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Saker til behandling 

1/20 SØKNAD OM HELIKOPTERTRANSPORT I FORBINDELSE MED 
NASJONAL OVERVÅKING AV FUGL 
 
Arkivsak-dok. 20/00015-4 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 21.01.2020 1/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Det gis med dette landingstillatelse på to turer pr periode med helikopter i periodene 
25. juni – 1. juli 2020 og 25. juni – 1. juli 2021 i henhold til takseringsrute på kartet. 
 
Dispensasjonen gis i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §6. 
 
Vedlegg:  
Kart med helikopterrute 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Regionleder for TOV-E har i brev av 6/1-20 søkt og landingstillatelse med helikopter i 
periodene 25. juni – 1. juli 2020 og 25. juni 2021 – 1. juli 2021 med to turer hver 
periode.  
 
De søker på vegne av: Miljødirektoratet, Norsk Institutt for Naturforskning og Norsk 
Ornitologisk Forening. 
 
Det er bestemt at bestandsutvikling av terrestrisk hekkende fugler er en av 18 hoved 
indikatorer for om vi har bærekraftig utvikling i Norge. Det er derfor startet opp et 
overvåkningsprosjekt på fugl (TOV-E), der data samles inn for en standardisert og 
representativ måte.  
 
Prosjektet er finansiert av Klima og Miljødepartementet og Miljødirektoratet, og 
gjennomføres av Norsk Institutt for Naturforskning, Norsk Ornitologisk Forening og 
Nord Universitet.  
 

Merknader: 
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2/20 Fornyelse av dispensasjon for barmarkskjøring- Marika 
Helminen 
 
Arkivsak-dok. 20/00017-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 21.01.2020 2/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Med hjemmel i nasjonalforskrift til lov om motorferdsel i utmark §§ 6 og 7, gir 
Berlevåg kommune herved tillatelse til kjøring på barmark. Tillatelse gis i medhold av 
kommunestyresak 37/91 til Marika Helminen for kjøring til hytte i Gulgofjorden, gnr. 
15, bnr. 10, fnr. 1.  
 
Vilkår:  
Kjøringen skal skje etter følgende trasè: Fra Stormyra til Gulgo. Kjøringen skal følge 
traktorvei over Reingjerdet, Julian slåtta og forbi Langvannet.  
 
Kjøringen skal følge de gamle sporene og tillatelsen skal fortrinnsvis benyttes når 
værforholdene gjør at det er vanskelig å benytte båt.  
 
Tidsrom:  
Dispensasjonen gjelder for 5 år.  
 
Antall turer:  
Det gis tillatelse til inntil 10 turer i året. Dispensasjonsseddelen skal påføres dato 
med penn eller annet som ikke kan viskes bort før kjøringen tar til og skal 
medbringes under kjøringen. 
  
Dispensasjonen trer i kraft 1. juli hvert år.  
 
Det forutsettes at det tas tilbørlig hensyn til naturen i området og det vises særlig 
varsomhet ved nedbør. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Marika Helminen har i brev av 6/1-20 søkt om fornyelse av dispensasjon for barmark 
kjøring til hytte i Gulgofjorden, gnr. 15, bnr. 10, fnr. 1. 
 

Merknader: 
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3/20 Søknad om fornyelse av dispensasjon for kjøring på barmark - 
Marjukka Oinas 
 
Arkivsak-dok. 20/00033-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 21.01.2020 3/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

Med hjemmel i nasjonalforskrift til lov om motorferdsel i utmark §§ 6 og 7, gir 
Berlevåg kommune herved tillatelse til kjøring på barmark. Tillatelse gis i medhold av 
kommunestyresak 37/91 til Marjukka Oinas for kjøring til hytte i Gulgofjorden, gnr. 14, 
bnr. 11.  
 
Vilkår:  
Kjøringen skal skje etter følgende trasé: Fra Stormyra til Gulgo. Kjøringen skal følge 
traktorvei over Reingjerdet, Julian slåtta og forbi Langvannet.  
 
Kjøringen skal følge de gamle sporene og tillatelsen skal fortrinnsvis benyttes når 
værforholdene gjør at det er vanskelig å benytte båt.  
 
Tidsrom:  
Dispensasjonen gjelder for 5 år.  
 
Antall turer:  
Det gis tillatelse til inntil 10 turer i året. Dispensasjonsseddelen skal påføres dato 
med penn eller annet som ikke kan viskes bort før kjøringen tar til og skal 
medbringes under kjøringen.  
 
