boliger som verdsettes etter esktl. § 8 
C-1. 
 
5.2 Behandling av klage på taksten 
 
Eiendomsskattekontoret skal sende klage over takseringen til sakkyndig nemnd, som gjør de 
undersøkelser som klagen gir grunn til.  
 
Den sakkyndige nemnd kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen 
begrunnet. Dersom sakkyndig nemnd ikke gir klager medhold, oversendes sakens dokumenter 
uten opphold til klagenemnda.   
 
Dersom klagenemnda anser det for nødvendig, kan det innhentes en ny takst eller andre 
sakkyndig utredninger. 
 
Klagenemnda avholder deretter sin overtakst etter forutgående befaring.  
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Klagenemnd kan prøve alle sider av taksten, og kan også endre taksten til skattyters ugunst. 
Se punkt 5.6 om begrunnelse av vedtaket.  
 
Dersom klagen ikke behandles innen en måned, skal klageren gis et foreløpig svar, jf. fvl. § 11 
a.  
 

5.3 Omgjøring 
 
Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages3.  
 
Skattyteren kan anmode klagenemnda om å omgjøre sitt eget vedtak. Klagenemnd har i slike 
tilfeller ingen plikt til å vurdere vedtaket på nytt, men har mulighet til det dersom den finner 
det rimelig.  
 
For det tilfelle at klagenemnda avviser en omgjøringsanmodning, bør det presiseres at 
vedtaket om avvisning ikke er et nytt realitetsvedtak som gir grunnlag for ny søksmålsfrist. 
 

5.4 Klage på utskrivningen - Klagefrist og oversittelse av klagefrist  
 
Klage over utskrivningen må inngis skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra det 
seneste tidspunktet av den dagen det var kunngjort at eiendomsskattelisten ble lagt ut eller 
dagen skatteseddelen ble sendt, jf. esktl. § 19.  
 
Eiendomsskattekontoret kan ta en klage fra skattyteren til behandling selv om klagefristen er 
oversittet når vedkommende eller hans fullmektig ikke kan lastes for fristoversittelsen eller 
for å ha drøyd med klage etterpå, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd, 
jf. fvl. § 31.  
 
Eiendomsskattekontoret kan i særlige tilfeller innvilge utsatt klagefrist i enkelttilfeller dersom 
det anmodes om det.  
 
5.5 Behandling av klage over utskrivningen 
 
Gjelder klagen utskrivningen gjør eiendomsskattekontoret selv de undersøkelser som klagen 
gir grunn til.  Eiendomsskattekontoret kan oppheve eller endre vedtaket til eierens gunst 
dersom det finner klagen begrunnet. 
 
Dersom eiendomsskattekontoret ikke finner grunn til å gi klager medhold, oversendes sakens 
dokumenter uten opphold til klagenemnda.  
 

5.6 Protokoll fra klagenemnda 
 
Klagenemnda skal føre protokoll fra møtene i klagenemnda.  
 

                                                        
3 Dette gjelder også dersom klage fremsettes i forbindelse med utskrivningen i senere år, jf. esktl. § 19. 
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I protokollen skal begrunnelsen for at vedtaket er opprettholdt eller endret fremgå. 
Protokollen skal angi hvilket faktum og hvilken rettsanvendelse klagenemnda bygger på, og 
hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt for de enkelte eiendommer.  
 
I protokollen må det tas stilling til eierens eller formannskapets klagegrunner. 
 
Klagenemndas protokoll eller oversendingsbrevet skal opplyse om søksmålsfristen, jf. 
eiendomsskatteloven § 23, jf. skatteforvaltningsloven § 15-4. 
 

6 FORSKJELLIGE BESTEMMELSER 
 
6.1 Godtgjørelse til de sakkyndige nemndene og de klagenemnda 
 
Kommunestyret/formannskapet fastsetter godtgjørelsen til nemndmedlemmene.  
 
Eiendomsskattekontoret fastsetter godtgjørelsen til de engasjerte sakkyndige 
(besiktigelsesmennene/taksatorene). 
 
Eiendomsskattekontoret sørger for utbetalingen av godtgjørelsen. 
 

6.2 Frist for utskrivning av eiendomsskatt 
 
Eiendomsskatten skal være utskrevet og skattelistene offentliggjort før 1. mars i skatteåret 
med mindre loven åpner for unntak.  
 
6.3 Eiendomsskattelistene 
 
Eiendomsskattelisten skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst seks uker etter at det er 
kunngjort at listen er lagt ut. I kunngjøringen skal det opplyses om fristen for å klage og hvem 
klagen skal sendes til.  
 
Samtidig med at eiendomsskattelisten legges ut sendes skatteseddel til skattyter. 
 
6.4 Skatteterminer 
 
Eiendomsskatten forfaller til betaling etter de terminer som kommunestyret fastsetter. 
 

6.5 Klage eller søksmål på takst eller utskrivning har ikke oppsettende virkning 
 
Eiendomsskatten skal betales til fastsatt tid og med de beløp som først er fastsatte, selv om 
det er sendt inn klage over utskrivningen eller utskrivningsgrunnlaget, eller de står til prøving 
for en klageinstans eller domstolene, jf. esktl. § 25 (3). 
 

6.6 Forholde til andre regler 
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Saksbehandlingen i saker om eiendomsskatt reguleres av reglene i eiendomsskatteloven, 
kommuneloven og i forvaltningsloven. Reguleringen i disse vedtektene er ikke uttømmende.  
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Arkivsak-dok. 19/00812 
Arkivkode  
Saksbehandler Maria Kristiansen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.12.2019 5/19 

2 Kommunestyret 19.12.2019  

 
 
 
Vedtak av reviderte eiendomsskattevedtekter for Berlevåg kommune 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 03.12.2019 sak 5/19 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Kommunestyret vedtar forslag til reviderte eiendomsskattevedtekter for 
Berlevåg kommune. 

 
2. Reviderte eiendomsskattevedtekter trer i kraft fra og med 20.12.2019 og skal 

gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. eiendomsskatteloven § 10. 
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Arkivsak-dok. 19/00798-1 
Saksbehandler Maria Kristiansen 

 
Saksgang Møtedato 

Formannskapet            
 
 
 

   
 

FRITAK FOR EIENDOMSSKATT I 2020, JF. 
EIENDOMSSKATTELOVEN § 7 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
For skatteåret 2020 fritas eiendommer tilhørende institusjoner og stiftelser som tar 
sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, samt bygning som har historisk 
verdi for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 a og b i henhold til vedlagt liste. Med bygninger 
av historisk verdi menes i utgangspunktet bygninger som er automatisk fredet eller 
vedtaksfredet etter kulturminneloven, men kommunestyret vurderer også andre 
bygninger med arkitektonisk og kulturhistorisk verdi etter søknad. Eiendommer 
tilhørende andre stiftelser/institusjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på 
grunnlag av søknad. 
 
Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter 
eiendomsskatteloven § 7 c i 20 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 
 
Det gis etter søknad fritak for eiendomsskatt for eiendom 11/839 tilhørende 
Fiskerkvinnelaget Havblikk i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. 
 
Det gis etter søknad fritak for eiendomsskatt på eiendom 5/1/134 tilhørende Berlevåg 
herreds sportsfiskerforening i 2020 jf. eiendomsskatteloven § 7 a. 
 
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt på eiendom 6/1/9 tilhørende Veronica Synnøve 
Carstens i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7 b. 
 
Vedlegg:  
Liste over forslag til fritak for eiendomsskatt i 2020, jf. eiendomsskatteloven § a og b 
Søknad – Fiskerkvinnelaget Havblikk 
Søknad del 2– Fiskerkvinnelaget Havblikk 
Søknad – Berlevåg Herreds Sportsfiskeforening 
Søknad – Veronica Synnøve Carstens 
Kobbkroken 17 kartutsnitt 
Kobbekroken 17 bilde 
Kartutsnitt gnr. 5 bnr. 1 fnr. 134 
Bilde 1 – 5/1/134 
Bilde 2 – 5/1/134 
Bilde 3 – 5/1/134 
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Bakgrunn: 
I tillegg til de eiendommer som i henhold til eiendomsskatteloven § 5 er obligatorisk 
fritatt for eiendomsskatt kan kommunestyret beslutte å fatte vedtak om fritak for 
enkelte eiendommer, jf. eiendomsskatteloven § 7. 
 
Det fremgår av bestemmelsen at kommunestyret kan gi følgende eiendommer helt 
eller delvis fritak: 
 

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein 
kommune, eit fylke eller staten. 
b) Bygning som har historisk verde. 
c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan 
gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det 
utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera 
einskildsaker om skattefritak. 
d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. 
e) Fritidsbustader 

 
Fritaksvedtak etter § 7 gjelder for ett år av gangen, og må derfor vedtas av 
kommunestyret hvert år. 

 
 
Saksframstilling: 
Kommunestyret vedtok i 2018 og 2019 å gi fritak etter bokstav a, b og c, og de 
samme fritaksalternativene foreslås videreført i år. 
 
 
Fritak for eiendommer tilhørende samfunnsnyttige stiftelser/institusjoner 
Eiendommer som eies av stiftelser og institusjoner kan fritas dersom stiftelsen eller 
institusjonen har et samfunnsnyttig formål/drift, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. På den 
måten kan man skjerme for eiendomsskatt enkelte eiendommer hvor eier bidrar 
positivt til lokalsamfunnet. 
 
Det fremgår ikke klart av lovbestemmelsen hvilke stiftelser/institusjoner som skal 
omfattes av fritaket, men finansdepartementet har i brev 12. juni 2003 antatt at alle 
typer juridiske personer hvor ingen har direkte eierinteresser, herunder foreninger, 
kan fritas. Videre ble det uttalt at spørsmålet om hva som skal anses som slik 
virksomhet baseres på en konkret helhetsvurdering. Ved denne vurderingen må det 
blant annet se hen til om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte 
blitt ivaretatt av det offentlige, om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med 
overskudd, om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer og 
stiftelsen/institusjonens finansiering. Det er videre slått fast at fysiske personer, 
enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper med fysiske personer som deltakere 
ikke kan regnes som stiftelser og institusjoner, og at slike derfor faller utenfor. 
 
Når det gjelder selve bruken av eiendommen er det tilstrekkelig at stiftelsen eller 
institusjonen i sin øvrige aktivitet tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller staten, 
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altså må ikke samfunnsnyttigheten knyttes til bygningen som fritaket gjelder. Det er 
imidlertid en begrensning i dette dersom fritak vil medføre en konkurransevridning i 
forhold til andre private foretak. 
 
Det anses som godt tiltak for å fremme aktivitet blant lokale lag og foreninger å 
opprettholde muligheten til å gi skattelette for eiendommer tilhørende virksomheter 
som har som formål å gagne lokalsamfunnet i Berlevåg. Det foreslås derfor å 
videreføre vedtak om fritak for eiendomsskatt for eiendommer etter bokstav a. 
 
Eiendomsskattekontoret ønsker samtidig å poengtere at fritaket for Sangerhuset 
(11/467) og Husmorstua (11/443) kun gjelder den delen av bygningene som står 
registrert som annet enn bolig i Matrikkelen. Bygningenes boligdeler er således ikke 
fritatt. Dette har muligens ikke kommet tilstrekkelig klart frem av tidligere års vedtak. 
 
Bakgrunnen for dette er at boligdelene i nevnte bygninger genererer leieinntekter. 
Dersom kommunestyret mener at fritaket også skal omfatte boligdelene må dette tas 
konkret stilling til da det har vært brukt som argumentert mot fritak at bygninger har 
blitt leid ut da dette ble ansett som å gi en konkurransevridende fordel i forhold til 
andre aktører på markedet. Minner om viktigheten av at likhetsprinsippet blir fulgt når 
enkelteiendommer skal vurderes. 
 
Det fremgår av vedlagt liste hvilke eiendommer som foreslås fritatt i 2020. 
 
 
Fritak for bygninger med historisk verdi 
Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b åpner for å gi fritak for eiendomsskatt på 
bygninger som har historisk verdi.  
 
Lovteksten gir ingen utdypende forklaring på hvilke bygninger som kan/bør omfattes, 
men Forskrift 18. november 1992 nr. 850 om avgrensning av eiendomsskatt på 
statlige eiendommer, jf. eiendomsskatteloven § 5, gir retningslinjer for vurderingen av 
om et bygg eller anlegg skal anses å være av historisk verdi. I følge forskriften § 2 
skal det blant annet legges vekt på om bygget eller anlegget har særlig kulturhistorisk 
eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende gjelder for bygninger og anlegg som har 
historisk verdi, jf. lovens § 7 bokstav b. Det påpekes at på eiendommer hvor det 
befinner seg flere bygg, og kun ett av dem anses å være av historisk verdi vil fritaket 
kun gjelde dette ene bygget. 
 
Hvilke bygninger som skal anses å ha historiske verdi avgjøres derfor av 
kommunestyret etter søknad fra skattyter. Det skal foretas en konkret, skjønnsmessig 
vurdering av hver enkelt bygning. Bygninger som typisk vil kunne kvalifisere til fritak 
er bygninger som er fredet av kulturminnemyndighetene eller Riksantikvaren. 
 
Når det gjelder fritak gitt til Arctic fiskeriservice AS på eiendom 11/4 vil det påpekes 
at fritaket kun gjelder de vedtaksfredede bygningene på eiendommen (Nothjell, 
garnbøteri, trandamperi, pakkhus, kullkjeller og bestyrerbolig), men ikke øvrig 
bygningsmasse. 
 
Riksantikvaren oppfordrer kommunene til å benytte seg av denne fritakshjemmelen, 
og i 2019 var det hele 252 kommuner som ga slikt fritak. Det foreslås derfor å 
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videreføre fritaket for slike eiendommer. Vedlagt liste viser hvilke 
bygninger/eiendommer som foreslås fritatt i 2020. 
 
Fritak for nybygde boliger 
I følge eiendomsskatteloven § 7 bokstav c kan det også gis fritak for nyoppførte bygg 
som bruker som bolig i inntil 20 år. I 2019 var det 102 kommuner som benyttet seg 
av denne fritakshjemmelen. 
 
Kommunestyret vedtok i 2018 å innføre slikt fritak i 20 år fra ferdigstillelse, og det 
foreslås å opprettholde dette da det er et tiltak som kan bidra til oppføring av nye 
boliger og dermed på sikt en oppgradering av boligmassen i kommunen. 
 
 
Nye fritakssøknader for 2020 
Fristen for å søke om fritak for eiendomsskatt for skatteåret 2020 ble i år satt til 
01.11.2019. Det kom inn tre søknader som kommunestyret må vurdere. 
 
 
Fiskerkvinnelaget Havblikk – eiendom 11/839 
Skattyter har sendt inn søknad om fritak for eiendomsskatt for lag og foreninger, jf. 
eiendomsskatteloven § 7 a. Per i dag er beregnet eiendomsskatt for eiendommen 
11 970 kroner per år.  
 
Fiskerkvinnelaget fikk innvilget fritak på Velferden i 2018 siden det på det tidspunktet 
ikke var drift i bygningen. I 2019 ble ikke fritaket videreført siden kommunestyret 
mente at det kunne virke konkurransevridende overfor private aktører dersom dette 
skulle gis videre i og med at bygningen nå var leid ut til næringsdrivende. 
 
I søknaden som er fremlagt for 2020 er det redegjort for en del tilbud som 
Fiskerkvinnelaget gjennom Velferdshuset tilbyr blant annet tilreisende fiskere. Det 
omfatter både dusj, badstue og vaskemuligheter. Det er tatt med i den opprinnelige 
søknaden at det tilbys kafé og middagsmuligheter, men i et ettersendt vedlegg er det 
presisert at etter et branntilløp i juni utføres det fortsatt renovering av bygningen, og 
at det derfor per i dag ikke er noen serveringsdrift der. Det informeres videre om at 
tidligere leietaker ikke ønsker å fortsette leieforholdet, så Fiskerkvinnelaget 
planlegger å selge bygget. 
 
I og med at bygningen ikke lenger leies ut til næringsvirksomhet vil grunnlaget for 
vurdering av fritak være tilnærmet lik som for 2018, og eiendomsskattekontoret 
foreslår derfor at det innvilges fritak for neste år.  
 
 
Berlevåg herreds sportsfiskeforening – eiendom 5/1/134 
Skattyter (Berlevåg jeger- og fiskeforening) har sendt inn søknad om fritak for 
eiendomsskatt for lag og foreninger, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Per i dag er 
beregnet eiendomsskatt for eiendommen 930 kroner per år. 
 
Eiendommen er en fritidseiendom som ligger i nedre del av Kongsfjorddalen er kjent 
som Vakthytte II og inneholder to fritidsbygninger og en sjå, samt utedo. Se vedlagt 
kartutsnitt og bilder. 
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Det er for tiden Berlevåg jeger- og fiskeforening som står registrert som 
eierrepresentant for Berlevåg herreds sportsfiskeforening, og i søknaden informeres 
det om at eiendommen er i prosessen med å bli formelt overført til dem.  
 
Hovedformålet til Berlevåg jeger- og fiskeforening er å forvalte blant annet 
Kongsfjordelva og foreningen tjener således et samfunnsnyttig formål som gagner 
kommunen selv om den ikke baserer seg på såkalt «non-profit». 
 
Til sammenligning gis det allerede fritak for vakthytta tilhørende Berlevåg jeger- og 
fiskeforening i øvre del av Kongsfjorddalen. 
 
 
Veronica Synnøve Carstens – 6/1/9 
Skattyter har sendt inn søknad om fritak for eiendomsskatt for bygning med historisk 
verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b. Per i dag er beregnet eiendomsskatt 1 884 
kroner per år. 
 
Bygningen er en enebolig med adresse Kobbekroken 17 som ligger lokalisert like bak 
Kongsfjord Landhandel. Se vedlagt kartutsnitt og bilde av bygningen (hentet fra 
Google Maps). 
 
Skattyter søker om fritak på bakgrunn av at boligen er fra 1925 og at den derfor er 
SEFRAK-registrert.  
 
SEFRAK-registeret er et nasjonalt register over eldre bygninger og andre 
kulturminner, bygd før 1900 (i Finnmark før 1945). Det at en bygning er SEFRAK-
registrert betyr ikke at bygningen har noe formelt vern, det betyr bare at bygningen 
kan ha verneverdi på grunn av alder. 
 
Eiendomsskattekontoret har bedt skattyter om å komme med en nærmere 
begrunnelse for hvorfor hun mener bygningen har historisk verdi, i og med at eldre 
bygninger ikke automatisk blir innvilget fritak uten at de også innehar en særlig 
kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi, men dette er ikke mottatt. 
 
Til sammenligning ble det i 2019 gitt avslag på søknad om fritak for enebolig på 
eiendom 6/1/15 med adresse Kobbekroken 1 i Kongsfjord da kommunestyret kom til 
at det ikke var godtgjort at bygningen hadde tilstrekkelig kulturhistorisk verdi eller 
arkitektoniske kvaliteter til å skulle få fritak etter § 7 b. Det ble også nevnt at det var 
gjort store endringer på bygningens eksteriør slik at den ikke lenger kunne sies å 
inneha sitt opprinnelige preg. 
 
På den andre siden er det gitt fritak til Kongsfjord gjestehus med tilhørende 
bygninger på Veines da disse er vurdert å ha stor verneverdi i en Sweco-rapport kalt 
«Konsekvensutredning – Fagtema kulturminner» i forbindelse med 
områdereguleringsplan for Kongsfjord og Veineshalvøya. Disse bygningene fremstår 
som bra vedlikeholdt og deres opprinnelige preg er godt ivaretatt. 
 
Bygningen på eiendom 6/1/9 er ikke formelt fredet, og eiendomsskattekontoret kan 
ikke se at det er godtgjort at den innehar særskilte arkitektoniske kvaliteter eller 



14/19 Fritak for eiendomsskatt i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7 - 19/00798-1 Fritak for eiendomsskatt i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7 : Fritak for eiendomsskatt i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7

 

 
6 

kulturhistorisk verdi ut over alder sammenlignet med andre bygninger i Kongsfjord 
som har fått fritak uten å være formelt fredet. 
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Fritak for eiendomsskatt i 2020

Lag og foreninger, jf. esktl § 7 a

Eiendom: Eier:

Gnr. 5 bnr. 1 fnr. 130 Berlevåg jeger- og fiskeforening

Gnr. 5 bnr. 1 fnr. 134 Berlevåg herreds sportsfiskeforening

Gnr. 11 bnr. 1 fnr. 46 Norsk folkehjelp avd. Berlevåg

Gnr. 11 bnr. 1 fnr. 127 Berlevåg turn- og idrettslag

Gnr. 11 bnr. 443 (ikke boligdelen) Berlevåg aktivitetslag

Gnr. 11 bnr. 467 (ikke boligdelen) Berlevåg mannsangforening

Gnr. 11 bnr. 839 Fiskerkvinnelaget Havblikk

Historiske bygninger, jf. esktl. § 7 b

Eiendom: Eier:

Gnr. 6 bnr.5 Bjørn Tore Rivrund

Gnr. 6 bnr. 18 Kongsøy AS

Gnr. 6 bnr. 21 Arhur AS

Gnr. 6 bnr. 28 Winsents Utvikling

Gnr. 6 bnr. 29 Winsents Utvikling

Gnr. 6 bnr. 49 Winsents Utvikling

Gnr. 6 bnr. 76 Bjørn Tore Rivrund

Gnr. 6 bnr. 107 Winsents Utvikling

Gnr. 6 bnr. 130 Åse Winsenth

Gnr. 9 bnr. 5 fnr. 0 Staten v/kystverket

Gnr. 11 bnr. 4 (kun vedtaksfredet bygningsmasse) Arctic fiskeriservice AS

Gnr. 11 bnr. 922 Halfdan Mikalsen
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From: Maria Kristiansen 
Sent: Monday, October 28, 2019 10:19 AM 
To: Maria Kristiansen 
Subject: Fritak for eiendomsskatt 
 

Fra: S-carste@online.no <S-carste@online.no>  

Sendt: onsdag 16. oktober 2019 14:01 

Til: Postmottak <postmottak@berlevag.kommune.no> 

Emne: Fritak for eiendomsskatt  

  

Hei! Mitt hus i Kongsfjord er fra 1925 så jeg søker herved om fritak fra eiendomsskatt.  

Vil også få satt inn en Vannmåler og dere kan være behjelpelig da vi kun bruker huset max 

3helger pr år og tapper ned og slår av alt vann så fra september til juni er det ingen i huset.  

Mvh Veronica Carstens.  

 

Sendt fra min Huawei-mobiltelefon 
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Fritak for eiendomsskatt i 2020

Lag og foreninger, jf. esktl § 7 a

Eiendom: Eier:

Gnr. 5 bnr. 1 fnr. 130 Berlevåg jeger- og fiskeforening

Gnr. 5 bnr. 1 fnr. 134 Berlevåg herreds sportforening

Gnr. 11 bnr. 1 fnr. 46 Norsk folkehjelp avd. Berlevåg

Gnr. 11 bnr. 1 fnr. 127 Berlevåg turn- og idrettslag

Gnr. 11 bnr. 443 (ikke boligdelen) Berlevåg aktivitetslag

Gnr. 11 bnr. 467 (ikke boligdelen) Berlevåg mannsangforening

Gnr. 11 bnr. 839 Fiskerkvinnelaget Havblikk

Historiske bygninger, jf. esktl. § 7 b

Eiendom: Eier:

Gnr. 6 bnr.5 Bjørn Tore Rivrund

Gnr. 6 bnr. 18 (enebolig) Kongsøy AS

Gnr. 6 bnr. 20 Kongsfjordbruket AS

Gnr. 6 bnr. 21 Arhur AS

Gnr. 6 bnr. 28 Winsents Utvikling

Gnr. 6 bnr. 29 Winsents Utvikling

Gnr. 6 bnr. 49 Winsents Utvikling

Gnr. 6 bnr. 76 Bjørn Tore Rivrund

Gnr. 6 bnr. 107 Winsents Utvikling

Gnr. 6 bnr. 130 Åse Winsenth

Gnr. 9 bnr. 5 Staten v/kystverket

Gnr. 11 bnr. 4 (kun vedtaksfredet bygningsmasse) Arctic fiskeriservice AS

Gnr. 11 bnr. 922 Halfdan Mikalsen



14/19 Fritak for eiendomsskatt i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7 - 19/00798-2 Vedtak , 03122019, Sak 6/19, Fritak for eiendomsskatt i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7 : Vedtak , 03122019, Sak 6/19, Fritak for eiendomsskatt i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 19/00798 
Arkivkode  
Saksbehandler Maria Kristiansen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.12.2019 6/19 

2 Kommunestyret 19.12.2019  

 
 
 
Fritak for eiendomsskatt i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 03.12.2019 sak 6/19 
 
Møtebehandling 
Forslag fra SV: 
 
Andre avsnitt fjernes: 
 
«Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter 
eiendomsskatteloven § 7 c i 20 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket.» 

 
Votering 
Forslag fra SV vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
 
Vedtak  
For skatteåret 2020 fritas eiendommer tilhørende institusjoner og stiftelser som tar 
sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, samt bygning som har historisk 
verdi for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 a og b i henhold til vedlagt liste. Med bygninger 
av historisk verdi menes i utgangspunktet bygninger som er automatisk fredet eller 
vedtaksfredet etter kulturminneloven, men kommunestyret vurderer også andre 
bygninger med arkitektonisk og kulturhistorisk verdi etter søknad. Eiendommer 
tilhørende andre stiftelser/institusjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på 
grunnlag av søknad. 
 
Det gis etter søknad fritak for eiendomsskatt for eiendom 11/839 tilhørende 
Fiskerkvinnelaget Havblikk i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. 
 
Det gis etter søknad fritak for eiendomsskatt på eiendom 5/1/134 tilhørende Berlevåg 
herreds sportsfiskerforening i 2020 jf. eiendomsskatteloven § 7 a. 
 
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt på eiendom 6/1/9 tilhørende Veronica Synnøve 
Carstens i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7 b. 



14/19 Fritak for eiendomsskatt i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7 - 19/00798-2 Vedtak , 03122019, Sak 6/19, Fritak for eiendomsskatt i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7 : Vedtak , 03122019, Sak 6/19, Fritak for eiendomsskatt i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7

 
 

 2 

 
 
 



15/19 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, rullering 2019 - 19/00779-6 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, rullering 2019 : Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, rullering 2019

Berlevåg kommune 
- Heftig og begeistret  

 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 19/00779-6 
Saksbehandler Kari Celine Kalvik 

 
Saksgang Møtedato 

Formannskapet 03.12.2019 
Kommunestyret  19.12.2019 

 
 
 

   
 
 

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET, 
RULLERING 2019 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2026 vedtas slik den foreligger. 
 
Vedlegg:  
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2026. 
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Saksframstilling: 
Handlingsdelen til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet rulleres årlig for å 
legge inn prioritering av tiltak i forbindelse med søknad om spillemidler. 
 
Lag og foreninger, samt private aktører, som har prosjekter som de ønsker finansiert 
gjennom spillemidler er blitt bedt om å melde inn prosjektene innen 11.11 2019 slik at 
de kan vurderes inntatt i den kommunale planen for idrett og fysisk aktivitet. 
 
Ved fristens utløp av det kommet inn tre innspill: 
 

1. Berlevåg Frivilligsentral v/Ann Kristin Wensel 
Innmeldt tiltak: Dagsturhytte i Straumen 
Som folkehelsekoordinator ønsker jeg å melde inn prosjektet «Dagsturhytte i 
Straumen», et flott helårs-tiltak for å fremme folkehelsen til innbyggerne i 
Berlevåg kommune. Jeg ber derfor at det forandres i kommunedelplanen. 
 
Dagsturhytta er tenkt satt opp i Straumen (Kongsfjord) i samråd med Finnmark 
friluftsråd og Kongsfjord bygdelag. For at denne skal kunne benyttes hele året 
er det planlagt å sette inn vedovn i stedenfor tradisjonell grill/gruve, og å ha 
nok gulvplass for eventuell overnatiing med osveposer dersom det skulle være 
nødvendig å søke ly fra været. 

 
2. Styret i Berlevåg Turn & Idrettsforening v/Vivian Nilsen 

Innmeldt tiltak: Lysløype til Skihytta 
Styret i Berlevåg Turn & Idrettsforening vil be om at lysløype opp til Skihytta 
settes inn som prioritert tiltak i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. 
 
En lysløype i Berlevåg vil være et utvidet tilbud til uteaktiviteter høst- og 
vinterstid. Lysløype vil være positivt for folkehelsa og vil kunne bli brukt av 
mange innbyggere. Lysløype til Skihytta vil også være et trafikksikkerhetstiltak 
da vi får turgåere bort fra hovedveien til flyplassen i mørketiden. Berlevåg er 
en av svært få kommuner i Finnmark som ikke har lysløype. 

 
3. Berlevåg Turn & Idrettsforening v/Vivian Nilsen 

Innmeldt tiltak: Miniatyrbane på Samfunnshuset 
Berlevåg Turn & Idrettsforening ber om at miniatyrbanen (Pkt 8.1.7 
skytebaner) på Samfunnshuset settes inn som prioritert tiltak i 
kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. 
 
Det er tatt kontakt med Norges skytterforbund og det skal avholdes møte i 
Berlevåg 21. november. Planene er å få i gang miniatyrskyting igjen, gjerne i 
samarbeid med Berlevåg kommune/skole. I anleggsregisteret har dette 
anlegget nummer 3254 og skal ikke settes som nytt anlegg. 

 
Alle innmeldte tiltak er innarbeidet i kommunedelplanens handlingsprogram. Nye 
tiltak er ført inn nederst på prioriteringslisten og tidspunkt for ferdigstillelse er lagt til 
grunn for prioriteringen av de nye tiltakene. 
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Det er i tillegg til innmeldte tiltak lagt inn et tiltak på rehabilitering av samfunnshuset. 
Samfunnshuset har behov for rehabilitering, men rehabiliteringen er ikke prosjektert 
på nåværende tidspunkt. 
 
Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring 2017-2021 
 
Kulturbygg 

 
Samfunnshuset er ført opp med rehabilitering som første prioritet på kulturbygg.  
 
Idrettsanlegg 

 
Svømmehallen med lokaler ligger fortsatt inne på første prioritet da vi mottok 
deltilsagn i 2019 og kommer til å gjenta søknaden i 2020. Det ble søkt spillemidler til 
kunstgressbanen på Berlevåg stadion i 2019, men det ble ikke innvilget tilskudd. Vi 
vil derfor fornye søknaden i 2020. Miniatyrbanen på Samfunnshuset er lagt inn som 
nytt tiltak i handlingsprogrammet. 
 
Nærmiljøanlegg 

 
Nærmiljøanlegg trinn 1 i skolegården ble ferdigstilt i 2018. Det er nå lagt inn et 
nærmiljøanlegg med kombinert sykkelbane/skileik og nærmiljøanlegg trinn 2 for 
skolegården. 
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Anlegg for friluftsliv 

 
Dagsturhytte i Straumen og Lysløype til Skihytta er lagt inn som tiltak under anlegg 
for friluftsliv. Dagsturhytten er prioritert først da tidspunkt for ferdigstillelse er satt til 
2020. 
 
 

Bakgrunn: 
Handlingsdelen til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet rulleres årlig med 
hensyn til prioritering av spillemidler. 
 

Merknader: 
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Vedtatt i kommunestyret Rullert
Dato: 19.10.2017 Dato: 13.12.2018

B E R LE VÅG KOM M U N E
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-
2026

Årlig rullering
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2. Innledning og bakgrunn for planen
Berlevåg kommune har en allsidig aktivitet i frivillige idretts- og friluftsorganisasjoner. Det drives mye
god aktivitet på dugnad og for små midler. Det er sterke tradisjoner for turer og friluftsliv blant
kommunens befolkning, og muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv er en svært viktig trivselsfaktor.

Denne planen viderefører «Temaplan Anlegg for idrett og friluftsliv 2014-2017». Planen skal tilfredsstille
Kulturdepartementets krav om plan i forhold til søknader om spillemidler til anlegg.

Planen er delt opp i flere kapitler. De første kapitlene omhandler målgrupper, overordnede målsettinger
og forhold til andre planer. I kapitel 8 beskrives nåsituasjonen. Kapitel 9 og 10 inneholder målsetting
samt behov, ønsker og nye tiltak. I kapitel 11 er handlingsprogrammet.

Handlingsprogrammet søkes innarbeidet i kommunens budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 –
2021.

2.1. Målgrupper
Berlevåg kommune ønsker å arbeide for at alle skal kunne drive fysisk aktivitet ut fra sine ønsker,
forutsetninger og behov i nærheten av der de bor. Ut fra dette er hele befolkningen målgruppe.

2.2. Definisjoner
I Kulturdepartementets veileder «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» (2014) er
begrepene definert slik:

Idrett: Aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten.

Fysisk aktivitet: Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter
preget av lek.

Friluftsliv: Opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og
naturopplevelser.

Idrettsanlegg deles inn i to grupper som er aktuelle for denne planen:

Nærmiljøanlegg: Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun
utendørsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert
idrettsaktivitet eller ordinær konkurranseidrett.

Ordinære idrettsanlegg: Tilskudds berettigede anlegg som framgår av Kulturdepartementets publikasjon
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. De tekniske krav til mål og utforming av
anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund.

Frilufts-og friområder: Fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelige for allmennhetens frie
ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som omfattes av allemannsretten.
Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. I reguleringsplansammenheng kan
arealformål (LNFR) deles inn i underformål (friluftslivsområder) og kombineres med hensynssoner, både
på land og i sjø og i vassdrag.
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Kulturbygger fellesbenevnelse for samfunnshus, kulturhus, grendehus, fleraktivitetshus og
organisasjonsside forsamlingshus. Det er lokaler og bygg som gir rom for ulik kulturell virksomhet, som
møte- og forsamlingsvirksomhet, egenaktivitet og formidling av kunst og kultur.

3. U tviklingstrekk i kommunen (kommuneplanens samfunnsdel)
Per 1. januar 2018 er det 983 innbyggere i Berlevåg kommune. De siste 20 årene har det vært en
betydelig fraflytning i Berlevåg. De første 10 årene av 2000-tallet, og frem til i dag, har det,
gjennomsnittlig sett, vært et lite fødselsunderskudd i Berlevåg. I framskrivningene mot 2040 forventes
det at folketallet er synkende i kommunen. Den største økningen er av pensjonister og eldre (67+), fra
21,6 % avtotalt folketall per 1. kvartal i 2018 til cirka 31,6 % i 2040. Samtidig anslås en reduksjon av
andelen arbeidstakere (16+ –67+ år) fra 65 % i 2018 til 57 % i 2040 –i rene tall cirka 55 flere
alderspensjonister og 158 færre arbeidstakere.

