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Saker til behandling 

12/19 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 
 
Arkivsak-dok. 19/00407-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Vibeke Richardsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.12.2019 3/19 

2 Kommunestyret 19.12.2019 12/19 

3 AMU 17.12.2019 1/19 

4 Seniorråd 17.12.2019 2/19 

 
 
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 

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.  
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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. 
 
 
AMU har behandlet saken i møte 17.12.2019 sak 1/19 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Økonomiplan 2020 – 2023 og budsjett 2020 tas til orientering. 
 
 
Seniorråd har behandlet saken i møte 17.12.2019 sak 2/19 
 
Møtebehandling 
Kunstgressbane – er det nødvendig å lyssette den. 
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Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

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

Vedlegg til sak 
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13/19 Vedtak av reviderte eiendomsskattevedtekter for Berlevåg 
kommune 
 
Arkivsak-dok. 19/00812-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Maria Kristiansen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.12.2019 5/19 

2 Kommunestyret 19.12.2019 13/19 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

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. 
 

Vedlegg til sak 
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14/19 Fritak for eiendomsskatt i 2020, jf. eiendomsskatteloven § 7 
 
Arkivsak-dok. 19/00798-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Maria Kristiansen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.12.2019 6/19 

2 Kommunestyret 19.12.2019 14/19 

 
 
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. 
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Saksfremlegg 
 

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 

 
 
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. 
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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, 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. 
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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 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 
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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. 
 
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 
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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 
kulturhistorisk verdi ut over alder sammenlignet med andre bygninger i Kongsfjord 
som har fått fritak uten å være formelt fredet. 
 
 

Vedlegg til sak 
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15/19 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, rullering 2019 
 
Arkivsak-dok. 19/00779-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kari Celine Kalvik 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.12.2019 8/19 

2 Kommunestyret 19.12.2019 15/19 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 03.12.2019 sak 8/19 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2026 vedtas slik den foreligger. 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

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: 
 
 

Vedlegg til sak 
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16/19 Mulighetsstudie-nye Berlevåg helsesenter 
 
Arkivsak-dok. 19/00752-1 
Arkivkode.  614  
Saksbehandler Roy-Arne Andersen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.12.2019 7/19 

2 Kommunestyret 19.12.2019 16/19 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 03.12.2019 sak 7/19 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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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: 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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17/19 Detaljregulering for Berlevåg skole - sluttbehandling 
 
Arkivsak-dok. 18/00328-11 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Bjarne Mjelde 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.12.2019 4/19 

2 Kommunestyret 19.12.2019 17/19 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Framlagte forslag til detaljregulering for Berlevåg skole godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Planbeskrivelse 
Planbestemmelser 
Plankart 
ROS-analyse 
Situasjonsplan 
Merknadsbehandling 
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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. 
 

Vedlegg til sak 
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18/19 Tilpasning til ny kommunelov - Øst-Finnmark Regionråd 
 
Arkivsak-dok. 19/00826-2 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 19.12.2019 18/19 

 
 

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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19/19 Kraftskatteutvalgets innstilling - høringsuttalelse fra Berlevåg 
kommune 
 
Arkivsak-dok. 19/00856-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Jørgen Holten Jørgensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 19.12.2019 19/19 

 
 

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.  

For øvrig slutter Berlevåg kommune seg til LVKs høringsuttalelse.  

 
Vedlegg:  
Høringsuttalelse fra LVK 



 30  

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 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 
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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/  
 

Vedlegg til sak 
 
  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201916-skattlegging-av-vannkraftverk/id2670665/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201916-skattlegging-av-vannkraftverk/id2670665/
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20/19 Valg av nemnder og utvalg 
 
Arkivsak-dok. 19/00688-6 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 19.12.2019 20/19 

 
 

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. 



 35  

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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21/19 Berlevåg menighet - søknad om tilleggsbevilgning 
 
Arkivsak-dok. 19/00855-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Jørgen Holten Jørgensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 19.12.2019 21/19 

 
 

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: 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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22/19 Budsjettregulering investeringsbudsjettet for Berlevåg 
kommune 
 
Arkivsak-dok. 19/00861-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Vibeke Richardsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 19.12.2019 22/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende justert investeringsbudsjett for 2019 med følgende 
finansiering, jfr. regnskapsskjema 2B: 
 

 
 
Kommunestyret vedtar regulert regnskapsskjema 2A 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

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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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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23/19 Budsjettregulering 2 - 2019 
 
Arkivsak-dok. 19/00865-1 
Arkivkode.  153  
Saksbehandler Mirjam Hammeren 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 19.12.2019 23/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Budsjettregulering 2 2019 finansieres ved interne reguleringer jf saksfremlegget. 
Udisponerte midler, kr 1 000 000, avsettes til disposisjonsfond. Bruk av fond 
«eldremilliard» reduseres med 36 000, til kr 14 000. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
Jf økonomireglementet kap. 2 skal det være to hovedrapporteringer til 
kommunestyret, per 30. april og per 31. august. Her foretas det en grundig 
gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Formannskapet og 
kommunestyret får fremlagt rådmannens tertialrapport for hele kommunen, som de 
tar til orientering. I bestemmelsene om fullmakter i budsjettsaker fremgår 
rådmannens fullmakter til å regulere budsjettet i løpet av året. I forbindelse med 
tertialrapportene foretas det budsjettreguleringer etter behov både i de folkevalgte 
organer og administrativt.  
 
