
 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Kommunestyret 
 
Dato: 28.05.2020 kl. 18:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 19/00664 
  
Tilstede:  Rolf Laupstad, Frank-Tore Nygård, Jarmo Finnestrand, Geir 

Kristiansen, Svein Johan Kalvik, Egil Frantzen, Ingrid Hafstad 
Mikalsen, Anne Arntzen Johnsen, Jan Einar Straumsnes, 
Kenneth Hammari, Merete Ann Jensen, Elisabeth Bakke Rørslett 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Johanne Johnsen  

  
Forfall:  Gina Mari Hammer Johnsen 
  
Andre: Jørgen Holten Jørgensen, Vibeke Richardsen, Roy-Arne 

Andersen, Siv Efraimsen 
  
Representant Frank-Tore Nygård har stilt spørsmål ang. renovering av taket på 
helsesenteret. Spørsmålene ble svart ut at ordføreren. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

34/20 20/00287-4 IKA Finnmark IKS - Ny selskapsavtale 3 

35/20 20/00344-2 Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS 4 

36/20 20/00371-1 Videreføring av dagaktivitetstilbud 5 

37/20 20/00296-2 Forslag til kommunalt tiltak for eiendomsskatten 6 

38/20 20/00389-1 
Kommunal bistand til næringslivet som følge av 
koronatiltak 

7 

39/20 20/00305-2 Valg av havnestyre 8 
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Berlevåg, 28.05.2020 
 
 
 
Rolf Laupstad  Geir Kristiansen  Frank-Tore Nygård 
 
 
  



 

 3  

Saker til behandling 

34/20 IKA Finnmark IKS - Ny selskapsavtale 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 28.05.2020 34/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Fylkesting/kommunestyret/bystyret vedtar endringer av selskapsavtalen for IKA 
Finnmark IKS slik det fremgår av behandlingen i selskapets representantskap.  
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak  
Fylkesting/kommunestyret/bystyret vedtar endringer av selskapsavtalen for IKA 
Finnmark IKS slik det fremgår av behandlingen i selskapets representantskap.  
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35/20 Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 28.05.2020 35/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak  
Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS godkjennes. 
 
 
 
  



 

 5  

 

36/20 Videreføring av dagaktivitetstilbud 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet   

2 Kommunestyret 28.05.2020 36/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Dagaktivitetstilbudet videreføres fra 1.september og ut året 2020 i 50% stilling. 
Inndekning 50% stilling og 100% stilling fra januar til og med august 2020 søkes 
inndekt i budsjettreguleringen. 
 
 
 
Møtebehandling 
Forslag fra SV: 
Saken utsettes til juni-møtet og vurderes samlet under budsjettreguleringssak.  
 
Høyre stilte spørsmål til administrasjonen: 

- Hvorfor har ikke tilbudet blitt opprettet tidligere når det har vært tilgjengelige 
midler siden 2012 

- Bruker vi velferdsteknologi for å utforme dagaktivitetstilbudet 
- Våren 2019 ble det varslet av regjeringen at de øremerkede midlene ville bli 

innlemmet i rammetilskuddet til kommunen. Hvorfor ble ikke det tatt med i 
budsjettet for 2020 

- Hvis summen som søkes inndekt blir innvilget, vil det da gå utover andre 
tjenester 

 
Spørsmålene vil bli besvart i kommunestyremøte 18. juni 2020.  
 
Votering 
Forslag fra SV - Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak  
Saken utsettes til juni-møtet og vurderes samlet under budsjettreguleringssak.  
 
 
 
 
  



 

 6  

 

37/20 Forslag til kommunalt tiltak for eiendomsskatten 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 07.05.2020 29/20 

2 Kommunestyret 28.05.2020 37/20 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 07.05.2020 sak 29/20 
 
Møtebehandling 
Forslag fra SV: 
8 a) Et omsetningsfall på over 50 % sammenlignet med tilsvarende periode forrige 
år. 
9 a) Et omsetningsfall på over 70 % sammenlignet med tilsvarende periode forrige 
år. 
 
Votering 
Vedtatt med 7 stemmer (AP og uavhengig) mot 6 stemmer (SV og Høyre). 
 
Vedtak  
Som et tiltak under koronakrisen åpnes det for å gi betalingsutsettelse av 
eiendomsskatten. Betalingsutsettelse gis etter søknad fra skattyter. 
 
 
 
Møtebehandling 
Forslag fra SV: 
Som et tiltak under koronakrisen åpnes det for at det gis betalingsutsettelse etter 
eiendomsskatteloven §25 evt lemping/ettergivelse etter §28 med bakgrunn i vedlagte 
retningslinjer. Betalingsutsettelse/lemping/ettergivelse gis etter søknad fra skatteyter. 
 
Votering 
Forslag fra SV – Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak  
Som et tiltak under koronakrisen åpnes det for at det gis betalingsutsettelse etter 
eiendomsskatteloven §25 evt lemping/ettergivelse etter §28 med bakgrunn i vedlagte 
retningslinjer. Betalingsutsettelse/lemping/ettergivelse gis etter søknad fra skatteyter. 
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38/20 Kommunal bistand til næringslivet som følge av koronatiltak 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 28.05.2020 38/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Berlevåg kommune setter av kr 200 000,- på fond som formannskapet disponerer for 
å avhjelpe næringslivet i Berlevåg under Koronakrisen. 
 