Befolkningsframskrivinger

Alder 2018 2040 Differanser
0-9 69 60 -9
10-19 98 60 -38
20-29 130 66 -64
30-39 112 84 -28
40-49 122 113 -9
50-59 152 116 -36
60-69 134 122 -12
70-79 104 123 19
80-89 51 81 30
90-99 11 19 8
SUM 983 844 -139

Figur 1: Framskrevet folkemengde i Berlevåg kommune 2018-2040 (SSB).
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4. Kommunens idretts- og friluftspolitikk
Berlevåg kommune starter opp arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel i 2018 og da vil
kommunens idretts- og friluftspolitikk bli forankret i samfunnsdelen med hoved- og delmål for ulike
tema. Folkehelse i Berlevåg kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og
helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen.

Delmål:

• Berlevåg kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer forebyggende og
helsefremmende fremfor behandlende.

• Berlevåg kommune skal ha god kunnskap om befolkningens helse og de utfordringer som finnes
gjennom helseprofiler. Berlevåg kommunes befolkning skal ha tilbud om veiledning i forhold til
kosthold/ernæring, fysisk aktivitet, rus og psykisk helse.

• Berlevåg kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager og skoler.
• Berlevåg kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og unge for å

fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade.
• Berlevåg kommune skal legge til rette for turløyper og turalternativer i hele kommunen. En del

av disse skal være universelt utformet. (Jfr Norsk Standard NS 11005:2011 Universell utforming
av opparbeidete uteområder, krav og anbefalinger.)

• Berlevåg kommune skal ha kultur-aktiviteter som favner bredt og sikrer inkludering.
• Berlevåg kommune skal ha gode lekeområder for barn og unge i alle boligområder og en

sammenhengende og funksjonell grønnstruktur og løypenett som binder friluftsområder og
byggeområder sammen.

• Berlevåg kommune skal alle ha tilgang til idrettslig aktivitet eller annen organisert fysisk trening
og finne tilrettelagte tilbud som passer til deres nivå og forutsetninger.

• Berlevåg kommune skal ha en sikker og trygg skolevei for barn og unge.
• Berlevåg kommune skal alle nye bygg og ny infrastruktur være universelt utformet.
• Berlevåg kommune skal i løpet av planperioden lage retningslinjer for universell utforming.

Frivillighet:

Berlevåg kommune vil at frivillige lag og foreninger skal være en viktig ressurs i samfunnsutvikling, og
kommunen ønsker å støtte opp om dette.

Delmål:

• Berlevåg kommune skal være en aktiv samarbeidspartner for å støtte den unike ressursen som
frivillige lag og foreninger representerer gjennom idealisme, engasjement, dugnadsånd og
forutsigbart samarbeid.

• Berlevåg kommune skal bidra med kompetanse og legge til rette for både anleggsutvikling og
planlegging.

• Berlevåg kommune skal støtte opp om idrettsarrangement, rusfrie arrangement for unge,
festivaler og andre kulturtilbud.

• I Berlevåg kommune skal alle ha lik rett til å dyrke sine interesser og sin identitet uavhengig av
økonomi, alder og funksjonsnivå.
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Friluftsliv:

Finnmark fylkeskommunes Regionalt handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016-2020,
skal legges til grunn for regional, kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket jf pbl § 8-2.
Planens målsettinger for friluftsliv, friluftslivsområder, fysisk tilrettelegging og friluftsaktiviteter og –
opplevelser:

• Alle i Finnmark skal ha mulighet og kunnskap til å drive friluftsliv som positiv aktivitet for helse og
trivsel. Attraktive og varierte områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at de
blir ivaretatt for framtidige friluftslivsaktiviteter i Finnmark.

• I Finnmark skal det være varierte og tilrettelagte friluftslivsområder for ferdsel og opphold nær
der folk bor.

• Innbyggerne i Finnmark skal ha mulighet til å utøve friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers.
• I Finnmark skal unik natur og spennende kulturminner motivere både innbyggere og tilreisende

til friluftsliv.

Berlevåg kommune ble opptatt i Finnmark friluftsråd 2016, og stiller med fast representant fra
administrasjonen for oppfølging av friluftstiltak. Administrasjonen stiller med rådmannen (Jørgen Holten
Jørgensen) som midlertidig representant inntil annen ressurs er funnet internt i administrasjonen. Etter
vedtektene for Finnmark Friluftsråd skal kommunene velge politisk utsending til årsmøtet. For
inneværende periode har Berlevåg kommune valgt Janne Andreassen som representant.

Se: http://www.perletur.no/

5. Resultatvurdering av forrige plan 2014-2017
Handlingsprogrammet har blitt revidert hvert år i planperioden og dannet grunnlaget for den årlige
prioriteringen av spillemiddelsøknadene. Nye anlegg har også blitt rullert inn i handlingsprogrammet i
perioden.

Utfordringer og situasjonsbeskrivelse

Nedenfor følger en opplisting av de ulike anlegg og tiltak som kan defineres av begrepet. Disse har et
minimum av infrastruktur. En del umerkede anlegg som stier eller populære strender, er ikke medtatt.
Status er satt etter skjønn av anleggseier og brukere.

Idrett:

Navn Type Kategori Status 2014-
2017

Status 2018

Berlevåg stadion Ballspill Kommuneanlegg God Rehabilitering
vurderes

Berlevåg
svømmehall

Svømming Kommuneanlegg Svært dårlig Slettet

Skytterbane Skyting Kommuneanlegg Svært dårlig
Motorcrossbane Motorsport Kommuneanlegg God
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Ishavshallen Ballspill o.a Kommuneanlegg God Rehabilitering
vurderes

Berlevåg skole,
lekeplass

Lek for barn Nærmiljøanlegg Svært dårlig Slettet

Berlevåg
barnehage,
lekeplass

Lek for barn Nærmiljøanlegg God

Kvellobergan,
lekeplass

Lek for barn Nærmiljøanlegg God

Samfunnsgata,
lekeplass

Lek for barn Nærmiljøanlegg Bra

Friluftsliv:

Navn Bruksformål Beliggenhet Status 2014-
2017

Status 2018

Skihytte,
Storelvdalen

Ski- og fotturer Tettstednær God

Skuterløyper Skuterløyper Tettstednær,
dagsutfart

God

Eidelvhytta Ski-skuterløyper Dagsutfart God
Risfjordkrysshytta Ski-skuterløyper Dagsutfart Bra
Tursti Tanahorn Ski-fottur Dagsutfart Bra
Kongsfjordelva Fiske og fottur

m.v
Dagsutfart God

Kulturminneløypa Fottur, historie Tettstednær God

Status anlegg forrige plan

Planen ble utarbeidet og gjeldende for perioden 2014-2017. Det ble innmeldt 14 behov/tiltak i ulike
kategorier, uten innbyrdes prioritering. I handlingsplanen ble det prioritert tre tiltak

• Bygging av nytt svømmebasseng.
• Bygging av Lysløype/belyst tursti til skihytta.
• Lysanlegg m.m. Berlevåg stadion

Innmeldte behov 2014-2017

Navn Type Tiltak Status 2014-
2017

Status 2018
Videreføres/Utgår/Utført

Skonsvikdalen-
Tanahorn

Turløype (4 km) Varig
oppmerking.
Drift og
vedlikehold

Innmeldt av
Berlevåg
Turistinformasjon

Ukjent

Skonsvikdalen-
Russehamna-

Turløype (10km) Varig
oppmerking.

Innmeldt av
Berlevåg
Turistinformasjon

Ukjent
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Hornvika-
Tanahorn

Drift og
vedlikehold

Postruta Store
Molvik-Gulgo

Turløype Varig
oppmerking.

Innmeldt av
Berlevåg
Turistinformasjon

Ukjent

Sti til Kvitnes Turløype Drift og
vedlikehold

Innmeldt av
Berlevåg
Turistinformasjon

Ukjent

Sti til Eidelva Turløype Varig
oppmerking.

Innmeldt av
Berlevåg
Turistinformasjon

Ukjent

Sti til
Veinesodden

Turløype Drift og
vedlikehold

Innmeldt av
Berlevåg
Turistinformasjon

Ukjent

Sti Rundt
Berlevåg

Turløype Varig
oppmerking.

Innmeldt av
Berlevåg
Turistinformasjon

Ukjent

Sti i Kongsfjord Turløype Drift og
vedlikehold

Innmeldt av
Berlevåg
Turistinformasjon

Ukjent

Uterom
Kongsfjord

Aktivitetsanlegg Bygging av
samlingsted.

Innmeldt av
Kongsfjord
Bygdelag

Ferdigstilt

Lysanlegg
kunstgress

Lysanlegg Nytt anlegg Innmeldt av
Berlevåg FK

Ukjent

Inngjerding av
Kunstgress

Sikring av
kunstgress

Nytt anlegg Innmeldt av
Berlevåg FK

Ukjent

Bom mellom
vei og bane

Sikring av
kunstgress

Nytt anlegg Innmeldt av
Berlevåg FK

Ukjent

Ny svømmehall Svømmeanlegg Nytt anlegg Innmeldt av
Berlevåg
kommune

Videreføres, bygging pågår

Kongshavn og
Løkvika

Avkjøringsrampe
og p-plass

Nytt anlegg Innmeldt direkte
økonomiplan av
Berlevåg
Havnemusseum

Ukjent

Bygging av
Lysløype/belyst
tursti til
skihytta.

Lysløype Nytt anlegg Ukjent Ukjent



15/19 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, rullering 2019 - 19/00779-6 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, rullering 2019 : Kommunedelplan årlig rullering 2019

9

6. Forhold til andre deler av kommuneplanen
Berlevåg kommune vil starte opp arbeidet med kommuneplanens arealdel i 2020. Da vil det bli avsatt
areal med formål idrettsanlegg.

*Oppdateres ved rullering av arealdel 2020 da denne ikke er ferdigbehandlet 2019.

B-kode Navn Formål Status Hva

BIA 1
BIA 1
BIA 1
BIA 1
BIA 1
BIA 1
BIA 1

7. Planprosessen
Kommunedelplanen ble lagt ut til høring i slutten av 2016 med høringsfrist 06/12 2016. Kommunen
mottok ingen innspill. Planen ble kunngjort 01.02.2017 på kommunens hjemmeside og lagt tilgjengelig
på servicekontoret og biblioteket.

8. Beskrivelse av nåsituasjonen for kommun en
8.1. Idretts- og aktivitetsanlegg
Totalt sett må anleggssituasjonen i kommunen sies å være god. Vi har mange typer anlegg, og de to
bygder i kommunen har et idretts-/aktivitetsanlegg og/eller grendehus. Noen anlegg trenger opprusting.
Det gjelder spesielt anlegg med lav bruksfrekvens der det ikke er prioritert vedlikehold/oppgradering.
Anleggsdekning i Kongsfjord må sies å være noe dårlig.

Kommunen eier idrettshallen, samt gymnastikksalene i følgende skolebygg og samfunnshus: Kongsfjord
skole(nedlagt), Kongsfjord samfunnshus(nedlagt) og Berlevåg samfunnshus.

Kommunen eier også noen utendørs anlegg i tilknytning til den Kongsfjord skole og samfunnshus.

8.1.1. Skiløyper
Det er ingen lysløyper i kommunen. Til sammen er det i Berlevåg ca. 15 km løypenett som kjøres opp når
det mulig.

Løypetraseer som kjøres opp:
Skonsvika langs hovedveien, opp til møtevarden fra kirkegården og skihytta. Ca. 4 km.
Fra kirkegården til Eidelvhytta. Ca. 9 km
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Det ble i forrige plan innmeldt behov for belysning av løypetrase fra helsesenteret til skihytta ca.7,7 km,
denne videreføres i ny plan under punkt 12. langsiktig del.
Totalt sett er det et godt tilbud av skiløyper for kommunens befolkning til trening og rekreasjon.

8.1.2. Ski(leik)anlegg (NY)
I kommunen er det interesse for snøbrett og alpint, aktiviteter som drives med lite organisering og som
appellerer spesielt til ungdom. Mange driver disse aktivitetene i løssnø utenom anlegg, men det også
behov for tilrettelagte små anlegg med lyspunkt og for eksempel en halfpipe. Når det er gode snøforhold
lages det småanlegg ved skolen. I tillegg forsøkes det å innarbeide tilbud i aktivitetsparken som
planlegges ved Berlevåg skole.

8.1.3. Anlegg for skøyter
Det tilrettelegges for skøyteaktivitet ved Berlevåg skole om vinteren. Det kan være aktuelt/ønskelig å
islegge flere slike flater i form av nærmiljøanlegg. I snøfattige deler av vinteren kan det være brukbare
forhold for skøyter på flere vann i kommunen. I tillegg forsøkes det å innarbeide skøyteanlegg i
aktivitetsparken som planlegges ved Berlevåg skole.

8.1.4. Fotballbaner
Kommunen har en kunstgressbane uten flombelysning (Berlevåg stadion), som kan brukes til kamper på
kretsnivå. Det er ballbinger ved Berlevåg skole og ved Kvellobergan ballplass. Anleggssituasjonen for
fotball er ganske god, men kunstgresset på Berlevåg stadion bør skiftes ut, samt at det bør etableres
lysanlegg og inngjerding av området.

8.1.5. Hallidretter
Ishavshallen har vannskader på idrettsgulv og bør rehabiliteres. Det er stor aktivitet med badminton og
fotball, men for tiden ikke handball.

I forbindelse med bygging av ny svømmehall blir det drenert langs ene veggen på idrettshallen hvor det
tidligere har vært vanninntrenging. Senere vil det blir sett på muligheten for rehabilitering og
oppgradering av Ishavshallen.

8.1.6. Friidrettsanlegg
Berlevåg stadion benyttes delvis som friidrettsanlegg og er delvis tilrettelagt for friidrett. Anlegget er i
dårlig forfatning og er ikke tilrettelagt for alle friidrettens øvelser, slik den fremstår i dag. Det er ingen
muligheter til å drive med spyd, diskos og sleggekast –da indre bane består av kunstgress. Det er heller
ikke opparbeidet alternative løsninger for disse friidrettsøvelsene på anlegget. Berlevåg stadion trenger
opprustning med lysanlegg, men dette er ikke planlagt. Anlegget bør planlegges opprustet med fast
banedekke for friidrett, med tilhørende fasiliteter for lengde, tresteg, høyde og stav, samt kulestøt.
Øvrige kastøvelser må tilrettelegges i tilknytning til anlegget, men på nytt areal. Øvrig aktivitet er årlige
idrettsmerkeprøver i Berlevåg og skolearrangement (idrettsdager, Tinestafetten med mer).
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8.1.7. Skytebaner
Skyteaktiviteter foregår hovedsakelig på bane utendørs, samt noe i Berlevåg samfunnshus.
Miniatyrskytebanen i Berlevåg samfunnshus har ikke elektroniske skiver, men det er ønsker om en større
innendørs bane med elektroniske skiver. Det er pr. tiden ingen planer om innendørs skytebane.

8.1.8. Anlegg motorsport
Det er stor interesse for motorsport i kommunen. Flerbrukssenter for skyting og motorsport er godkjent
som område for dette, og forholdene for motorsport er gode. Det er ikke planlagt videreutvikling av
motoranlegget.

8.1.9. Orienteringskart
I kommunen finnes ingen registrerte orienteringskart, skolegårdskart eller instruksjonskart. Kartene bør
dekke områder spredt rundt i kommunen. Det pågår ingen kjente prosjekter med kartarbeid, men mest
sannsynlig vil dette være et kontinuerlig behov framover.

8.1.10. Svømmehall (NY)
Berlevåg kommunens eneste operative svømmehall ble revet i forbindelse med bygging av nyskole i
tettstedet Berlevåg. Det var et sterkt behov for rehabilitering av bassenget som ble bygget i 1963.
Berlevåg kommune startet forprosjektfor bygging av nytt basseng i 2015. Forprosjektetble ferdigstilt
i2017, og danner grunnlag for spillemiddelsøknad. Ny svømmehall forsøkes integrert med ishavshallen
for å oppnå gode synergieffekter. Total kostnaden for ny svømmehall sees i sammenheng med behov for
andre arealer som styrketrening, ungdomsklubb, lager, tannlegekontor og sosialt rom. I tillegg må
prosjektet sees i sammenheng med tilrettelegging for aktivitet i skolegården.

8.1.11. Uteområder ved skoler og barnehager (NY)
Disse områdene er viktige faktorer for lek-og idrettsaktiviteter rundt om i kommunen. Godt utstyrte
leke-og aktivitetsområder ved skolene og i barnehagene er en betingelse for utvikling av et godt idretts-
og aktivitetsmiljø. Uteområdet ved Berlevåg skole er nå under bygging og utvikling, og dette arbeidet bør
fortsette i flere byggetrinn med blant annet en aktivitetspark bestående av flere nærmiljøanlegg. Ved
barnehagen er det også ønskelig med større areal til uteområde. Dette kan sees i sammenheng med
utenomhusarealer for ny svømmehall.

8.1.12. Nærmiljøanlegg /Aktivitetspark(NY)
I tråd med sentralt vedtatte retningslinjer og stimuleringstiltak bør det satses mer på nærmiljøanlegg i
tida framover. Dette bør være et ansvar både for grendeutvalg og andre lag og foreninger.
Anleggsplanene bør så langt det er mulig samordnes med skoler, barnehager og ordinære idrettsanlegg.
Videre utvikling/utbygging av leke-og aktivitetsområder i boligområdene er også aktuelt og ønskelig.
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Nærmiljøanlegg bør sees i sammenheng med regjeringens tilskudd til «nyskapende aktivitesparker»
hvor det er avsatt 100 mil i perioden 2017-2019. For 2017 er det avsatt 35 millioner kroner.

8.1.13. Tilrettelegging for funksjonshemmede.
Tilgjengeligheten for funksjonshemmede til idrettsanleggene i kommunen er generelt bra. I de sikrede
friluftsområdene, har det de siste årene blitt gjort noe tilretteleggingstiltak, også for funksjonshemmede.
Se http://www.perletur.no hvor kartgrunnlagene gir informasjon om tilgjengelighet.

Det er ønskelig med tilrettelegging i flere friluftsanlegg og -områder.

Tilrettelagt fiskeplasser finnes ikke i Berlevåg i dag. Det har vært tanker i BJF om etablering av slike
plasser, men kostnad, samt mulige tilgjengelighet til fiskeplasser har vært krevende. Dette har medført
at man pr. i dag ikke har funnet det økonomisk forsvarlig å etablere «universell utformet fiskeplasser».
Behovet for slike plasser er pr. i dag liten, men man ser mulige behov i fremtiden.

Det er av stor viktig at de det gjelder fremmer sine behov og ønsker ved rullering av planen.

8.1.14. Anlegg for friluftsliv
Generelt er det svært gode muligheter for friluftsliv i hele kommunen. Det er god plass og naturen er
variert. Friluftsliv kan derfor drives i stor utstrekning uten noen form for tilrettelegging. Hovedmål for
videre tilrettelegging bør derfor være å gjøre naturen mere tilgjengelig for grupper av befolkningen som
nå driver lite aktivitet og friluftsliv. I de statlig sikrede friluftsområdene, har det blitt gjort noe
tilretteleggingstiltak som har ført til økning i bruken. Det har blitt gjort en del arbeid med å sette opp
informasjonstavler ved mange startpunkt for turstier rundt i kommunen. Finnmark friluftsråd arbeider
med merking av turstier. Se http://www.perletur.no kart og beskrivelse av turer i Berlevåg kommune.

8.1.15. Treningssenter og styrketrening (NY)
Det er et styrketreningsrom i Berlevåg i tilknytting til Ishavshallen. Dette har stor aktivitet og er mye
benyttet. Styrketreningsrommet i idrettshallen tilgjengelig for brukere over 16 år. Behovet for nytt
styrkerom/treningssenter er stort. Nytt treningsrom sees i sammenheng med bygging av ny svømmehall,
og inkluderes i ny aktivitetsal. Aktivitetsalen skal kunne deles med mobil vegg, slik at salen blir
multifunksjonell.

8.1.16. Buldrevegg (ønskelig ved idrettshall) (NY)
Det er ønskelig med en ordentlig buldrevegg. Idrettshallen har stor nok vegghøyde og er derfor en
mulighet. Det sees på muligheten i utredelse for nærmiljøanlegg i skolegård.

8.1.17. Gymnastikksaler (Samfunnshus, samt nedlagte)
Det er en gymnastikksal i nedlagt skole i Kongsfjord. I samfunnshus finnes det en sal i Berlevåg
samfunnshus, samt en nedlagt sal i Kongsfjord samfunnshus. Salene i Kongsfjord er av en slik forfatning
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at de ikke dekker behovet for trim og trening. Salen i Berlevåg samfunnshus brukes av annen type
aktivitet, men behovet for trim og trening dekkes av tilgjengelighet Ishavshallen, samt ny aktivitetssal.

8.2. Kulturbygg og grendehus
Oversikt over alle kulturbygg i kommunen finnes i kapitel 14. Etter åpningen av den nye skolen i Berlevåg
i 2015 har kommunesenteret omsider fått den lenge etterlengtede storstua med gode forhold for kino,
teater, konserter, konferanser og utstillinger. I Kongsfjord er det ingen kulturbygg der bygdas befolkning
kan samles, da skole og samfunnshus er nedlagt. Tilstanden for disse byggene er svært variabel, men
tilstanden generelt tilsier at de må bli opprustet før eventuell gjenåpning. Tilstrekkelig tilgjengelighet for
funksjonshemmede mangler også imidlertid ved flere bygg.

8.3. Aktivitet
Vi har ingen samla oversikt over berlevågingens utøvelse av fysisk aktivitet. Medlemstall for idrettslag og
andre lag som driver friluftsliv, idrett og trim gir en viss oversikt, men det finnes i noen av disse
organisasjonene et ukjent antall støttemedlemmer som ikke deltar i aktivitetene og samtidig er det
mange som driver uorganiserte aktiviteter utenom idretts- og friluftsorganisasjonene. Det drives
organisert idrettsaktivitet innafor disse idrettsgrener: Fotball, Badminton, Styrkeløft og Motorsport.
Innendørs anlegg som er åpne for både organisert og uorganisert fysisk aktivitet er Ishavshallen med
styrketreningsrom. Svømmehallen var inntil rivning, et tilbud som ble brukt av alle aldersgrupper, og var
er et svært viktig tilbud da den for mange av brukerne var det eneste aktuelle tilbudet for å drive fysisk
aktivitet. Treningsrommet brukes av en økende andel av befolkningen. I den nye skolen drives det en
rekke trimtilbud voksne og ungdom –bedriftstrim, elevtrim, b, dans osv. Utendørs aktivitet omfatter alle
former for turer og friluftsliv som trimkasse- og toppturer, turmarsjer, skiturer, skøyter, sykling, bading,
dykking, padling, klatring, kiting, aktiviteter med hund, turer i skog og mark, samt langs veien og på
sykkelstier med og uten staver osv. Nytteaktiviteter som bær- og soppsanking, hagearbeid, vedhogst,
jakt og fiske med mer utgjør også en betydelig del av Berlevågingenes fysiske aktivitet. Positive
fellestrekk ved mange av disse aktivitetene er at de samler deltakere på tvers av aldersgrupper til fysisk
aktivitet og sosialt fellesskap ute i naturen. Det er i det hele tatt sterke tradisjoner for tur og friluftsliv
hele året i alle deler av kommunen. Tilrettelagte tilbud for personer som trenger det finnes. Til tross for
alle disse tilbudene og mulighetene er det en kjensgjerning at en god del av befolkningen driver lite eller
ingen fysisk aktivitet.

8.4. Stier og løyper, natur- og friluftsområder
Viktige friluftsområder for turer og aktiviteter omfatter hele spekteret fra kveldsturer i nærområdene til
lengre fjellturer, og mange turruter er merket og skiltet. Turruter slik som turveier, stier, gang- og
sykkelveier er for mange de viktigste anleggene for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Her henvises til
Finnmark friluftsråd som har gode og oppdaterte oversikter. http://www.perletur.no
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9. M ålsetting for anleggsbygging
I forbindelse med fysisk tilrettelegging av anlegg og områder for fysisk aktivitet, er det et overordna mål
for Berlevåg kommune at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til fysisk aktivitet og
naturopplevelser. Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og toppidrett. Alle i
kommunen skal ha lokaler som gir mulighet for kulturell virksomhet for alle aldersgrupper i området.
Kommunesenteret skal ha et kulturbygg som skal være et kulturelt møtested for regionen og for
lokalmiljøet.

9.1. Delmål
• Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal arealer og anlegg for lek, idrett og friluftsliv.
innarbeides som en del av bomiljøet.
• Bygging av nærmiljøanlegg skal prioriteres.
• Det må legges vekt på å sikre områder og bygge anlegg som dekker behovet for flere idretter,
aktiviteter og brukergrupper (flerbruksanlegg).
• Funksjonshemmede skal ha tilgang til alle idrettsanlegg og kulturbygg og skal gis gode og varierte
muligheter for friluftsliv og aktivitet.
• Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv er det svært viktig å ivareta
landskapsvern, miljømessige og estetiske forhold.
• Friluftslivskartlegging fullføres i 2017 og blir et viktig grunnlag for arealer til friluftsliv.
• Kulturbygglokaler skal være til bruk for alle alders- og befolkningsgrupper for all lovlig organisasjons- og
kulturvirksomhet.
• Kulturbyggene i Berlevåg skal fungere som kulturelle og sosiale møtesteder for lokalsamfunnene.
• Kulturbyggene i Berlevåg skal i utforming og materialbruk søkes tilpasset kommunens kultur,
tradisjoner og byggeskikk.

9.2. Kommunale tilskudd til bygging av anlegg og kulturbygg
I de sentralt vedtatte retningslinjene fordeles spillemidlene til idrettsanlegg nå i de to kategoriene
ordinære idrettsanlegg (som også omfatter rehabilitering av eldre anlegg) og nærmiljøanlegg. Ordningen
med tilskudd fra spillemidlene til kulturbygg er fra 2005 delegert fra staten til fylkeskommunene.
Fylkeskommunen definerer og prioriterer hvilke prosjekter som skal få støtte. Anleggsutbygging
finansieres i prinsippet ved egenkapital, dugnad, lån, gaver, tilskudd fra kommune/fylkeskommune og
spillemidler.

Til friluftsanlegg og –aktivitet kan det dessuten gis tilskudd fra fylkeskommunen.
Tilskudd til fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet, tilskudd til fysisk tilrettelegging i statlig sikrede
friluftsområder, tilskudd til skilting og merking av turløyper samt tilskudd til friluftsaktivitet.
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10. Vurdering av aktivitet og fremtidige behov
10.1. Behov og ønsker i henhold til statusbeskrivelse av anleggssituasjonen
Statusbeskrivelsen i kapitel 8 avdekker følgende anleggsønsker/behov:

• Skileikanlegg ved skole
• BMX bane ved skole
• Skaterampe ved skole
• Flere skøytebaner
• Flere nærmiljøanlegg. Nytt anlegg ved skole
• Rehabilitering og oppgradering av ishavshallen
• Bygging av svømmehallen / nytt anlegg
• Bedre tilrettelegging for funksjonshemmede
• Klatrevegg/Buldrevegg ved skole
• Aktivitetsal i forbindelse med bygging av svømmehall
• Treningssenter ved rehabilitering av Ishavshallen
• Klubblokale i forbindelse med bygging av svømmehall
• Lagerrom i forbindelse med bygging av svømmehall
• Nyskapende aktivitetspark tilknyttet idrettshall og skole

10.2. Større anlegg og anlegg som er og kan bli aktuelle for søknad om spillemidler
Følgende liste inneholder anleggsplaner og –ønsker som kommunen er kjent med pr. november 2018
samt anlegg som er meldt inn i forbindelse med planprosessen.

Type/Tiltak Eier
Ny Svømmehall
med delanlegg

Berlevåg
kommune

Nærmiljøanlegg
Berlevåg skole

Berlevåg
Kommune

Rehabilitering/utskifte
Berlevåg stadion

Berlevåg
kommune

Rehabilitering
Ishavshallen

Berlevåg
kommune

Aktivitetspark Berlevåg
kommune

Lysløype
Skihytta

Berlevåg
kommune
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10.3. Friluftsanlegg, utbedring av kulturbygg samt mindre anlegg
Følgende liste inneholder planer og ønsker om ulike typer mindre anlegg for idrett, friluftsliv og annen
aktivitet som er meldt inn i planprosessen. Noen kan bli aktuelle for søknad om spillemidler.

Type/Tiltak Eier Kostnad Finansiering Gjennomføres
Dagsturhytte
Straumen

Berlevåg
kommune

450 000 Spillemidler/
Kommunal
Finansiering/tilskudd

Gjennomføres 2020

Lysløype Berlevåg
kommune

Ikke
prosjektert

Spillemidler/kommunal
finansiering/tilskudd

Ikke vedtatt

Miniatyrbane Berlevåg
kommune

Ikke
prosjektert

Spillemidler/kommunal
finansiering/tilskudd

Ikke vedtatt

11. Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring 2017-2021
11.1. Kulturbygg
Prioritet Type/Tiltak Eier Kostnad Spillemidler Kommunal

Finansiering
Gjennomføres
/Status

1 Rehab.
Samf.huset

Berlevåg
kommune

Ikke
estimert

Ikke
estimert

Spillemidler/
kommunal
finansiering/ti
lskudd

Gjennomføres
2020-2021
Anleggsnr. 3253

11.2. Idrettsanlegg
Pri. Type/

Tiltak
Eier Gjennomføres Anleggsnummer

1 Svømmehall m/lokaler Berlevåg
kommune

2018-2020 72620

2 Rehabilitering
Kunstgress og etablering
av lysanlegg, Berlevåg
stadion

Berlevåg
kommune

2020 3252

3 Miniatyrbane Berlevåg
kommune

2020-2021 3254

11.3. Nærmiljøanlegg
Pri. Type/

Tiltak
Eier Gjennomføres Anleggsnummer

1 Nærmiljøanlegg,
sykkelbane/skileik

Berlevåg
kommune

2020 74079

2 Nærmiljøanlegg, trinn 2
ved Berlevåg skole

Berlevåg
kommune

2020
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11.4. Anlegg for friluftsliv
Prioritet Type/Tiltak Eier Kostnad Spillemidler Kommunal

Finansiering
Gjennomføres

1 Dagsturhytte
Straumen

Berlevåg
kommune

450 000 188 000 Spillemidler/
Kommunal
Finansiering/
tilskudd

2020

2 Lysløype Berlevåg
kommune

Ikke
estimert

Ikke
estimert

Spillemidler/
Kommunal
Finansiering/
tilskudd

Usikkert
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12. Langsiktig del 2017-2027
Liste over uprioriterte idrettsanlegg og områder for friluftsliv fra kommuneplanens arealdel jfr kap 6:

*gjeldende arealdel er fra 1995, og kommunedelplan vil oppdateres ved rullering av arealdel 2020.

Type/Tiltak Eier/Innmeldt
av

Kostnad Finansiering Gjennomføres

Rehabil.
Ishavshallen

Berlevåg
kommune

Under
prosjektering

Spillemidler
Kommunal-
finansiering

2018-2026

13. Kart
Kart som viser eksisterende anlegg og områder i Berlevåg kommune.

Kartoversiktanleggsregistret KUD:

https://www.anleggsregisteret.no/finn-anlegg/

http://www.godeidrettsanlegg.no/aktuelt/kart-over-norges-idrettsanlegg-2015

Kart turområder:

http://www.perletur.no/index.php?page_id=202404

14. Anlegg og aktivitet
Status for idretts- og friluftsanlegg, kulturbygg og aktiviteter i kommunen per 2018.

14.1. Anleggsoversikt over idretts- og friluftsanlegg
Alle anlegg som har mottatt spillemidler finnes i Kulturdepartementets idrettsanleggsregister
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-
frivillighet/idrettsanlegg/idrettsanleggsregisteret/id487438/
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Anlegg/Anleggstype Eier Størrelse/type Byggeår Status Anleggsnr
Kvellobergan ballplass Vesterrampen

Vel
21mx13m
Mindre ballanlegg

2003 Eksisterende 340

Kvellobergan ballplass Vesterrampen
Vel

Mindre
aktivitetsområde

2003 Eksisterende 67586

Berlevåg skole-
nærmiljøanlegg

Berlevåg
kommune

Nærmiljøanlegg 2018 Nytt 72621

Svømmehall m/lokaler Berlevåg
kommune

Treningsbasseng
8,5m x 25m

2018-2020 Nytt 72620

Berlevåg skole-
ballbinge

Berlevåg
kommune

18m x 26 m
Ballbinge

2008 Eksisterende 52549

Ishavshallen Berlevåg
kommune

20m x 40m x 7,4m
Flerbruksidrettshall

1986 Eksisterende 20194

Berlevåg samfunnshus Berlevåg
kommune

20m x 13m x 6,3m
Fleraktivitetssal

1959 Eksisterende 3253

Berlevåg samfunnshus Berlevåg
kommune

Skyteanlegg inne
4 standplasser
25 m

1987 Ukjent/Slettes 3254

Berlevåg stadion Berlevåg
kommune

158m2
Klubbhus

1981 Eksisterende 3257

Berlevåg
kunstgressbane

Berlevåg
kommune

100m x 64m
Fotballbane
kunstgress

2004 Eksisterende 3252

Dagsturhytte
Skihytta

Berlevåg Turn
&
idrettsforening

156m2
Dagsturhytte
Friluftsanlegg

1973/2012 Eksisterende 59550

Skytebane ute Berlevåg
skyterlag

Riflebane ute 1987 Ukjent/Slettes 68918

Kongsfjord skole Berlevåg
kommune

Opplæringsbasseng
8,5m x 12,5m

1982 Nedlagt/slettet 21126

Kongsfjord skole Berlevåg
kommune

Fleraktivitetssal
18m x 9m x 4,5m

1982 Nedlagt/slettet 21127

Kongsfjord
Samfunnshus

Berlevåg
kommune

Fleraktivitetssal
14m x 7m x 4,5m

1964 Nedlagt/slettet 21125

Berlevåg skole Berlevåg
kommune

Opplæringsbasseng
8,5m x 12,5m

1963 Nedlagt/slettet 3255
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14.2. Kulturbygg
Navn Eier Brukes til Byggeår Størrelse Status Anleggsnr.
Berlevåg
samfunnshus

Berlevåg
kommune

Flerbrukslokale
for kultur

1959/1979 Ukjent Eksisterende 17960

Berlevåg kultur-og
kompetansesenter

Berlevåg
kommune

Flerbrukslokale
for kultur

1972 Ukjent Eksisterende 58078

Stortua Berlevåg
kommune

Flerbrukslokale
for kultur

2015 15m x
15m x 7m

Eksisterende 74078

Berlevåg skole Berlevåg
kommune

Flerbrukslokale
for kultur

1963 18m x 9m
x 5,3m

Slettet 3256

14.3. Organiserte aktiviteter i idrettslag, idrettsregistreringen 2018
Lagets navn Medlemstall Aktivitetstall

0-19 år 20 år + Sum Fotball

Berlevåg
fotballklubb

51 45 96 65

Lagets navn Medlemstall Aktivitetstall
0-19 år 20 år + Sum Motorsport

Berlevåg
Motorklubb*

11 15 26 3

*Tall fra 2016

Lagets navn Medlemstall Aktivitetstall
0-
19
år

20
år +

Sum Styrkeløft Innebandy Barneidrett Badminton Svømming Aerobic

Berlevåg Turn
og
idrettsforening

78 123 201 80 25 24 52 2 33

Berlevåg –
sammendrag

Medlemstall Aktivitetstall
0-19 år 20 år + Sum Sum alle

idretter

Sum 140 183 323 284
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Saksframstilling: 
 
 
Rådmann, Teknisk sjef og helse- og omsorgssjef var i Tana 9.april og møtte 
planlegger Odd R. Biti -prosjektleder for lignende under bygging i Tana. Han 
anbefalte et skisseprosjekt. 
 