Budsjettendring fremmes når det viser seg at det vedtatte budsjettet ikke gjenspeiler 
faktiske forhold. Økonomireglementet sier at endringer i investeringsbudsjettet, 
endringer i rammen til sektoren/budsjettområdene, sum frie inntekter, finansutgifter 
netto og avsetninger netto, skal gjøres av kommunestyret. 
 
Som varslet i budsjettregulering 1 2019, så måtte det gjøres en ny budsjettregulering 
nærmere årsslutt. Dette fordi administrasjonen da ville gått grundigere gjennom 
tallene for regnskapet. Det var spesielt pleie- og omsorgstjenesten og 
barnevernstjenesten som hadde en del usikre momenter fremover. Det viser seg at 
ingen av disse enhetene trenger større bevilgninger i 2019.  
 
Dette er andre felles budsjettregulering i 2019. Kommunestyret behandlet i juni 
disponering av udisponert mindreforbruk 2018, og da ble det en del enheter som fikk 
tilleggsbevilgning, samt at budsjettregulering 1 ble vedtatt i november 2019. I tillegg 
har det vært noen få øvrige vedtak om tilleggsbevilgninger i 2019.  
 
Økonomikontoret har tatt en gjennomgang av kommunens samlede økonomi pr 
13.desember 2019.  
 
Regulering av investeringsbudsjettet tas opp som egen sak. 
 
Reguleringene er delt inn etter resultatenheter. Det bes om følgende 
budsjettreguleringer: 
 
 

1. Pleie og omsorg 
 
Det viser seg at en del tidligere utskrevne fakturaer for egenandel for opphold i 
institusjon av ulike årsaker ikke vil kunne betales av beboer. Når slikt er gjort kjent, 
sier økonomiforskriften at inntekter som ikke er reell må tapsføres. Det bes derfor om 
kr 77 000 for å dekke utestående fordringer som må tapsføres. 
 
 

2. Prosjekt Helse og omsorg 
 
Prosjekt helse og omsorg i dag og i fremtiden fikk en bevilgning på kr 400 000 i 2019. 
Prosjektet har startet, men er ikke gjennomført etter intensjonen. Kr 320 000 kan 
dermed omdisponeres til andre formål. 
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Seniorrådet fikk i sak 20/19 i kommunestyret tildelt kr 50 000 i bruk av fond av 
«eldremilliarden». Det er pr desember kun brukt kr 13 684 av tildelte midler. Det bes 
derfor om at tidligere vedtak om bruk av fond reduseres med kr 36 000. 
 
 

3. Teknisk enhet 
 
Teknisk enhet hadde budsjettert med asfaltering av gater etter arbeid med vann og 
avløp i år. Asfalteringen utgikk, men lappemasse ble kjøpt inn. Enheten har derfor 
enkelte midler som kan omdisponeres, kr 270 000. 
 
 

4. Plan og Næring 
 
Plan har merforbruk på kjøp av tjenester fra Sweco, spesielt i forbindelse med 
merutgifter til flomberegninger. Det er derfor behov for tilføring av kr 270 000 til dette 
formålet. 
 
 

5. Reduserte kostnader KLP pensjon 
 
Berlevåg kommune fikk i høst tilbakemelding om at innbetalt premie til KLP pensjon 
ville bli lavere enn budsjettert i 2019. Dette skyldes primært at reguleringspremien 
ville bli lavere, grunnet lavere lønnsoppgjør for arbeidstakere og lavere økning av 
folketrygdens grunnbeløp enn forutsatt av KLP på budsjetteringstidspunktet. Kr 
757 000 kan dermed omdisponeres til andre formål. 
 
KLP pensjon reguleres forholdsmessig ned i de fleste enhetene. Endringene i KLP 
tilsier følgende endringer for enhetene: 
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Regnskapsskjema 1B KLP reg  

Resultatenheter: 2 019 

Politisk virksomhet  -45 000 

Sentraladministrasjon  -125 000 

Fellesutgifter  
 Prosjekt Sentraladministrasjon  

Oppvekst administrasjon 
 Undervisning  -80 000 

Barnehage  50 000 

Kultur  -33 000 

Prosjekt Undervisning  
 Prosjekt Kultur    

Barnevern -140 000 

Primærhelsetjenesten  -114 000 

Pleie og omsorg  -150 000 

NAV  -10 000 

Prosjekt helse  
 Drift administrasjon  -100 000 

Beredskap  
 Vann/avløp/renovasjon    

Kommunale bygg  
 Veger/gatelys    

Prosjekt Drift  
 Plan og utvikling -10 000 

Sum rammer -757 000 

Sum fordelt til drift    
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Obligatoriske regnskapsskjema 
Nedenfor framstilles pålagt regnskapsskjema 1A. Skjemaet viser i tallkolonne 1 
Faktisk forbruk pr 16.desember 19. Kolonne merket Opprinnelig viser budsjettet slik 
det ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2018. Kolonne merket Endringer viser 
endringer vedtatt av Formannskap og kommunestyret i 2019. I tillegg ligger det også 
noen få administrative reguleringer på næringsfondene bak tallene. Regulert budsjett 
viser hvordan budsjettet vil bli når tidligere budsjettendringer foretatt av 
kommunestyre og formannskap samt budsjettregulering 2 2019 vedtas.  
 