Tilskuddet tildeles bedrifter etter søknad – Grunnlag kompensasjonsordning for 
næringslivet i Berlevåg kommune. 
 
Pengene dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 
 
 
 
Møtebehandling 
Tilleggsforslag fra AP: 
Første søknadsfrist settes til 15. juni 2020 og endelig frist 15. august 2020. 
 
Votering 
Innstilling med tilleggsforslag fra AP – Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Berlevåg kommune setter av kr 200 000,- på fond som formannskapet disponerer for 
å avhjelpe næringslivet i Berlevåg under Koronakrisen. 
 
Tilskuddet tildeles bedrifter etter søknad – Grunnlag kompensasjonsordning for 
næringslivet i Berlevåg kommune. 
 
Pengene dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 
 
Første søknadsfrist settes til 15. juni 2020 og endelig frist 15. august 2020. 
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39/20 Valg av havnestyre 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 07.05.2020 33/20 

2 Kommunestyret 28.05.2020 39/20 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 07.05.2020 sak 33/20 
 
Møtebehandling 
Forslag fra Berlevåg Arbeiderparti: 
Saken utsettes. 
 
Protokolltilførsel: 
SV tar avstand fra retningen AP har peilet ut i Havna. Igjennom arbeidet med nye 
vedtekter for havna viser AP klart at de har mistillit til de andre politiske partiene og 
ikke ønsker bred deltakelse. Vi misliker prosessene AP kjører for å få makta. SV 
mener at det eneste ansvarlige vi kan gjøre for å understreke alvoret i saken er å 
trekke alle våre styrerepresentanter fra havnestyret.  
 
Berlevåg SV 
 
 
Votering 
Forslag fra Berlevåg Arbeiderparti vedtatt med 10 stemmer (AP, uavhengig, SV) mot 
3 stemmer (Høyre). 
 
Vedtak  
Saken utsettes. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Forslag fra AP: 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Willy Andreassen, leder Kenneth Hammari 

Arne Dag Pedersen, nestleder Mikael Sivertsen 

Elisabeth Bakke Rørslett Jonna Frantzen 

Merete Ann Jensen June Løkka Hansen 

 
Protokolltilførsel fra SV: 
SV tar avstand fra retningen AP har peilet ut i havna. Vi er uenige i at den politiske 
strategien i havna ikke skal ta hensyn til økonomien i prosjektene. 
AP har gjennom sine omkamper vist klart at de har mistillit til de andre politiske 
partiene og ikke ønsker bred deltakelse. For å understreke alvoret i saken ønsker 
ikke SV stille med kandidater til havnestyret. 
IF forrige kommunestyremøte ble det protestert at medlemmene ikke kunne trekke 
seg. I etterkant har rådmannen fått bekreftet vårt syn fra rådmannen i Tana. 
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Ansvaret til styremedlemmer i et KF er annerledes enn andre politiske verv. Styret i 
et KF har et ledelsesansvar for virksomheten, med tilsynsplikt overfor daglig leder og 
virksomheten for øvrig. Både hensynet til det ansvaret de enkelte styremedlemmene 
kan komme i, og viktigheten av å ha et engasjert og funksjonelt styre tilser at det 
enkelte styremedlem bør få en mulighet til å trekke seg fra styrearbeidet om 
vedkommende skulle følge det er riktig.  
Ansvaret for valgene som tas og situasjonen i virksomheten er årsaken til at våre 
tidligere styrerepresentanter ikke ønsker gjenvalg. Og det samme årsak til at vi ikke 
har nye representanter til styret.  
Berlevåg kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi ber AP om å  opptre 
økonomisk ansvarlig fremover  
 
Protokolltilførsel fra Høyre: 
Ved nytt valg i havnestyret, trekker jeg meg som styremedlem. Jeg begrunner denne 
fratredelsen fra havnestyret med leserinnlegg fra daglig leder hvor han har mistillit til 
meg samt at en styremedlem i Berlevåg Arbeiderparti sa tydelig ifra om at han hadde 
mistillit til meg som styremedlem i Berlevåg havnestyret. Ingrid Mikalsen 
 
Hei jeg vil trekke meg fra mitt verv i havnestyret som nestleder i forbindelse med valg 
av nytt styre. Begrunnelsen for denne avgjørelsen er at Berlevåg havn KF er en 
synkende skute økonomisk og styret leder i samarbeid med daglig leder tillater dette. 
Som skipper selv er dette ikke noe jeg kan forsvare ovenfor Berlevågs befolkning og 
kommende generasjon. Og i leserinnlegg har daglig leder kommet med mistillit 
overfor meg og styret, samt AP sin ansettelses representant viser mistillit over for 
høyre sine representanter i styret. Lykke til med valget. Joakim Jakobsen. 
 
Votering 
Forslag fra AP vedtatt med 7 stemmer mot 6 blanke.  
 
Vedtak  

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Willy Andreassen, leder Kenneth Hammari 

Arne Dag Pedersen, nestleder Mikael Sivertsen 

Elisabeth Bakke Pedersen Jonna Frantzen 

Merete Ann Jensen June Løkka Hansen 

 
 
 
 
 