Arbeidsgruppe på tvers av fag, tillitsvalgte og verneombud nedsatt – første møte 
29.mai. Her ble det idemyldret og noe konkretisert, men veldig tidlig fase. Andre 
møte i arbeidsgruppen 17.juni med deltakere fra Tekforvalt som vi bruker til å bistå i 
tidlig fase. Her ble tegning av bygget Helsesenteret sett på og mulige løsninger 
basert på idemyldringen fra første møte. 
 
Rådmann, Teknisk sjef og helse- og omsorgssjef hadde statusmøte i slutten av juni 
om veien videre. Her ble det drøftet hvorvidt mulighetsstudien burde hatt en 
strammere prosjektorganisering og om forankringen politisk var god nok. 
 
Nytt statusmøte 7.oktober. Vi ser til utvalgte kommuner som er lik oss, har gjort 
denne type prosjekt eller er i gang og mulig besøkes. Det lages orienteringssak til 
formannskapet i november.  
 
Helse og omsorgssjef og en i arbeidsgruppen besøkte Nesseby helsesenter 
11.september, en sammenlignbar kommune. I tillegg er det plan å besøke Ibestad 
kommune som også er en sammenlignbar kommune med omtrent samme struktur 
bygningsmessig som oss. De startet planleggingen i 2014 og regner med å være 
ferdig sommeren 2020. Vi har vært i dialog på telefon med rådmann og leder 
PNU(plan-næring-utvikling) som i hovedtrekk orienterte om prosessen deres. De 
opplyste at de har hatt god bistand fra Ressurssenter for kommunal omstilling(RO).  
 
I dialog med RO ble vi enige om en avtale der de tar oss videre i prosessen. Arbeidet 
som er gjort så langt, spesielt i arbeidsgruppa, tas med i det videre arbeidet og 
arbeidsgruppa vil være en viktig part for RO i prosessen. 
 
Finansiering: 50% ved oppstart 2019 av bevilgede midler. 50% ved avsluttet oppdrag 
av egne rammer 2020.   
 

 

Bakgrunn: 
 
Viser til vedtak i kommunestyret – sak 49/19 Årsbudsjett og økonomiplan 2019-2022 
som følger: 
 
Mulighetsstudie- nye Berlevåg helsesenter:  
«Berlevåg helsesenter er i en slik forfatning at noe må gjøres for å tilfredsstille fremtidige 
krav og behov. Vi bruker store ressurser på midlertidig vedlikehold uten å løse 
hovedproblemet, og behovene vil øke i årene fremover. Det viktigste er allikevel 
boforholdene for våre beboere. På flere rom finnes ikke bad og toalett så beboerne må ut 
av rommet og over gangen i nødvendig ærend. Dette er ikke verdig. Arbeidsforholdene 
for ansatte er vanskelige, særlig i pleien er det trange arbeidsforhold på rommene.  
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I forskrift for sykehjem står følgende: Sengerommene skal som hovedregel være 
enerom. Sengerommene skal ha en størrelse og utforming som forenkler stellet av 
sengeliggende pasienter. Rommene bør ha uttak for telefon. Det skal være et WC-rom i 
tilknytning til hvert sengerom.  
 
Statistikken viser andel plasser i enerom i pleie og omsorgsinstitusjoner 2017:  
Berlevåg 55,6%. Loppa 94,7%. Hasvik 100%. Hele landet 95%. 
 
 Statistikken viser også andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad og toalett 
2017: Berlevåg 44,4%. Loppa 94,7%. Hasvik 100%. Hele landet 95%. 
 
Mulighetsstudien vil synliggjøre behov og være en positiv investering i framtiden, både 
økonomisk og ikke minst for våre beboere. 
 
Tiltak: Det gjennomføres en mulighetsstudie for nye Berlevåg helsesenter i 2019. Kr 
400 000 settes av til formålet» 

 
 

Merknader: 
 
 



16/19 Mulighetsstudie-nye Berlevåg helsesenter - 19/00752-1 Mulighetsstudie-nye Berlevåg helsesenter : Tilbud ekstern rådgivningsbistand Berlevåg kommune

1 
 

 

 

 

Behov, boformer og bygningsmasse 

Pleie og omsorg 

Berlevåg kommune 
  

RO 
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Tilbudsforespørselen 

RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) viser kontakt pr epost, telefon og Skype i uke 46 og 
47 vedrørende bistand fra RO til Pleie og omsorg i Berlevåg kommune. RO ønsker med dette å 
komme med et tilbud på rådgiverbistand. Vi understreker at dette er en skisse og at vi imøteser en 
dialog med kommunen om nærmere spesifisering eller endringer. 

Oppgaveforståelse 

Slik RO forstår henvendelsen ønsker kommunen at rådgiver skal gjøre kompletterende 
behovsanalyse med grunnlag i arbeidet som Telemarksforskning har gjort i 2017/18. Se behov i 
forhold til fremtidig utfordringer og dagens bygningsmasse. Arbeidet skal foregå i en prosess som 
involverer ansatte og brukerrepresentanter. Oppdraget har som formål å bistå kommunen med å ta 
gode valg for fremtidig innretning og drift av tjenestene i ny eller oppgradert bygningsmasse. 

Resultatet av oppdraget skal være tilstrekkelig for å be om en bygningsteknisk og kostnadsmessig 
vurdering av ingeniør/arkitekt og deretter beslutninger om investeringer og innretning i 
bygningsmasse. 

Gjennomføring av oppdraget 

Videre i tilbudet beskrives oppdraget som 3-delt 

Behovsanalyse, kvalitativ og kvantitativ 

Som grunnlag for beslutninger er det viktig med et oppdatert datagrunnlag og behovsanalyse. Blant 

annet er det kommet oppdaterte tall for befolkningsframskriving fra SSB. RO vil foreslå at analysen 

inneholder følgende: 

• Aldersbæreevne i et 20-årsperspektiv 

• Familieomsorgskoeffisient i et 20-årsperspektiv 

• Dekningsgrad for institusjon og heldøgns omsorg med alternativer for dekningsgrader i et 20-

årspespektiv 

• Årsverk heltid/deltid, samt sykefravær 

• Direkte og indirekte brukertid i hjemmetjenesten (basert på årsverk og vedtak) 

• Bruk av kompetanse og kompetansebehov/turnover 

• Utvikling og fremtidig behov for tjenester i institusjon og hjemmeboende – tjenesteprofil 

• Eventuelt tall fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 

Analysen forutsetter at kommunen oversender eget tallmateriale, for eksempel og turnus og 

vedtakstimer, m.m. 

RO vil gjennomføre intervju med både ansatte, ledere, tillitsvalgte/verneombud, brukere/pårørende 

og politikere. Både for å et godt bilde av dagens tjeneste, men også fremtidige behov og 

forventninger. 

Det er i tillegg viktig med en befaring og gjennomgang av dagens bygningsmasse for å kartlegge 

utfordringer og muligheter for fremtidig bruk. 

Prosess  

Behovsanalysen danner et diskusjons- og vurderingsgrunnlag. RO ser for seg at det er utgangspunktet 

for en prosess der opprettet arbeidsgruppe (som eventuelt utvides) sammen jobber frem en 
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fremtidig ønsket profil, hva som må til for å komme dit. Dette må igjen sees opp mot den 

bygningsmassen kommunen har i dag og definere et fremtidig behov. Det vi si type boformer, 

kvantitet og kvalitet på disse, beliggenhet, nødvendige fasiliteter for service og dagtilbud og 

fleksibilitet i bruk bygningsmasse.  

RO vil også tilby å ha et åpent møte på kveldstid for hele ansatte-gruppen med formål om å gi 

informasjon og få innspill. 

I tillegg til kunnskap om kommunens egenart og behov, legger også RO til kunnskap om nasjonale 

myndighetsføringer, oppdatert forskning og utvikling innenfor helse- og omsorgstjenestene i 

grunnlaget for våre anbefalinger 

Rapport  

RO vil oppsummere arbeidet i en rapport som sammenstiller resultatene fra behovsanalysen, innspill 

fra intervju og prosess med arbeidsgruppen. Rapporten vil gi kommunen anbefalinger om tiltak for 

fremtidig innretning av tjenestene og helsesenterets funksjon for disse. 

Oppstart og framdriftsplan 

Dato for oppstart er avhengig av tidspunkt for når avtale inngås. Etter inngått avtale starter RO 
umiddelbart med å innhente og analysere data. RO ser for seg at intervju og prosess i arbeidsgruppe 
vil kunne foregå i uke 3 i 2020. Tidspunkt for ferdigstillelse av rapport avtales med kommunen, med 
det er som regel nødvendig å regne med 4-6 uker fra avsluttet prosess til rapport. 

ROs kompetanse og erfaring 

RO har hatt oppdrag i alle norske kommuner. RO er i dag en av landets fremste leverandører av 
rådgivningsoppdrag i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og landets fremste leverandør av 
BPA-kurs (Brukerstyrt personlig assistanse). Hvert år gjennomfører RO en rekke rådgivningsoppdrag i 
kommunesektoren, også oppdrag knyttet til organisering, arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger. 

Kunnskap om kommunale helse- og omsorgstjenester, beste praksis og nasjonale føringer 

RO ble opprettet som en stiftelse av daværende Sosialdepartementet og KS i 1989. ROs 
samfunnsoppdrag har fra starten vært å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester i Norge. RO ble 
etter oppstarten hovedsakelig brukt til å formidle statlige føringer for helse- og omsorgssektoren, 
blant annet knyttet til boliggjøring og brukermedvirkning, men har etter hvert etablert seg som en 
uavhengig aktør. 

ROs faglige grunnlag er at all formidling av helse- og omsorgstjenester skal baseres på mottakerens 
evne til aktivitet og selvhjelp. RO ønsker i samarbeid med sine oppdragsgivere å bidra til å utvikle en 
helhetlig omsorgstjeneste i tett samspill med brukerne av tjenestene. RO er opptatt av reell 
forankring, deltakelse og medvirkning i alle endrings- og omstillingsprosesser der vi bistår 
kommunene. 

RO baserer sine forslag til løsninger på oppdatert kunnskap og praktisk erfaring fra norske 
kommuner. Vi følger utviklingen innenfor helse- og omsorgstjenestene tett, og er til enhver tid 
oppdatert på nasjonale føringer innenfor vårt kjerneområde. Selv om det er vanskelig å beskrive hva 
som er “beste praksis” blant norske kommuner, kan vi ut fra våre erfaringer med helse- og 
omsorgssektoren, formidle overførbare og gode prinsipper vi har sett hos våre kunder. 

ROs rådgivere er forelesere i studiet "Lederutdanning helse og omsorg". Studiet er basert på et 
samarbeid mellom Høgskolen Innlandet, RO og Fagakademiet. Det er et mål at studiet bidrar til 
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refleksjon og kunnskapsbearbeiding både på individuelt nivå og med tilpasning til lokale forhold. 
Studiet er et årsstudium med 60 studiepoeng. 

Databehandlings- og analysekompetanse 

En stor andel av ROs oppdrag innebærer en form for dataanalyse av enten kvalitative eller 

kvantitative data (ofte begge deler), alt fra gjennomgang av regnskap til intervjuprosesser. Disse 

metodene benyttes av våre rådgivere for å forstå kundens bakgrunn og behov. RO setter 

databehandling- og analysekompetanse i fokus, noe som gjør at vi har rekruttert rådgivere med 

utdanning som gir teoretisk grunnlag for en slik kompetanse. 

 

Kunnskap om kvalitative undersøkelser 

For at RO skal kunne danne seg et helhetlig bilde av situasjonen i kommunen, legger vi stor vekt på at 

de kvantitative analysene må suppleres med intervjuer, samtaler og observasjoner. Hensikten er å få 

innsikt i viktige faktorer for en organisasjon som ledelse, kultur, arbeidsmiljø og samarbeidsrelasjoner 

som igjen har betydning for hvilke tiltak og prosesser RO vil tilrå at kommunen prioriterer for å nå 

sine mål. 

Prosesskompetanse 

I tillegg til at mange av ROs rådgivere har formell kompetanse innen prosessveiledning, har 

rådgiverne også lang erfaring i å bistå kommunene i de prosessene som er avgjørende for at målene 

for endringer i organisasjonen skal lykkes. Vi erfarer at bred deltakelse fra alle nivå i organisasjonen i 

utformingen av tiltak skaper eierforhold og motivasjon til også å delta aktivt i gjennomføringsfasen. 

Det er derfor ikke likegyldig hvordan prosessene gjennomføres. RO tilbyr kvalifiserte rådgivere med 

solid erfaring, engasjement og tro på betydningen av godt gjennomførte prosesser i kommunen. 

Bemanning av oppdraget 

Bemanning 

ROs arbeidsprosesser bygger på kunnskaps- og erfaringsdeling. Prosjektteamet reflekterer både 

forespørselens innhold og sikrer oppdragsgiver tilgang til ROs samlede kompetanse.  

RO søker alltid å bemanne våre oppdrag med rådgivere som har relevant kompetanse og erfaring. 

For dette oppdraget vil seniorrådgiver Ingvar Rolstad og rådgiver Merete Postmyr utgjøre RO sitt 

team. Valg av team er gjort både med tanke på kompetanse som kan bli nødvendig i oppdraget. Det 

vises til CV for oppdragsteamet fra RO. 

Tilbudt prosessmedarbeider byttes ikke ut uten kommunens samtykke. Dersom det mot formodning 

skulle være noe til hinder for at en av teamet blir forhindret i å delta i prosessen, vil RO tilby en 

erstatter med tilsvarende kompetanse. RO jobber som et team. Teamet har solid kompetanse og 

erfaring fra tilsvarende oppdrag og vi kan derfor garantere at framdriften vil følges, selv om 

utforutsette forhold skulle oppstå. 
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Prosjektleder 

 

 
Ingvar Rolstad - prosjektleder 

Seniorrådgiver 

Mobil: 952 65 513 
E-post: ingvar.rolstad@ro.no 

 

 

Bakgrunn  

 

Ingvar Rolstad er utdannet psykiatrisk hjelpepleier og sykepleier. Han har videreutdanning innen 

administrasjon og ledelse og kommunikasjon og informasjon fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, 

helsepolitikk, og sikkerhet og organisasjon fra NTNU. Han er sertifisert som LEAN-prosjektleder fra 

Danmark. 
 

Erfaring  

 

Ingvar har vært ansatt i RO i to perioder i til sammen i vel 19 år, fra 1993-2000, og fra 2006 og fram 

til i dag. Fra 2000 til 2002 var han ansatt som helse- og sosialsjef i Levanger kommune, og fra 2002 

til høsten 2006 som assisterende rådmann i samme kommune, med hovedansvar for enhetene 

helse, omsorg og sosial og oppvekst og kultur. Han har i tillegg arbeidet som sykepleier innen 

psykiatrien, sykehjemstyrer, sykepleiesjef og som konsulent hos kommunaldirektøren for helse og 

omsorg i Trondheim kommune, med økonomi som arbeidsfelt. 

Ingvar har lang erfaring fra ulike jobber innen kommunal sektor. Som leder og gjennom mange år 

som rådgiver har han skaffet seg inngående kompetanse og forståelse for utfordringsbildet 

kommunal sektor står overfor. Han har et bredt arbeidsfelt, med hovedvekt innen 

tjenesteområdet helse og omsorg. Kunnskap og erfaring gjennom mange år som leder, rådgiver og 

foreleser har bidratt til en svært god forståelse for sammenhengen mellom teori, kommunale 

føringer og gjeldende praksis.  

Ingvar har i RO en meget bred oppdragsportefølje med ulike problemstillinger. Han har som 

rådgiver bistått mange kommuner i analysearbeid og ledet planprosesser. Han har meget god 

kompetanse innen kommunal planlegging og planprosesser. I tillegg har han arbeidet med 

effektivisering, budsjettering og systemforståelse. Han har også inngående kunnskaper om 

prosjektstyring og styringsprinsipper.  

Rolstad har meget gode referanser fra oppdrag gjennom RO. I tillegg inngår han i en fag-pool ved 

helselederutdanningen ved Høgskolen i Innlandet, der han underviser i fagene Strategisk 

kompetanseplanlegging, -styring og –utvikling, Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og 

omsorgstjenesten. Han har i tillegg hatt medansvar for utviklingen av en undervisningsmodul som 

omhandler kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten.  
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Merete Postmyr 

Rådgiver 

Mobil: 934 05 281 

E-post: merete.postmyr@ro.no 
 

 
Bakgrunn 

 

 

Merete har master i organisasjonspsykologi og ledelse, med særlig vekt på samspill, teamledelse 

og påvirkningsledelse. Har bachelor med fagene statsvitenskap, sosiologi og samfunnsplanlegging/ 

lokalsamfunnsforskning. Hun har coaching-utdanning fra NTNU og er Lean- sertifisert gjennom 

Lean Healthcare Performance Partners, Belmont University, US.  

 
Erfaring 

 

 

Merete har 20 års erfaring fra Universitetssykehuset Nord Norge. Hun har ledererfaring fra en 

kirurgisk sengepost og vært rådgiver i Hjerte- og lungeklinikken, der en viktig del av jobben var 

lederveiledning og organisasjonsutvikling. Hun har 10 års erfaring med å lede og være mentor for 

prosjekter og har styrt en stor prosjektportefølje i pasientforløpsarbeidet til UNN. Det har stilt krav 

til en strukturert arbeidsform og evne til å se helheten og samtidig følge opp detaljer.  

 

Merete har prosessveiledning og implementeringsprosesser som sitt spesialfelt. Hun har drevet 

prosessveiledning på UNN innenfor mange områder, plan- og målarbeid, logistikk, pasientforløps- 

og pasientsikkerhetsarbeid, samhandling, forbedringsarbeid og problemløsningsprosesser. Hun 

har vært mentor for Kreftavdelingen på UNN over en 3-årsperiode i deres forbedringsarbeid- og 

implementeringsarbeid, som blant annet resulterte i en Kvalitetspris på NFKH's årskonferanse i 

2017. I RO har Merete allerede fått bred erfaring fra rådgiving, prosjektledelse og 

prosessveiledning innenfor helse- og omsorgssektoren i kommuner. Merete har jobbet med 

prosesser knyttet til analyse, strategi og arbeidsprosesser for bruk av omsorgstrapp, organisering 

av tjenester, logistikk og forbedring av hjemmetjenestene. I tillegg underviser hun i innovasjon, 

velferdsteknologi og prosjektledelse, samt endringsledelse på Høgskolen i Innlandets 

helselederutdanning. 

 

Høsten 2018 var hun hovedansvarlig for en rapport til Fylkesmannen i Trøndelag som 

oppsummerte 11 dialogmøter om dagens og morgensdagens eldreomsorg.   
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Pris 

RO har under skissert en pris for oppdraget på kr 98 700,- eksklusive utgifter til reise og opphold. 

Merverdiavgift kommer i tillegg. Prisen går fram av tabellen under.  

Dersom kommunen ønsker bistand ut over dette, har RO en fast timepris på kr 1535,- pr time og 

dagspris på 17 000,- ekskl. mva. 

Aktivitet Tidsbruk Pris 

Behovsanalyse 5 timer 7 675,- 

Prosess med arbeidsgruppe, intervju, befaring og åpent 

møte 

2 dager 2 

rådgivere 

68 000,- 

Oppsummerende rapport med anbefalinger 15 timer 23 025,- 

Fast pris for oppdraget, eksklusive utgifter til reise og opphold, 

og merverdiavgift  
 

98 700,- 

 

Håper tilbudet samsvarer med deres behov.  

 

Med vennlig hilsen 

Merete Postmyr 

Rådgiver RO 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
I 2014 startet Berlevåg kommune arbeidet med å lage en detaljregulering for området 
som omfatter ny skole samt svømmehall. Planfaglig konsulent var Sweco AS.  
Et planforslag ble sendt på høring og offentlig ettersyn vinteren 2015. Etter 
høringsperioden ble det ikke gjort mer i saken. 
  
I januar 2018 ble saken tatt opp igjen av Berlevåg kommune sammen med Tana 
kommune. Det var behov for å endre arealformål og arealutnyttelse, bl.a. pga 
følgende forhold:  
 
- Et parkeringsareal var ikke korrekt inntegnet.  
- Parkeringsareal ønskes på et område som ligger utenfor planavgrensningen 
(Skolegata 14, enebolig som er revet).  
- Vurdering av om Skolegata skulle delvis stenges  
- Adkomster til planlagte og sannsynlige parkeringsarealer.  
 
I senere vurderinger ble det også vurdert som riktig at arealet som omfatter 
biblioteket og NAV (gamle barnehagen) burde inngå i reguleringsplanen.  
 
Behovene førte til at det var nødvendig å stoppe planprosessen, og sende varsel om 
utvidelse av planområdet. Dette ble gjort 27.04.2018. Det var bare fylkeskommunen 
som uttalte seg til varselet. De var enige i at parkerings- og adkomstløsningene ble 
bedre ivaretatt ved en utvidelse av planområdet. 
 
I møte 30.08.2019 vedtok formannskapet å sende nytt forslag til detaljregulering for 
Berlevåg skole ut på høring og offentlig ettersyn. 
 

Merknader: 
 
Fristen for uttalelser til planforslaget var 28. oktober 2019. Ved fristens utløp var det 
kommet tre høringsuttalelser: 

- Statens vegvesen 
- Finnmark fylkeskommune 
- Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

 
En gjennomgang av uttalelsene, forslag til endringer og rådmannens vurdering av 
forslagene ligger i vedlegget «Merknadsbehandling». Dokumentets kap. 4 lister opp 
forslag til endringer i planbestemmelsene. Oppsummert er dette: 
 

- Nye punkter i § 1 Fellesbestemmelser: 
o C: Kulturminner 
o D: Geoteknikk 
o E: Overvann 

- Endring i § 2.1 C og § 2.3 C, slik at mønehøyde er bestemt for alle bygg i 
planområdet, ikke bare for nye. 
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Det er ikke gjort endringer i planbeskrivelsen utover nytt kap. 9 som beskriver og 
vurderer endringsforslagene.  Endringsforslagene fører ikke til store endringer i 
planen. Det er derfor ikke nødvendig å sende planen ut til ny høring. 
 
Rådmannen vil avslutningsvis bemerke at plan- og bygningsloven krever at godkjent 
reguleringsplan skal foreligge før tiltak iverksettes. Kommunen må i framtiden 
bestrebe seg på at dette prinsippet følges. 
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Reguleringsplanens formål 
Formålet med planen er å få en helthetlig plan for skoleområde og tilhørende idrettsanlegg 
med planlagt svømmehall. 

 
Arealformål og hensynssoner innenfor reguleringsplanen 
Følgende arealformål omfattes av planen jf. pbl. § 12-5: 

1. Bebyggelse og anlegg, herunder: 
• Undervisning 
• Tjenesteyting 
• Idrett 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder: 
• Kjøreveg 
• Annen veggrunn – tekniske areal 
• Gang- og sykkelveg 
• Parkering 
• Energianlegg 

 
 

§ 1 Fellesbestemmelser 
 

Bestemmelser Retningslinjer 

A Utomhusplan 
Som grunnlag for byggesøknad skal det lages en 
utomhusplan som viser: 

• Eksisterende og nye koter, samt punkthøyder 
• Stigningsforhold 
• Leke- og oppholdsarealer – aktive og rolige 

soner 
• Gangsoner/gangveier 
• Tekniske installasjoner og sperringer for 

kjøretøy 
• Gjerder 
• Sykkelparkering 
• Trafikkarealer og parkering 
• Areal for snølagring og brøyteplan 
• Beplantning 
• Materialbruk 
• Belysning 
• Kjørbare areal for utrykningskjøretøy 

 

B Støy 
Det skal gjennomføres oppfølgende støymålinger ved 
nærliggende boliger etter at ny skole med 
utendørsarealer er ferdigstilt. 
Dersom støynivået overskrider LAFmax 60dB på 
utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer til 
nærliggende boligetomter skal det gjennomføres 
støydempende tiltak. 

 
Det vises til «Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging 
(T-1442/2012)» 
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C Kulturminner 
Hvis det i anleggsfasen kommer fram automatisk fredede 
kulturminner, skal arbeidet stanses og 
kulturminnemyndighetene varsles, jf. kulturminneloven § 
8. 

 

D Geoteknikk 
Før bygging av nytt svømmebasseng igangsettes, skal 
det gjennomføres grunnboringer og en geoteknisk 
vurdering. 

 

E Overvann 
Overvann fra planområdet skal ledes til overvannsnett 
som er dimensjonert for å ta unna de nedbørsmengdene 
som vil kunne komme som resultat av styrtregn. 
Eksisterende overvannsnett skal kartlegges med tanke på 
dette og utbedres om nødvendig. 
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§ 2 Bebyggelse og anlegg 
 

2.1 Undervisning (U) 
 

Bestemmelser Retningslinjer 

A Bruk av arealer 
Området omfatter ny barne- og ungdomsskole med 
tilhørende anlegg. Utenom undervisningstid kan 
bebyggelse og anlegg benyttes til nærmiljøsenter. 
Bygninger tilknyttet utendørs lekeområde som for 
eksempel leskur og lignende tillates. 

 
Gammel skolebygg forutsettes revet 
for opparbeidelse av utendørsareal 
tilknyttet skolen. 

B Grad av utnytting 
Samlet bygningsmasse skal ikke overstige 3000 m2- 
BYA. Minimum utendørs oppholdsareal skal være 
9100 m2. 

 

C Høyder 
Mønehøyden for evt. tilbygg skal ikke overstige kote + 
17,0 

 

D Utendørsarealer 
Skolegården skal ha en god arkitektonisk utforming. 
Det skal avsettes arealer til opphold og organisert og 
uorganisert lek som fremmer motorisk utvikling. Det 
skal etableres vindskjerminger som danner områder 
med le for fremherskende vindretninger om vinteren. 
Det skal tas hensyn til snøfokk ved etablering av 
vindavskjerminger. 
I området mellom idrettshallen og kirken kan det 
etableres lekeareal med akebakke. 
 

 

E Inngjerding 
Skolegården skal gjerdes inn ved grense mot eiendom 
gnr/bnr 11/780 og 11/841, idrettsanlegget og mot 
Skolegata. Det skal etableres åpninger/porter mot 
idrettsanlegg og Skolegata ved kryss Nyrudveien og 
Astrupsgate. 

 
Inngjerding vil virke positivt for 
trafikksikkerhet og for å etablere en 
klar avgrensing av skolegården. 
Gjerde mot 11/780 vil også stenge 
for evt. ulovlig trafikk mellom hallen 
og Parkplassen. 

F Utforming av bebyggelse 
Ny bebyggelse skal samspille med ny skolebygning 
ved materialbruk, formspråk, fargebruk og detaljering. 

 

G Parkering 
Innenfor arealformålet kan det opparbeides 
nødvendig parkeringsareal for biler. Det skal 
opparbeides 0,3 sykkelparkeringsplasser per 
skoleelev. 
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2.2 Idrettsanlegg 
 

Bestemmelser Retningslinjer 

A Bruk av areal 
Området omfatter eksisterende flerbrukshall. Innenfor 
område tillates også ny svømmehall. 
 

 

B Grad av utnytting 
Samlet bygningsmasse skal ikke overstige 2200 m2- 
BYA. 

 

C Høyder 
Mønehøyden for ny svømmehall skal ikke overstige 
kote + 22,0. 

 

D Parkering 
Innenfor arealformålet kan det opparbeides nødvendig 
parkeringsareal for personbiler og busser. 
Det skal etableres minimum 12 
sykkelparkeringsplasser i tilknytning til hovedinngang til 
svømmehallen. 

 

E Utforming av bebyggelse 
Ny svømmehall skal utformes med samspill med ny 
skolebygning ved materialbruk, formspråk, fargebruk 
og detaljering. 

 

 
2.3 Tjenesteyting 

 
Bestemmelser Retningslinjer 

A Bruk av arealer 
Området omfatter bibliotek og andre offentlige 
kontorer eller virksomheter. 

 
 

B Grad av utnytting 
Samlet bygningsmasse skal ikke overstige 1000 m2- 
BYA.  

 

C Høyder 
Mønehøyden for evt. tilbygg skal ikke overstige kote + 
17,0.. 

 

G Parkering 
Innenfor arealformålet kan det opparbeides 
nødvendig parkeringsareal for personbiler. 
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§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

3.1 Vei 
 

Bestemmelser Retningslinjer 

A Vilkår for bruk 
Langs Astrupsgata er det forbud mot parkering utenom 
avmerkede plasser. 

 

 
3.2 Parkering 

 

Bestemmelser Retningslinjer 

A Bruk av arealer 
Innenfor området for parkering skal det etableres minimum 2 

parkeringsplasser for funksjonshemmede.  

 
 

 
3.3 Gang- og sykkelveg 

Bestemmelser Retningslinjer 

A Bruk av arealer 
Området omfatter adkomst fra Skolegata og 

Granbakken/Parkplassen. Arealet skal tilpasses for bruk av 
utrykningskjøretøy/snørydding. 

 
 

 
3.4 Energinett 
 

Bestemmelser Retningslinjer 

A Bruk av arealer 
Området omfatter areal for etablering av trafostasjon. 
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1 Bakgrunn 
1.1 Formålet med planarbeidet 
Formålet med planen er å få en helthetlig plan for skoleområde og tilhørende idrettsanlegg med 
planlagt svømmehall. 

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er Berlevåg kommune. Plankonsulent fram til 2015 var Sweco Norge AS. Swecos oppdrag 
var ferdig da høringen av opprinnelig planforslag var ferdig og merknadsbehandling var gjennomført 
(2015). Det videre arbeid (2018-2019) med planforslaget er gjort av Tana kommune gjennom 
tjenesteavtale. Planforslaget har fått nytt planID, 2018002. 

 Eiendommene som omfattes av planen eies av Berlevåg kommune. 

1.3 Krav til konsekvensutredning 
Evt. krav om konsekvensutredning ble opprinnelig vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger for 
planer etter plan- og bygningsloven som trådte i kraft 01.01.2015. Det ble konkludert med at det ikke 
var behov for konsekvensutredning. Det kom ingen merknader til vurderingen under høringen av det 
første planforslaget. 

Det nye planforslaget er vurdert etter § 10 i ny forskrift, som trådte i kraft 01.06.2017.  

Ny forskrift vedlegg I, pkt. 24 sier at næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15000 m2 alltid skal konsekvensutredes. 
Grunnflaten for nye bygg er ca. 5400 m2, jf. kap. 5.3, hovedsakelig én etasje. Tiltaket trenger derfor 
ikke konsekvensutredes etter vedlegg I. 

Ny forskrift vedlegg II, pkt 11j sier at det skal vurderes om det er behov for å konsekvensutrede 
næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål. Tiltaket går ut på å erstatte et større skolebygg med et 
mindre skolebygg, samt bygge en svømmehall i tilknytning til eksisterende idrettshall. Det aller meste 
av utbyggingsområdet er allerede berørt av tidligere utbygginger. Det er derfor ikke behov for å 
konsekvensutrede tiltaket. Virkningene av planforslaget vurderes i planbeskrivelsen. 
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2 Planprosessen 
2.1 Oppstart av planarbeidet 
Oppstart av planarbeidet ble varslet i 2014. 

2.2 Medvirkning 
Reguleringsplanprosessen har vært en åpen prosess. Det er avholdt møter med brukergrupper for å 
diskutere problemstillinger og mulige løsninger knyttet til utforming av utendørsarealer og ny 
svømmehall. Det er gjennomført møter med følgende brukergrupper: 

• Lærere ved skolen (i regi av Berlevåg skole) 
• Elevrådet (i regi av Berlevåg skole) 
• Berlevåg turn- og idrettsforening (i regi av Berlevåg skole) 
• Foreldreutvalget 
• Naboer 

2.3 Høring av opprinnelig planforslag 
Høring av planforslaget ble varslet i avisen Finnmarken, og berørte grunneiere og høringsinstanser ble 
varslet per brev 7. januar 2015. 

2.4 Utvidelse av planområdet – varsel 
Som det framgår av kap. 8 er det etter høringen blitt behov for å utvide planområdet. Varsel om utvidelse 
ble sendt 27. april 2018, med 28. mai 2018 som frist for innspill. Finnmark fylkeskommune uttalte seg til 
varselet, og var enig i kommunens vurdering om at parkerings- og adkomstløsningene blir bedre ivaretatt 
ved en utvidelse. 

2.5 Høring av nytt planforslag 
Formannskapet vedtok i møte 20.08.2019, sak 56/19 å legge revidert planforslag ut til høring og offentlig 
ettersyn.  

Planforslaget ble sendt på høring og offentlig ettersyn 26.08.2019 med høringsfrist 28.10.2019. 

 
 

3 Planstatus og rammebetingelser 
3.1 Overordnete kommunale planer og føringer 

Samfunnsplan 
Samfunnsplanen eller strategisk utviklingsplan gjelder for perioden 2006-2018. Planen gir ingen 
konkrete målsetninger vedrørende skole og svømmehall, men det er en felles målsetning på tvers av 
de ulike avdelingene om «økt fokus på barns og unges oppvekstsvilkår». 

Pr. juni 2019 er ny samfunnsdel under utarbeidelse. 

 

Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 1995. I kommuneplanen er deler av området mot sør satt av til 
park. Bygging av ny skole er behandlet som en dispensasjon fra kommuneplanen. Planforslaget 
vurderes av Berlevåg kommune å være i tråd med overordnet kommuneplan. 
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3.2 Regionale og statlige føringer 
Følgende statlige og regionale planretningslinjer og andre føringer vurderes som særlig relevant i 
forhold til regulering av Berlevåg skole: 

• Rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging» 
• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
• Rundskriv T-5/99 B «Tilgjengelighet for alle» 

 

Rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging» 
Rundskriv T-2/08 omfatter rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser med 
utdypning og veiledning. Formålet med retningslinjen er å: 

 

a. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

b. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 
løpende planlegging og byggesaksbehandling. 

c. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med 
andre hensyn/interesser. 

Herunder er det blant annet gitt føringer for ansvarsforhold i planleggingen, krav til den 
kommunale planprosessen og til fysisk utforming. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
Forskriften med veileder stiller en rekke krav og føringer for utforming av skolens utearealer. 
Herunder er det blant annet gitt anbefalte minimumsareal og krav innhold. 