 
      Opprinnelig Endringer Regulert 

Regnskapsskjema 1A Faktisk   Årsbudsjett 2019 Årsbudsjett 

Skatt på inntekt og formue -26 305 182 

 

-23 878 000 -1 607 000 -25 485 000 

Ordinært rammetilskudd -63 867 370 

 

-64 843 000 -37 000 -64 880 000 

Skatt på eiendom -7 696 032 
 

-6 320 000 -1 379 000 -7 699 000 

Andre generelle statstilskudd -150 000 

 

-101 000 -125 000 -226 000 

Sum frie disponible inntekter -98 018 584   -95 142 000 -3 148 000 -98 290 000 

Renteinntekter og utbytte -3 910 596 

 

-2 843 000 -1 454 500 -4 297 500 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 3 073 078 

 

5 049 000 -600 000 4 449 000 

Avdrag på lån 5 659 850 

 

7 869 000 -1 589 500 6 279 500 

Netto finansinntekter/-utgifter 4 822 332   10 075 000 -3 644 000 6 431 000 

Til ubundne avsetninger 4 317 928 

 

728 877 5 160 000 5 888 877 

Til bundne avsetninger 569 829 

 

90 000 500 000 590 000 

Bruk av tidl. Års regnskapsm. Mindrebruk -5 714 640 

 

0 -5 715 000 -5 715 000 

Bruk av ubundne avsetninger -2 005 455 

 

-75 000 -2 960 000 -3 035 000 

Bruk av bundne avsetninger -90 410 

 

-1 260 000 467 000 -793 000 

Netto avsetninger -2 922 748   -516 123 -2 548 000 -3 064 123 

Overført til investeringsregnskapet 0 

 
 

0 0 

Til fordeling drift -96 119 000   -85 583 123 -9 340 000 -94 923 123 

Sum fordelt drift 96 688 442 

 

85 583 123 -9 375 000 94 772 123 

Regnskapsm. merforbruk/mindreforbruk 569 442         

 
 
Differanse: Til fordeling drift og Sum fordelt drift har en differanse i regulert budsjett 
på kr 151 000. Dette skyldes tilskudd fra Husbanken. 
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Regnskapsskjema 1B viser endring i opprinnelig og revidert budsjett fordelt på 
kommunens resultatenheter, dersom denne budsjettreguleringen vedtas. Herunder 
er også vedtak som er behandlet i enkeltsaker av Formannskap og kommunestyret 
tidligere i år, hvor det har medført endringer i rammene. 
 

Regnskapsskjema 1B Opprinnelig Budsjettreg. Sum reg. budsj 

Resultatenheter: 2019 2019 2 019 

Politisk virksomhet  2 383 938 1 115 000 3 498 938 

Sentraladministrasjon  9 078 363 -314 995 8 763 368 

Fellesutgifter  3 827 000 72 000 3 899 000 

Prosjekt Sentraladministrasjon    0 0 

Oppvekst administrasjon 50 000 40 000 90 000 

Undervisning  16 740 550 920 000 17 660 550 

Barnehage  4 227 559 1 261 000 5 488 559 

Kultur  1 483 303 191 995 1 675 298 

Prosjekt Undervisning  
 

0 0 

Prosjekt Kultur    0 0 

Barnevern 2 975 316 390 000 3 365 316 

Primærhelsetjenesten  6 946 400 -64 000 6 882 400 

Pleie og omsorg  24 267 430 7 241 000 31 508 430 

NAV  1 922 504 -10 000 1 912 504 

Prosjekt helse  400 000 -305 000 95 000 

Drift administrasjon  5 678 954 200 000 5 878 954 

Beredskap  1 544 202 40 000 1 584 202 

Vann/avløp/renovasjon  -3 915 810 0 -3 915 810 

Kommunale bygg  3 013 500 60 000 3 073 500 

Veger/gatelys  3 478 000 840 000 4 318 000 

Prosjekt Drift  0 0 0 

Plan og utvikling 1 455 914 -1 749 000 -293 086 

Prosjekt Utvikling  
 

430 000 430 000 

Prosjekt Plan 0 110 000 110 000 

SKATT, RAMMETILSKUDD  0 -1 253 000 -1 253 000 

Eiendomsskatt 0   0 

Sum rammer 85 557 123 9 215 000 94 772 123 

Sum fordelt til drift      94 772 123 

 
Sum rammer i regulert budsjett har en differanse på kr 151 000 sett opp mot 
regnskapsskjema 1A. Dette skyldes tilskudd fra Husbanken 
 
 
 

Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 
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24/19 Budsjettregulering 1 2019 Drift 
 
Arkivsak-dok. 19/00819-1 
Arkivkode.  153  
Saksbehandler Bjørn Tore Sjåstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Havnestyret 16.12.2019 2/19 

2 Kommunestyret 19.12.2019 24/19 

 
 
Havnestyret har behandlet saken i møte 16.12.2019 sak 2/19 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Budsjettregulering 1 2019 for Berlevåg Havn KF vedtas jf oversiktene fremlagt i 
saken. Budsjettet finansieres ved interne endringer. 
 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Budsjettregulering 1 2019 for Berlevåg Havn KF vedtas jf oversiktene fremlagt i 
saken. Budsjettet finansieres ved interne endringer. 
 