Dispensasjonen trer i kraft 1. juli hvert år.  
Det forutsettes at det tas tilbørlig hensyn til naturen i området og det vises særlig 
varsomhet ved nedbør. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Marjukka Oinas har i brev av 10/1-20 søkt om fornyelse av dispensasjon fra 
motorferdselloven for kjøring på barmark til deres hytte i Gulgofjorden. 
 

Merknader: 
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4/20 Søknad om fornyelse av dispensasjon for kjøring på barmark - 
Bjørn Pedersen 
 
Arkivsak-dok. 20/00034-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 21.01.2020 4/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Med hjemmel i nasjonalforskrift til lov om motorferdsel i utmark §§ 6 og 7, gir 
Berlevåg kommune herved tillatelse til kjøring på barmark. Tillatelse gis i medhold av 
kommunestyresak 37/91 til Bjørn Pedersen for kjøring til hytte i Gulgofjorden, gnr. 14, 
bnr. 11.  
 
Vilkår:  
Kjøringen skal skje etter følgende trasé: Fra Stormyra til Gulgo. Kjøringen skal følge 
traktorvei over Reingjerdet, Julian slåtta og forbi Langvannet.  
 
Kjøringen skal følge de gamle sporene og tillatelsen skal fortrinnsvis benyttes når 
værforholdene gjør at det er vanskelig å benytte båt.  
 
Tidsrom:  
Dispensasjonen gjelder for 5 år.  
 
Antall turer:  
Det gis tillatelse til inntil 10 turer i året. Dispensasjonsseddelen skal påføres dato 
med penn eller annet som ikke kan viskes bort før kjøringen tar til og skal 
medbringes under kjøringen.  
 
Dispensasjonen trer i kraft 1. juli hvert år.  
Det forutsettes at det tas tilbørlig hensyn til naturen i området og det vises særlig 
varsomhet ved nedbør. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Bjørn Pedersen har i brev av 10/1-20 søkt om fornyelse av dispensasjon fra 
motorferdselloven for kjøring på barmark til deres hytte i Gulgofjorden. 
 
 

Merknader: 
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5/20 Søknad om fornyelse av dispensasjon for kjøring på barmark - 
Eirik Pedersen 
 
Arkivsak-dok. 20/00035-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 21.01.2020 5/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Med hjemmel i nasjonalforskrift til lov om motorferdsel i utmark §§ 6 og 7, gir 
Berlevåg kommune herved tillatelse til kjøring på barmark. Tillatelse gis i medhold av 
kommunestyresak 37/91 til Eirik Pedersen for kjøring til hytte i Gulgofjorden, gnr. 14, 
bnr. 11.  
 
Vilkår:  
Kjøringen skal skje etter følgende trasé: Fra Stormyra til Gulgo. Kjøringen skal følge 
traktorvei over Reingjerdet, Julian slåtta og forbi Langvannet.  
 
Kjøringen skal følge de gamle sporene og tillatelsen skal fortrinnsvis benyttes når 
værforholdene gjør at det er vanskelig å benytte båt.  
 
Tidsrom:  
Dispensasjonen gjelder for 5 år.  
 
Antall turer:  
Det gis tillatelse til inntil 10 turer i året. Dispensasjonsseddelen skal påføres dato 
med penn eller annet som ikke kan viskes bort før kjøringen tar til og skal 
medbringes under kjøringen.  
 
Dispensasjonen trer i kraft 1. juli hvert år.  
Det forutsettes at det tas tilbørlig hensyn til naturen i området og det vises særlig 
varsomhet ved nedbør. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen.  
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Eirik Pedersen har i brev av 10/1-20 søkt om fornyelse av dispensasjon fra 
motorferdselloven for kjøring på barmark til deres hytte i Gulgofjorden. 
 
 

Merknader: 
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6/20 Søknad på utvidet skjenketid - Neptun Evensen 
 
Arkivsak-dok. 19/00832-3 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 21.01.2020 6/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Søknaden avslås i h.h.t. Alkoholpolitisk handlingsplan pkt. 4.2. 
 
Neptun Evensen henvises til å søke om utvidet skjenkebevilling for enkelt 
anledninger. 
 
Vedlegg:  
Ingen.  
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Saksframstilling: 
Neptun Evensen har skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fram til 30.06.20 og må 
søke om fornyelse av skjenkebevilling fra 01.07.20. 
 
Alle som har fast salgs- og skjenkebevillinger må søke om fornyelse hvert 4. år, jf. 
alkoholloven § 1-6. Søknaden må behandles politisk innen 01.07.20.  
 
Alkoholloven §1-6, 1. ledd - Bevillingsperioden: 
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av 
gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 
 
 
Neptun Evensen har følgende skjenketider: 
 

Søndag – torsdag 1000 - 0100 Øl og vin 

Søndag – torsdag 1300 – 0100 Brennevin 

Fredag – lørdag 1000 – 0200 Øl og vin 

Fredag – lørdag 1300 – 0200 Brennevin 

 
Kommunestyret vedtok i mai 2019 Alkoholpolitisk handlingsplan. 
 