Anbefalte minimumskrav til uteareal for mellomstore skoler (mellom 100 og 300 elever) er ca 10 
000 m2. Tilsvarende anbefalte minsteareal for småskoler med færre enn 100 elver er 5000 m2. 
Arealene skal ha variert tilrettelegging og organisering av bruken. På skoler med mindre uteareal 
enn anbefalt er dette spesielt viktig. Som minimum skal utearealene gi elevene mulighet for 
følgende funksjoner: 

• Rom for utøvelse av allsidig og variert fysisk aktivitet. 
• Rom for ulike typer sosial/trivselsfremmende aktiviteter. 
• Rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring. 

 

Rundskriv T-5/99 B «Tilgjengelighet for alle» 
Rundskrivet T-5/99B «Tilgjengelighet for alle» omfatter føringer vedrørende 
myndighetsfordeling, nasjonale mål, kommuneplanlegging og medvirkning og planlegging og 
fysisk utforming. Formålet med rundskrivet er å: 

a. Synliggjøre og styrke funksjonshemmedes interesser i planleggingen etter plan- og 
bygningsloven. 
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b. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta funksjonshemmedes 
interesser i sitt løpende arbeid med kommuneplaner, reguleringsplaner og 
bebyggelsesplaner. 

c. Gi grunnlag for å vurdere saker der funksjonshemmedes interesser kommer i konflikt med 
andre hensyn/interesser. 

d. Gi fylkeskommunen og fylkesmannen mulighet for innspill og medvirkning i 
kommuneplanleggingen der det er nødvendig for å ivareta formålet med rundskrivet, og 
gi grunnlag for innsigelse fra berørt statlig fagmyndighet. 
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4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
4.1 Beliggenhet 

 

Figur 4-1 Oversiktskart av Berlevåg sentrum (fra Norgeskart) 

 

Skoletomta ligger nord for indre havn og sentralt i Berlevåg tettsted. De fleste boligene i 
Berlevåg ligger sør for skolen, men andelene boliger sør og nord for skolen er nokså jevne. 

Berlevåg skole 
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Figur 4-2 Planens opprinnelige avgrensning før utvidelse av planområdet er vist med heltrukken linje. 

 

Planområdet omfatter skoletomta og tomta for idrettshallen med planlagt svømmehall. Deler 
av Skolegata og Astrupsgate er tatt med i planen. 

I det nye planforslaget er det lagt inn nytt areal som omfatter eiendommen 11/780 i sør. 
Anlegget omfatter bl.a. folkebiblioteket og NAV, og vil inngå naturlig i planområdet. Det er 
også lagt inn nytt areal i nord. Denne omfatter eiendommen 11/513 som er ervervet av 
Berlevåg kommune. Arealet er planlagt brukt til parkeringsformål. 

4.2 Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet omfatter idrettshallen, gamle skolen som skal 
rives og ny skole som er under oppføring. Det er i tillegg en trafostasjon langs Skolegata. 

Skolen hadde i 2015 100 elever og ca 25 ansatte (ca 20 årsverk). Ny skole er 
dimensjonert for 150 elever og 30 ansatte. 
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4.3 Stedets karakter og estetiske forhold 
Nærområdet omfatter en del eldre gjenreisningsbebyggelse og har tydelig kvartalsstruktur. 
Nytt skolebygg bryter med kvartalsstrukturen og har en mer moderne utforming. 

4.4 Landskap og lokalklima 
Skolen ligger i tettbebygd område med omkringliggende småhusbebyggelse. Terrenget 
stiger slakt opp mot fjellområder i vest - sørvest. Berlevåg er til tider utsatt for sterk vind. Om 
vinteren er dominerende vindretning fra sør mens om sommeren er dominerende vindretning 
fra nord. 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Omkringliggende bebyggelse består i stor grad av gjenreisningsbebyggelse. 
Fylkeskommunen har bedt om at ny bebyggelse utformes med hensyn til den nærliggende 
bebyggelsens verdi som nyere tids kulturminne. Det er ellers ikke registrerte kulturminner i 
området. 

4.6 Barn- og unge 
Skoleområdet er viktig leke- og oppholdsområde for barn og unge både i skoletiden og 
utenom skoletiden. Området er det største opparbeidete lekeområdet i Berlevåg og 
inneholder blant annet en ballbinge (som er demontert under bygging av ny skole). Området 
vurderes som viktig for hele Berlevåg tettsted. 

4.7 Trafikale forhold 

Biltrafikk 
Trafikken i området ved skolen er relativt liten. Skolegata er samlevei for boligkvartalene 
nord for skolen og samtidig adkomstvei til skolen og idrettshallen. Skolegata antas å ha en 
ÅDT dvs. gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn på mellom 200 og 300 forbi skolen. 

Parkplassen funger i hovedsak som adkomstvei til boligene ved Granbakken og Stenbakken, 
samt kirken og voksenopplæringen. Gata antas å ha en ÅDT på om lag 150-200 forbi skolen. 

Astrupsgate fungerer i hovedsak som adkomstvei til 4 boliger. ÅDT antas å være om lag 20. 

Fartsgrenser i området er 50 km/t. Det er registrert flere ulykker med fotgjengere involvert 
langs Storgata i relativ nærhet til skolen. Ingen av ulykkene omfatter elver på vei til/fra 
skolen. Ulykker på kommunale veier er ikke kjent. Enkelte kryss har dårlig sikt med 
bebyggelse og evt. vegetasjon helt inn mot krysset. Dette gjelder blant annet krysset 
Skolegata-Olsborgveien og krysset Nyrudveien-Skolegata. 

Det er gjennomført trafikksikkerhetstiltak, bl.a. i form av forbedret vegbelysning, på de 
strekningene som brukes til skolevei. 

Parkering 
Parkering skjer i hovedsak langs gatene. Det er ikke merkede parkeringsplasser. Kommunen 
har erfaring med en del ulovlig parkering langs gatene nær kryss mv. 

Gående og syklende - trygg skolevei 
Gatene ved skolen har gatebelysning. Myke- og harde trafikanter er ikke separert. Så og si 
alle gatene ved skolen er skolevei. Fra bebyggelsen nord for skolen er Astrupsgate den mest 
benyttede Skolegata. Fra sør benytter elevene hovedsakelig Prestegårdsgata, men Storgata 
via Astrupsgate eller Parkplassen benyttes også. 



17/19 Detaljregulering for Berlevåg skole - sluttbehandling - 18/00328-11 Detaljregulering for Berlevåg skole - sluttbehandling : Planbeskrivelse Berlevåg skole 28.10.2019

Detaljregulering for Berlevåg skole Planbeskrivelse 

11 

 

 

4.8 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 
Ny skole er koblet til offentlig vann og avløpsnett ved Parkplassen. 

Overvann 
Det er ikke utbygd overvannsrør eller infiltrasjonsgrøfter i området. Det er infiltrasjonskummer 
for fordrøyning på skolegåden. Skoleområdet ligger inne i et kvartal der det er asfalterte veier 
rundt hele kvartalet. Det er lite arealer med unntak av en nærliggende park som har 
infiltrerbare overflater. Terrenget fra skoleområdet er hellende mot parken og videre mot sjø 
(ca. 250-300 meter). Ved utbygging av ny skole er det opplevd problematiske forhold ved 
Parkplassen. 

Energiforsyning 
Strømkabler er nedgravd. Kabelføringer er ikke kjent. Hovedtrafo ligger nord for idrettshallen 
ved Skolegata. Ny skole har varmebrønner i området ved Astrupsgate. 

4.9 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
Det vises til risiko og sårbarhetsanalyse for nærmere redegjørelse av risiko og sårbarhet i 
området. Området omfatter per i dag risiko særlig knyttet til trafikkulykker. 

 

5 Beskrivelse av plantiltaket 
5.1 Hovedgrep 
Detaljreguleringen omfatter Berlevåg skole, idrettsanlegg og svømmehall, samt bygning for 
offentlig tjenesteyting. 

Hovedgrepet er å kun regulere til hovedformål. De nødvendige anlegg som bygninger, 
parkering, lekeplasser mv. er ikke skilt ut som egne formål, da man ønsker fleksibilitet i 
utformingen. De blir planlagt og plassert ut fra illustrasjonsplan. Gang- og sykkelsti er likevel 
skilt ut som eget formål. Byggegrensene er trukket nær formålsgrensene for å gi større 
fleksibilitet. 
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Figur 5-1 Oversikt over plankart, opprinnelig utforming. 

5.2 Planlagt arealbruk og hensynssoner 
Planområdet er regulert til følgende reguleringsformål, jfr. PBL § 12-5: 

 

• Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5. nr.1) 
o Undervisning 
o Tjenesteyting 
o Idrett 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5. nr. 2) 
o Kjøreveg 
o Annen veigrunn – tekniske areal 
o Gang- og sykkelveg 
o Parkering 
o Energianlegg 
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5.3 Gjennomgang av aktuelle arealformål og hensynssoner 

Undervisning 
Området omfatter området for skolebygg og skolegård og utgjør samlet 11800 m2. Herunder 
utgjør skolebygget i underkant av 2700 m2. Utendørs areal utgjør ca 9100 m2. 

Skolens uteareal ligger dermed noe under anbefalingen gitt i veilederen til forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Denne angir et minimumsareal på ca 10 000 m2 

for skoler mellom 100 og 300 elever.Siden skolens elevtall ligger i nedre sjiktet av definert 
mellomstore skoler vurderes arealtilgangen likevel som tilfredsstillende. Det vurderes dog 
som særskilt viktig at utearealene gis en god utforming og særlig ved økende elevtall. 

Idrettsanlegg 
Området for idrettsanlegg omfatter eksisterende idrettshall og planlagt svømmehall. Området 
utgjør samlet om lag 4300 m2. Eksisterende idrettshall utgjør om lag 1600 m2. 

Vei 
Veiareal omfatter del av de kommunale veiene Skolegata og Astrupsgate. 

Parkering 
Det er regulert ett parkeringsareal. Dette er tilknyttet idrettsanlegget. Parkering for skole og 
offentlige kontorer skjer innenfor arealene avsatt til disse formålene. 

Gang- og sykkelvei 
Området for gang- og sykkelvei deler planområdet. Det vil være adkomster til bygningene 
fra denne. Området kan brukes av utrykningskjøretøyer. 

Energinett 
Området omfatter eksisterende trafostasjon. 

5.4 Endringer av trafikale forhold 

Parkeringsløsning 
Berlevåg kommune har ønsket et minimum antall parkeringsplasser. Samtidig må antallet 
vurderes med hensyn til risikoen og ulemper ved villparkering langs Skolegata og 
Astrupsgate. På dagtid på hverdager vil det være skolen og lærere som generer størst 
parkeringsbehov. I tillegg vil det være behov for et fåtall parkeringsplasser ved 
svømmehallen. På ettermiddager/kveld vil idrettshallen og svømmehall genere behov for 
parkering. Ved idretts- eller kulturarrangement vil det være behov for et større antall 
parkeringsplasser. 

Det er vurdert ulike alternativer med hensyn til parkering og adkomstløsninger. Herunder 
felles parkering mellom idrettshall og skole, samt kombinert parkering til idrettshall og 
skolegård. Berlevåg kommune ønsker parkering nær inngangen til skolen. Det er også 
vurdert egen adkomst til ny svømmehall fra Øvreveien. Denne løsningen anbefales ikke da 
den vil bli unødig kostbar og teknisk utfordrende. 

5.5 Universell utforming 
Uteområdet er hovedsakelig slakt/flatt og kan utformes etter prinsippene for universell 
utforming uten spesielle vansker. Dog er området mellom ny skole og voksenopplæringen og 
opp mot hallen trangt og stedvis bratt. Her anses det som vesentlig at man får utarbeidet en 
god løsning for alle brukergrupper. Det er ikke stilt særskilte krav til universell utforming i 
planen da kravene i forskrift anses som dekkende. 
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5.6 Plan for teknisk infrastruktur 

Vannforsyning, avløpsnett 
Skolen og svømmehallen kobles til eksisterende vann- og avløp langs hhv. Parkplassen og 
Skolegata. Det må ved prosjektering vurderes behovet for utbedring av eksisterende anlegg. 

Overvann 
Området samlet er ca. 17 dekar inkludert bygningsmasse. Ca. 10 dekar er utearealer der 
mesteparten er tette flater. Det vil være overvann fra uteområder og fra takrenner fra 
bygningsmassene. 

Lokal overvannshåndtering dvs. utslipp av overvann i nærliggende terreng, er vurdert som 
ugunstig. Dette skyldes at det er lite områder med infiltrerbare flater med stort sett kun 
parkområde som er infiltrerbart. Parken ligger i noe hellende terreng og har gressplen. Ved 
store vannmengder kan vannet renne videre mot Storgata. 

Det er vurdert slik at overvannet bør legges i rør og føres til egnet utslipp. Det er ca. 300 
meter trase for utslipp i sjø, der det er kurante graveforhold. 

Dersom det er plass kan det etableres grøfter sør for skoleområdet der det er mulig for noe 
infiltrasjon i grunnen før overvann samles i ledninger. Da vil man få noe infiltrasjon før 
overvannet samles i ledninger. 

Etablering av infiltrasjonssluker vurderes som et dårlig alternativ som tidvis kan skape 
problematiske forhold, særlig om våren ved kombinasjon av tining og tele. 

Alternativ energiforsyning 
Jordvarme kan vurderes som alternativ energiforsyning til svømmehallen. Grunnvarme er 
kostbart ved utbygging men kan redusere energikostnadene vesentlig. Grunnforholdene ved 
skolen er gunstig for jordvarme. Det er gjort en grov vurdering av muligheten for å etablere 
jordvarme for energiforsyning til ny svømmehall. Ut i fra et grovt antatt energibehov for 
planlagt svømmehall er det vurdert behov for om lag 24 brønner for jordvarme for å dekke ca 
60 % av energibehovet. 24 brønner vil kreve et areal i størrelsesorden 3400 m2 (ca 45 x 75 
meter) da hver av brønnene bør plasseres med minimum 15 meters avstand fra hverandre. 
Dersom man skal benytte jordvarme til oppvarming kan energibrønnene plasseres øst for 
svømmehallen under planlagt parkeringsplass og skolegård (under det gamle skolebygget). 

 

5.7 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
ROS-analysen har avdekt forhøyet risiko for uønskede hendelser hvor det bør/må 
gjennomføres avbøtende tiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet. Det er foreslått 
avbøtende tiltak knyttet til: 

 

• Overvannshåndtering 
• Geoteknisk vurdering/ grunnforhold ved ny svømmehall 
• Støy 
• Trafikkulykker 
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6 Virkninger av planforslaget 
6.1 Overordnede planer og retningslinjer 
Planen vurderes å være i tråd med overordnete planer og føringer. 

6.2 Landskapet, stedets karakter og estetikk 
Den gamle skolen som planlegges revet er bygget i en kvartalsstruktur med tydelig byggelinje langs 
Skolegata og Astrups gate, samt Øvreveien. Den nye skolen vil stå i sterk kontrast med den 
omkringliggende gamle bebyggelsen. Volumet vurderes som godt tilpasset til tomta. Bygget fremstår 
heller ikke som prangende. Bruk av trefasade gir et visst samspill med omgivelsene. Samlet vurderes 
den nye bygningen å være en positiv kontrast. Ny svømmehall bør videreføre det arkitektoniske 
utrykket til den nye skolen for å gi det nye kvartalet et mer helhetlig utrykk. 

6.3 Forhold til kravene i kap. II i naturmangfoldloven 
Innenfor planområdet er det ikke registrert verken prioriterte arter, utvalgte naturtyper, truete 
naturtyper eller rødlistearter. I artskart er det kun registrert trivielle arter og i naturbase er 
nyremarikåpe registrert som en art av forvaltningsmessig interesse. I rødlista er denne arten oppført 
som livskraftig (LC). Det er derfor ikke nødvendig å ta særlige hensyn til arten i denne reguleringen. 

Kunnskapsgrunnlaget for området er godt. På bakgrunn av dette mener kommunen at NML § 9 ikke er 
relevant i denne saken. Det aktuelle tiltaket vil ikke bidra til påvirkning av helheten eller de økologiske 
funksjonene i økosystemet i området, jf. NML § 10. NML §§ 11 og 12 er dermed ikke relevante i denne 
saken. Utbygging i tråd med planforslaget vil ikke føre til inngrep som berører viktige 
naturmangfoldverdier. 

6.4 Trafikkforhold 
Planen legger opp til endringer i kjøremønster og trafikkgenererende tiltak. 

Endringen i kjøremønster omfatter parkering og for skolen og varelevering via Astrups gate. Parkering 
til skolen vil ha adkomst fra nordre del av Astrups gate. De fleste vil trolig benytte inn- og utkjøring mot 
Skoleveien. Parkering til skolen vil dermed ikke medføre stor endring av trafikk i Astrups gate forbi 
boligbebyggelsen. Varelevering utgjør en liten trafikkøkning. 

Astrups gate er smal og det anbefales derfor at man vurderer å stenge for parkering langs gata for 
bedre framkommelighet og enklere vintervedlikehold. Dette vil dog medføre konsekvenser for særlig 3 
boliger som benytter gata til parkering. De som evt. mister parkering bør få erstattet parkering 
innenfor ny parkeringsplass på skoleområdet. 

Med en svømmehall i eget nytt og moderne bygg vil svømmehallen frembringe mer trafikk enn dagens 
svømmehall tilknyttet skolebygget. Økt trafikk som følge av ny svømmehall vil skje via Skolegata og vil 
ikke påvirke støy, trafikkavvikling eller trafikksikkerhetssituasjonen i området i vesentlig grad. 

Det anbefales flere trafikksikkerhetstiltak. Herunder redusert fartsgrense ved skolen og fartsdumper. 
Det vises til ROS-analysen. 

6.5 Støy 
Skolegård er både støyfølsom arealbruk samtidig som skolegård vil skape noe støy. Det er ingen 
vesentlige andre støykilder i nærheten. 

Særlig ballbinger og andre lekeapparater som også samler unger utenom skoletid vil kunne medføre 
sjenerende støy. Plasseringen av ballbinge og lekeapparater vil påvirke støynivå. Ved plassering nær 
boliger bør lokal støyskjerming vurderes særskilt. 



17/19 Detaljregulering for Berlevåg skole - sluttbehandling - 18/00328-11 Detaljregulering for Berlevåg skole - sluttbehandling : Planbeskrivelse Berlevåg skole 28.10.2019

Detaljregulering for Berlevåg skole Planbeskrivelse 

16 

 

 

Evt. kulturarrangement anses her ikke å utgjøre vesentlig støy med mindre arrangementene blir 
regelmessige og/eller med overdrevent volum. Kravene til støymålinger og angitte grenseverdier vil 
kunne oppdage og forhindre evt. uforholdsmessige støyplager. 

 

6.6 Omkringliggende bebyggelse 
Den omkringliggende bebyggelsen vil bli berørt av den nye skolen. Bebyggelsen langs Skolegata vil bli 
mer åpen. Dette vil gi mer utsyn mot sør samtidig som eiendommene blir noe mer eksponert for sørlig 
vind. 

De tre nordligste boligene langs Astrups gate vil tilsvarende som for boligene langs Skolegata få noe 
mer utsyn mot vest samtidig som tomtene blir mer eksponert for vestlig vind. Tomtene vil også få 
bedre forhold for kveldssol. 

De to sørlige boligene blir i motsetning til de nordlige tomtene mer skjermet, men vil miste utsyn mot 
vest og dårligere forhold for kveldssol. Særlig bolig på eiendom 11/637 får redusert kveldssol og utsyn. 

Flere eiendommer langs Astrups gate benytter i dag offentlig vei til parkering. Dette gjelder 
eiendommene med gnr 11 bnr. 411, 637 og 638. Disse eiendommene vil måtte opparbeide parkering 
på egen eiendom dersom veien stenges for parkering. Gata ligger dog høyere enn boligene langs 
Astrups gate. Dette vil kunne medføre dårlig sikt og mulige farlige situasjoner ved utkjøring om det 
rygges ut i gata. Parkering på egen eiendom bør derfor opparbeides slik at det er plass til å snu på 
eiendommene eller ved å fylle opp området for parkering. Eiendom 11/638 vil kunne få vanskelighet 
med å få plass til parkering på egen eiendom og vil da måtte tildeles parkering ved skolen etter avtale 
med kommunen. 

 

6.7 Barns interesser 
Den nye skolen vil medføre økt kvalitet på utendørsarealer, samt en utvidelse av skolegården i forhold 
til den gamle skolen. 

Det vurderes som viktig at trafikksikkerhetsmomentene i ROS-analysen følges opp og at skolegården 
opparbeides med områder i le av vind. Samlet uteareal vil utgjøre om lag 9100 m2 som tilsier ca 66 
m2/elev ved full elevdekning. 

6.8 Sosial infrastruktur 
Den nye skolen med nytt uteområdet og ny svømmehall vil gi et økt tilbud innen idrett- og kultur. Ny 
skole vil ha kultursal, samt at det planlegges for at skolegården skal tilrettelegges for flerbruk med 
hensyn til utendørs kulturarrangement. 

6.9 Universell tilgjengelighet 
Ny skole og svømmehall med uteområder vil utformes med strengere krav til universell utforming enn 
dagens skole. Planlagt tiltak vurderes å bedre universell tilgjengelighet. 

6.10 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
De økonomiske konsekvensene er ikke beregnet i forbindelse med planen. Valgte løsninger er vurdert 
med hensyn til økonomisk forsvarlige løsninger. 
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6.11 Oppsummering og avveining av virkninger 
Konsekvensene for miljø og samfunn vurderes å være av lokal karakter. Skolen, idrettsanlegget og 
svømmehallen er dog viktige elementer i Berlevåg og har betydning for en rekke brukere i ulik alder og 
situasjoner. 

Ny skole vil bedre forholdene for elever og ansatte ved skolen. Ny svømmehall vil forbedre 
tjenestetilbudet i Berlevåg og virke positivt på folkehelsen. 

Enkelte vil også få negative virkninger av planlagt skole. Nabobebyggelsen langs Astrups gate blir mest 
berørt av tiltaket med hensyn til endret trafikkbilde og parkering. Naboer langs Skolegata og nordlig del 
av Astrups gate kan oppleve mer støy fra skolegård. De samme vil også oppleve mindre 
vindavskjerming. Deler av Astrups gate har fått dårligere solforhold kveldstid. 

De negative konsekvensene av planlagte tiltak begrenses til få berørte, mens de positive virkningene vil 
omfatte en stor andel av Berlevågs innbyggere. 

De negative konsekvensene bør begrenses så langt som mulig. Samlet vurderes plantiltakene å kunne 
gi store positive virkninger for lokalsamfunnet. 

7 Innspill i forbindelse med offentlig ettersyn i 2015 
I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn uttalelser fra Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark 
fylkeskommune og Laila Ask (nabo). 

Fylkesmannen i Finnmark 
Fylkesmannen har kommet med følgende innspill datert 4.2.2015: 

• Fylkesmannen viser særlig til gjeldende regelverk og veiledere knyttet til 
reguleringsplanveilederen, grad av utnytting, universell utforming, barn og unge, støy, 
fremstilling av plankart og samfunnssikkerhet ved planarbeid. 

• Fylkesmannen forventer at hensynet til barn og unge ivaretas i det videre 
planarbeidet. 

• Fylkesmannen påpeker at planområdet ligger ved boligbebyggelse og ber om at det gis 
reguleringsbestemmelser som sikrer at støy fra uteområdet til skolen reduseres til et 
minimum. Videre bør det også gis rekkefølgebestemmelser som sikrer at støytiltak 
iverksettes senest samtidig med utbyggingen. 

• Vedrørende samfunnssikkerhet påpekes særlig trygg skolevei og forventede 
klimaendringer. 

Forslagsstillers kommentar: 

Fylkesmannens innspill vurderes som ivaretatt. 

Finnmark fylkeskommune 
Finnmark fylkeskommune har kommet med følgende innspill datert 4.2.2015: 

• Fylkeskommunen minner særlig om hensynet til barn- og unge, universell utforming og 
estetikk. 

• Det oppfordres til at det tas hensyn til tilgrensende gjenreisningsbebyggelse og kirke ved 
utforming av ny bebyggelse. 

• Det er ikke kjennskap til automatisk freda kulturminner i området. Det minnes om 
aktsomhetsplikten. 



17/19 Detaljregulering for Berlevåg skole - sluttbehandling - 18/00328-11 Detaljregulering for Berlevåg skole - sluttbehandling : Planbeskrivelse Berlevåg skole 28.10.2019

Detaljregulering for Berlevåg skole Planbeskrivelse 

18 

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Forslagsstiller vurderer innspillet fra fylkeskommunen som ivaretatt. 

Laila Ask (nabo) 
Laila Ask har gitt innspill per e-post datert 8.1.2015: 

• Ask ønsker Astrups gate tilbakeført til slik den var før utbygging ble igangsatt mht. 
trafikk og overvann. Det vises til problematiske forhold knyttet til mangelfull 
overvannshåndtering som medfører overvann på Ask sin eiendom. 

• Det er ønske om gangsti mellom parkeringsplassen om parken. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Astrups gate vil bli mer trafikkert som følge av ny parkeringsplass til skolen og vareleveranse. Dog 
antas situasjonen å bedres i forhold til byggeperioden med anleggstrafikk. Kommunen er klar over 
problematikken knyttet til overvann og planlegger å utbedre forholdene. 

Midlertidig fyllingsmasser ved parken vil fjernes noe som åpner for sti mellom parken og skolen. 

8 Nye behovsvurderinger krever endringer i planforslaget 
 

Følgende forhold er endret i forhold til utkast til detaljregulering dat. 29.05.2015: 

• Parkeringsareal P1 i opprinnelig forslag var ikke riktig inntegnet. Avgrensingen slik den framgår av 
situasjonsplanen er riktig og tas inn i reguleringsplanen. 

• Det skal etableres ny p-plass for svømmehallen på eiendommen Skolegata 14, g/bnr. 11/513. 
Boligen på denne eiendommen er revet. Dette arealet er utenfor planavgrensingen i det 
opprinnelige høringsutkastet. 

• Offentlig bygning (folkebiblioteket/NAV) var ikke tatt med i opprinnelig planforslag. Arealet rundt 
bygningen tas inn i detaljreguleringen, slik at arealformålet for området samsvarer med bruken. 

Den opprinnelige ROS-analysen er vurdert som tilfredsstillende også for det nye planforslaget. 

9. Innspill i forbindelse med offentlig ettersyn i 2019 
I forbindelse med offentlig ettersyn av det nye planforslaget kom det inn følgende uttalelser: 

Finnmark fylkeskommune 

Fylkeskommunen kommenterer at siden det i bestemmelsene er satt maks. mønehøyde for enkelte av 
byggene, kan det med fordel gjøres for alle byggene i planområdet. Fylkeskommunen ber videre om at 
aktsomhetsplikten etter kulturminneloven § 8 tas inn i planbestemmelsene. 

Kommentar fra Berlevåg kommune 

Forslaget om mønehøyde gjelder §§ 2.1 C og 2.3 C og er også foreslått av Fylkesmannen. 
Planbestemmelsene endres tilsvarende. 

 Aktsomhetsplikten etter kulturminneloven legges inn i planbestemmelsene som et nytt punkt C i § 1 – 
Fellesbestemmelser. 
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Statens vegvesen 

Vegvesenet viser til ROS-analysen som inneholder en rekke forslag til bedring av trafikksikkerheten. 
Vegvesenet anbefaler kommunen å vurdere om TS-tiltak som er nevnt i Trafikksikkerhetsplanen 2010-
2013 er gjennomført, og om det ev. er nødvendig å vurdere nye TS-tiltak for å bedre trafikksikkerheten 
for skolebarn. 

Kommentar fra Berlevåg kommune 

Innspillet får ikke betydning for planutformingen, men er relevant i forhold til hvordan skolevei 
skal utformes og gjøres tryggest mulig. Det bør utarbeides en ny trafikksikkerhetsplan der man 
ser spesielt på trafikkforholdene etter at skole og basseng er bygget og satt i drift. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Fylkesmannen foreslår noen endringer/tillegg til planbestemmelsene: 

- Plassering av ballbinge slik at omkringliggende boliger får minst mulig støy (§ 1B) 

- Krav om grunnboringer og geoteknisk vurdering (§ 1C) 

- Kartlegging av eksisterende overvannsnett (§1 D) 

- Mønehøyde fastsettes for all bebyggelse innen formålene (§§ 2.1 C og 2.3 C – jf. også forslag fra 

fylkeskommunen). 

- Tilføyelse til krav om sykkelparkeringsplasser (§ 2.2 D) 

Fylkesmannen kommenterer også planbeskrivelsen kap. 5.4 – Parkeringsløsning. Fylkesmannen ber om at 
planbeskrivelsen sier noe om hvor man kan ha avlastningsparkeringsplasser. 

Kommentar fra Berlevåg kommune 

Forslagene fra Fylkesmannen tas til følge og legges inn i bestemmelsene. Bokstavnummereringen i § 1 
justeres pga. forslaget fra fylkeskommunen. 

Vedr. planbeskrivelsen kap. 5.4 står det: «Ved idretts- eller kulturarrangement vil det være behov for et 
større antall parkeringsplasser». Planbeskrivelsen nevner ikke hvordan dette kan løses. Det er en svakhet 
ved planen, men det er ikke mulig å si noe mer konkret om hvordan dette løses. 
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1 Innledning 

1.1 BAKGRUNNEN FOR OG MÅLET MED RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSEN 

ROS-analysen er utarbeidet som del av planarbeidet knyttet til detaljregulering for Berlevåg 
skole i Berlevåg kommune.  

Målet med risiko- og sårbarhetsanalysen er å vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om planområdet er egnet som utbyggingsformål, og evt. endringer av slike 
forhold som følge av planlagt utbygging jf. PBL § 4-3. ROS-analysen skal oppfylle kravet om 
utarbeidelse av ROS-analyse i plan- og bygningslovens § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- 
og sårbarhetsanalyse. 

1.2 MANDATET FOR ARBEIDET 

ROS-analysen er utarbeidet for Berlevåg kommune som del av oppdrag om utarbeidelse av 
forslag til detaljregulering.  

1.3 ORGANISERING AV ARBEIDET OG RAMMEBETINGELSER SOM ER LAGT TIL GRUNN 

ROS-analysen er utarbeidet av Øystein Willersrud (arealplanlegger) med bistand fra Odd 
Hammari (trafikksikkerhetsrevisor).  

1.4 FORUTSETNINGER, ANTAKELSER OG FORENKLINGER FOR ROS-ANALYSEN 

Følgende forutsetninger ligger til grunn for risiko- og sårbarhetsanalysen: 

 Analysen er kvalitativ. 

 Den omhandler kun temaet samfunnssikkerhet iht. DSB sine veiledere og er rettet 
mot planområdets egnethet som utbyggingsformål iht. beskrevet målsetning.  

 Kun hendelser med konsekvenser for menneskers liv og helse, miljø og økonomiske 
verdier er vurdert.  

 Vurderingene er gjennomført på bakgrunn av gjeldende bruk av nærområdet og 
foreliggende planer for ny bruk. 
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 Det forutsettes at videre plan- og bygningsarbeider gjennomføres iht. gjeldende 
lovverk, herunder sikringstiltak mv. Særlig nevnes rivearbeider knyttet til gammel 
skole som ikke er vurdert særskilt i analysen.  

 Analysen omfatter ikke hendelser som skyldes krig, terror, sabotasje eller andre 
tilsiktede hendelser. 

 Ved vurdering av sannsynlighet for at en hendelse inntreffer legges det til grunn at 
dersom årsaken til hendelsen inntreffer så inntreffer alltid hendelsen. Dvs. at 
sannsynligheten for at hendelsen inntreffer er lik den kumulative sannsynligheten for 
at de ulike årsakene inntreffer.  

 Sannsynlighet og konsekvens er vurdert ut i fra at eksisterende avbøtende tiltak 
fungerer som tiltenkt. 

 Uavhengige sammenfallende hendelser er ikke vurdert. 

1.5 GRUNNLAGSINFORMASJON  

Analysen er basert på følgende grunnlagsmateriale: 

 Befaring av planområdet 

 DSBs kartinnsynsløsning: 
Naturfarer 

o Kvikkleire faresoner, snø og steinskred aktsomhetskart, skredhendelser, 
løsmasser, radon aktsomhetskart, alunskifer, flomsoner, nedbørfelt, farlig 
gods, sårbare objekter 

 Skrednett: 
o Aktsomhetskart snøskred og steinskred 

 Statens vegvesens vegkart (beta): 
o ÅDT, trafikkulykker 
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2 Beskrivelse av analyseobjektet 

Reguleringsplanen omfatter nye Berlevåg barne- og ungdomsskole, idrettshallen og planlagt 
svømmehall. Tiltaksområdet utgjør om lag 15 dekar.  

Skolen ligger sentralt i Berlevåg tettsted med tilgrensning til de kommunale veiene 
Skoleveien, Astrupsvei, Parkplassen og Øvrevei. Ny skole er under oppføring. Svømmehall 
planlegges oppført 2016. Den nye skolen bygges på skolegården til den gamle barne- og 
ungdomsskolen. Gammel skole skal rives.  

 
FIGUR 1 SKOLEOMRÅDE 
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3 Metode 

3.1 ANALYSEMETODE OG EVT. AVVIK FRA STANDARD 

ROS-analysen er utarbeidet iht. krav til risikovurderinger gitt i NS 4814:2008 – Krav til 
risikovurderinger. Følgende veiledere er førende for utførelsen av risiko- og 
sårbarhetsanalysen: 

 DSB - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet, 
2011 

 DSB - Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven, 2012 

 DSB - Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, 2012 

 Klima i Norge 2100, Bakgrunnsmateriale til NOU klimatilpasning, september 2009  

 Statens strålevern – Stråleverninfo - Radon i arealplanlegging 14-12 

 NVE - veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred - Vurdering av områdestabilitet ved 
arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper» nr. 7 2014 

Det er gjort en kartlegging av mulige uønskede hendelser hvor det er benyttet Swecos egen 
sjekkliste for ROS-analyse i arealplaner som er basert på DSB sin sjekkliste for kartlegging 
av mulige hendelser i rapport 2011. I tillegg til sjekklisten er det vurdert om det er andre 
hendelser som kan være aktuelle for det spesifikke arealet. 

3.2 RISIKOVURDERING 

Risikoen defineres iht. NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger som «Utrykk for kombinasjon av 

sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse.» 

Risikoen knyttes til uønskede hendelser. De uønskede hendelsene skal i utgangspunktet ikke inntreffe 

eller inntreffer meget sjelden og uregelmessig. Det er knyttet usikkerhet til både om hendelsen 

inntreffer (sannsynlighet) og omfanget av (konsekvensen) av hendelsen dersom den inntreffer.  

Først gjøres det en kartlegging/identifikasjon av mulige uønskede hendelser som vurderes som 

aktuelle for planområdet/tiltaket.  

De uønskede hendelsene som identifiseres vurderes deretter med hensyn til mulige årsaker, 

sannsynlighet og konsekvens. For å vurdere om risikoen er akseptabel blir sannsynligheten og 

konsekvens av hendelsen vurdert opp mot de akseptkriterier som er lagt til grunn. 
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For de hendelser hvor risikoen vurderes som uakseptabel eller at risikoen bør vurderes nærmere 
foreslås tiltak for å redusere risikoen.  