 



 51  

Saksframstilling: 
 
 
Budsjettendring må fremmes når det viser seg at det vedtatte budsjettet ikke 
gjenspeiler faktiske forhold. Da budsjettet for Berlevåg Havn ble vedtatt i desember 
2018, var det flere forhold for 2019 som ikke var kjent. Det har også blitt opprettet 
flere ansvar i løpet av budsjettåret samt nye forretningsområder, slik at en del 
inntekter og utgifter nå er flyttet fra tidligere til nytt ansvar. 
I budsjettreguleringen er det tatt utgangspunkt i opprinnelig budsjett, korrigert opp 
mot reelle utgifter og inntekter, sett opp mot nye ansvar. Regelverket for kommunale 
foretak sier at budsjettendringer skal vedtas på artsnivå. 
Budsjettet er ikke regulert fullt ut, da det ikke er midler nok til å dekke inn alle 
utgiftene og tapte inntekter. Det som er utelatt fra reguleringen er blant annet 
tilbakeføringen av renter etter inngåelse av ny avtale med Hurtigruten, samt 
oppretting av feil i fakturering av kaileie i 2017. I tillegg er det en del mindre poster 
det ikke er funnet rom for å legge inn budsjett på. 
Det er ikke tilført midler til budsjettet eller økt avsetning til fond i denne 
budsjettreguleringen, det er kun foretatt en budsjettregulering mellom ansvarene. 
Budsjettert avsetning til disposisjonsfond, kr 1 081 405, er strøket. 
Det er på nåværende tidspunkt heller ikke rom for å dekke inn tidligere års 
mindreforbruk. 
 
Budsjettreguleringen er fordelt på ansvar og art, og blir som følger: 
Art Ansvar  Funk Merknad Oppr budsjett Endring Nytt budsjett 

101000 1000 330 Fastlønn 2 494 244 -178 000 2 316 244 

102000 1000 330 Lønn vikarer 29 000 261 000 290 000 

103000 1000 330 Lønn ekstrahjelp 0 40 000 40 000 

104000 1000 330 Overtid 50 000 35 000 85 000 

107500 1000 330 Lønn renhold 0 15 000 15 000 

110000 1000 330 Kontormateriell 40 000 -25 000 15 000 

111510 1000 330 Matvarer 15 000 -8 000 7 000 

112000 1000 330 Div forbruksmaterell 10 000 -4 000 6 000 

112001 1000 330 Utvekslingspaller 5 000 -5 000 0 

112004 1000 330 Renholdsartiklser og vaskemidler 0 4 000 4 000 

112008 1000 330 Arbeidsklær og verneutstyr 30 000 -15 000 15 000 

112018 1000 330 Materialer og  5 000 34 000 39 000 

112044 1000 330 Oppholdsutgifter ved reise 15 000 5 000 20 000 

112050 1000 330 Refusjon utgifter 0 6 000 6 000 

113010 1000 330 Telefon 20 000 30 000 50 000 

113030 1000 330 Porto 10 000 -4 000 6 000 

113090 1000 330 Gebyrer bank 0 11 000 11 000 

114000 1000 330 Annonser 0 2 000 2 000 

114040 1000 330 Reklameutgifter 0 22 000 22 000 

115010 1000 330 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 50 000 50 000 

116000 1000 330 Utgifter for reiser, diett mm 20 000 -5 000 15 000 

117000 1000 330 Reiseutgifter 75 000 55 000 130 000 

117010 1000 330 Avgifter og forsikrinspremie transpor 0 47 000 47 000 

117202 1000 330 Drivstoff og olje biler og transp.m 25 000 15 000 40 000 

117030 1000 330 Rep og vedlikehold transportm. 110 000 -30 000 80 000 

118000 1000 330 Strøm 40 000 75 000 115 000 

118500 1000 330 Forsikring 150 000 -26 000 124 000 

119500 1000 330 Kommunale avgifter 280 000 -225 000 55 000 

119515 1000 330 Div avgifter og gebyrer 0 15 000 15 000 

119520 1000 330 Kontingenter 0 39 000 39 000 
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119530 1000 330 Lisenser/brukerstøtteavtaler 0 18 000 18 000 

