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MØTEINNKALLING   
 

Seniorråd 
 
Dato: 17.12.2019 kl. 13:00  
Sted: Kommunestyresalen  
Arkivsak: 19/00839  
Arkivkode: 033   
 
Mulige forfall meldes snarest til 78 78 20 00, postmottak@berlevag.kommune.no 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/19 19/00833-1 Seniorråd - valg av leder og nestleder 2 

2/19 19/00407-5 Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 4 

    

 
 
Berlevåg, 17.12.2019 
 
 
 
 
Siv Efraimsen 
Møtesekretær 
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Saker til behandling 

1/19 Seniorråd - valg av leder og nestleder 
 
Arkivsak-dok. 19/00833-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Seniorråd 17.12.2019 1/19 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Ingen.  
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Saksframstilling: 
 
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret vedtok i møte 14/11-19 under sak 8/19 følgende sammensetning av 
seniorrådet for perioden 2019 – 2023: 
 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Ole Sigmund Johansen Sture Troli 

Hilde Mjelde Olsen Torunn Eriksen 

Vivian Nilsen Evy Leirbekk 

Bjørg Johansen Ingrid Norum 

Torleif Hammer Bjarne Johnsen 

 
Det ble ikke valg leder og nestleder.  
 
Etter kommuneloven § 7-1 tredje avsnitt kan valg av ledere og nestleder overlates til 
organet selv. 
 
Det velges leder og nestleder blant Seniorrådet faste medlemmer. 
 
 
Merknader: 
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2/19 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   

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.  
 
Så fremt reviderte takstvedtekter for eiendomsskatt i Berlevåg kommune vedtas av 
kommunestyret i dag skal vedtektene gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 
10. 
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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. 
 
 
 
 
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 %.  
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I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ 
benyttes for skatteåret 2020: 

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

bokstav a 

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2020 settes til 7 promille, jf. esktl. § 11 
første ledd. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for 
boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.  
 
Så fremt reviderte takstvedtekter for eiendomsskatt i Berlevåg kommune vedtas av 
kommunestyret i dag skal vedtektene gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 
10. 
 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jf. esktl. § 25. Første termin i mai og 
andre termin i november. 
 
Ved utskriving av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes, jf. esktl. § 
8 C-1. 
 
Ordførergodtgjørelsen settes til 90 % av stortingsrepresentantens lønn, jfr. KST 
vedtak 46/15. 
 
Godtgjørelse for varaordfører settes til 1/12 av ordførergodtgjørelsen og inkluderer 
tapt arbeidsfortjeneste ved funksjon som ordfører. 
 
Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. økonomisk oversikt drift (§ 5-6) 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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