Sannsynlighet og konsekvensvurderingene bygges på erfaring (statistikk), trender (klima) og faglig 
skjønn.  

3.3 KLASSIFISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS 

I selve analysen benyttes tabellene under for å vurdere og klassifisere sannsynligheten 
(hendelsesfrekvens) for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av hendelsen. 
Konsekvens vurderes med hensyn til faren for liv og helse, ytre miljø og materielle verdier. 

Sannsynlighet 

1 Lite sannsynlig  Mindre enn en gang i løpet av 200 år. 

2 Mindre sannsynlig  Mellom en gang i løpet av 50 og en gang i løpet av 200 år.  

3 Sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år. 

4 Meget sannsynlig Mellom en gang i året og en gang i løpet av 10 år. 

5 Svært sannsynlig Mer enn en gang hvert år.  

TABELL 1 SANNSYNLIGHET 

Konsekvens Liv og helse Ytre miljø Materielle verdier 

1 Ufarlig Ingen 
personskader 

Ingen miljøskader Tap lavere enn 
40 000,- 

2 En viss fare Få/små 
personskader 

Mindre skader, lokale skader  Tap mellom 40 000 
og 200 000 

3 Kritisk Alvorlige 
personskader 

Omfattende skader, regionale 
konsekvenser med restitusjonstid 
< 1 år. 

Tap mellom 200 000 
og 1 000 000. 

4 Farlig Alvorlige 
skader/ én død 

Alvorlige skader, regionale 
konsekvenser med restitusjonstid 
> 1 år. 

Tap mellom 
1 000 000 og 
10 000 000  

5 Katastrofalt Én eller flere 
døde 

Svært alvorlige og langvarige 
skader, uopprettelige miljøskader 

Tap over 
10 000 000 

TABELL 2 KONSEKVENS 
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3.4 AKSEPTKRITERIER 

Følgende akseptkriterier er lagt til grunn for analysen: 

Risiko Uakseptabelt 

Markert rødt.  
Indikerer uakseptabel 

risiko. Tiltak må 

iverksettes for å 

redusere denne til gul 

eller grønn. 

Bør vurderes 

Markert gult.  
Indikerer risiko som bør 

vurderes med hensyn til 

tiltak som reduserer 

risiko. 

Akseptert 

Markert grønt.  
Indikerer 

akseptabel risiko. 

1 Ufarlig 

Ingen personskader, ingen 

miljøskader, tap lavere enn 

40 000,- 

 5 Svært sannsynlig 

Oftere enn en gang hvert 

år. 

1-4 Meget 

sannsynlig 

Sjeldnere enn en 

gang i året. 

2 En viss fare 

Få/små personskader, mindre 

miljøskader/lokale skader, tap 

mellom 40 000 og 200 000 

5 Svært sannsynlig 

Oftere enn en gang 

hvert år. 

3-4 Sannsynlig -

Meget sannsynlig 

Mellom en gang i løpet 

av 1 år og en gang i løpet 

av 50 år. 

1-2 Mindre 

sannsynlig 

Sjeldnere enn en 

gang i løpet av 50 

år. 

3 Kritisk 

Alvorlige personskader, 

omfattende miljøskader med 

regionale konsekvenser med 

restitusjonstid > 1 år, tap mellom 

200 000 og 1 000 000. 

4-5 Meget 

sannsynlig 

Oftere enn en gang i 

løpet av 10 år. 

2-3 Mindre 

sannsynlig - 

Sannsynlig  

Mellom en gang i løpet 

av 10 år og en gang i 

løpet av 200 år. 

1 Lite 

sannsynlig  

Sjeldnere enn en 

gang i løpet av 200 

år. 

4 Farlig 

Alvorlige skader/ én død, alvorlige 

miljøskader med regionale 

konsekvenser med restitusjonstid 

> 1 år,  

tap mellom 1 000 000 og 

10 000 000  

3-5 Sannsynlig 

Oftere enn en gang i 

løpet av 50 år. 

2 Mindre sannsynlig 

Mellom en gang i løpet 

av 50 og en gang i løpet 

av 200 år. 

1 Lite 

sannsynlig  

Sjeldnere enn en 

gang i løpet av 200 

år. 

5 Katastrofe 

Én eller flere døde, svært alvorlige 

og langvarige 

miljøskader/opprettelige 

miljøskader, tap over 10 000 000 

2-5 Mindre 

sannsynlig 

Oftere enn en gang i 

løpet av 200 år. 

1 Lite sannsynlig 

Sjeldnere enn en gang i 

løpet av 200 år. 

 

TABELL 3 AKSEPTKRITERIER 
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Basert på akseptkriteriene er følgende risikomatrise lagt til grunn: 

Konsekvens 

Sannsynlighet 

1. Ufarlig  2. En viss 

fare 

3. Kritisk  4. Farlig  5. 

Katastrofe  

5 Svært sannsynlig 5 10 15 20 25 

4 Meget sannsynlig 4 8 12 16 20 

3 Sannsynlig 3 6 9 12 15 

2 Mindre sannsynlig 2 4 6 8 10 

1 Lite sannsynlig 1 2 3 4 5 

TABELL 4 RISIKOMATRISE 
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4 Risikoanalyse 

4.1 IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER 

Uønsket hendelse Aktuelt? Begrunnelse 

Naturfarer  

1 Flom, erosjon og isgang Nei Ikke aktuell 

2 Ekstrem nedbør Nei Ikke aktuell, overvann/vanninntrenging er dekkende 

3 Stormflo Nei Ikke aktuell 

4 Overvann/vanninntrenging JA 
Store faste flater med lite infiltrasjonsmulighet og 
endret belastning av overvannsnett kan medføre 
uønskede hendelser med hensyn til overvann. 

6 Skred:   

a Kvikkleire/utglidninger JA Det er marin strandavsetning 

b Jordskred og flomskred Nei Ikke aktuell 

c Snøskred og sørpeskred Nei Ikke aktuell 

e Steinsprang/steinskred Nei Ikke aktuell 

f Fjellskred Nei Ikke aktuell 

7 Tsunami Nei Ikke aktuell 

8 Skogbrann/gressbrann Nei Ikke aktuell 

9 Storm/orkan Nei Ingen særskilt risiko ut over normalt for stedet. 

10 Radon Nei Ingen særskilt risiko.  

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

11 Ulykke med farlige stoffer 
 

 

a 
Brannfarlig, reaksjonsfarlig 
og trykksatte stoffer 

Nei Ikke aktuell 

b Eksplosiver Nei Ikke aktuell 

c Transport av farlig gods Nei Ikke aktuell 

d Håndtering av strålekilder Nei Ikke aktuell 

e 
Andre miljø- og helsefarlige 
stoffer 

Nei Ikke aktuell 

12 Støy JA 
Skole kan medføre noe støy. Ny skole vil endre 
støybilde. 
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13 Støv Nei Ikke aktuell 

14 Storbrann Nei 
Ikke aktuell – ingen endret situasjon. Ny skole vil ha 
strengere sikkerhetskrav enn gammel skole. Brann 
under byggetiden er ikke vurdert. 

15 Togulykke Nei Ikke aktuell 

16 Flyulykke Nei Ikke aktuell 

17 Båthavari/ulykke til kai Nei Ikke aktuell 

18 Trafikkulykker JA Ny skole vil endre trafikkmønster nær skolen. 

19 
Ødeleggelse av kritisk 
infrastruktur/sårbare 
objekter 

Nei Ikke aktuell 

20 
Ødeleggelse eller 
forurensning av 
vannforsyning 

Nei Ikke aktuell 

21 Forurensning i grunnen Nei Ikke aktuell 

22 Terror og sabotasje Nei Ikke aktuell 

23 
Ulykker tilknyttet 
høyspentanlegg 

Nei Ikke aktuell 

24 Dambrudd Nei Ikke aktuell 

25 Andre farer Nei Ikke vurdert andre farer 

TABELL 5 IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER 

4.2 AKTUELLE FARER OG UØNSKEDE HENDELSER 

Følgende uønskede hendelser er vurdert som aktuelle og er analysert med tanke på 
sannsynlighet og konsekvens: 

 Overvann/vanninntrenging  

 Kvikkleire/ dårlige grunnforhold  

 Støy 

 Trafikkulykker 

4.3 RISIKOANALYSE AV UØNSKEDE HENDELSER 

Herunder er aktuelle uønskede hendelser analysert med hensyn til sannsynlighet og konsekvens. For 

hendelser hvor det er vurdert at risikoen er for høy er det vurdert risikoreduserende tiltak. 
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4.3.1 Overvann/vanninntrenging 

BESKRIVELSE AV HENDELSEN 

Oppsvulminger av overvann som ikke håndteres av offentlig overvannsnett. 

ANALYSE AV ÅRSAK OG SANNSYNLIGHET 

Det er kjennskap til problemer med overvannshåndteringen ved Astrupsgate og Parkplassen. Ny skole 
og skolegård vil endre belastningen på eksisterende nett. Uten tiltak vurderes sannsynligheten for 
hendelsen som økt som følge av ny skole. 

ANALYSE AV SÅRBARHET OG KONSEKVENS 

Liv/helse: Ingen fare. 
Ytre miljø: Ingen vesentlig skade.  
Materielle verdier: Overvann og vanninntrenging kan medføre ødeleggelser av materielle 
verdier.  

BESKRIVELSE AV RISIKO 

Verdi Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv/helse X     X     X   

Ytre miljø X     X     X   

Materielle verdier   X    X     X  

TABELL 6 RISIKOVURDERING – OVERVANN 

Risikoen bør vurderes nærmere. Det foreslås derfor risikoreduserende tiltak. 

FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Følgende forebyggende og/eller skadebegrensende tiltak foreslås: 

 Kartlegging av eksisterende overvannsnett som grunnlag for prosjektering av 
overvannshåndtering for skolen og idrettsanlegget og evt. utbedringer av 
eksisterende nett.  

VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAKS EFFEKT 

Tilfredsstillende sikkerhet kan oppnås jf. pbl § 28-1.  
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4.3.2 Kvikkleire og dårlige grunnforhod 

BESKRIVELSE AV HENDELSEN 

Setninger og skader som følge av dårlige grunnforhold. Skadene kan være enten akutte eller 
utspille seg over tid.  

ANALYSE AV ÅRSAK OG SANNSYNLIGHET 

Det er marin strandavsetning i området noe som kan bety at det er kvikkleire i området. Nytt 
skolebygg er allerede igangsatt og er ikke vurdert nærmere. Området ved den gamle skolen 
er flatt. Området for planlagt ny svømmehall ligger i skråning. 

ANALYSE AV SÅRBARHET OG KONSEKVENS 

Liv/helse: Akutte skader kan medføre fare for liv og helse. 
Ytre miljø: Ingen vesentlig skade. 
Materielle verdier: Setninger kan medføre ødeleggelser av materielle verdier.  

BESKRIVELSE AV RISIKO 

Verdi Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv/helse X        X   X  

Ytre miljø X          X   

Materielle verdier   X     X    X  

TABELL 7 RISIKOVURDERING – KVIKKLEIRE OG DÅRLIGE GRUNNFORHOLD 

Risikoen bør vurderes nærmere. Det foreslås derfor risikoreduserende tiltak. 

FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Følgende forebyggende og/eller skadebegrensende tiltak foreslås: 

 Geoteknisk vurdering og grunnprøver før utbygging av ny svømmehall.  

VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAKS EFFEKT 

Tilfredsstillende sikkerhet kan oppnås jf. pbl § 28-1.  
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4.3.3 Støy 

BESKRIVELSE AV HENDELSEN 

Hendelsen omfatter sjenerende støy på støyfølsomme områder, herunder nærliggende 
boligbebyggelse. 

ANALYSE AV ÅRSAK OG SANNSYNLIGHET 

Barn som leker i skolegården vil medføre noe støy. Økt veitrafikk som følge av ny 
svømmehall vurderes som ikke relevant med hensyn til støy fordi trafikkmengden er så liten. 
Samme gjelder ny trafikk langs Astrupsgate som følge av ny parkeringsplass.  

Skolegården er flyttet i forhold til gamle skolen noe som vil endre støybilde ved Skolegata og 
Astrupsgate. Det kan oppleves mer støy i skoletiden ved boligene nord i Astrupsgate og 
langs Skoleveien som grenser mot skolen. Berlevåg kommune ønsker også å benytte 
skolegården som i kultursammenheng hvor det antas støyende aktivitet kan inntreffe. Det 
forutsettes at støyende kulturarrangement ikke er regelmessig. Sannsynligheten for støy 
vurderes som meget sannsynlig. Sannsynligheten er økt som følge av ny skole. 

ANALYSE AV SÅRBARHET OG KONSEKVENS 

Uteområdet ligger nært boligbebyggelse. Særlig ballbingen kan generere plagsom støy. 

Liv/helse: Støy kan medføre sjenanse og over tid psykiske helseplager 
Ytre miljø: Ingen skade.  
Materielle verdier: Ingen skade.   

BESKRIVELSE AV RISIKO 

Verdi Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv/helse    X   X     X  

Ytre miljø X     X     X   

Materielle verdier X     X     X   

TABELL 8 RISIKOVURDERING – STØY 

Risikoen bør vurderes nærmere. Det foreslås derfor risikoreduserende tiltak. 

FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Følgende forebyggende og/eller skadebegrensende tiltak foreslås: 

 Støymålinger etter at ny skole med utendørsarealer er tatt i bruk. Påfølgende 
støyreduserende tiltak dersom anbefalte grenseverdier for støy overskrides.  

 Vurdere plassering av støyende lekeapparater og ballbinge med hensyn til 
nærliggende boliger, samt behovet for lokal støyavskjerming mot boligene.  

VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAKS EFFEKT 

Tilfredsstillende sikkerhet kan oppnås jf. pbl § 28-1.  
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4.3.4 Trafikkulykker 

BESKRIVELSE AV HENDELSEN 

Hendelsen omfatter trafikkulykker med myke og harde trafikanter.  

ANALYSE AV ÅRSAK OG SANNSYNLIGHET 

Ny skole vil endre trafikkmønster for harde og myke trafikanter i området nær skolen. Både 
kjøremønster og skoleveier vil ikke vesentlig endres for utenom området inn mot skolen. 
Influensområde er vurdert som Parkplassen mot skolen, Astrupsgate og Skoleveien. 
Områdene lenger unna skolen er ikke vurdert særskilt. 

Generelt er det lite trafikk i området rundt skolen. Fartsgrensene i området er 50 km/t. Delvis 
dårlig sikt i kryss nær skolen. Mangler separering av myke og harde trafikanter. Planlagt 
parkering langs Astrupsgate vil medføre rygging ut i gate. Boligtomter ligger nedenfor 
Astrupsgate med dårlig utformete avkjørsler som kan medføre farlige situasjoner ved 
utkjøring som følge av dårlig sikt. Kjent problem knyttet til ulovlig parkering langs gatene inn 
mot kryss som medfører redusert sikt og at fotgjengere blir presset lenger ut i kjørebanen. 

Sannsynligheten for ulykke vurderes som sannsynlig. Sannsynligheten vurderes ikke som 
vesentlig endret som følge av ny skole.  

ANALYSE AV SÅRBARHET OG KONSEKVENS 

Trafikkulykker som involverer myke og harde trafikanter kan medføre alvorlig fare for 
liv/helse med sannsynlig dødelig utfall. 

Liv/helse: Ulykker kan medføre fare for liv og helse, med fare for tap av menneskeliv. 
Ytre miljø: Vurderes som uaktuelt  
Materielle verdier: Kun mindre skader. 

BESKRIVELSE AV RISIKO 

Verdi Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv/helse   X       X   X 

Ytre miljø X     X     X   

Materielle verdier  X    X     X   

TABELL 9 RISIKOVURDERING – TRAFIKKULYKKER 

Risikoen vurderes som uakseptabel. Sikkerhetstiltak må gjennomføres. 

FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Følgende forebyggende og/eller skadebegrensende tiltak foreslås: 

 Redusere fartsgrensene i områdene rundt skolen til 30 km/t 

 Økt fokus på håndhevelse av fartsgrenser og parkeringsregler / synlig politi 

 Fartsdumper langs Skoleveien 
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 Oppgradere gatebelysning ved parkeringsplass 

 Lede elever/fotgjengere utenom Storgata som er mest trafikkert og Astrupsgate som 
omfatter uoversiktlige utkjørsler. Informasjon til elever og foresatte. 

 Oppfordre boligeiere ved Astrupsgate til å etablere trygg avkjørsel til egen eiendom 
(uten stigning mot gata). 

 Inngjerding av skolegård 

 Ballnett ved ballbinge som hindrer at baller sparkes ut i trafikkerte områder. 

 Godt vintervedlikehold av fortau ved planlagt parkering 

VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAKS EFFEKT 

Tilfredsstillende sikkerhet kan oppnås jf. pbl § 28-1.  
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5 Risikoevaluering 

5.1 SAMMENSTILLING AV IDENTIFISERT RISIKO OG AKSEPTERT RISIKO 

Herunder er risikoen knyttet til de aktuelle hendelsene sammenstilt. 

Konsekvens 

Sannsynlighet 

1. Ufarlig  2. En viss fare 3. Kritisk  4. Farlig  5. Katastrofe  

5 Svært sannsynlig 5  
Støy 

10 15 20 25 

4 Meget sannsynlig 4 8 12 16 20 

3 Sannsynlig 3 6 
Overvann/ 
vanninntrenging 

9 12 15 
Trafikkulykke 

2 Mindre sannsynlig 2 4 6 
Dårlige 
grunnforhold 

8 10 

1 Lite sannsynlig 1 2 3 4  5  

TABELL 10 RISIKOMATRISE 

5.2 OVERORDNET RISIKOVURDERING 

Det er identifisert forhøyet risiko knyttet til støy, overvann, dårlige grunnforhold og 
trafikkulykker. Herunder vurderes risikoen knyttet til trafikkulykker som mest alvorlig. Risikoen 
og behov for å redusere risiko bør vurderes nærmere for å redusere risikoen til et 
akseptabelt nivå. Det er også behov for risikoreduserende tiltak.  

5.3 SAMMENSTILLING AV FORSLAG TIL TILTAK OG VIDERE OPPFØLGING 

Herunder oppsummeres de risikoreduserende tiltak som er foreslått i ROS-analysen og 
hvem som vurderes å ha et naturlig ansvar for gjennomføring av tiltaket. Med ansvarlig 
menes ikke myndigheter som har ansvar for å påse at risikoen ivaretas.  
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Uønsket 

hendelse 

Forebyggende tiltak Skadebegrensende tiltak Ansvarlig 

1 Overvann Etablere ny overvannsledning 
med utslipp til sjø 

 Berlevåg 
kommune 

2 Kvikkleire/ 
Dårlige 
grunnforhold 

Geoteknisk vurdering og 
grunnprøver som grunnlag for 
prosjektering av svømmehall 

 Berlevåg 
kommune 

3 Støy  Støymålinger og evt. 
støyreduserende tiltak  

Vurdere lokal 
støyavskjerming av 
ballbinge og 
lekeapparater mot 
boligene  

Berlevåg 
kommune 

4 Trafikkulykke A Redusere fartsgrensene i 
områdene rundt skolen til 30 km/t 

B Økt fokus på håndhevelse av 
fartsgrenser og parkeringsregler / 
synlig politi 

C Fartsdumper langs Skoleveien 

D Oppgradere gatebelysning ved 
parkeringsplass 

E Lede elever/fotgjengere utenom 
Storgata som er mest trafikkert og 
Astrupsgate som omfatter 
uoversiktlige utkjørsler. 
Informasjon til elever og 
foresatte. 

F Oppfordre boligeiere ved 
Astrupsgate til å etablere trygg 
avkjørsel til egen eiendom (uten 
stigning mot gata). 

G Inngjerding av skolegård 

H Ballnett ved ballbinge som 
hindrer at baller sparkes ut i 
trafikkerte områder. 

I Godt vintervedlikehold av fortau 
ved planlagt parkering 

 Berlevåg 
kommune A-I, 

Politimyndighet 
B 

Foresatte D,  

Boligeiere ved 
Astrupsgate E  

TABELL 11 FORSLAG TIL RISIKOREDUSERENDE TILTAK 
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5.4 KONKLUSJON 

Uten at det gjennomføres tilfredsstillende risikoreduserende tiltak vil utbygging av området 
medføre forhøyet risiko knyttet til overvann, dårlige grunnforhold (kvikkleire) og trafikkulykker. 
Det er i ROS-analysen foreslått risikoreduserende tiltak som vil redusere risikoen. Ved 
gjennomføring av foreslåtte risikoreduserende tiltak vil man kunne redusere risikoen til et 
akseptabelt nivå.  

Så lenge risikoreduserende tiltak jf. Tabell 11 blir fulgt opp i videre planleggings-, 
gjennomførings- og driftsfase vurderes området som egnet til planlagte formål med hensyn til 
risiko og sårbarhet jf. plan- og bygningslovens § 4-3.  

Det bør gjennomføres ytterligere vurderinger av risiko- og sårbarhet dersom det kommer 

frem opplysninger som tilsier at vurderingene i ROS-analysen eller grunnlaget for denne er 

feil eller endret mht. aktualitet, sannsynlighet og/eller konsekvens av en hendelse.  
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DATO SIGN.

Berlevåg kommune

Berlevåg skole og idrettsanlegg

20242018002

2018/00

Saksnummer:

Offentlig ettersyn fra 05.07.2018 - 30.08.2018

Deanu gielda - Tana kommune v/ Utviklingsavdelingen

Smelar

Plankartet oppdatert etter vedtak i kommuestyret

21.05.2019

Mjebja

Mjebja

Mjebja

Mjebja

(Sosi 1160)

Juridiske linjer og punkt (PBL2008)

Norge digitalt FKB

10.10.2018

1 m

1:1000

(Sosi 1162)

(Sosi 1400)

(Sosi 1510)

(Sosi 2011)

(Sosi 2015)

(Sosi 2018)

(Sosi 2082)

(Sosi 1201)

(Sosi 1202)

(Sosi 1211)

(Sosi 1221)

(Sosi 1242)

(Sosi 1282)
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1 Sammendrag 

Planarbeidet startet i 2014, men ble satt på vent etter å ha vært ute til høring og offentlig ettersyn i 

2015. Arbeidet ble tatt opp igjen i 2018-2019. Planområdet ble noe utvidet, og nytt planforslag ble 

sendt ut til høring og offentlig ettersyn i september 2019. Det er mottatt høringsinnspill fra Statens 

vegvesen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og Finnmark fylkeskommune. Innspill fra 

høringsinstansene er ivaretatt i det framlagte planforslaget. Endringene er små, og planforslaget kan 

sluttbehandles uten ny høring. 

2 Høringen 

Formannskapet vedtok i sak 56/19 den 20. august 2019 å legge det reviderte planforslaget ut til 

høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen ble satt til 28. oktober 2019. 

3 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn 

Høringsuttalelsene i sin helhet ligger vedlagt. 

3.1 Merknader fra offentlige aktører 

 

Finnmark fylkeskommune 

Fylkeskommunen kommenterer at siden det i bestemmelsene er satt maks. mønehøyde for enkelte 

av byggene, kan det med fordel gjøres for alle byggene i planområdet. Fylkeskommunen ber videre 

om at aktsomhetsplikten etter kulturminneloven § 8 tas inn i planbestemmelsene. 

Kommentar fra Berlevåg kommune 

Forslaget om mønehøyde gjelder §§ 2.1 C og 2.3 C og er også foreslått av Fylkesmannen. 

Planbestemmelsene endres tilsvarende. 

 Aktsomhetsplikten etter kulturminneloven legges inn i planbestemmelsene som et nytt punkt C i § 1 

– Fellesbestemmelser. 

 

Statens vegvesen 

Vegvesenet viser til ROS-analysen som inneholder en rekke forslag til bedring av trafikksikkerheten. 

Vegvesenet anbefaler kommunen å vurdere om TS-tiltak som er nevnt i Trafikksikkerhetsplanen 

2010-2013 er gjennomført, og om det ev. er nødvendig å vurdere nye TS-tiltak for å bedre 

trafikksikkerheten for skolebarn. 

Kommentar fra Berlevåg kommune 
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Innspillet får ikke betydning for planutformingen, men er relevant i forhold til hvordan 

skolevei skal utformes og gjøres tryggest mulig. Det bør utarbeides en ny 

trafikksikkerhetsplan der man ser spesielt på trafikkforholdene etter at skole og basseng er 

bygget og satt i drift. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Fylkesmannen foreslår noen endringer/tillegg til planbestemmelsene: 

- Plassering av ballbinge slik at omkringliggende boliger får minst mulig støy (§ 1B) 

- Krav om grunnboringer og geoteknisk vurdering (§ 1C) 

- Kartlegging av eksisterende overvannsnett (§1 D) 

- Mønehøyde fastsettes for all bebyggelse innen formålene (§§ 2.1 C og 2.3 C – jf. også forslag 

fra fylkeskommunen). 

- Tilføyelse til krav om sykkelparkeringsplasser (§ 2.2 D) 

Fylkesmannen kommenterer også planbeskrivelsen kap. 5.4 – Parkeringsløsning. Fylkesmannen ber 

om at planbeskrivelsen sier noe om hvor man kan ha avlastningsparkeringsplasser. 

Kommentar fra Berlevåg kommune 

Forslagene fra Fylkesmannen tas til følge og legges inn i bestemmelsene. 

Vedr. planbeskrivelsen kap. 5.4 står det: «Ved idretts- eller kulturarrangement vil det være behov for 

et større antall parkeringsplasser». Planbeskrivelsen nevner ikke hvordan dette kan løses. Det er en 

svakhet ved planen, men det er ikke mulig å si noe mer konkret om hvordan dette løses. 

3.2 Merknader fra private aktører 

Ingen merknader er mottatt. 

4 Endringer etter offentlig ettersyn 

Planbestemmelsene: Endring i § 1 B Støy: 
Tekst: «støymålinger» erstattes med «støyberegninger». 

Planbestemmelsene: Nytt punkt § 1 C Kulturminner: 
Tekst: «Hvis det i anleggsfasen kommer fram automatisk fredede kulturminner, skal arbeidet stanses 

og kulturminnemyndighetene varsles, jf. kulturminneloven § 8.» 
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Planbestemmelsene: Nytt punkt § 1 D Geoteknikk: 
Tekst: «Før bygging av nytt svømmebasseng igangsettes, skal det gjennomføres grunnboringer og en 

geoteknisk vurdering.» 

Planbestemmelsene: Nytt punkt § 1 E Overvann: 
Tekst: «Overvann fra planområdet skal ledes til overvannsnett som er dimensjonert for å ta unna de 

nedbørsmengdene som vil kunne komme som resultat av styrtregn. Eksisterende overvannsnett skal 

kartlegges med tanke på dette og utbedres om nødvendig.» 

Planbestemmelsene: Endring i § 2.1 C og § 2.3 C: 
Tekst: «for evt. tilbygg» fjernes. 
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Vår dato: 25.10.2019 Vår ref: 201401059-16 

Arkivkode: --- Deres ref: 18/00328-6 

Gradering:  
   

Saksbehandler: Annbjørg Løvik 
Erman 
Telefon: +4778963031 
Annbjorg.Lovik@ffk.no 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon   +47 78 96 30 00 Org.nr        964 994 218 

Postboks 701 
9815 VADSØ 
postmottak@ffk.no 

Henry Karlsens plass 1 
9800 VADSØ 
www.ffk.no 

Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051 

  

Fylkesrådmannens stab 
 

 

 

Berlevåg kommune 
Torget 4 
9980 BERLEVÅG 
 
 
   

 

  
 
 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Berlevåg skole 
gnr 11/648 og 11/780 - Berlevåg kommune 
 
Finnmark fylkeskommune viser til brev av 22.8.2019, hvor detaljregulering for Berlevåg skole er 
sendt ut på høring og offentlig ettersyn.  
 
Fylkesrådmannens stab v/plan koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 
 
Formålet med detaljreguleringen er å få en helhetlig plan for skoleområde, idrettsanlegg, 
svømmehall, samt bygning for offentlig tjenesteyting. Detaljreguleringen er delvis i tråd med 
overordnet plan. I kommuneplanens arealdel er deler av området avsatt til offentlig bebyggelse 
og deler til grøntområde/park. Dette er løst ved at det er gitt dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel.  
 
Finnmark fylkeskommune vil bemerke at det i planbestemmelsene er satt maks mønehøyde for 
enkelte av byggene. Det kan med fordel gjøres for alle byggene innenfor planområdet.  
 
Vi kan ikke se at aktsomhetsplikten er tatt inn i planbestemmelsene. Den er heller ikke nevnt i 
planbeskrivelsen under pkt. 4.5, «Kulturminner og kulturmiljø». Vi ber om at aktsomheten blir tatt 
inn i planbestemmelse eventuelt som et minimum, under retningslinjene.  
 
Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det 
skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern, 
Finnmark. 
 

Med hilsen 
 
 

Kristi Aresvik Hals 
spesialrådgiver 

Annbjørg Løvik 
seniorrådgiver  

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
 
Kopi til: 
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens Hus, 9815 VADSØ 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 18/00328 
Arkivkode  
Saksbehandler Bjarne Mjelde 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.12.2019 4/19 

2 Kommunestyret   

 
 
 
Detaljregulering for Berlevåg skole - sluttbehandling 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 03.12.2019 sak 4/19 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Framlagte forslag til detaljregulering for Berlevåg skole godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00826-2 
Saksbehandler Siv Efraimsen 

 
Saksgang Møtedato 

Kommunestyret             
 
 
 

   
 
 

TILPASNING TIL NY KOMMUNELOV - ØST-FINNMARK REGIONRÅD 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Omdanning av dagens regionråd til Øst-Finnmark Interkommunale politiske råd, Øst-
Finnmarksrådet, i tråd med den nye kommuneloven, vedtatt 8 Juni 2018, § 18-1 
Interkommunalt politisk råd vedtas.  

 

2. Kommunestyret slutter seg til at gjeldende statutter for Øst-Finnmark Regionråd, 
vedtatt 26 April 1996, oppheves 31.12.2019.  

 
 

3. Kommunestyret vedtar etablering av representantskap for interkommunalt politisk råd 
etter den nye kommuneloven, vedtatt 8. juni 2018, § 18-3 Representantskap.  

 

4. Samarbeidsavtale for interkommunalt politisk råd etter den nye kommuneloven, 
vedtatt 8. juni 2018, § 18-4. Samarbeidsavtale, godkjennes og vedtas.  

 
 

5. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å godkjenne endelig samarbeidsavtale ved 
mindre vesentlige endringer av samarbeidsavtalen 

 

 

.  
 

 
 
Vedlegg:  
Samarbeidsavtale 
Vedtekter 
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Saksframstilling: 
Regionrådet gjorde på møte i Tana 18. november vedtak om å tilpasse rådet til den 
nye kommuneloven. For å være i tråd med den må det inngås en ny 
samarbeidsavtale.  
 
Saken må behandles og godkjennes i alle kommunestyrene, før den nye 
organiseringen trer i kraft.  
 
 

Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 
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Arkivsak-dok. 19/00856-2 
Saksbehandler Jørgen Holten Jørgensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kommunestyret  19.12.2019 
 
 
 

   
 
 

KRAFTSKATTEUTVALGETS INNSTILLING - HØRINGSUTTALELSE 
FRA BERLEVÅG KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til høringsuttalelse:  
 
NOU 2019: 16 – Skattlegging av vannkraftverk – Berlevåg kommunes høringsuttalelse  

Berlevåg kommune viser til Finansdepartementets høringsbrev 30.09.2019 hvor høringsfristen for 

NOU 2019:16 - Skattlegging av vannkraftverk er satt til 1. januar 2020.   

Videre viser Berlevåg kommune til Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin 

høringsuttalelse, som kommunen slutter seg til. Kommunen går imot utvalgets forslag om å avvikle 

de konsesjonsbaserte ordningene med konsesjonsavgift og konsesjonskraft, samt å endre 

eiendomsskatten.  

Berlevåg kommune er vertskap for Kongsfjord kraftverk som drives av Pasvik Kraft AS. Kommunen 

mottar om lag kr. 840 400 (2018) i årlige inntekter, hvorav  

• 104 000 i konsesjonsavgifter,  

• 423 400 fra salg av konsesjonskraft (kommunens kjøp av konsesjonskraft utgjør kr. 267 200) 

og  

• 313 000 i eiendomsskatt.  

Kongsfjord kraftverk er lite i nasjonal sammenheng (effekt 4,4 MW, årsproduksjon beregnet til 20 

GWh), men selv inntekter som vist ovenfor har gir viktige utslag for en liten kommune som Berlevåg.  

 
Kraftskatteutvalget foreslår ingen endringer i rammebetingelsene for vindkraft, men anbefaler at det 
vurderes nærmere hvorvidt vindkraft skal underlegges tilsvarende skatteregler som for vannkraft. 
Berlevåg kommune er vertskommune for Raggovidda vindkraftverk. Vindmølleparken skal i 2020 
utvides, og det uutnyttede potensialet for vindkraft er fortsatt stort i Øst-Finnmark. Vindkraftverk er 
arealkrevende, legger beslag på hittil urørt natur, og som nyhetsbildet har vist det siste året er 
vindkraft blitt et kontroversielt tema.  

Berlevåg kommune vil derfor understreke viktigheten av at det etableres ordninger som sikrer de 
berørte lokalsamfunn inntekter fra vindkraft.  
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For øvrig slutter Berlevåg kommune seg til LVKs høringsuttalelse.  

 
Vedlegg:  
Høringsuttalelse fra LVK 
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Saksframstilling: 
Finansdepartementet har i høringsbrev av 30. september 2019 presentert 
kraftskatteutvalgets innstilling, gitt i NOU 2019:16 - Skattlegging av vannkraftverk. 
Høringsfristen er satt til 1. januar 2020.  
 
Utvalget foreslår å skjerpe grunnrenteskatten til staten. Samtidig foreslås det at de 
konsesjonsbaserte ordningene konsesjonskraft og konsesjonsavgifter til kommunene 
avvikles og at kommunenes inntekter fra eiendomsskatten reduseres vesentlig. Som 
det fremgår av tabell 12.2 på side 159 i NOU-en vil forslaget om å skjerpe 
grunnrenteskatten innebære en økning i statens inntekter på 4,4 milliarder kroner. 
Vertskommunene vil på den annen side tape 3,66 milliarder kroner dersom 
konsesjonsavgiftene og konsesjonskraften avvikles og eiendomsskattereglene blir 
endret til skattemessig verdi. 
 
Innstillingen har blitt kraftig kritisert av en samlet kraftkommunesektor. Det utvalget i 
realiteten foreslår er at alle særskatter fra vannkraft overføres til staten, som i sin tur 
vil kompensere kommunene med overføringer. LVK frykter at disse overføringene 
ikke på langt nær vil kompensere for inntektstapet som ligger i forslaget. Ikke mindre 
viktig er at overføringer vil avhenge av den til enhver tid sittende regjerings 
forpliktelser.  
 