120000 1000 330 Kjøp av inventar og utstyr 0 138 000 138 000 

120005 1000 330 Verktøy og redskaper 0 32 000 32 000 

120025 1000 330 Kjøp av datautstyr 0 31 000 31 000 

120030 1000 330 Dataprogram 0 -15 000 -15 000 

120050 1000 330 Kjøp av aviser og tidsskrifter 0 -5 000 -5 000 

123000 1000 330 Tjenester vedr vedikehold bygninger/anl 0 -50 000 -50 000 

124000 1000 330 Serviceavtaler Teknisk ustyr/anlegg 0 33 000 33 000 

124060 1000 330 Rep og vedlikehold datamaskiner 5 000 -5 000 0 

124090 1000 330 Rep og vedlikehold div inventar og utstyr 20 000 -20 000 0 

125000 1000 330 Materialer vedr. vedlikehold 20 000 31 000 51 000 

147020 1000 330 Tap på fordringer 0 0 0 

147050 1000 330 OU-midler tariff 0 4 000 4 000 

154000 1000 330 Avsetning til disp.fond 1 081 405 -1 081 405 0 

162086 1000 330 Vareavgifter ikke pliktig 
 

0 0 

163000 1000 330 Husleie -2 080 000 2 080 000 0 

163010 1000 330 Leieinntekt grunn, havneleie 0 -976 000 -976 000 

164001 1000 330 Fakturagebyr 0 -34 000 -34 000 

164003 1000 330 Salg av reisebilletter -75 000 75 000 0 

164005 1000 330 Leieinntekt flytebrygge 0 -260 000 -260 000 

164071 1000 330 Anløpsavgift 0 -161 000 -161 000 

164072 1000 330 Kaivederlag -5 099 000 4 369 000 -730 000 

164076 1000 330 Utgående frakt -600 000 600 000 0 

164077 1000 330 Havnetjenester hurtigruten 0 -1 167 000 -1 167 000 

164080 1000 330 førsel og provisjon avg.pl -283 000 283 000 0 

164085 1000 330 Vareavgift pliktig -500 000 500 000 0 

164087 1000 330 Vareavgift, sand, singel, sement -20 000 20 000 0 

164089 1000 330 Salg av tjenster til ØFAS -516 000 -5 000 -521 000 

165000 1000 330 Annet avg.pl salg 0 -6 000 -6 000 

170000 1000 330 Refusjon sykepenger 0 -290 000 -290 000 

190000 1000 330 Renteinntekter -50 000 -75 000 -125 000 

190500 1000 330 Utbytte 0 -4 000 -4 000 

   

Sum Ansvar 1000 -4 673 351 4 295 595 -377 756 

       164071 1010 330 Anløpsavgift -420 000 420 000 0 

   

Sum Ansvar 1010 -420 000 420 000 0 

       164052 1020 330 Avgift, renovasjon, næring -77 000 55 000 -22 000 

       

   

Sum Ansvar 1020 -77 000 55 000 -22 000 

       118000 1030 330 Strøm 75 000 125 000 200 000 

164088 1030 330 Strøm viderefakturering -200 000 -200 000 -400 000 

   

Sum Ansvar 1030 -125 000 -75 000 -200 000 

       112070 1040 330 Varekjøp for vidersalg 9 000 000 -400 000 8 600 000 

112071 1040 330 Kjøp av reisebill. For videresalg 50 000 6 000 56 000 

113020 1040 330 Internett 0 3 000 3 000 

113040 1040 330 Frakter 745 000 -745 000 0 

123010 1040 330 Vedlikehold 0 70 000 70 000 

162000 1040 330 Annet salg av varer og tj -885 000 885 000 0 

165000 1040 330 Avg.pl salg av varer og tjenester -9 750 000 -1 250 000 -11 000 000 

   

Sum Ansvar 1040 -840 000 -1 431 000 -2 271 000 

       118000 1050 330 Strøm 0 110 000 110 000 

124040 1050 330 Vedlikehold 0 18 000 18 000 

164088 1050 330 Strøm og vedlikehold, videref 0 -120 000 -120 000 

165000 1050 330 Annet Avg.pl salg av varer og tj 0 -18 000 -18 000 
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Sum Ansvar 1050 0 -10 000 -10 000 

       110030 1060 330 Markedsfond 0 5 000 5 000 

112001 1060 330 Utvekslingspaller 0 -35 000 -35 000 

113020 1060 330 Internett 0 3 000 3 000 

113040 1060 330 Frakter 0 640 000 640 000 

113041 1060 330 Frakter ex mva 0 2 000 2 000 

162080 1060 330 Førsel/provisjon 0 -8 000 -8 000 

162086 1060 330 Vareavgift ikke pliktig 0 -12 000 -12 000 

164076 1060 330 Utgående frakt 0 -848 595 -848 595 

164080 1060 330 Førsel og provisjon avg.pl 0 -240 000 -240 000 

164085 1060 330 Vareavgift pliktig 0 -40 000 -40 000 

164087 1060 330 Vareavgift sand, singel, sement 0 -98 000 -98 000 

164091 1060 330 Agentoppgjør 0 -60 000 -60 000 

   

Sum Ansvar 1060 0 -691 595 -691 595 

       101000 1070 330 Fastlønn 855 397 -531 000 324 397 

102000 1070 330 Lønn vikarer 0 10 000 10 000 

109020 1070 330 Pensjonsinnskudd 111 202 -61 000 50 202 

111500 1070 330 Matvarer 0 145 000 145 000 

112000 1070 330 Annet forbruksmateriell 0 6 000 6 000 

112018 1070 330 Vedlikehold maskiner og utstyr 0 6 000 6 000 

113010 1070 330 Telefon 0 3 000 3 000 

113020 1070 330 Internett 0 3 000 3 000 

113090 1070 330 Bankgebyr 0 1 000 1 000 

118000 1070 330 Strøm 0 35 000 35 000 

119000 1070 330 Leie av lokaler 0 40 000 40 000 

119500 1070 330 Kommunale avgifter 0 9 000 9 000 

163000 1070 330 Leie av lokaler 0 -1 000 -1 000 

165095 1070 330 Mat 25 % 0 -364 000 -364 000 

165096 1070 330 Mat 15 % 0 -9 000 -9 000 

   