Alkoholpolitisk handlingsplan pkt. 4.2 sier følgende: 
 
«Innenfor lovens maksimaltider kan kommunestyret innskrenke eller utvide tiden for 
skjenking, enten generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested. 
 
Lovens maksimaltid for skjenking innebærer at det er forbudt med skjenking av 
brennevin fra kl. 03:00 til 13:00 og øl og vin fra kl. 03:00 til kl 06:00. 
 
Skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 er tillatt mellom kl 08:00 og 01:00 
mandag – torsdager og søndager og kl. 08:00 og 02:00 fredager og lørdager.  
Skjenking av alkohol i gruppe 3 er tillatt mandag – torsdag og søndager fra kl. 13:00 
– 01:00 og fredag og lørdag fra kl. 13:00 – 02:00. 
 
Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning, men ikke utover lovens 
maksimalgrense.» 
 
Rådmannen har delegert myndighet til å godkjenne utvidet skjenketid for enkelt 
anledning.  
 
 

Bakgrunn: 
Neptun Evensen har i brev av 02.12.19 søkt om utvidet skjenketid for øl og vin til kl. 
0300 for perioden 02.12.19 – 01.09.20. 
 

Merknader: 
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7/20 Opptak av startlån 2020 
 
Arkivsak-dok. 19/00859-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 21.01.2020 7/20 

2 Kommunestyret   

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Berlevåg kommune søker husbanken om inntil 1 000 000,- i startlån til videre 
utlån.  
2. Låneopptaket settes til en løpetid på 15 år.  

3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket.  
 
 
Vedlegg:  
Ingen.  
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Det står igjen kr 569 000,- fra tidligere låneopptak fra Husbanken.  
 
Hittil i 2020 har vi mottatt 1 søknad fra unge søkere, noe vi ser på som svært positivt.  
 
Etter endring i krav til utlån hos bankene kan ikke startlån og lån i bank kombineres 
med mindre søker har egenkapital. Og der søker har egenkapital trenger de som 
regle ikke søke startlån, da vil de få finansiering i bank. Dette resulterer i at de som 
søker startlån må ha 100 % finansiering fra kommunene. 
 
Berlevåg kommune har pr dagsdato 39 låntakere. 
 

Merknader: 
Rådmannen ser positivt på at en etablerer seg i egne boliger i kommunen og foreslår 
at det søkes om inntil kr 1 000 000,- i startlån for 2020. 
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8/20 Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for 
folkevalgte - Berlevåg kommune 
 
Arkivsak-dok. 19/00842-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 21.01.2020 8/20 

2 Kommunestyret   

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til Forskrift om rettigheter og velferdsgoder for folkevalgte i Berlevåg 
kommune legges ut på høring. 
 
Høringsfrist settes til 10. mai 2020.  
 
Vedlegg:  
Forslag til Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte i 
Berlevåg kommune 
Lovdata kap. 8 – Rettigheter og plikter for folkevalgte 
Utdrag av - Forvaltningsloven § 37 og § 38 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Den nye kommuneloven slår fast at kommunestyret skal gi forskrift om folkevalgtes 
rett til dekning av utgifter og økonomiske tap, jf. kommunelovens § 8-3, 
arbeidsgodtgjøring § 8-4, ettergodtgjøring § 8-6 og permisjoner § 8-10. 
 
Kommunestyrene har også tidligere hatt fastsatte regler om dekning av utgifter og 
økonomisk tap og arbeidsgodtgjøring. Det som er nytt, er at reglene skal gis som 
forskrift. Det betyr at kravene til forskrifter i forvaltningsloven skal være oppfylt, jf. §§ 
37 – 38.  
 
Forvaltningsloven stiller blant annet krav til hvordan forskrifter skal utformes, at de 
skal høres og at det gjelder særlige krav til kunngjøring for at kommunene skal kunne 
påberope seg reglene. De folkevalgtes økonomiske rettigheter kan ikke lenger 
reguleres i reglementer som har en litt løsere ramme når det gjelder saksbehandling 
og utforming. Det er også nytt at kommunestyret selv skal gi forskrifter om 
ettergodtgjøring og permisjoner.  
 
Høringsfrist skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. 
 
 
 

Merknader: 
I forslaget til Forskrifter om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte i 
Berlevåg kommune har vi tatt utgangspunkt i hjelpedokument som er utarbeidet av 
lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.  
 
 
 

Vedlegg til sak 

 

 

 
 