Berlevåg kommune har kun et lite vannkraftverk, men inntektene derfra er like fullt 
kjærkomne. I høringsuttalelsen peker vi dessuten på behovet for å styrke de 
ordninger som skal gi vertskommuner inntekter fra vindkraftverk.  
 
LVK har utarbeidet en mail til høringsuttalelser som kommunene har blitt oppfordret 
til å bruke. Deler av denne malen ligger til grunn for innstillingen ovenfor.  
 
 

Bakgrunn: 
 
Utvalget foreslår å skjerpe grunnrenteskatten til staten. Samtidig foreslås det at de 
konsesjonsbaserte ordningene konsesjonskraft og konsesjonsavgifter til kommunene 
avvikles og at kommunenes inntekter fra eiendomsskatten reduseres vesentlig. Som 
det fremgår av tabell 12.2 på side 159 i NOU-en vil forslaget om å skjerpe 
grunnrenteskatten innebære en økning i statens inntekter på 4,4 milliarder kroner. 
Vertskommunene vil på den annen side tape 3,66 milliarder kroner dersom 
konsesjonsavgiftene og konsesjonskraften avvikles og eiendomsskattereglene blir 
endret til skattemessig verdi. 
 
Utvalget har ikke foreslått noen form for kompensasjon til de kommuner og 
fylkeskommuner som vil lide tap på utvalgets forslag, men henvist fordelingsspørsmål 
til departementet. Utvalget har likevel fremholdt at «I prinsippet bør alle skatte- og 
konsesjonsinntekter vurderes samlet» (s. 158), og henvist til inntektssystemet for 
kommunene. Som eksempel på «(...) et ytterpunkt for fordeling» viser utvalget til at 
en økning av naturressursskatten fra 1,3 øre/KWh til 4,6 øre/KWh vil kompensere 
kommunesektoren for de ovennevnte tap fullt ut. 
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LVK er uenig i utvalgets forslag som synes dels å bygge på en uriktig oppfatning av 
hva som er formålet med dagens regler, dels hvordan dagens regler fungerer. Dette 
gjelder både for grunnrenteskatten, konsesjonsordningene og eiendomsskatten. 
Omfordelingen er dramatisk og gjelder ikke kun for nye utbygginger, men også for 
allerede foretatte utbygginger, nye som gamle. Etter LVKs syn er en slik omfordeling 
fra kommunene til staten et brudd på den samfunnskontrakten som ligger til grunn for 
de foretatte utbyggingene. 
 
LVK innvendinger mot utvalgets forslag kan oppsummeres slik: 

• Utvalget svarer ikke på mandatet. I mandatet fremgår at utvalgets 
hovedoppgave var å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at 
samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført og fremme forslag til 
nødvendige endringer for å fjerne disse hindre. En samlet kraftbransje og en 
samlet kommunesektor har påpekt at det er den innretningen 
grunnrenteskatten har fått som er problemet, og ikke de kommunale 
ordningene. Til tross for dette har utvalget konsentrert sine anbefalinger rundt 
en avvikling av de ordninger som tilgodeser vertskommunene. 

• Utvalgets forslag om å skjerpe grunnrenteskatten vil ikke gi de ønskede 
investeringer, tvert imot. LVK mener grunnrenteskatten må endres slik at den 
bare beskatter superprofitten. 

• Ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter gjelder kun i saker om 
regulering og overføring av vassdrag, hvor innvunnet kraftøkning beregnes. 
De investeringer som skal foretas i vannkraftsektoren, gjelder i hovedsak 
vedlikehold og opprustning uten ytterligere reguleringer, og vil ikke gi rett til 
mer konsesjonskraft eller konsesjonsavgifter. En avvikling av disse 
ordningene, som utvalget anbefaler, vil derfor ikke påvirke den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten av planlagte energitiltak. 

• Kommunens inntekter fra konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er nedfelt i de 
gitte konsesjoner som et grunnvilkår og med samme varighet som 
konsesjonen. Utvalgets forslag om å avvikle ordningene vil være et brudd på 
de forutsetningene som lå til grunn for de gitte konsesjoner, og dermed et 
brudd på den samfunnskontrakt som over generasjoner er inngått mellom 
storsamfunn og de distrikt som har avstått sine naturressurser. En slik 
avvikling vil også være i strid med Grunnlovens forbud mot å gi lover 
tilbakevirkende kraft. 

• Utvalgets forslag om at eiendomsskatten skal basers på skattemessig verdi er 
i strid med eiendomsskatteloven hovedregel i § 8 A-2 om at eiendomsskatten 
skal tilsvare anleggets omsetningsverdi (markedsverdi). Eiendomsskatt basert 
på skattemessig verdi vil innebære at eiendomsskatten vil bli størst i de første 
årene etter at investeringen blir gjennomført, mens skatten blir lavere når 
lønnsomheten øker. Forslaget vil derfor verken utløse ønskede investeringer 
eller samsvare med skattyters skatteevne. 

• Konsesjonsavgiftene er en erstatning for generelle skader og ulemper på 
naturmiljø og omgivelser, og derfor en miljøavgift. Miljøkostnader skal betales 
av tiltakshaver, og miljøavgifter er ment å være en brutto skatt i tråd med 
naturmangfoldloven § 11. Utvalget synes å ha oversett dette elementære 
miljørettsprinsipp. 

• Konsesjonskraftordningen har i mer enn hundre år vært et vederlag til berørte 
kommuner for de naturrikdommer som gjennom vannkraften er avstått til 
storsamfunnet. Utvalgets forslag om å avvikle konsesjonskraftordningen er 
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begrunnet i at det historiske grunnlaget med å skaffe kommunene kraft ikke 
lenger er tilstede. Norge ble elektrifisert på 1960 tallet, og utvalget overser 
med sin begrunnelse at så vel Stortinget som Høyesterett har slått fast at 
formålet med konsesjonskraftordningen er å sikre vertskommunens andel av 
verdiskapingen som vannkraftproduksjonen i konsesjonsperioden gir opphav 
til. Høyere kraftpriser gir høyere verdiskaping. 

• En kompensasjon av konsesjonskraftordningen med økt naturressursskatt 
basert på en omregnet øre/kWh vil ikke sikre kommunene en andel av den 
reelle verdiskapingen i det vertskommunen dermed blir avskåret fra å få en 
andel av den verdiskaping som følger av at verdien av ren fornybar energi vil 
kunne øke i fremtiden. 

• Både ny vannkraftutbygging og rehabilitering av eldre verk er avhengig av 
lokal aksept. Dagens kraftskatteregime er basert på erkjennelsen om at 
kommuner som avstår sine naturressurser har et legitimt krav på en andel av 
den verdiskapningen som de berørte lokalsamfunn bidrar med i 
kraftutbyggingen. Uten lokale inntekter vil kommunenes motstand mot de 
inngrep vannkraftkraftutbygging representerer øke. 

• Kommunenes rett til konsesjonsavgifter og konsesjonskraft samt 
eiendomsskatt basert på anleggenes reelle markedsverdi kan ikke erstattes av 
statlige overføringer eller en økning i naturressursskatten. En økning av 
naturressursskatten vil bli fordelt på samtlige kommuner etter det statlige 
inntektssystemet og først og fremst komme de folkerike kommuner uten 
vannkraftanlegg til gode. 

• Heller ikke for det tilfelle at naturressursskatten tas ut av inntektssystemet kan 
en kompensasjon i form av økt naturressursskatt aksepteres da det vil 
avskjære vertskommunene en mulighet for å få en andel av verdistigningen 
ved høyere kraftpris. 

 

Merknader: 
 
Kraftskatteutvalgets innstilling, samt regjeringens høringsnotat, kan lastes ned her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201916-skattlegging-av-
vannkraftverk/id2670665/  
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NOU 2019: 16 - SKATTLEGGING AV VANNKRAFTVERK - LVKS HØRINGSUTTALELSE  

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 30. september 2019 hvor høringsfristen for NOU 2019:16 - 

Skattlegging av vannkraftverk er satt til 1. januar 2020. Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) 

organiserer 175 vertskommuner for vannkraftanlegg. Samtlige av medlemskommunene vil bli negativt 

berørt av utvalgets forslag.   

Utvalget foreslår å skjerpe grunnrenteskatten til staten. Samtidig foreslås det at de konsesjonsbaserte 

ordningene konsesjonskraft og konsesjonsavgifter til kommunene avvikles og at kommunenes inntekter fra 

eiendomsskatten reduseres vesentlig. Som det fremgår av tabell 12.2 på side 159 i NOU-en vil forslaget om 

å skjerpe grunnrenteskatten innebære en økning i statens inntekter på 4,4 milliarder kroner.  

Vertskommunene vil på den annen side tape 3,66 milliarder kroner dersom konsesjonsavgiftene og 

konsesjonskraften avvikles og eiendomsskattereglene blir endret til skattemessig verdi.  
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Utvalget har ikke foreslått noen form for kompensasjon til de kommuner og fylkeskommuner som vil lide 

tap på utvalgets forslag, men henvist fordelingsspørsmål til departementet. Utvalget har likevel fremholdt 

at «I prinsippet bør alle skatte- og konsesjonsinntekter vurderes samlet» (s. 158), og henvist til 

inntektssystemet for kommunene. Som eksempel på «(...) et ytterpunkt for fordeling» viser utvalget til at 

en økning av naturressursskatten fra 1,3 øre/KWh til 4,6 øre/KWh vil kompensere kommunesektoren for 

de ovennevnte tap fullt ut.   

LVK er uenig i utvalgets forslag som synes dels å bygge på en uriktig oppfatning av hva som er formålet med 

dagens regler, dels hvordan dagens regler fungerer. Dette gjelder både for grunnrenteskatten, 

konsesjonsordningene og eiendomsskatten.  

Omfordelingen er dramatisk og gjelder ikke kun for nye utbygginger, men også for allerede foretatte 

utbygginger, nye som gamle. Etter LVKs syn er en slik omfordeling fra kommunene til staten et brudd på 

den samfunnskontrakten som ligger til grunn for de foretatte utbyggingene.  

 LVK innvendinger mot utvalgets forslag kan oppsummeres slik:  

• Utvalget svarer ikke på mandatet. I mandatet fremgår at utvalgets hovedoppgave var å vurdere om 

dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført og 

fremme forslag til nødvendige endringer for å fjerne disse hindre. En samlet kraftbransje og en 

samlet kommunesektor har påpekt at det er den innretningen grunnrenteskatten har fått som er 

problemet, og ikke de kommunale ordningene. Til tross for dette har utvalget konsentrert sine 

anbefalinger rundt en avvikling av de ordninger som tilgodeser vertskommunene.   

 

• Utvalgets forslag om å skjerpe grunnrenteskatten vil ikke gi de ønskede investeringer, tvert imot. 

LVK mener grunnrenteskatten må endres slik at den bare beskatter superprofitten.  

 

• Ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter gjelder kun i saker om regulering og 

overføring av vassdrag, hvor innvunnet kraftøkning beregnes. De investeringer som skal foretas i 

vannkraftsektoren, gjelder i hovedsak vedlikehold og opprustning uten ytterligere reguleringer, og 

vil ikke gi rett til mer konsesjonskraft eller konsesjonsavgifter. En avvikling av disse ordningene, 

som utvalget anbefaler, vil derfor ikke påvirke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av 

planlagte energitiltak. 

 

• Kommunens inntekter fra konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er nedfelt i de gitte konsesjoner 

som et grunnvilkår og med samme varighet som konsesjonen. Utvalgets forslag om å avvikle 

ordningene vil være et brudd på de forutsetningene som lå til grunn for de gitte konsesjoner, og 

dermed et brudd på den samfunnskontrakt som over generasjoner er inngått mellom storsamfunn 

og de distrikt som har avstått sine naturressurser. En slik avvikling vil også være i strid med 

Grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft.  

  

• Utvalgets forslag om at eiendomsskatten skal basers på skattemessig verdi er i strid med 

eiendomsskatteloven hovedregel i § 8 A-2 om at eiendomsskatten skal tilsvare anleggets 

omsetningsverdi (markedsverdi). Eiendomsskatt basert på skattemessig verdi vil innebære at 

eiendomsskatten vil bli størst i de første årene etter at investeringen blir gjennomført, mens 
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skatten blir lavere når lønnsomheten øker. Forslaget vil derfor verken utløse ønskede investeringer 

eller samsvare med skattyters skatteevne. 

 

• Konsesjonsavgiftene er en erstatning for generelle skader og ulemper på naturmiljø og omgivelser, 

og derfor en miljøavgift. Miljøkostnader skal betales av tiltakshaver, og miljøavgifter er ment å 

være en brutto skatt i tråd med naturmangfoldloven § 11. Utvalget synes å ha oversett dette 

elementære miljørettsprinsipp.  

 

• Konsesjonskraftordningen har i mer enn hundre år vært et vederlag til berørte kommuner for de 

naturrikdommer som gjennom vannkraften er avstått til storsamfunnet. Utvalgets forslag om å 

avvikle konsesjonskraftordningen er begrunnet i at det historiske grunnlaget med å skaffe 

kommunene kraft ikke lenger er tilstede. Norge ble elektrifisert på 1960 tallet, og utvalget overser 

med sin begrunnelse at så vel Stortinget som Høyesterett har slått fast at formålet med 

konsesjonskraftordningen er å sikre vertskommunens andel av verdiskapingen som 

vannkraftproduksjonen i konsesjonsperioden gir opphav til. Høyere kraftpriser gir høyere 

verdiskaping.  

 

• En kompensasjon av konsesjonskraftordningen med økt naturressursskatt basert på en omregnet 

øre/kWh vil ikke sikre kommunene en andel av den reelle verdiskapingen i det vertskommunen 

dermed blir avskåret fra å få en andel av den verdiskaping som følger av at verdien av ren fornybar 

energi vil kunne øke i fremtiden.  

 

• Både ny vannkraftutbygging og rehabilitering av eldre verk er avhengig av lokal aksept. Dagens 

kraftskatteregime er basert på erkjennelsen om at kommuner som avstår sine naturressurser har 

et legitimt krav på en andel av den verdiskapningen som de berørte lokalsamfunn bidrar med i 

kraftutbyggingen. Uten lokale inntekter vil kommunenes motstand mot de inngrep 

vannkraftkraftutbygging representerer øke. 

 

• Kommunenes rett til konsesjonsavgifter og konsesjonskraft samt eiendomsskatt basert på 

anleggenes reelle markedsverdi kan ikke erstattes av statlige overføringer eller en økning i 

naturressursskatten. En økning av naturressursskatten vil bli fordelt på samtlige kommuner etter 

det statlige inntektssystemet og først og fremst komme de folkerike kommuner uten 

vannkraftanlegg til gode.  

 

• Heller ikke for det tilfelle at naturressursskatten tas ut av inntektssystemet kan en kompensasjon i 

form av økt naturressursskatt aksepteres da det vil avskjære vertskommunene en mulighet for å få 

en andel av verdistigningen ved høyere kraftpris.  

2 UTVALGETS FORSLAG SVARER IKKE PÅ REGJERINGENS MANDAT 

Det er LVKs syn at utvalget ikke svarer på mandatet når det gjelder tiltak for å få til mer fornybar energi. I 

det følgende utdypes LVKs syn: 

Utvalget ble nedsatt etter krav fra kraftbransjen som i flere år har anført at innretningen på 

grunnrenteskatten som hindrer at samfunnsøkonomiske energitiltak blir gjennomført. Utvalgets svarer 
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med å skjerpe grunnrenteskatten og å inkludere småkraft i skattegrunnlaget. Kraftbransjen mener 

utvalgets forslag er feil medisin. Det er LVK enig i.  

Den utfordringen utvalget er gitt av regjeringen, er å finne skatte- og avgiftsregler som vil fremme 

samfunnsøkonomiske investeringer i vannkraftsektoren. Det aller meste av vår vannkraft er bygget ut, men 

det gjenstår noen mindre utbyggingsmuligheter. I tillegg må eldre vannkraftanlegg vedlikeholdes og 

opprustes. Det samlede behovet for investeringer til rehabiliteringer av eldre kraftverk er oppgitt til 45 

milliarder kroner. Det er rammevilkårene rundt disse aktivitetene som har vært utvalgets oppgave å 

vurdere.  

Kraftbransjen har ikke pekt på de kommunale inntektsordningene som et hinder for investeringer.  Det er 

etter LVKs syn med god grunn:  

De skatte- og avgiftslettelser utvalget foreslår, og som er beregnet til om lag 4 milliarder kroner i tabellen 

fra utvalget inntatt ovenfor, er ikke endringer i de regler som vil gjelde slike investeringer. Disse 

investeringene vil ikke utløse rett til konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Når utvalget viser til at 

avviklingen av ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter vil føre til skatte- og avgiftslettelser 

på mer enn 2 milliarder kroner, er det lettelser for den kraftproduksjon som allerede er bygget ut, og hvor 

disse ordningene har vært en betingelse for konsesjon. 

Den samme innvendingen gjelder også for forslaget om en drastisk omlegging av eiendomsskatten. Når 

utvalget opplyser at en overgang til skattemessig verdi mv. vil føre til at mer enn 2/3 av eiendomsskatten 

avvikles (1,5 milliarder kroner årlig) er også dette eiendomsskatt på allerede utbygd vannkraft. Og som for 

konsesjonsordningene er det på det rene at disse eiendomsskatteinntektene var et viktig element i de 

interesseavveininger både kommunen og konsesjonsmyndigheten foretok før konsesjon ble gitt. En 

overgang til skattemessig verdi vil dessuten innebære at eiendomsskatten skal baseres på 

anskaffelseskostnad redusert med akkumulerte avskrivninger for driftsmidler som er avskrivbare. En slik 

verdsettelsesmetode har ingen sammenheng med anleggenes lønnsomhet, men vil innebære at 

skattebelastningen blir størst i de første årene etter at investeringene er gjennomført. Overgangen til 

skattemessig verdi vil derfor ikke gi insitament til nye investeringer. 

I mandatet fremgår at utvalgets hovedoppgave var «å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at 

samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført.» Vertskommunene som stiller sine naturressurser 

til disposisjon for storsamfunnet har krav på en andel av verdiskapingen. Ved en avvikling av de kommunale 

ordninger vil motstanden mot samfunnsøkonomiske og fornuftige investeringer øke.  

3 KONSESJONSORDNINGENE 

3.1 Innledning  

I mandatet om konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er utvalgets oppdrag beskrevet slik:  
 

«Konsesjonær kan pålegges konsesjonsavgifter til stat og kommune. Kraftprodusenter kan også 

pålegges å avstå inntil 10 pst. av kraftgrunnlaget som konsesjonskraft til berørte kommuner, 

evt, fylkeskommuner. Utvalget kan vurdere om ordningene kan forbedres.» (understreket her) 
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LVK har overfor utvalget og i tråd med mandatet - fremmet forslag til enkelte forbedrings- og 
forenklingsmuligheter for konsesjonskraftordningen. Disse er verken referert eller kommenter av utvalget, 
og utvalget har ikke foretatt noen vurdering slik mandatet gir anledning til. Tvert imot anbefaler utvalget 
at ordningene i sin helhet avvikles. Provenytapet for kommunene ved avvikling av begge ordningene er 
anslått til 2,125 milliarder kroner.  
 
Begrunnelsen for avvikling av ordningene er at konsesjonskraft og konsesjonsavgifter «svekker selskapenes 
insentiver til å investere i marginalt lønnsomme prosjekt», jf. s. 98. Det vises videre til at 
konsesjonsordningene er «historisk betinget, og de opprinnelige formålene gjør seg ikke lenger gjeldende 
på samme måte.», jf. s. 16.    
 
LVK mener forutsetningene ekspertutvalget legger til grunn er uriktige, og at avvikling av ordningene ikke 
vil bidra til å oppfylle siktemålet om økte investeringer og rehabiliteringer av vannkraftverkene.  
 

3.2 Konsesjonsavgifter  

3.2.1 Utvalgets begrunnelse for å avvikle konsesjonsavgiften 

 

Utvalget begrunner forslaget om avvikling av konsesjonsavgiften slik: 

 

«Konsesjonsavgiften er ikke investeringsnøytral. Dette kan svekke selskapenes insentiv til å 

investere i nye kraftprosjekter og til å reinvestere i eksisterende kraftverk. Avgiften utgjør 0,5 

øre/KWh, og det kreves dermed en høyere pris for at prosjektet skal være lønnsomt  

 

«Det kan stilles spørsmål om ordningen oppfyller det opprinnelige formålet. Videre er det ikke 

likebehandling i systemet for konsesjonsavgifter, satsene varierer betydelig i eldre konsesjoner.» (s. 

139) 

 

LVK er overrasket over utvalgets forslag og begrunnelse, idet utvalget overser helt sentrale kilder om 

formålet med konsesjonsavgiftene og også føringen som ligger i mandatet  

 

3.2.2 Konsesjonsavgiften er erstatning for generelle skader og ulemper – en miljøavgift 

 

Den historiske bakgrunnen for innføring av konsesjonsavgifter i Norge er oppsummert i Falkanger og 

Haagensen, Vassdrags- og energirett (2002) s. 334-335:    

 

«Bestemmelser om konsesjonsavgifter var inntatt allerede i Vregl. av 1911. Forbildene til 

ordningen fant man i utenlandsk rett hvor man hentet eksempler fra Italia, Tyskland, Sveits og 

Sverige. Reguleringslovkomiteen av 1907 begrunnet konsesjonsavgiftene med at siden 

reguleringsretten lå utenfor grunneiers eiendomsrett, var det rimelig at allmenninteressene i 

vassdraget fikk en kompensasjon i form av en avgift (...) Pengene skulle brukes til de interesser 

og distrikter som ble skadelidende ved reguleringen. (…) Det ble videre pekt på at 

konsesjonsavgiftene også skulle ha som hensikt å gi kommunene en andel i de verdier som ble 

skapt ved reguleringen.» (uthevet her).  
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Konsesjonsavgift er, og har i 100 år vært, først og fremst en erstatning for generelle skader og ulemper på 

naturmiljøet. Konsesjonsavgiften er i realiteten en miljøavgift. Dette kommer tydelig til uttrykk i den forrige 

energiutredningen, NOU 2012: 9, hvor følgende forhold ble trukket frem:  

 

«(..) naturinngrep knyttet til produksjon av energi kan ikke unngås(..) Omfattende utbygging av 

fornybar energi er en utfordring for norsk natur. Det var energisektoren som sto for det største 

bortfallet av uberørt eller villmarkspreget natur mellom 2003-2008. (s. 76)  

 

Økt satsing på ny fornybar kraft, kan gi negative lokale miljøkonsekvenser. Miljøkostnadene må 

også inngå i regnestykket for verdiskaping (...) Verdiskaping i kraftsektoren kommer i stor grad 

fellesskapet til gode (..) det er nødvendig å skape lokal aksept for de positive virkningene av 

utbyggingene (..) Fordi vannkraftverkene utnytter lokale ressurser, mottar også 

vertskommunene en forholdsmessig del av ressursverdien gjennom skatter, avgifter og 

konsesjonskraft.» (uthevet her) (s. 73-74).  

 
Natur- og miljøinngrepene ved vannkraft er udiskutable, og av lokal karakter. Det er ikke slik at inngrepene 
forsvinner med tiden. Inngrepene er som regel evigvarende og irreversible, som neddemming av store 
arealer, tørrlegging av elver, tap av fiske og fauna, utrasing av elveleie mv. Uberørt natur representerer i 
seg selv en stadig stigende verdi, og andre aktiviteter er blitt fortrengt til fordel for kraftproduksjon.  
 
Hovedformålet med konsesjonsavgiften er å gi de kommuner som avstår sine naturressurser til 
storsamfunnet erstatning for de naturødeleggelser som er påført lokalt. All den stund inngrepene er 
evigvarende og irreversible, er begrunnelsen og formålet bak ordningen like gyldig i dag som for 100 år 
siden.  
 
Et grunnleggende prinsipp, som er slått fast i naturmangfoldloven § 11, er at kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Tiltakshaver skal betale miljøavgiften, og dersom prosjektet 
dermed blir ulønnsomt, er også prosjektet samfunnsøkonomisk ulønnsomt, og prosjektet skal ikke 
realiseres.   
 

3.2.3 Utvalgets mandat  
 
LVK vil videre minne om et sentralt prinsipp for ressursutnyttelse som er trukket opp i utvalgets mandat, 
hvor det heter at:  
 

«Et prinsipp for at ressursene i samfunnet kan utnyttes mest mulig effektivt, er å først benytte 

skatter og avgifter som bidrar til bedre ressursbruk (for eksempel miljøavgifter), deretter benytte 

nøytrale skatter som ikke påvirker valgene til produsenter og forbrukere (for eksempel 

grunnrenteskatt) og til slutt bruke vridende skatter for å oppnå tilstrekkelige inntekter til 

fellesskapet og mål om omfordeling.» (uthevet her)  

 

LVK kan ikke se at utvalget har etterlevd de skatte- og avgiftsprinsipper som Finansdepartementet har 

inntatt i mandatet. Forslaget om å avvikle konsesjonsavgiften bryter etter LVKs syn både med de historiske 

forpliktelser samfunnet har til de kommuner som har akseptert store naturinngrep, og med de prinsipper 

som bør ligge til grunn for effektiv ressursbruk i dag, slik det også er lagt til grunn i mandatet til utvalget.  
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3.3 Konsesjonskraft  

3.3.1 Utvalgets begrunnelse for å avvikle konsesjonskraftordningen 

 

Utvalget begrunner forslaget om avvikling av konsesjonskraftordningen med at ordningen svekker 

selskapenes insentiv til å gjennomføre investeringer som er lønnsomme for samfunnet. I tillegg viser 

utvalget til, på tilsvarende måte som for konsesjonsavgiften, at ordningen er historisk betinget og at de 

opprinnelige formålene ikke lenger gjør seg gjeldende på samme måte:  

 

«Konsesjonskraft og konsesjonsavgift er gamle ordninger. Organiseringen av det norske 

samfunnet og kraftforsyningen har endret seg mye siden ordningene ble innført. Konsesjonskraft 

og konsesjonsavgift kan derfor ha utspilt sin rolle, og ordningenes formål oppnås ikke lenger på 

en effektiv måte. (..) Tilgangen på kraft til en rimelig pris til kommunene er ikke lenger et formål 

som må sikres med konsesjonskraft(..) Det historiske formålet med konsesjonskraften gjør seg 

dermed ikke gjeldende på samme måte i dag» (s.140, 141, uthevet her) 

 

3.3.2 Konsesjonskraftens formål  

 

LVK er uenig med utvalget i beskrivelsen av konsesjonskraftens formål, og konklusjonen om hvorfor 

ordningen bør avvikles.  

 

Det historiske formålet med konsesjonskraften har helt fra etableringen av ordningen vært todelt: Formålet 

var dels å sikre kommunene tilgang til fysisk kraft til en rimelig pris og dermed samme velstandsutvikling 

som by- og industrikommunene, som ble elektrifisert ved at man tok i bruk vassdragene i distriktene; dels 

var formålet å sikre kommunene en andel av verdiskapningen som utnyttelse av de lokale 

vannkraftressursene gir opphav til.  

 

Det historiske formålet om å sikre kommunene tilgang til fysisk kraft bortfalt allerede på 1960-tallet da 

Norge ble fullelektrifisert. Verdiandelsaspektet har derimot stått fast fra første stund, uttrykt slik av 

stortingsrepresentant Johan Castberg i forbindelse med behandlingen av konsesjonslovene fra 1917 i 

Stortinget:  

 

«Man skal til det yderste utnytte anledningen til at søke at styrke disse mer avsidesliggende og 

karrig utstyrte distrikter ved at la dem få en rundelig andel i de værdier som skapes indenfor deres 

grænser […] Man tar værdierne ut av distrikterne og fører dem på tråd ned til industricenterne og 

byene, tømmer bygdene, tømmer landdistriktene, særlig fjeldbygdene, for deres værdier uten 

vederlag, og det er absolut urigtig.» 

 
For Høyesterett har formålet med og retten til konsesjonskraft vært selvsagt. Ved behandlingen av Sira-
Kvina saken fra 1978, inntatt i Rt. 1978 s. 1480, gjorde Høyesterett det klart at utbyggingskommunene skal 
ha et  
 

«realistisk vederlag for at disse kommuner ble tvunget til å avgi de verdier som lå i kraftkildene» 

 

I Kvam-dommen fra 1984, inntatt i Rt-1984-312, påpekte en enstemmig Høyesterett at: 
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«Disse fordeler skal kommunen ha for derved å få del i de naturrikdommer som gjennom 

reguleringen blir tatt i bruk av andre.» 

 

Det samme synspunktet er kommet til uttrykk i Energiutredningen NOU 2012: 9 s. 70: 

 

«Helt fra vannkraftens barndom har det i Norge vært enighet om at de naturressurser som tas i 

bruk har en lokal tilhørighet, og at de distrikter som avstår sine naturressurser til energiproduksjon 

har krav på en andel av den verdiskapingen disse naturressurser gir opphav til.» 

 

Det har vært – og er i dag – bred politisk enighet om at vertskommunene har et legitimt krav på en andel 

av verdien fra vannkraftutbyggingen gjennom bl.a. konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Dette har klart 

kommet til uttrykk i Stortinget, senest i 2016 og 2017.  

 

Ved behandlingen av energimeldingen i 2016 slo stortingsflertallet, dagens regjeringspartier og SV, fast at  

 

«dagens konsesjonsordninger fungerer etter intensjonen», jf. Innst. 401 S (2015-2016) s. 24.  

 

En enstemmig Energi- og miljøkomité trakk fram betydningen av kommunenes rettmessige verdiandel:  

 

«Komiteen viser til at formålet med konsesjonsordningene er å sikre vertskommunene en andel av 

verdiskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til, og vertskommunene bidrar gjennom 

avståelse av naturressurser til denne verdiskapningen.» (Innst. 401 S (2015-2016) s. 24) 

 

Videre uttalte en enstemmig Energi- og miljøkomité i forbindelse med revisjon av konsesjonslovene i 2017:  

 

«Komiteen […] viser til at industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven i over 100 år har 

vært fundamentet for forvaltningen av våre vannkraftressurser.  

 

Gjennom avgifter, beskatning, konsesjonskraft og lignende mekanismer har man sikret at 

allmennheten får en del av verdiskapningen, og at de lokalsamfunn som er berørt av 

kraftutbygging, får kompensasjon for beslag av arealer og naturverdier. Hensyn til natur og miljø 

og annen bruk av arealer og vann har blitt ivaretatt gjennom konsesjonsbehandling etter dette 

lovverket.», jf. Innst. 438 L (2016-2017) s. 3, uthevet her.   

 
LVK erfarer at kraftproduksjon i dag skaper mindre næringsvirksomhet og færre arbeidsplasser i distriktene 

enn tidligere, som følge av teknologisk utvikling og automatisering. Samtidig utgjør kommunenes 

vannkraftressurser vesentlig større verdier i dag, med liberaliseringen og internasjonaliseringen av 

kraftmarkedet og miljøprising av ulike energikilder. Dette påpekte finanskomiteen allerede under 

kraftskattereformen i 1996: «Verdien av kraftressursene økes gjennom kraftutveksling med andre land», jf. 

Innst.O.nr.62 (1995-1996) kap. 1.  

 

LVK mener verdiandelsaspektet tilsier at vertskommunene også i fremtiden skal ha minst like store 

verdiandeler av vannkraftproduksjonen som dagens fordeling innebærer. Dette forutsetter at ordningen 

med både konsesjonskraft og konsesjonsavgift videreføres.  
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Å erstatte disse ordningene med en økt naturressursskatt, som utvalget skisserer, er helt uakseptabelt, 

uegnet som metode for kompensasjon og vil skape stor motstand mot videre vannkraftutbygging. Dette 

gjelder uavhengig av om naturressursskatten holdes utenfor inntektssystemet. 

 

3.4 Avvikling av konsesjonsordningene vil ikke øke selskapenes insentiv til å gjennomføre 

samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer  

Utvalget argumenterer med at avvikling av konsesjonsordningene vil «øke selskapenes insentiv til å 

gjennomføre lønnsomme investeringer, både når det gjelder ny kraftproduksjon og opprustning og 

utvidelser.» (s. 156, uthevet her).  

 

Utvalget synes ikke å ha tatt konsekvensen av hvordan konsesjonsordningene beregnes. Som nevnt er det 

hovedsakelig ved overføring av vassdrag eller nye reguleringer som endrer kraftgrunnlaget, at reglene 

kommer til anvendelse. Utvalget synes riktignok å være innforstått med regelverket, jf. utvalgsrapporten 

på s. 70, men trekker ikke konsekvensene av dette til den utfordringen utvalget er bedt om å løse, nemlig 

investeringer til rehabiliteringer. I utvalgs-rapporten fremgår:    

 

«Fordi beregningen tar utgangspunkt i regulert vannføring og fallhøyde, er det først og fremst den 

regulerte vannføringen det betales konsesjonskraft og -avgift for, uavhengig av kraftverkets 

faktiske produksjon.»  

 

Hovedtyngden av fremtidige investeringer i vannkraftsektoren gjelder ikke utbygging av regulerbare 

kraftverk, men reinvesteringer i eldre kraftverk i form av opprustning- og utvidelsesprosjekter (O/U-

prosjekter). Svært få av disse investeringene utløser ny konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Denne helt 

avgjørende forutsetningen har ikke utvalget berørt.  
 

O/U-investeringer medfører altså i de fleste tilfeller ikke endringer i konsesjonskraftvolumet. Tiltakene kan 

f.eks. være å utnytte fallhøyden bedre, øke maskininstallasjonen/slukeevnen eller redusere flomtapene. 

Dette innebærer normalt ikke ny regulering og dermed ingen endring i kraftgrunnlaget, som er grunnlaget 

for beregningen av både konsesjonskraft og konsesjonsavgift. O/U-prosjekter som omfatter ny regulering 

eller overføring av vann fra hittil ikke utnyttede felt, og som øker vannkraften med minst 500 

naturhestekrefter, må ha tillatelse etter vassdragsreguleringsloven § 1, jf. § 3. I disse tilfellene skal det 

settes vilkår om konsesjonskraft i konsesjonen, jf. vassdragsreguleringsloven § 22. For O/U-prosjekter som 

ikke innebærer ny regulering gis tillatelsen etter vannressursloven. Det er ikke hjemmel for å fastsette vilkår 

om konsesjonskraft i medhold av vannressursloven.  

 

I energimeldingen – Meld. St. (2015-2016) Kraft til endring, s. 189 er følgende lagt til grunn:  

 

«Det teknisk-økonomiske potensialet for ny kraft gjennom opprustning og utvidelser er anslått 

til 6 TWh/år. Dette inkluderer saker til behandling og saker som har konsesjon, men som ikke er 

bygd. Av dette kan mindre enn ti prosent tilskrives opprustning. Mer enn nitti prosent av 

potensialet er følgelig knyttet til utvidelser. I tillegg til potensialet for ny kraftproduksjon, 

kommer et potensial for økt effekt og økt reguleringsevne.» 
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I utvalgets modellkraftverk, som er benyttet for å illustrere utvalgets forslag for selskapenes 

investeringsinsentiv, er det uten videre lagt til grunn at selskapene må avstå konsesjonskraft. Denne 

forutsetningen vil ikke slå til når det gjelder O/U-prosjekter, som behandles etter vannressursloven.  