  966 599 -708 000 258 599 

       118000 1075 330 Strøm 0 40 000 40 000 

119500 1075 330 Kommunale avgifter 0 34 000 34 000 

119531 1075 330 TV-lisenser og abb. 0 16 000 16 000 

163000 1075 330 Husleieinntekter 0 -1 945 000 -1 945 000 

   

0 0 -1 855 000 -1 855 000 

       

       

   

Sum alle ansvar -5 168 752 0 -5 168 752 

       

       

    

Kontrollsum 
 

-5 168 752 
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Økonomisk oversikt for Berlevåg Havn KF vil etter budsjettregulering bli som 
skjemaet viser (kolonnen Faktisk viser regnskapstall pr 05.12.19): 
Økonomisk oversikt drift (KF) Faktisk Oppr Budsjett Endringer Reg. budsjett 

Andre salgs- og leieinntekter -17 476 785 -21 160 500 1 464 405 -19 696 095 

Overføringer med krav til motytelse -29 410 -29 000 -290 000 -319 000 

Sum driftsinntekter -17 506 195 -21 189 500 1 174 405 -20 015 095 

Lønnsutgifter 2 813 145 3 508 641 -348 000 3 160 641 

Sosiale utgifter 244 925 435 454 -61 000 374 454 

Kjøp av varer og tj. som inngår i tjenesteprod. 10 934 836 10 861 000 391 000 11 252 000 

Overføringer 4 633 
 

4000 4 000 

Sum driftsutgifter 13 997 539 14 805 095 -14 000 14 791 095 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -3 508 656 -6 384 405 1 160 405 -5 224 000 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -91 412 -50 000 -79 000 -129 000 

Sum eksterne finansinntekter -91 412 -50 000 -79 000 -129 000 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 1 538 137 1 958 000 0 1 958 000 

Avdragsutgifter 2 963 649 3 395 000 0 3 395 000 

Sum eksterne finansutgifter 4 501 786 5 353 000 0 5 353 000 

Resultat eksterne finanstransaksjoner 4 410 374 5 303 000 -79 000 5 224 000 

NETTO DRIFTSRESULTAT 901 718 -1 081 405 1 081 405 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 
 

1 081 405 -1 081 405 0 

Sum avsetninger 0 1081405 -1081405 0 

SUM TOTAL 901 718 0 0 0 
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25/19 Etablering av Berlevåg Bunkers AS 
 
Arkivsak-dok. 19/00869-1 
Arkivkode.  037  
Saksbehandler Bjørn Tore Sjåstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Havnestyret 16.12.2019 4/19 

2 Kommunestyret 19.12.2019 25/19 

 
 
Havnestyret har behandlet saken i møte 16.12.2019 sak 4/19 
 
Møtebehandling 
Selskapet Berlevåg Bunkers AS etableres som det er blitt enighet om i møte 
13.11.2019. 
 
Styret i selskapet er samme styre som styret i Berlevåg Havn KF. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Selskapet Berlevåg Bunkers AS etableres som det er blitt enighet om i møte 
13.11.2019. 
 
Styret i selskapet er samme styre som styret i Berlevåg Havn KF. 
 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Selskapet Berlevåg Bunkers AS etableres som det er blitt enighet om i møte 13.11.2019. 
Styret i selskapet er samme styre som styret i Berlevåg Havn KF. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 
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Saksframstilling: 
 
Berlevåg Havn KF har de siste årene foretatt betydelige investeringer i fasiliteter for bunkerslevering i 
havneområdet. Tidligere var anlegget eid av Bunker Oil. De gjorde imidlertid et valg om at de ville 
avhende alle små og for de ulønnsomme anlegg. Deres anlegg ville heller ikke blitt godkjent etter 
2019 da det kom nye krav til tankanlegg. Berlevåg Havn KF inngikk derfor en avtale med Bunkeroil 
om overtagelse av anlegget og salg av bunkers/smørolje i Berlevåg slik at vi sikret at tilbudet var 
tilgjengelig for både lokale og tilreisende fiskere.  Berlevåg Havn KF har i dag 2 anlegg. 
 

 På dampskipskaia er det satt opp 3 tanker som hver er på 60 m3. Det leveres her bunkers i 
hovedsak til større kystfartøy. Totalkapasiteten er på 180 m3 MGO 

 I indre havn er det montert et anlegg i liggehavna. Her er det 1 delt tank som har kapasitet på 
totalt 60 m3. Det kan her leveres 2 kvaliteter bunkers. Vi har i dag 20m3 med 
blankdiesel/avgiftsfridiesel (10ppm) og 40 m3 med MGO (500ppm) 

 I tillegg har vi et lager med marineolje produkter. (Smørolje etc) 
 
Vi har hatt et årlig salg på ca 1.500 m3.  Dette varierer avhengig av fiskeri aktiviteten i havna.                
I kroner kan dette utgjøre 10-15 millioner i årlig omsetning. Nettoresultat vil normalt beløpe seg til ca 
5-700.000,00 pr år 
 
Vi har de siste årene sett at beholdningene av bunkers og smørolje direkte påvirker selskapets 
resultat da det i det kommunale regnskaps prinsippet ikke benyttes beholdninger.  
 
Vi vil derfor anbefale at Berlevåg Havn KF skiller ut virksomheten med omsetning av Bunkers i et eget 
selskap. Vi foreslår at følgende momenter tas med i stiftelsen: 
 

 Berlevåg Havn KF stifter selskapet BERLEVÅG BUNKERS AS 

 Selskapet eies 100 % av Berlevåg Havn KF 

 Berlevåg Bunkers AS innføres i mva registeret 

 Aksjekapital på Nok 30.000,00 

 Styret i Berlevåg Bunkers AS er identisk med styret i Berlevåg Havn KF 

 Daglig leder er Havnesjef i Berlevåg Havn KF 

 Berlevåg Havn KF eier bunkersanleggene og leier dette ut til Berlevåg Bunkers KF 

 Berlevåg Bunkers AS har ingen ansatte og leier nødvendige administrative tjenester hos 
Berlevåg Havn KF 

 Berlevåg Bunkers AS betaler Berlevåg Havn en sum tilsvarende selskapets resultat som leie 
av anlegg og tjenester 
  

Når det gjelder revisjon så har vi forespurt Komrev Nord om de evt kan ta på seg revisjonsoppdrag 
for et AS. Dersom de kan gjøre dette så vil vi også foreslå at de blir selskapets revisor. I motsatt fall vil 
vi vurdere andre revisjonsselskap. 
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26/19 Berlevåg Havn KF - Budsjettregulering, Investeringsbudsjett 
 
Arkivsak-dok. 19/00810-2 
Arkivkode.  153  
Saksbehandler Bjørn Tore Sjåstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Havnestyret 16.12.2019 1/19 

2 Kommunestyret 19.12.2019 26/19 

 
 
Havnestyret har behandlet saken i møte 16.12.2019 sak 1/19 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Berlevåg Havn KF vedtas i henhold til 
saksfremstillingen. 
 
Låneopptaket på kr 20 000 000 som ble vedtatt i opprinnelig budsjett tas ikke opp i 
2019. 
 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Berlevåg Havn KF vedtas i henhold til 
saksfremstillingen. 
 
Låneopptaket på kr 20 000 000 som ble vedtatt i opprinnelig budsjett tas ikke opp i 
2019. 
 
 
 
 
Vedlegg: Ingen 
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Saksframstilling: 
I følge kommuneloven kapittel 9, §9-15 om Budsjettstyring skal daglig leder i 
foretaket minst to ganger i året rapportere til foretaket styre om utvikling i inntekter og 
utgifter, sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Hvis utviklingen tilsier vesentlige 
avvik fra årsbudsjettet, skal daglig leder foreslå endringer i dette. Styret skal endre 
årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravene om realisme og balanse 
etter § 14-4. 
 
Berlevåg havn KF har hatt flere prosjekter i investeringsbudsjettet som medfører at 
det må tas opp til regulering. Det gjelder følgende prosjekter: 
 

 
 
Flerbruksbygg på tomta til «Blåbygget»: 
I opprinnelig budsjett for 2019 ble det i KST sak 51/18 vedtatt kun et 
investeringsbudsjett. I følge saksutredningen ønsket foretaket å fortsette utbyggingen 
av fasiliteter for fiskeflåten i Berlevåg. For 2019 var det planlagt oppstart av et 
flerbruksbygg på tomta til «Blåbygget». Det var også planer om bygging av rorbuer 
på arealet bak fast kai i liggehavna. Videre skulle det også vurderes utleie, eventuelt 
salg/utseksjonering av arealer til dette. Investeringsbudsjettet ble vedtatt til kr. 20 
mill., og det ble vedtatt et låneopptak til å finansiere prosjektet.   
 
Prosjektet er nå utsatt. Det vil si at låneopptaket på kr 20 mill. ikke vil bli gjort i 2019. 
Dersom prosjektet starter opp på et senere tidspunkt må det behandles på nytt i 
havnestyret og kommunestyret. 
Det er ved utgangen av oktober brukt kr 197 216 på dette prosjektet. Dette 
finansieres ved bruk av tidligere opptatte lån.  
Havnelager påkostning: 
Tidligere har det ikke vært utført noe særlig med vedlikehold av betydning på 
havnelageret. 2 etg har stått tom over lengre tid.  Det har vært dusj/WC som har vært 

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

budsjett 2019 2 1 2019

Havnelager påkotsning 3 000 000 3 000 000

Havneutbygging Fiskerikai/Vestre 2 500 000 2 500 000

Prosjekt nytt Bunkeranlegg 108 000 108 000

Prosjekt Utbygging Lerøy 5 300 000 5 300 000

Flerbruksbygg tomta "Blåbygget" 300 000 -19 700 000 20 000 000

Prosjekt Krabbemottak 2 500 000 -14 500 000 17 000 000

Prosjekt Molo Kongsfjord 200 000 200 000

Volkswagen Finans 36 000 36 000

13 944 000 -23 056 000 17 000 000 20 000 000

Bruk av nye lån -2 500 000 34 500 000 -17 000 000 -20 000 000

Bruk av tidligere lån -2 341 000 -2 341 000

UB inv fond -9 103 000 -9 103 000

Tilskudd/overføring

Overføring fra drift

Disposisjonsfond

-13 944 000 23 056 000 -17 000 000 -20 000 000
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tilrettelagt for sjåfører. Dette har vært kombinert med Berlevågs Havn fasiliteter. Det 
har også vært lekkasje fra taket. 
 