 

Tre av de største vannkraftprosjektene i Norge i den senere tid er egnet til å underbygge dette: 

 

Tillatelse til O/U av Lysebotn kraftverk i Forsand kommune med 180 GWh/år økt produksjon, O/U av 

Embretsfoss kraftverk i Modum kommune med 120 GWh/år økt produksjon og O/U av Vamma kraftverk 

i Skiptvet og Askim kommuner med 160 GWh/år økt produksjon, ble alle vedtatt konsesjonsfritt i medhold 

av vannressursloven og dermed uten vilkår om konsesjonskraft.   

 

Ettersom O/U-prosjekter som utgangspunkt ikke gir økt konsesjonskraftmengde, og bare unntaksvis 

konsesjonsavgifter, er det etter LVKs syn vanskelig å se at de to konsesjonsordningene kan være til hinder 

for at samfunnsøkonomisk lønnsomme vassdragstiltak blir gjennomført for så vidt gjelder opprustning og 

utvidelse av eldre vannkraftverk  
 
LVK mener at løsningen ikke er avvikling av konsesjonsordningene, men forenkling og forbedring av de 
eksisterende ordningene.  
 
I henhold til utvalgets mandat – «Utvalget kan vurdere om ordningene kan forbedres» – spilte LVK inn flere 
forslag til forenklinger og forbedringer. Det fremgår av utvalgsrapporten på s. 100 at  
 

«Utvalget har mottatt flere innspill om endring av grunnrenteskatten, men få innspill om 

behovet for endringer i eiendomsskatt, konsesjonskraft eller konsesjonsavgift.» 

 
LVK spilte inn fem konkrete endringsforslag knyttet til konsesjonskraftordningen, som ville bidratt til 
forenkling og forbedring av ordningen, herunder forslag om  
 

• Etablering av et felles prisregime for konsesjonskraft fra konsesjoner gitt før og etter 10. april 1959 

• Oppdatering av tilsigsserien som benyttes som delingsfaktor ved fastsettelse av 

konsesjonskraftprisen 

• Gjennomgang av kraftverkene som inngår i OED-prisen for å sikre representativiteten i utvalget 

• Presisering av hvilket elforbruk som kan inntas i beregningen av kommunens behov for den 

alminnelige elektrisitetsforsyning 

• Tildeling av opprinnelsesgarantier for konsesjonskraft 

 

Utvalget har ikke tatt opp disse forslagene til nærmere vurdering. Snarere tvert imot har utvalget brukt 
LVKs forslag til forbedringer og forenklinger som grunnlag for kritikk mot ordningene som sådan for å 
underbygge sin anbefaling om avvikling både av konsesjonskraftordningen og av regelverket om 
konsesjonsavgifter. Det er ikke i tråd med det mandat utvalget var gitt.  
 

3.5 Tilbakevirkning – Grunnloven § 97 

Utvalget legger til grunn at en opphevelse av de konsesjonsbaserte ordningene ikke vil være i strid med 
forbudet i Grunnloven § 97 om å gi lover tilbakevirkende kraft, jf. kap. 10.3.6. på s. 140. Utvalget legger til 
grunn at ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter har samme rettslige karakter som 
eiendomsskatt og naturressursskatt og at tilbakevirkningsspørsmål står i samme stilling som alminnelige 
skatter og avgifter. Utvalget legger også til grunn at kommunenes rettslig sett ikke har samme beskyttelse 
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som kraftverkseier, men må vurderes som «forvaltningsorgan og mottaker av konsesjonskraft og 
konsesjonsavgift». 
 
Det er LVKs syn at utvalget legger feil premisser til grunn for sin vurdering av tilbakevirkningsforbudet, og 
utvalgets grunnsyn er i strid med både Høyesteretts og lovgivers beskrivelse av formålet med ordningene, 
et formål som har like stor gyldighet i dag.  
 
Høyesterett påpekte i Frøystul-saken fra 2000 at ordningene «(...) således langt på veg (er) begrunnet i et 
synspunkt om ytelse mot ytelse».  
 
I forbindelse med endringer i vassdragslovgivningen i 1987 påpekte departementet at  
 

«[k]onsesjonsavgiftenes preg av vederlag for en ytelse støtter opp om en slik endring i tråd med 
utviklingen på formuerettens område. Selv om kommunenes krav på konsesjonsavgifter aldri kan 
betegnes som et rent privatrettslig krav, er det etter departementets mening klare og sterke 
paralleller».  

 
Det er således direkte i strid med hva både Høyesterett og lovgiver har uttalt når Kraftskatteutvalget 
vurderer vertskommunens stilling i forhold til om «kommunen har vern som forvaltningsorgan og mottaker 
av konsesjonskraft og konsesjonsavgift», s. 141 
 
Kraftskatteutvalgets vurdering av tilbakevirkningsforbudet er også i strid med lovgivers vurdering ved 
vedtakelsen av energiloven i 1990 og ved revisjonen av vassdragslovgivningen i 1992.  
 
Energilovutvalget vurderte i NOU 1985:9 en opphevelse av konsesjonskraftordningen for konsederte 
kraftverk og å erstatte denne med en avgift. Energilovutvalget fremmet ikke forslag om å oppheve 
ordningene og konkluderte med at det er begrenset adgang til å gripe inn i slike etablerte rettsforhold, og 
uttalte bl.a. at  
 

«Kommuner med rett til konsesjonskraft vil gjøre krav på denne fremover. Det vil derfor være 
grenser for adgangen til å gi en regel om økonomisk kompensasjon til erstatning for uttak av 
konsesjonskraft tilbakevirkende kraft.».  

 
Departementet sluttet seg til Energilovutvalgets vurderinger og la til grunn at kommunene og 
konsesjonærene i forhold til Grunnloven § 97 måtte likestilles og at «En større økonomisk belastning for 
konsesjonærene, eller en reduksjon av fordelen for kommunene, anses ikke mulig innenfor eksisterende 
konsesjoner». En enstemmig energi- og industrikomité sluttet seg til departementets konklusjon og 
vurderinger.  
 
I forbindelse med endringer i vassdragslovgivningen i 1992 la departementet til grunn at bestemmelser om 
konsesjonskraft og konsesjonsavgifter i konsesjonene har karakter av «grunnregler» eller det «essensielle 
ved tillatelsen» og beskyttes av Grunnloven § 97. 
 
Det kan ikke være tvil om at en opphevelse av ordningene i tråd med Kraftskatteutvalgets forslag griper inn 
i «en etablert rettsposisjon». Høyesterettsdommer Skoghøy har oppsummert høyesterettspraksis i disse 
sakene og uttaler at forholdet til Grunnloven § 97 må bero på «(...) hvor inngripende tilbakevirkningen er, 
hvorvidt loven griper inn i beskyttelsesverdige forventninger, i hvilken utstrekning borgerne har innrettet 
seg etter disse forventningene, hvilket formål lovgiver har med loven og med å gi den tilbakevirkende kraft 
og hvorvidt tilbakevirkningsbestemmelsen virker diskriminerende». På samme måte som lovgiver 
konkluderte ved vedtakelsen av energiloven i 1990, er det LVKs syn at interesseavveiningen med 
nødvendighet må få som følge at opphevelse av ordningene vil være i strid med Grunnloven § 97. 
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LVKs konklusjon er at en opphevelse av ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter vil være i 
strid med Grunnloven § 97 fordi det på en urimelig og vilkårlig måte griper inn i etablerte rettsforhold. 

4 EIENDOMSSKATT  

4.1 Utvalgets forslag – virkninger for kommunen 

Utvalget foreslår å benytte skattemessig verdi ved eiendomsskatteverdsettelse av vannkraftanlegg. I tillegg 

foreslår utvalget å innføre en begrensning i hvilke deler av anlegget som skal underlegges beskatning, ved 

å ta ut produksjonsutstyr, produksjonsinstallasjoner og fallrettighetene. Utvalget begrunner forslaget med 

at eiendomsskattereglene for små og store vannkraftanlegg dermed vil bli like, og at vannkraftanlegg vil bli 

likebehandlet med annen alminnelig næringseiendom.  

 

Det samlede tapet for kommunene er anslått til 1,530 milliarder kroner hvert år,1 eller mer enn 2/3 av 

dagens eiendomsskatt. 

 

LVK mener utvalget heller ikke svarer på mandatet når det gjelder eiendomsskatt. Forslaget om 

verdsettelse etter skattemessig verdi vil gi størst skattebelastning idet investeringene foretas, mens 

skattebelastningen går mot null i takt med økt lønnsomhet. Endringen vil følgelig ikke svare på 

hovedoppgaven om å fjerne hindre for samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer. Tvert vil en slik 

endring skape disinsentiv for investeringer. Småkraftverkene har i lang tid anført at reglene om 

eiendomsskatt etter skattemessig verdi gir en uheldig profil, ettersom skattebelastningen er størst ved 

oppstart, mens den går mot null når anleggene blir lønnsomme. 

 

Verdsettelse av eiendom for eiendomsskatteformål, som følger av eiendomsskatteloven § 8 A-2, slår fast 

at det er eiendommens omsetningsverdi (markedsmessige verdi) man skal frem til. En verdsettelse basert 

på anleggenes lønnsomhet vil gi langt bedre insentiver til videre investeringer. En verdsettelse etter 

skattemessig verdi er ikke egnet for å fange opp markedsverdien verken av småkraftverk eller stor 

vannkraft.  

 

LVK er videre uenig i at utvalgets forslag innebærer en likebehandling av småkraft og annen 

næringseiendom.   

 

 

4.2 Mandatet bygger på en uriktig forståelse av gjeldende rett 

Utvalget viser til mandatet for sitt forslag om å anvende skattemessig verdi. Mandatet bygger imidlertid på 

en feil oppfatning av hva som er gjeldende verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt. I mandatet fremgår 

følgende om eiendomsskatt: 

 

«De særskilte verdsettelsesreglene i eiendomsskatten for store kraftanlegg (over 10 MVA) er 

utformet slik at verdien av grunnrenten også inngår i beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. 

                                                           
1 NOU 2019:16 side 159 



19/19 Kraftskatteutvalgets innstilling - høringsuttalelse fra Berlevåg kommune - 19/00856-2 Kraftskatteutvalgets innstilling - høringsuttalelse fra Berlevåg kommune : 2019-11-19 Hoeringsuttalelse FIN - kraftskatteutvalget konsesjonsordningene og eiendomsskatt_ lvk v3 (002)

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar               Side 13 av 25 
________________________________________________________________________________________ 

  
 

2019-11-19 Høringsuttalelse - kraftskatteutvalget lvk 

Anslått markedsverdi av kraftverkene fastsettes som nåverdien av en sjablongmessig anslått 

nettoinntekt. (…) 

 

For mindre kraftverk og annen næringseiendom er hovedregelen at objektene skal takseres til 

substansverdi. Utvalget skal vurdere om den særskilte verdsettingsmetoden for store kraftanlegg 

er hensiktsmessig, eller om også disse burde vært ilagt eiendomsskatt etter substansverdi.» 

(uthevet her) 

 

Det er korrekt at gjeldende verdsettelsesprinsipp for vannkraftverk er anslått markedsverdi 

(avkastningsverdi), jf. skatteloven (sktl.) § 18-5. Det er imidlertid ikke korrekt at hovedregelen for 

verdsettelse av mindre kraftverk eller næringseiendom er substansverdi:  

 

Næringseiendom skal etter lovendringen i 2017 verdsettes etter eiendommens avkastningsverdi, jf. 

eiendomsskatteloven § 8 A-2, mens småkraftverk verdsettes etter skattemessig verdi.  

 

Begrunnelsen for at småkraftverkene verdsettes etter skattemessig verdi, til tross for at skattemessig verdi 

som regel ikke samsvarer med anleggenes markedsverdi, er forenklingshensyn. Forenklingshensynet for 

småkraft er utelukkende begrunnet i anleggenes størrelse, og kan ikke benyttes som begrunnelse for et så 

vidt fundamentalt avvik fra eiendomsskattens hovedprinsipp for store vannkraftanlegg.  

 

4.3 Utvalgets vurderinger og forslag bygger også på en uriktig forståelse av gjeldende rett 

4.3.1 Utvalgets kommentarer til mandatet 

 

Utvalget har kommentert misforståelsen om verdsettelsesprinsippet i mandatet slik2: 

 

«Utvalget er kjent med at mandatet ikke er presist når det omtaler at mindre kraftverk skal takseres 

til substansverdi, og har lagt til grunn at eiendomsskattegrunnlaget for mindre vannkraftverk i dag 

fastsettes i tråd med skattemessig verdi på driftsmidlene.» (uthevet her) 

 

Utvalget kommenterer imidlertid ikke misforståelsen hva gjelder verdsettelsesprinsipp for nærings-

eiendom, som altså er avkastningsverdi.  

 

At næringseiendom som hovedregel skal verdsettes etter avkastningsverdi fremgår som nevnt av 

eiendomsskatteloven § 8 A-2 første setning, jf. annen setning: 

 

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, 

brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av 

næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen 

i første punktum» (understreket her) 

 

(Omsetningsverdi er synonymt med avkastningsverdi, mens teknisk verdi er synonymt med substansverdi.) 

 

                                                           
2 NOU 2019:16 side 12 
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4.3.2 Utvalget overser Stortingets presisering om at energianleggene ikke skal anses som 

næringseiendom 

 

Utvalget foreslår å trekke ut produksjonsutstyr og installasjoner. Begrunnelsen for dette er likebehandling 

med vanlig næringseiendommer. Utvalget har med dette tilsynelatende oversett Stortingets nylige 

presisering om at energianleggene ikke skal anses som næringseiendom:  

 

Utvalget redegjør riktignok for endringene i verk og bruk-skatten som ble vedtatt i desember 2017, med 

virkning fra 1.1.2019, herunder også at eiendomsskatt på energianlegg (dvs. kraftverk, vindkraftverk, 

kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum) er å anse som en særskilt 

eiendomskategori, jf. eiendomsskatteloven § 3 c. Utvalget trekker imidlertid ikke konsekvensene av dette 

når utvalget, under henvisning til at dette ble gjort for næringseiendommer, foreslår å trekke ut 

produksjonsutstyr og installasjoner for produksjon av takstgrunnlaget. Når energianleggene ble skilt ut som 

egen kategori var det nettopp begrunnet i at slike anlegg ikke består av bygninger, men i det vesentlige 

installasjoner for produksjon. Utvalgets forslag vil innebære at eiendomsskattegrunnlaget for 

vannkraftanlegg avviker fra hva som gjelder for de øvrige energianleggene. Videre er forslaget som sagt 

direkte i strid med den nylige endringen i eiendomsskatteloven § 4 hvor Stortinget presiserte:  

 

«Til næringseigedom vert ikkje rekna kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 

særskattereglane for petroleum.» 

 

Stortingets vedtak om å opprette en ny eiendomskategori for vannkraftanlegg, anlegg omfattet av 

særskattereglene for petroleum og vindkraftanlegg, er basert på en uttrykkelig forutsetning om at disse 

anlegge skulle skattlegges som før, jf. eiendomsskatteloven § 3 c, § 4 andre ledd fjerde og femte setning og 

§ 8 A-2 andre ledd.  

 

Stortinget har med andre ord nettopp tatt stilling til at vannkraftanlegg ikke skal likestilles med 

næringseiendom generelt og dermed ikke omfattes av reglene som kraftskatteutvalget nå foreslår å 

anvende. Senest i stortingsmeldingen om Levende lokalsamfunn for fremtiden som ble publisert 18. 

oktober 2019, Meld. St. 5 (2019-2020), presiserer regjeringen at «Vannkraftanlegg, vindkraftanlegg, 

kraftnettet og anlegg som er omfattet av særskattereglene for petroleum, skal fortsatt betale 

eiendomsskatt på maskiner og utstyr». 

 

På samme måte som i privat sektor har kommunesektoren behov for stabilitet og forutsigbarhet i sine 

rammevilkår. Det fremtidige inntektsgrunnlaget for en kommune er vitalt både for budsjetteringen og for 

kommuneplanleggingen i vid forstand. Når Stortinget bare for kort tid siden har presisert innholdet av 

eiendomsskattereglene for vannkraftsektoren, er det et fundamentalt brudd på denne forutsigbarheten at 

utvalget uten videre reverserer Stortingets syn, og med betydelige negative virkninger for mer enn 200 

kommuner. Spesielt oppsiktsvekkende finner LVK det når «likebehandling» med annen næringseiendom 

fremheves som begrunnelse. Likhetshensynet var like mye (eller like lite) til stede da Stortinget nettopp 

valgte en annen løsning for energianleggene enn for annen næringseiendom. 

 

Lovendringen i 2019 for tidligere verk og bruk der «produksjonsutstyr og -installasjoner» ble tatt ut av 

grunnlaget ble gjort mot en statlig kompensasjon. Stortinget vedtok at kommunesektoren ikke skulle lide 
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tap på omleggingen av eiendomsskatten, og ba regjeringen sørge for «en tilnærmet full kompensasjon», 

konkretisert til 500 mill. kroner. 

 
Kompensasjonsordningen har vist seg utilstrekkelig for mange kommuner, se nedenfor i punkt 5.2.2 

 

Det bekrefter at kommunene har rett i sin mangel på tillit til tilsagn om «kompensasjon», slik også utvalget 

skisserer mulighet for gjennom forslaget til økt naturressursskatt. 

 

4.3.3 Utvalgets forslag om å anvende skattemessig verdi for store vannkraftverk vil være i strid med 

eiendomsskattelovens hovedregel om verdsettelse til markedsverdi 

 

Utvalget foreslår som nevnt å benytte skattemessig verdi ved eiendomsskatteverdsettelse av 

vannkraftanlegg. I tillegg foreslår utvalget å innføre en begrensning i hvilke deler av anlegget som skal 

underlegges beskatning, ved å ta ut produksjonsutstyr, produksjonsinstallasjoner og fallrettighetene.  

 

Utvalget begrunner forslaget med at eiendomsskattereglene for små og store vannkraftanlegg vil bli like, 

og at vannkraftanlegg vil bli likebehandlet med annen alminnelig næringseiendom.  

 

Det er ikke riktig. Når det gjelder sammenligningen med næringseiendom, avviker utvalgets forslag fra de 

reglene som ble etablert for vanlig næringseiendom. I stedet foreslår utvalget særskilte regler for hva som 

skal defineres som produksjonsutstyr og -installasjoner.. Videre er det heller ikke korrekt at en overgang til 

skattemessig verdi også for stor vannkraft vil gi likebehandling med småkraftverk. For sistnevnte har 

produksjonsutstyr og installasjoner inngått i beregningsgrunnlaget i sin helhet.  

  

Som det fremgår ovenfor mener LVK at utvalgets forslag om endrede eiendomsskatteregler også er i strid 

med eiendomsskattelovens grunnprinsipp om at skattegrunnlaget skal utgjøre anleggets reelle 

markedsverdi.  Skattemessig verdi samsvarer ikke med eiendomsskattens verdsettelsesregel om 

markedsverdi som hovedregel, jf. utvalgets henvisning til Ot. prp. nr. 23 (1995-96) om endringer i 

kraftverksbeskatningen:  

 

«I Ot.prp. nr. 23 (1995–96) uttales det at skattemessig verdi i mange tilfeller ville treffe 

markedsverdien dårlig.» (uthevet her) 

 

Eiendomsskatt er vår eldste skatteordning og er en generell skatt på eiendom. Det er med andre ord ikke 

en særlig skatt på vannkraftanlegg. Eiendomsskatten er dessuten vår eneste rene kommunale 

skatteordning, jf. forpliktelsen i Europarådets Charter fra 1985 om at en del av kommunenes inntekter skal 

komme fra kommunale skatter. At eiendomsskatt er en god skatteordning som bør videreføres i det norske 

skattesystemet, fremgår bl.a. av NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital3 

og NOU 2014:13 – Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi4.  

 

                                                           
3 Side 12: «Utvalget slutter seg til tidligere vurderinger av at fast eiendom er et godt skattegrunnlag, og mener det er 

gode grunner til å trappe ned skattefavoriseringen av bolig og fritidseiendom.» 
4 Side 294: «Fast eiendom er et godt skattegrunnlag, jf. utvalgets vurderinger i kapittel 3. Særlig sett i lys av at bolig 

er kraftig favorisert i inntekts- og formuesbeskatningen, bør eiendomsskatten videreføres som en del av det norske 

skattesystemet.» 
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Utvalgets forslag, som i realiteten er en avvikling av eiendomsskatt på vannkraftanlegg, går i motsatt 

retning av hva andre fagutvalg og skatteøkonomer anbefaler. 

 

4.3.4 Kommunenes andel av grunnrenten fanges opp av eiendomsskatten  

 

Utvalgets forslag bryter dessuten mot andre grunnprinsipper i eiendomsskatten. Eiendomsskatt er en 

objektskatt som skal gi uttrykk for eiendommens objektiviserte omsetningsverdi. Disse grunnleggende 

prinsippene er kommet til uttrykk i en rekke høyesterettsuttalelser5 og er også fremhevet av Rødseth-

utvalget (1992:34) kapittel 7.3.1: 

 

«Det er eiendommens objektive verdi en skal komme frem til, mao. verdien eiendommen har i seg 

selv. Eiendomsskatt er en objektskatt.» 

 

For vannkraftanlegg over 10 000 kVA benyttes en avkastningsverdimetode for å finne eiendommens 

objektiviserte omsetningsverdi, jf. skatteloven § 18-5 første til fjerde ledd. Formålet med 

verdsettelsesbestemmelsen i skatteloven § 18-5 er, som for eiendomsskatten for øvrig, å komme frem til 

en objektivisert markedsverdi for det enkelte kraftanlegg inkludert naturressursen som utnyttes, jf. Ot.prp. 

nr. 23 (1995-1996) s. 138: 

 
«Eiendomsskattetaksten bør uttrykke verkets markedsverdi. Departementets forslag til 
takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, hvor siktemålet er å komme fram til 
markedsverdien eller den objektiviserte verdien av eiendommen. Markedsverdien vil dels reflektere 
verdien av naturressursen og dels verdien av de investeringene som er foretatt i anleggene. Det 
innebærer at kommunene også via eiendomsskatten på kraftverk får beskattet verdien av eventuell 
grunnrente. Siden omsetning av kraftverk er svært liten, er det i praksis vanskelig å finne 
markedsverdien ved å sammenligne prisen på et tilsvarende, nylig omsatt kraftverk. En må derfor 
ta utgangspunkt i en beregnet markedsverdi (takst).» (understreket her) 

 

Dersom eiendomsskatt på kraftanlegg fortsatt skal gi uttrykk for anleggets reelle markedsverdi, slik 

beskatning av all øvrig eiendom bygger på, må eiendomsskatteverdsettelsen også i fremtiden fange opp 

verdien av naturressursen gjennom en avkastningsverdimetode.  

 

4.3.5 Dagens eiendomsskatteregler hindrer ikke samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer 

 

Ved utvalgets vurdering av skattenes virkning på investeringsinsentivene, foretar utvalget en sortering av 

ordningene etter «bruttoavgift» og «overskuddsskatt». Om bruttoskattene skriver utvalget blant annet at  

 

«[b]ruttoskatter vil medføre økte kostnader for selskapene, som svekker insentivene til å investere 

i marginalt lønnsomme prosjekt». 

 

Om de nøytrale skattene skriver utvalget at  

 

                                                           
5 f. bl.a. Rt. 1912 s 501 (LKAB I), Rt. 1999 s 192 (Statnett-dommen) og Rt. 2007 s 149 (LKAB II) 
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«nøytrale overskuddsskatter ikke [vil] endre den relative avkastningen for selskapene og dermed 

ikke svekke selskapenes insentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer».6  

 

Ekspertutvalget mener «eiendomsskatt for vannkraft […] virker […] som bruttoavgifter som medfører en 

tilleggskostnad for selskapene».  Videre legger utvalget til grunn at eiendomsskatten «er lite påvirket av 

endringen i lønnsomhet».7 Endelig konkluderer utvalget med at det er «mer målrettet å gjøre endringer i 

bruttoordningene» og at endring i eiendomsskatten vil «gi selskapene insentiv til å gjennomføre 

samfunnsøkonomisk lønnsomme kraftinvesteringer».8 

 

LVK er uenig i utvalgets forutsetning om at eiendomsskatt må anses som en bruttoavgift som er lite påvirket 

av endret lønnsomhet ved anlegget. Med unntak av naturressursskatt og eiendomsskatt på 

småkraftanlegg, er alle skatteordningene i dagens kraftskattesystem lønnsomhetsavhengige. Fastsettelse 

av eiendomsskattegrunnlaget er i stor grad bygget opp etter det samme beregningsgrunnlaget som 

grunnrenteskatten, der det tas utgangspunkt i anleggets løpende inntekter og utgifter. Riktignok er 

inntektene basert på de rullerende spotmarkedsprisene de siste fem årene, men dette medfører ikke at 

man har fjernet seg fra lønnsomhetsprinsippet. 

 

Dagens eiendomsskatteregler er ikke til hinder for selskapene å «gjennomføre samfunnsøkonomisk 

lønnsomme kraftinvesteringer», slik utvalget legger til grunn. Uttalelser fra kraftbransjen underbygger 

dette. Det er dagens innretning på den statlige grunnrenteskatten som favner mer enn superprofitten som 

hindrer gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak, ikke eiendomsskatten.  

 

4.4 Konsekvensene av utvalgets forslag 

4.4.1 Verdien av vannfallet må fanges opp i verdsettelsen 

 

For å kunne fange opp markedsverdien til et kraftanlegg i tråd med eiendomsskattens hovedprinsipp er det 

nødvendig å inkludere verdien av naturressursen. Dette fremgår bl.a. av jf. Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 

11.5.2: 

 

«Departementets forslag til takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, hvor 

siktemålet er å komme fram til markedsverdien eller den objektiviserte verdien av eiendommen. 

Markedsverdien vil dels reflektere verdien av naturressursen og dels verdien av de investeringene 

som er foretatt i anleggene.» (understreket her) 

 

Stortinget bekreftet dette utgangspunktet ved behandling i Innst. O. nr. 62 (1995-96) kapittel 8.1: 

 

«Flertallet er enig med departementet i at grunnlaget for eiendomsskatt skal være markedsverdien 

av det enkelte kraftverk. Markedsverdien vil reflektere verdien av naturressursen i tillegg til verdien 

av investeringen.» 

 

                                                           
6 NOU 2019:16 side 98 
7 NOU 2019:16 side 99 
8 NOU 2019:16 side 100 
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Når utvalget tar ut verdien av vannfallet av eiendomsskattegrunnlaget, fratas kommunene sin rettmessige 

andel av grunnrenten.  

 

4.4.2 Konsekvenser av utvalgets forslag er at mange eiendomsskattegrunnlag vil bli satt til kr. 0,- 

 

Ved valg av verdsettelsesmodell for å finne kraftanleggets markedsverdi, ble det under 

kraftskattereformen i 1997 konkludert med at større vannkraftanlegg verdsettes etter en 

nåverdiberegning, ettersom denne fremgangsmåten ble ansett å være best egnet til å treffe 

markedsverdiene, jf. Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 11.5.2: 

 

«Departementet er enig med Rødseth-utvalget i at formuesverdien må beregnes ved hjelp av 

nåverdiberegning. Markedsverdien til et kraftverk skal reflektere verkets forventede, framtidige 

netto inntjeningsmuligheter. Et kraftverks markedsverdi kan uttrykkes som nåverdien av alle 

forventede, framtidige inntekter fratrukket nåverdien av alle framtidige kostnader knyttet til 

kraftproduksjonen.» 

 

Under kraftskattereformen i 1997 ble det også vurdert å benytte skattemessige verdier, men konkludert 

med at disse «ville treffe markedsverdien dårlig»: 

 

«Etter departementets oppfatning er det imidlertid vanskelig å finne en metode som er enkel, og 

som samtidig på en tilfredsstillende måte treffer markedsverdien av verket. Departementet har bl.a 

vurdert om takstene kunne settes lik det årlige skattemessige avskrivningsgrunnlaget for hvert 

enkelt kraftverk. En slik metode ville vært enkel, men den blir ikke foreslått fordi skattemessige 

verdier i mange tilfeller ville treffe markedsverdien dårlig. Blant annet ville en ikke få tatt hensyn til 

verdien av eventuell grunnrente.» (understreket her) 

 

Utvalget har ikke foretatt en tilsvarende vurdering av om skattemessige verdier treffer markedsverdien, 

annet enn å påpeke kort at  

 

«Verdifall og verdiøkning som ikke samsvarer med avskrivninger og påkostninger vil ikke reflekteres 

i skattemessige verdier. […] 

 

Eldre kraftanlegg kan ha skattemessige verdier som er langt lavere enn markedsverdien på 

driftsmidlene. For anlegg med påstemplet merkeytelse under 10 000 kVA brukes skattemessige 

verdier som eiendomsskattegrunnlag allerede etter dagens regler, og enkelte av disse 

kraftanleggene har i dag en skattemessig verdi på 0.» (understreket her) 

 

Til tross for dette foreslår utvalget skattemessig verdi.  

 

I tillegg til at de skattemessige verdier er dårlig egnet til å treffe markedsverdien til kraftanlegget, vil den 

profilen som ligger i skattemessig verdi gjøre det vanskelig å få til nye investeringer. Det vises bl.a. til 

småkrafteiernes kritikk av reglene om at skattemessige verdier for eiendomsskatt på småkraft, som 

innebærer at eiendomsskatten er høyest de første årene, hvor anleggets lønnsomhet som oftest er lavest. 
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Årsaken til at skattemessige verdier i sin tid ble valgt for småkraftverk var som nevnt forenklingshensyn for 

denne mindre gruppen av kraftanlegg. Det ble fremhevet i forarbeidene at skattemessige verdier kan ligge 

over markedsverdiene for lite lønnsomme småkraftanlegg, jf. Ot.prp. nr. 22 (1996-1997) kapittel 5.2 side 6 

(omtalt i tilknytning til formuesverdi): 

 

«For driftsmidler som normalt ikke avskrives, som f.eks fallrettigheter, vil imidlertid inflasjon føre 

til at de skattemessige verdiene vil ligge under den faktiske markedsverdien. Dette vil da bidra til at 

de skattemessige verdiene gradvis vil ligge lavere enn markedsverdien av det enkelte kraftverk. For 

lite lønnsomme kraftverk kan det motsatte være tilfelle, dvs at de skattemessige verdiene kan ligge 

over markedsverdiene.» 

 

LVK er kjent med at flere eldre og lønnsomme småkraftanlegg har en skattemessig verdi på kr. 0,-. Forslaget 

til utvalget vil med andre ord innebære at eiendomsskattegrunnlaget til de mest lønnsomme kraftanlegg 

vil bli satt i kr. 0,- eller bli drastisk redusert. For mindre lønnsomme kraftanlegg, eller for anlegg som gjør 

større investeringer, vil skattegrunnlagene være høyere enn markedsverdi. Utvalgets forslag er følgelig lite 

egnet til å reflektere kraftanleggenes reelle markedsverdier eller objektiviserte omsetningsverdier.  

 

4.4.3 Eiendomsskatteinntektene er en del av beslutningsgrunnlaget for konsesjon  

 

Kommunenes eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg har i mange tilfelle vært en avgjørende for den 

vurderingen kommunene er pålagt å gjøre i sin interesseavveining av fordeler og ulemper som følge av 

tiltaket. Konsesjonæren foretar regelmessig et anslag for hvilke inntekter en utbygging vil kunne gi. Også i 

konsesjonsmyndighetenes vurdering er det lagt vekt på hvilken verdiandel som vil gå til de berørte 

vertskommuner. 

 

Vannkraft er en evigvarende og forurensningsfri energikilde, men utbyggingen kan medføre store lokale 

miljøinngrep. De inngrepene som følger med et vannkraftanlegg er irreversible med samme varighet som 

vannkraftproduksjonen. Vannkraftnæringen er dessuten en arealintensiv næring og har sammen med 

kraftlinjer og vindkraftprosjekter stått for 26 % av det totale bortfallet av inngrepsfrie naturområder i 

perioden 2008–2012. Vannkraftnæringens inngrep i norsk natur har blitt karakterisert som følger i «Norges 

naturressurser» (2014) av Flåten og Skonhoft: 

 

«Utbygging av vannkraftverk medfører nedbygging av norsk natur. Fosser legges i rør, noe som 

berører naturopplevelsen. Demninger bygges, og store arealer legges ofte under vann, master med 

kraftledninger bygges med store inngrep i naturen, ved kjøring av kraftverkene får man unaturlige 

variasjoner i vannføring, og dette kan grave ut elvebanker og delvis legge elva uten vann slik at fisk 

strander osv.»9 

 

Gjennom kommunenes tilslutning til kraftutbyggingen er det etablert en samfunnskontrakt om at 

distriktene skal ha en rettmessig kompensasjon for omfattende naturinngrep. Rokker man ved denne 

samfunnskontrakten, vil dette bli oppfattet som brudd på de løfter som kommunen har bygget sine 

tilslutninger til utbyggingsplanene på. 

 

                                                           
9 «Naturressursenes økonomi» (2014), s. 321 
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Ved kraftskattereformen i 1996 var det bred politisk enighet om at vertskommunene har et legitimt krav 

på inntekter fra vannkraftutbyggingen. Ved vedtakelsen av kraftskattereformen uttalte et samstemt 

Storting: 

 

«Vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. Den sterke lokale forankringen 

innebærer at kraftkommunene får særskilte skatteinntekter fra kraftvirksomheten. Det har vært 

bred enighet om dette.» 

 

I Stortingsdebatten i 1996 uttalte daværende finansminister Sigbjørn Johnsen følgende:  

 

«Jeg har også lyst til å understreke innledningsvis at vannkraften er en nasjonal ressurs med en 

sterk lokal forankring. Den sterke lokale forankringen innebærer at kraftkommunene får særskilte 

skatteinntekter fra kraftvirksomheten. Det har vært bred enighet om dette.» 

 

Videre uttalte Einar Steensnæs: 

 

«Kristelig Folkeparti slår fast at vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. 

Det betyr at lokal samfunnet må sikres stabile, varige og forutsigbare inntekter av utbyggingen. Det 

er lokalsamfunnet som har stilt kraftressursene til disposisjon for utbyggingen. Da bør også 

lokalsamfunnet ha en soleklar rett til å få tilbake en avkastning av disse verdiene som har så stor 

betydning for næringslivet og for samfunnets infrastruktur.»10 

 

Også Erna Solberg fremhevet vannkraftens lokale forankring, og konkluderte med at «Høyre synes det er 

rimelig at denne grunnrenten også fordeles til kommuner som har avgitt naturressurser, og gi inntekter til 

hele fellesskapet», og at Høyre ønsket å «sikre kommuner og fylkeskommuner en rimelig del av 

skatteinntektene fra kraftverkene som grunnlag for videre vekst og utvikling».11 

 

Utvalgets forslag fremstår som et brudd på den brede enigheten som fremgår ovenfor. 