Havneterminalen er nå oppdatert med følgende: 

 Tekking av tak 

 Nye lys innvendig 

 Nye lys utvendig 

 Nytt WC/Dusj for trailersjåfører med egen inngang 

 Moderne kontorlokaler i 2 etg 

 Møterom i 2 etg 

 Nytt venterom 

 
Vi har nå flere rom som er egnet for utleie.  
 
 
Havneutbygging Fiskerikai/Vestre side: 
Her er det bygd fast kai. Innlagt landstrøm/lys. Moderne og gode kaier på totalt 277 
meter. 
 
 
Nytt bunkersanlegg:  
Vi har nå et moderne og godkjent bunkersanlegg. Anlegget har totalkapasitet på 240 
m3 og tilbyr diesel av 2 kvaliteter. Det er også lagt til rette for fylleplass på flytebrygge 
for de minste båtene. 
 
 
Utbygging Lerøy: 
Det er satt opp et moderne bygg for utleie til Lerøy. Det ble overskridelser i 
byggekostnad noe som i sin helhet skyldes endringer hos leietager. Det er inngått 
langtidsleiekontrakt med Lerøy. 
 
 
Krabbemottak: 
Kommunestyret vedtok i juni, sak 34/19, at Berlevåg Havn KF fikk fullmakt til å foreta 
et låneopptak på kr 17 000 000 til å bygge et krabbemottak/lokaler for egning av 
line/lager.  
 
Låneopptaket ble foretatt i oktober, men prosjektet er forsinket og budsjettet 
reguleres ned til  
kr 2 500 000.  
 
 
Molo Kongsfjord: 
I forbindelse med utbygging av fiskemottak i Kongsfjord har det kommet frem et 
behov for molo i Kongsfjord. Dette for å beskytte havna fra landvind. Vi jobber med 
muligheter finansiering av dette gjennom den nye regionen. 
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Lån Volkswagen Finans: 
Foretaket har et lån hos Volkswagen Finans som det gjenstår ca. 36 000 på. Det 
foreslås å bruke av ubundne investeringsfond til å betale ut lånet. Når avdraget 
finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond vil avdraget måtte betales 
ekstraordinært over investeringsregnskapet.  
 
 
 
Finansiering: 
Berlevåg Havn KF hadde per 31/12-18 kr 9 103 321,01 på ubundne investeringsfond. 
Dette var resten av tilskuddsmidlene foretaket fikk fra Kystverket til 
havneutbyggingen. Disse midlene brukes nå til å finansiere prosjektene.  
 
I tillegg har foretaket kr 7,7 mill. i ubrukte lånemidler fra 2018, og 17 mill. kr. fra årets 
låneopptak. Det foreslås å bruke kr 2 341 000 fra fjorårets låneopptak og kr. 2 500 
000 av årets låneopptak til å finansiere krabbemottaket.  
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27/19 Inndekning av tidligere års underskudd 
 
Arkivsak-dok. 19/00820-1 
Arkivkode.  212  
Saksbehandler Bjørn Tore Sjåstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Havnestyret 16.12.2019 3/19 

2 Kommunestyret 19.12.2019 27/19 

 
 
Havnestyret har behandlet saken i møte 16.12.2019 sak 3/19 
 
Møtebehandling 
Forslag fra Jørn Stensvold:  
Berlevåg Havn KF ber om at underskuddet for 2017 på kr 212 855 dekkes inn av 
Berlevåg kommune. 
 
Underskuddet ble ikke dekket inn i 2018 da drifta viste underskudd på 606 091 
Det har heller ikke latt seg gjøre å dekke inn i 2019, da regnskapet pr 05.12 viser 
underskudd. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Berlevåg Havn KF ber om at underskuddet for 2017 på kr 212 855 dekkes inn av 
Berlevåg kommune. 
 
Underskuddet ble ikke dekket inn i 2018 da drifta viste underskudd på 606 091 
Det har heller ikke latt seg gjøre å dekke inn i 2019, da regnskapet pr 05.12 viser 
underskudd. 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Berlevåg Havn KF ber om at underskuddet for 2017 på kr 212 855 dekkes inn av 
Berlevåg kommune. 
Underskuddet ble ikke dekket inn i 2018 da drifta viste underskudd på 606 091 
Det har heller ikke latt seg gjøre å dekke inn i 2019, da regnskapet pr 05.12 viser 
underskudd. 
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Vedlegg:  
Ingen 

 
 
Saksframstilling: 
 
Foretakets merforbruk skulle vært dekket inn over drift innen utgangen av 2019.  
Dette har ikke latt seg gjøre da selskapet har hatt merforbruk på drift i 2018 og hittil i 
2019.  
 
 
 
 
 
 