 

4.4.4 Forslaget gir staten økte skatteinntekter på bekostning av kommunesektoren 

 

Forslaget om eiendomsskatt basert på skattemessige verdier vil som nevnt ifølge utvalget medføre en 

inntektsreduksjon på 1 530 millioner kroner hvert år for vertskommunene. Tas også avviklingen av 

konsesjonsordningene i betraktning, er det tale om et årlig skattetap på 3 660 millioner kroner. Staten, på 

sin side, vil få økt inntektene med 4 400 millioner kroner hvert år. Utvalgets forslag innebærer en overføring 

av nær samtlige vertskommuneinntekter til staten.  

 

Inntektene som utvalget foreslår å ta fra vertskommunene er for mange av kommunene av stor betydning. 

For enkelte kommuner utgjør kraftinntektene rundt 20 % av driftsinntektene.  

LVK kan ikke se et spor av at en slik omfordeling er en ønsket politikk fra regjeringens side. I Granavolden-

plattformen 17. januar 2019, heter det at «våre vannkraftressurser skal forvaltes slik at de kommer våre 

lokalsamfunn og vår nasjon til gode».  Videre fremgår det at «Regjeringen vil styrke det lokale selvstyret og 

                                                           
10 L.tid. 43—44 (22.6.96). 
11 O.tid. 508—559 (18.6.96) 
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redusere statlig og regional detaljstyring. Bærekraftig utnyttelse av naturressurser må også gi positive 

ringvirkninger for lokalsamfunnene». 

  

LVK ber regjeringen rydde av veien den kommunaløkonomiske usikkerhet utvalget har skapt. 

 

4.5 Utvalgets forslag dersom dagens eiendomsskatteregler beholdes 

I kapittel 9.8 vurderer kraftskatteutvalget kapitaliseringsrenten for eiendomsskatt, forutsatt at dagens 

regler beholdes, og konkluderer slik: 

 

«Dersom den lønnsomhetsbaserte verdsettelsesmetoden skal videreføres, mener utvalget at 

kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten for vannkraftanlegg bør økes til et markedsmessig 

avkastningskrav på 6,5 pst.» 

 

Etter LVKs oppfatning foretar ikke utvalget egne vurderinger, men viser kun til Finansdepartementets 

vurdering av rapportene fra Johnsen (2017) og Norli (2017), utarbeidet på oppdrag fra departementet.  

 

Kapitaliseringsrenten som benyttes ved verdsettelse av kraftverk etter skatteloven § 18-5 niende ledd, er 

den rentesatsen som brukes for å finne nåverdien av et kraftanleggs fremtidige inntektsstrømmer. 

Fastsettelsen av kapitaliseringsrenten etter Forskrift til skatteloven § 18-8-4 får kun betydning for de 

kraftanlegg som verdsettes og beskattes etter hovedregelen i skatteloven § 18-5. Fastsettelsen av 

rentenivået kan imidlertid være bestemmende for om kraftanlegget kommer over eller under 

maksimumsverdien. 

 

Finansdepartementet har fra inntektsåret 2011 fastsatt kapitaliseringsrenten til 4,5 %, uten et konkret 

beregningsgrunnlag og uten å ta i betraktning den sterke reduksjonen i rentemarkedet for øvrig. Siktemålet 

med kapitaliseringsrenten er at den skal bidra til en nåverdiberegning som gjenspeiler anleggenes reelle 

markedsverdier.  

 

LVK er opptatt av å finne et prinsipielt riktig og robust beregningsgrunnlag og mener at 

kapitaliseringsrenten bør videreføres uendret. Hvis ikke bør grunnlaget for kapitaliseringsrenten igjen 

fastsettes i forskrift. LVK foreslår å gjeninnføre den renteberegningen som tidligere lå til grunn i forskriften 

§ 18-8-4 og med samme rente og risikopåslag. 

 

Utvalget foreslår å avvikle minimumsverdien på 0,95 kr/kWh og maksimumsverdien på 2,74 kr/kWh i 

eiendomsskatteloven § 8 B-1 fjerde ledd ved en overgang til skattemessig verdi, med følgende begrunnelse:  

 

«Utvalget foreslår at disse ordningene ikke videreføres ved overgang til skattemessig verdi. Det er 

ikke slike ordninger i eiendomsskatten for andre næringer.» 

 

Begrunnelsen treffer også for eiendomsskatt basert på gjeldende verdsettelsesmetode. 

Maksimumsverdien kan uansett ikke videreføres da denne medfører at de mest lønnsomme 

kraftprodusentene får en skatterabatt som blir større jo mer lønnsomme verket er. Begrunnelsen for en 

minimumsverdi står seg fortsatt idet det kan anføres at verdien av anlegget vil alltid ligge der, også om 

kraftprisen er lav.  
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5 KOMPENSASJON - KRAFTSKATTEUTVALGETS FORESLAG 

5.1 Kraftskatteutvalget foreslår ingen kompensasjonsordning for kommunenes milliard tap 

Kraftskatteutvalget skriver på side 158: 

 

«For å illustrere et ytterpunkt for fordeling har utvalget sett på en full omfordeling av 

provenyeffekten mellom stat, kommuner og fylkeskommuner via naturressursskatten. Det 

understrekes at dette bare er en illustrasjon og ikke et forslag fra utvalget.» (understreket her) 

 

Utvalget fremsetter med andre ord ingen forslag om kompensasjon til vertskommunene for 

inntektsreduksjonen på 3,66 milliarder kroner hvert år. 

 

I utvalgets omtale av mulige omfordelingsalternativer fremgår det at «[e]n ønsket fordeling kan oppnås ved 

egne ordninger for omfordeling, enten gjennom naturressursskatten eller gjennom direkte 

inntektsfordeling».  

 

5.2 Kompensasjonsalternativene som skisseres er begge uegnet 

De alternativene som skisseres vil begge være uegnet som en kompensasjon for kommunenes lovbestemte 

rettigheter til en andel av verdiskapningen fra vannkraft.  

 

5.2.1 Hvorfor kompensasjon gjennom en økning av naturressursskatten er uegnet 

 

Utvalget skriver at en økning av naturressursskatten til 4,6 øre/KWh vil gi kommunene og 

fylkeskommunene full kompensasjon. Utvalget opplyser videre på side 159: 

 

«Ved full omfordeling mellom stat og kommunesektor gjennom økt naturressursskatt vil 295 av 426 

kommuner per 2017 få økte inntekter per innbygger. I de 295 kommunene med økte inntekter bor 

om lag 90 pst. av norske innbyggere.» (understreket her) 

 

En økning av naturressursskatten er uegnet som kompensasjon av flere grunner:  

 

For det første, beregninger KS har gjort for LVK viser at en kompensasjon gjennom naturressursskatten vil 

i første rekke komme de folkerike bykommunene til gode. Siden naturressursskatten inngår i 

inntektssystemet, vil store deler av vertskommunenes kompensasjon bli utjevnet mellom kommunene i 

hele Norge, der bykommunene (som også gjerne er eierkommuner12) vil få økte inntekter, mens 

vertskommunene blir de store taperne.  

 

For det andre, en kompensasjon av dagens eiendomsskatteregler og konsesjonskraftordningen gjennom 

en naturressursskatt uegnet fordi den ikke vil gi kommunen en verdiandel dersom verdien av 

naturressursene øker. En kompensasjon gjennom en fastsettelse av øre/per kWh vil ikke øke med økende 

kraftpriser, slik konsesjonskraftordningen og eiendomsskatten gjør.  

                                                           

12 Utvalget skriver at de ikke har tatt hensyn til eierkommunenes inntekter.  
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For det tredje, også for det tilfelle at naturressursskatten holdes utenfor inntektssystemet er en økning i 

naturressursskatten uegnet som kompensasjonsordning.  Det vil være sterkt urimelig om ikke de 

kommuner som har avstått sine stadig mer verdifulle naturressurser skal få en andel av verdiøkningen som 

skyldes økte kraftpriser og det faktum at vannkraften er en ren og fornybar ressurs.   

 

5.2.2 Hvorfor kompensasjon gjennom økte overføringer ikke er egnet 

 
LVK kan ikke se at lovbestemte direkteinntekter til kommunene – som har vært grunnlag for konsesjon - 
kan kompenseres gjennom statlige overføringer.  
 
Kompensasjonsordningen gjennom ulike ordninger, det være seg overføringer eller andre mer spesifiserte 
kompensasjonsordninger har dessuten kommunene svært negative erfaringer med. I verk og bruk-saken 
ble kommunene lovet «tilnærmet full kompensasjon». Erfaringene fra verk og bruk-skatten viser imidlertid 
at kommunene ikke har fått den kompensasjonen som lovet.  
 
Som eksempler kan nevnes at Rana kommune kun får kompensert 37 % av tapet, Odda 55 % av tapet, 
Sarpsborg 18 % av tapet, Tinn 44 % av tapet og Fredrikstad 27 % av tapet. Vennesla, Kongsberg og Kvam 
kommuner får ikke kompensert inntektsreduksjonen overhode. 

6 GRUNNRENTESKATTEN 

6.1 Innledning 

LVKs støtter bransjens krav om å endre grunnrenteskatten.  
 
I mandatet er følgende lagt til grunn om grunnrenteskatt: 
 

«Utvalget skal vurdere om grunnrenteskatten er utformet i tråd med prinsipper for nøytral 
beskatning og hvorvidt dagens grunnrenteskatt påvirker vannkraftnæringens investerings-
beslutninger. Utvalget kan vurdere om det er andre utforminger av en nøytral grunnrenteskatt som 
kan være bedre egnet, for eksempel en kontantstrømskatt. […] 
 
Utvalget bes særlig vurdere den nedre grensen for grunnrenteskatt.» 

 
Når utvalget drøfter om dagens grunnrenteskatt er til hinder for investeringene, legger utvalget bl.a. til 
grunn en forutsetning om et velfungerende kapitalmarked med veldiversifiserte investorer uten 
eierskapsbegrensninger. Utvalget påpeker at  
 

«[d]et ligger utenfor mandatet å vurdere om konsolideringsmodellen er hensiktsmessig eller om 
kapitalmarkedet er velfungerende. Problemer som følge av konsolideringsmodellen eller 
kapitalmarkedene for øvrig, bør imidlertid ikke rettes opp gjennom særlige ordninger i 
skattesystemet.»13 

 
Utvalget konkluderer med å anbefale videreføring av dagens grunnrenteskattemodell. 
 

                                                           
13 NOU 2019:16 side 110 
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Anbefalingen til kraftskatteutvalget bygger med andre ord på en forutsetning om et velfungerende 
kapitalmarked uten eierskapsbegrensninger. Dette er også forutsetningen for at utvalgets forslag til endret 
grunnrenteskatt ikke skal påvirke investeringsbeslutningene. Når denne forutsetningen ikke foreligger i den 
virkelige verden, er forslaget i beste fall kun egnet til å fungere i en teoretisk virkelighet. 
 

6.2 Grunnrenteskatten bør endres slik at den kun fange opp super-profitten.  

LVK støtter bransjen i at det er utformingen av grunnrenteskatten som hindrer gjennomføring av 
lønnsomme investeringer i modernisering og utvidelser av gamle kraftverk. Utvalget svarer med å skjerpe 
grunnrenteskatten. Det er dette forslaget kraftbransjen omtaler som «feil medisin», noe LVK er enig i. 
 
I Rødseth-utvalget NOU 1992:34 er Grunnrenten i kraftsektoren definert slik:   
 

«Den kapitalavkastning ut over avkastningen i andre næringer som oppstår fordi det er gitt tilgang 
på utbyggbare vassdrag, kalles grunnrente» 

 
Det er på det rene at grunnrenteskatten som foreslått av Rødseth-utvalget og som ble fulgt opp av 
departementet i Ot prp. nr. 23 (1996-1997), kun omhandlet den såkalte superprofitten. Ved beregning av 
friinntekten ble det benyttet et risikotillegg i friinntekten på 4 prosent i tillegg til risikofri rente (beregnet 
som gjennomsnittet av de siste tre års statsobligasjoner med tre års løpetid).  
 
Ved omleggingen av reglene i 2007 fikk kraftselskapene mulighet til å samordne nytt, negativt grunnlag for 
grunnrenteskatt mellom kraftverk i samme skattekonsern, samtidig som staten utbetaler skatteverdien av 
resterende, negativt grunnlag for grunnrenteskatt etter samordningen. Fordi selskapene da, etter 
departementets syn, fikk sikkerhet for full verdi av investeringsfradragene ble risikotillegget i friinntekten 
fjernet. Omleggingen har – etter Energi Norges syn ført til grunnrenteskatten også favner om deler av 
normal-avkastningen. 
 
 
Utvalget foreslår ingen endringer i renten for friinntekt, men skjerper i stedet grunnrenteskatten dels ved 
at det foreslås grunnrenteskatt også på småkraft (ved at terskelen senkes fra 10 000 kVA til 1 500 kVA) 
samtidig som grunnlaget utvides til også å omfatte opprinnelsesgarantier. I tillegg foreslås det en økning i 
grunnrenteskatten til 39 prosent.  
  

6.3 LVKs endringsforslag 

Utvalgets forslag har ført til at eierne både av stor vannkraft og av småkraft har varslet full stans i videre 
vannkraftutbygging.  
 
Det er viktig for det grønne skiftet at ekspertutvalgets forslag ikke blir fulgt opp. LVK vil derfor - som Energi 
Norge foreslå at det foretas endringer i innretningen på grunnrenteskatten.  

6.3.1 Omleggingen fra 2007 reverseres 
 
LVK foreslår at renten på friinntekten økes slik at den kun omfatter superprofitten som 
vannkraftproduksjonen gir opphav til. Dette kan gjøres ved at omleggingen fra 2007 reverseres. Det vil 
samtidig innebære at det ikke lenger gis anledning til samordning av grunnlaget for grunnrenteskatt i 
samme skattekonsern. 
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6.3.2 Ingen grunnrenteskatt på småkraft  
 
LVK foreslår videre at forslaget om å senke terskelen for grunnrenteskatt på småkraft fra 10 000 kVA til 
1 500 kVA droppes. Det er mer aktuelt at eiendomsskatteverdsettelsen av småkraftverk skjer etter 
markedsverdi, dvs etter reglene i skatteloven § 18-5 (1) - (4) – og ikke som i dag etter skattemessig verdi.   

7 VINDKRAFT  

Utvalget foreslår ingen endringer i rammebetingelsene for vindkraft, men tilrår at det gjøres en vurdering 
av om det bør innføres en grunnrenteskatt og naturressursskatt for vindkraftverk.  
 
LVK vil påpeke at det av hensyn til skattenøytralitet innføres skatteordninger for vindkraft som gjør at det 
ikke oppstår vridninger i investeringene fra vannkraft til vindkraft. Like viktig er det imidlertid at det 
etableres ordninger som sikrer de berørte lokalsamfunn inntekter fra vindkraft.   
 
Det er etter LVKs syn behov for en gjennomgang av reglene for verdsettelse av vindkraftanlegg for 
eiendomsskatt som sikrer kommunene inntekter gjennom hele levetiden. Når det gjelder innføring av 
naturressursskatt for vindkraft må man være oppmerksom på at dette er inntekter som ikke utelukkende 
kommer de berørte kommuner til gode.  

8 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING – FORHOLDET TIL NORGES KLIMAFORPLIKTELSER 

LVK mener utvalgets forslag om å avvikle de kommunale ordningene med konsesjonsavgifter og 
konsesjonskraft må forkastes. Det samme gjelder forslaget om endret verdsettelsesprinsipp for 
eiendomsskatt på vannkraft. Regjeringen må kunne ta stilling til dette uten nærmere utredninger fra 
Finansdepartementets side.  
 
Også når det gjelder grunnrenteskatten er det behov for en snarlig avklaring. Norge har i henhold til 
Parisavtalen forpliktet seg til minimum 40 % reduksjon i sine klimautslipp innen 2030. Videre satsing på 
utbygging av fornybare energikilder er en viktig del av de tiltak Norge må iverksette for å nå dette målet.  
 
Opprustning, utvidelse og vedlikehold av eksisterende vannkraftanlegg vil være et avgjørende element for 
å nå dette ambisiøse målet. Både konsesjonsprosesser, investeringsbeslutninger og anleggsvirksomhet er 
tidkrevende prosesser i vannkraftsektoren. Det er derfor ingen tid å miste før det rettslige rammeverket i 
vannkraftsektoren bedre enn i dag legger til rette for ønskede investeringer.  
 
Det haster derfor med å gjennomføre de nødvendige endringer i kraftskatteregimet, og det haster med å 
befeste de ordninger som historisk har bidratt til at vannkraft er bygget ut i et konstruktivt og positivt 
interessefellesskap mellom de som invester sin økonomiske kapital og de vertskommuner som investerer 
sin naturkapital. 
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Arkivsak-dok. 19/00688-6 
Saksbehandler Siv Efraimsen 

 
Saksgang Møtedato 

Kommunestyret             
 
 
 

   
 
 

VALG AV NEMNDER OG UTVALG 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Ingen 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Det må velges representant til friluftsrådet, samt at det må velges et ungdomsråd. 

 
 
Hva er et ungdomsråd? 
 
Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og 
beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen og 
fylkeskommunen.  
 
Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen eller fylket og har rett til å 
uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne 
saker. 

Medlemmer i rådet blir valgt for inntil to år om gangen. 

Ungdomsrådsmedlemmene er folkevalgte, det vil si at de er valgt for å representere 
ungdom i sin kommune eller sitt fylke. Ungdomsrådet skal representere og uttaler 
seg vegne av alle ungdommer. Ungdomsrådet bør derfor sørge for å ha god kontakt 
med ulike grupper av ungdom, og skape møteplasser der ungdomsrådet kan få 
innspill fra ungdommene de representerer. 

Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen eller fylkeskommunen. Dette betyr ikke at 
kommunestyret eller fylkeskommunen alltid må gjøre slik ungdom vil, men at de skal 
vite hva ungdomsrådet mener før de tar en avgjørelse.  

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen 
eller fylket. Det kan være mange ulike saker, for eksempel 

• kultur- og fritidstilbud 
• skolesaker 
• helsetilbud 
• samferdsel og kollektivtilbud 
• miljøsaker 
• kommunens årsbudsjett og økonomiplan 
• arealplanlegging 
• kommuneplaner 

Hvis kommunen eller fylkeskommunen er i tvil om en sak bør tas opp i 
ungdomsrådet, bør de spørre ungdomsrådet om de ønsker å uttale seg i saken. 

Kommunestyret og fylkestinget skal sikre at ungdomsrådet høres så tidlig i prosessen 
at de har mulighet til å påvirke avgjørelsene som skal tas. Uttalelsene fra rådet skal 
følge saksdokumentene til det kommunale og fylkeskommunale organet som avgjør 
saken endelig. 
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Kommunene har, ifølge plan- og bygningsloven, et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning i planlegging fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, f.eks. barn 
og unge. Det gir rådene en hjemmel til å til å medvirke i planlegging.  

 

Ungdomsrådet skal sette seg inn i saker som angår ungdom i kommunen eller fylket 
og behandle sakene i møtene sine. I tillegg til dette kan medlemmene av 
ungdomsrådet for eksempel  

• bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger 
• arrangere samlinger for ungdom i kommunen/fylket 
• prøve å påvirke politikerne ved å fremme sitt syn i media eller andre steder 

  

 

 
 

Merknader: 
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Arkivsak-dok. 19/00855-2 
Saksbehandler Jørgen Holten Jørgensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kommunestyret  19.12.2019 
 
 
 

   
 
 

BERLEVÅG MENIGHET - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Søknaden avslås grunnet kommunens økonomiske situasjon 
 
Vedlegg:  
Brev fra Berlevåg kirkelige fellesråd av 10. desember 2019 
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Saksframstilling: 
Berlevåg kirkelige fellesråd har i brev av 10. desember søkt om en tilleggsbevilgning 
på kr. 90 000,- til å dekke et forventet underskudd for regnskapsåret 2019. 
Menigheten viser til at driftsutgiftene har oversteget inntektene, og at dette i første 
rekke skyldes økte strømpriser samt en del merutgifter knyttet til diverse tiltak i 
Berlevåg kirke og Kongsfjord kapell.  
 
Fellesrådet viser videre til det kraftige kuttet som ble gjort på rammetilskuddet fra 
Berlevåg kommune ved budsjettbehandlingen for året 2019, samt at fellesrådet har 
brukt så å si alt av fondsmidler, noe som gjør at fellesrådet står uten en buffer for de 
neste årene.  
 
Rådmannen vil gjerne kommentere dette. Det stemmer naturligvis at strømprisene 
har økt – dette rammer fellesrådet slik det rammer resten av kommunen. Men dette 
må man ta høyde for gjennom driftsåret, og kutte utgiftene på andre områder om 
nødvendig. Fondsmidler skal brukes til å dekke uforutsette utgifter, ikke for å dekke 
generelle driftsunderskudd.  
 
Rammen til Berlevåg kirkelige fellesråd for 2019 ble satt til 1 500 000,-. I tillegg ble 
det bevilget 75 000 årlig for hele planperioden til drift av barne- og strikkeklubben. En 
engangsbevilling på kr. 25 000 ble gitt til nytt varmestyringssystem. Etter søknad ble 
det i kommunestyremøtet 9. mai 2019 bevilget ytterligere kr. 25 000 til 
rehabiliteringsarbeider på ytterveggen til Berlevåg kirke. 
 
Rammen for 2018 var på kr. 1 688 000. Dette betyr at kuttet fra 2018 til 2019 var på 
113 000 kroner eller ca. 6,7 %. Sammenliknet med de kutt kommunen vedtok for 
andre områder er dette kuttet beskjedent, ikke kraftig. I budsjettarbeidet for 2020 har 
dessuten alle enhetene måttet redusere driftsbudsjettene betydelig. Berlevåg 
kirkelige fellesråd er eneste enhet som ikke får sitt budsjett kuttet.  
 
Rådmannen anbefaler at Berlevåg kirkelige fellesråd avslutter regnskapsåret 2019 
med et underskudd som fellesrådet dekker gjennom driften i 2020.  
 
 

Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 
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Arkivsak-dok. 19/00861-1 
Saksbehandler Vibeke Richardsen 

 
Saksgang Møtedato 

Kommunestyret  19.12.2019 
 
 
 

   
 
 

BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 
BERLEVÅG KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende justert investeringsbudsjett for 2019 med følgende 
finansiering, jfr. regnskapsskjema 2B: 
 

 
 
Kommunestyret vedtar regulert regnskapsskjema 2A 
 
 

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

budsjett 2019 2 1 2019

4910 - Påkostning vann 3 710 000 1 400 000 2 310 000

4911 - Påkostning avløp 2 890 000 1 900 000 990 000

4912 - VA nettet Kongsfjord 500 000 -4 400 000 4 900 000

4914 - Vannverk Berlevåg 500 000 500 000 0

4921 - Basseng 56 250 000 -13 313 000 69 563 000

4928 - Dialyse 700 000 700 000

4932 - Påkostning tak Helsesenter 900 000 900 000

4934 - Nye gatelys 300 000 -450 000 125 000 625 000

4937 - Hjemmetjenesten biler 179 000 49 000 130 000

4939 - Barnehagen utebod 0 -250 000 250 000

4941 - Berlevåg kunstgressbane 0 -4 250 000 4 250 000

9200 - EK tilskudd 399 000 -39 000 438 000

66 328 000 -17 253 000 255 000 83 326 000

Bruk av nye lån -50 891 000 12 959 000 -63 850 000

Bruk av tidligere lån -1 709 000 -1 709 000

Ubundne investeringsfond -661 000 -223 000 -438 000

Bundne driftsfond 0 0 0

Mva ref -11 630 000 3 333 000 -25 000 -14 938 000

Tilskudd/overføring -150 000 2 975 000 205 000 -3 330 000

Overføring fra drift 0 0 0

Annen inntekt 0

Disposisjonsfond -1 287 000 -82 000 -435 000 -770 000

-66 328 000 17 253 000 -255 000 -83 326 000
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Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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Saksframstilling: 
 
I følge veilederen for budsjettering av investeringer og avslutning av 
investeringsregnskapet skal kommunestyret foreta de nødvendige endringer i 
budsjettet dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de 
inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på.  
 
Det må foretas budsjettregulering på følgende prosjekter: 
 
 
Vann og avløp Berlevåg og Kongsfjord: 
For 2019 var det planlagt sanering av vann- og avløpsledninger i gatene Granbakken – 
Stensbakken. Prosjektet ble ferdigprosjektert av Aquapartner og ble tildelt Berlevåg Maskin 
AS. Prosjektet ble påbegynt i 2.tertial. En del av prosjektet Parkplassen – Granbakken ble 
flyttet over fra 2018 til 2019 da det ikke ble ferdigstilt i 2018. 

Det var også planlagt at eksisterende nett fra krysset Berlevåggata/Fiskeværsveien til 
Framnes i Kongsfjord skulle legges om og at det skulle etableres nye vann- og 
spillvannsledninger med tilhørende kummer, en ny pumpestasjon og en ny slamavskiller. 
Veien skulle legges om iht. vedtatt reguleringsplan. Prosjektet er ferdig prosjektert av 
Aquapartner. Prosjektet ble betydelig dyrere enn budsjettert grunnet endringer av fall på 
avløp og at det kan være behov for at det må etableres en ekstra pumpestasjon for å få 
avløpet fra Giæverbruket og Kobbekroken til Fiskeværsveien. Prosjektet ble vedtatt utsatt og 
er innarbeidet i budsjettet for 2020. 

Budsjettet for prosjekt VA-Kongsfjord reduseres derfor med 4 400 000. 

I tillegg har kommunen fått et pålegg fra Mattilsynet om at overvåkningssystemet til 
vannverket må kobles opp mot mobile enheter innen utgangen av mars 2019. 
Oppgraderingen av overvåkningssystemet er belastet investeringsregnskapet til vann og noe 
på avløp, da noe av overvåkningen er knyttet til avløp. 

På grunn av behov for utbedringer på dagens vannverk i Berlevåg er det igangsatt 
prosjektering av nytt vannverk i Berlevåg. Kommunen har tidligere tatt prosjekteringene 
sammen med prosjektene, men vi ser at det blir liggende på etterskudd og det blir 
vanskeligere å estimere budsjettrammen for de ulike prosjektene. Dersom prosjektet ikke blir 
vedtatt for 2020 må utgiftene tas i driftsregnskapet. 

Budsjettpostene må reguleres for å samsvare med endringer i fremdriften jf. informasjonen 
over. 

Asfaltering av berørte gater vil bli utført i 2020. 

 
 
Basseng: 
Grunnarbeidet nærmet seg ferdigstilt ved utgangen av 1. tertial. Det har vært utfordringer 
med overvann hvor vanntilsiget var større enn tidligere antatt. Drenssystemet har derfor vært 
omprosjektert for å kunne håndtere mengden overvann. Sprengte steinmasser skulle i 
utgangspunktet brukes til fundamentering, men de massene var ikke egnet. Dette medførte 
at eksterne steinmasser måtte tilføres byggegropen og sprengte steinmasser måtte 
transporteres bort til deponi. I tillegg har området måtte fått tilført steinmasser for fylling mot 
kjellermur. 

Totalentreprenøren er forsinket i forhold til opprinnelig plan ved oppstart grunnet 
forsinkelsene på grunnarbeidet knyttet til overvann og steinmassene. Tett bygg er satt til 
oktober 2019 mens ferdigstillelse av bygget er satt til sommeren 2020. 
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Det er søkt om kulturmidler til ungdomsklubben og spillemidler til basseng, 
styrketreningsrom, sosialt rom og lager. Vi har fått tilsagn på kr 997 000 for ungdomsklubben 
og deltilsagn på kr 6 000 000 i spillemidler for resten av bygget. Det er mulig å få totalt kr 
18 125 000 i spillemidler. Søknaden må derfor gjentas påfølgende søknadsrunde for å søke 
om det resterende beløpet. 

Det ble i september 2018 foretatt en endelig bestilling av Berlevåg basseng/fleraktivitetsbygg 
med 25m basseng til kr 85 650 000. Rammen for prosjektet er satt med utgangspunkt i 
tilbudet fra Byggmester Bengt Andersen AS. Det er knyttet flere kostnader til prosjektet og 
rammen må derfor økes i 2020. 

 

På grunn av forsinkelsen kan rammen for 2019 reduseres.  

 
Dialyse: 
Det er igangsatt ombygging av lokaler på Berlevåg helsesenter i forbindelse med oppstart av 
dialysetilbud i samarbeid med Finnmarkssykehuset. Formannskapet er informert om at 
kommunen må ta kostnadene med ombyggingen, mens Finnmarkssykehuset vil betale leie 
for å disponere lokalene. I rapporten for 2. tertial ble det lagt fram at kostnadene ville beløpe 
seg til ca. 450 000 ex mva. for hele ombyggingen. Per 11. desember er det utgiftsført kr 
536 000 ekskl. mva. på prosjektet (kr 668 705 inkl. mva). 

På bakgrunn av dette foreslås det å sette av kr 700 000 til prosjekt 4928 - ombygging av 
lokaler til dialyse. 

 
Påkostning tak Helsesenter: 
Helsesenteret har vært plaget med vanninntrenging over tid og det ble derfor hentet inn 
bistand fra sivilingeniør fra firmaet BTEK DA i 2018. De utarbeidet en rapport, og på 
bakgrunn av den ble prosjektet med skifte av taktekke lagt ut på anbud. Entreprenøren som 
skulle utføre prosjektet startet ikke opp iht. avtalen og vi måtte derfor legge det ut på nytt i år. 
Kontrakten er tildelt Berlevåg Bygg og har oppstart i september. 

Prosjektet går ut på å legge nytt taktekke, nye takrenner, nedløp og spillblekk. Alle 
takflater vil bli inspisert før nytt taktekke legges. Ved behov vil taktroplater skiftes. 
Fuktskadde takplater vil bli skiftet ut dersom det er behov for det. I sak 39/19 i 
Kommunestyret ble det vedtatt at det skulle settes av kr 1,7 mill. til rehabilitering av 
taket (inkl. mva.).  
 
Prosjektet kom sent i gang og ble i tillegg forsinket da ombyggingen av 
dialyselokalene måtte prioriteres. Prosjektet vil derfor ikke bli ferdigstilt i 2019. 
 
Det foreslås at det settes av kr 900 000 inkl. mva. til prosjektet i 2019. 
 
 
Nye gatelys: 
Det er planlagt utskifting av gatelys fra W. Grundts gate 4 og til Storbrua. I tillegg skal 
det etableres fire nye lyspunkt på veien ned til Veines. Kostnaden er beregnet til kr 
600 000 ex. mva. Det er søkt om trafikksikkerhetsmidler til prosjektet og vi har fått 
tilsagn på kr 150 000. Prosjektet ble lagt ut på Doffin i slutten av 2. tertial. 
 
Grunnet sent oppstart få vi kun materialkostnadene på prosjektet i Berlevåg og 
kostnadene knyttet til de nye lyspunktene på Veines i 2019. Resten blir tatt i 2020.  
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Prosjektet reduseres fra kr.750 000 inkl. mva. til kr 350 000 inkl. mva. 
 
 
Hjemmetjenesten biler: 
Kommunestyret vedtok i sak 7/19 å bevilge kr 130 000 til innkjøp av bil til 
hjemmetjenesten. Bilen kostet kr 179 000 og budsjettet økes med 49 000. 
 
 
Barnehagen utebod: 
Barnehagen har behov for en utebod til å lagre sykler, rullestoler, sittestoler, osv. Arbeidet er 
ved utgangen november ikke påbegynt. 

Etter gjennomgang med barnehagen ble det konkludert med at det ikke er behov for en ny 
utebod. Eksisterende boder og vognskur skal utnyttes bedre og en av bodene skal isoleres 
for å kunne oppbevare utstyr som må stå i rom med varme. Det vil bli kjøpt inn materiell til 
dette prosjektet i 2019 og driftsoperatørene skal utbedre dette i 2020. 

Som følge av at det ikke skal bygges ny utebod fjernes prosjektet i investeringsbudsjettet og 
overføres til vedlikeholdsbudsjettet i driften. Det vil si at budsjettposten på kr 250 000 inkl. 
mva. fjernes fra investeringsbudsjettet.  

 
Berlevåg kunstgressbane: 
Prosjektet er foreslått utsatt til 2020, og fjernes derfor fra investeringsbudsjettet for 
2019. 
 
Startlån: 
I tillegg til investeringsprosjekter består investeringsregnskapet av avdrag på lån 
kommunen har i Husbanken, samt mottatte avdrag på startlån som er gitt til 
innbyggere.  
 
Kommunestyret vedtok 28.02.19, sak 1/19, å ta opp kr 1 000 000 i lån hos 
Husbanken som skulle lånes ut videre til innbyggere. Per november er det lånt ut kr 
855 298 av disse midlene. Investeringsbudsjettet reguleres derfor opp med kr 
856 000 i utlån, og bruk av lånemidler fra Husbanken økes tilsvarende.  
 
Berlevåg kommune har i 2019 betalt kr 773 000 i avdrag til Husbanken. Inkludert i 
dette beløpet er det et avdrag til husbanken på kr 48 926 som er kommunens 
egenandel (25 %) av tapsdeling på et startlån. Dette tapet finansieres av mottatte 
avdrag på startlån. 
 
Kommunen vil motta ca. 1 184 000 i avdrag på startlån (både ordinære og 
ekstraordinære avdrag). Av disse midlene brukes kr 773 000 til å finansiere avdrag 
på startlån. Det resterende ca. kr 487 000 brukes til å betale ned ekstraordinært på 
lånegjeld.  
 
Budsjettreguleringen gir følgende oppsummering i regnskapsskjema 2A: 
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Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 
 
 

Reg Regulering Regulering Oppr

Regnskapsskjema 2A Budsjett 2 1 Budsjett 

Investeringer i anleggsmidler 65 929 000 -17 214 000 255 000 82 888 000

Utlån og forskutteringer 856 000 856 000

Kjøp av aksjer og andeler 399 000 -39 000 438 000

Avdrag på lån 1 260 000 560 000 700 000

Avsetninger 2 000 2 000

Årets finansieringsbehov 68 446 000 -15 837 000 255 000 84 028 000

Bruk av lånemidler -53 456 000 10 394 000 -63 850 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0

Tilskudd til investeringer -150 000 2 975 000 205 000 -3 330 000

Kompensasjon for merverdiavgift -11 630 000 3 333 000 -25 000 -14 938 000

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 184 000 -560 000 -624 000

Andre inntekter -2 000 -2 000

Sum ekstern finansiering -66 422 000 16 142 000 180 000 -82 744 000

Bruk av avsetninger -2 024 000 -305 000 -435 000 -1 284 000

Sum finansiering -68 446 000 15 837 000 -255 000 -84 028 000

UDEKKET/UDISPONERT 0 0 0 0
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