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Saker til behandling 

40/20 Valg av skjønnmedlemmer 2021 - 2024 
 
Arkivsak-dok. 19/00868-4 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 09.06.2020 49/20 

2 Kommunestyret 18.06.2020 40/20 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.06.2020 sak 49/20 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Saken legges fram uten innstilling til kommunestyret. 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. 
Kommunestyrene skal derfor velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 
2021 til og med 31. desember 2024. Valgene av meddommere til tingrettene, 
lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdig innen 1. juli 2020.  
 
Antall skjønnsmenn i Øst-Finnmark fordeles slik: 

• Vadsø 10 

• Sør-Varanger 17 

• Vardø 4 

• Båtsfjord 3 

• Berlevåg 1 

• Gamvik 1 

• Lebesby 2 
 
Valg av skjønnsmedlemmer fremgår av skjønnsprosessloven § 14.  
 
«§ 14.  
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av 
fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen 
foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 
1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert 
domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til 
hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet. 
Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og 
at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres 
ved skjønn. Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre 
aldersgrense, §§ 71 til 74 og § 79 gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til 
fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven § 90 første ledd annet punktum. 
 
Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende 
oppgave over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og 
jordskifterettene i fylket og til vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal inneholde 
fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidsted og privat, stilling 
og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i.» 
 

Merknader: 
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41/20 Valg av meddommere til HåIogaland lagmannsrett for 
perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024 
 
Arkivsak-dok. 20/00104-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 09.06.2020 50/20 

2 Kommunestyret 18.06.2020 41/20 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.06.2020 sak 50/20 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Saken legges fram uten innstilling til kommunestyret. 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
Berlevåg kommune skal velge 2 meddommere til Hålogaland lagmannsrett for 
perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024, hvorav en kvinne og en mann. Det 
velges ikke varamedlemmer. 
 
Lagmannsretten understreker viktigheten av «utvalgene av meddommere skal ha en 
allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av 
befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmenheten til å foreslå kandidater til 
valget», jf. domstolloven § 67. 
 
For de valg som vedrører langmannsrettet, vises det til domstolloven §§ 70, 71 og 
72. Det pekes spesielt på reglene om hvem som er valgbare og hvem som er 
utelukket fra valg, samt på hvem som kan kreve seg fritatt fra valg. Det er nødvendig 
at valgene forberedes slik at både utelukkelsesgrunner og fritaksgrunner klarlegges 
før valget. Mulige feil med hensyn til utelukkelsesgrunner kan berøre avsagte 
dommer gyldighet. Det vises til bestemmelsene i domstolloven § 71, om utelukkelse 
på grunn av yrke/stilling og til § 72 om utelukkelse på grunn av vandel. Kommunen 
skal kontrollere at ingen veles i strid med disse bestemmelsene. Det må foretas en 
individuell vurdering av den enkelte kandidat, og påses at det velges personer som 
er skikket til vervet. Kommunen har plikt til å foreta vandelskontroll i henhold til 
kravene i § 72. 
 
Erfaring viser at det ved tidligere valg i en del kommuner er valgt personer som ved 
innkalling til tjenestegjøring oppgir at de ikke kan utfører verver, blant annet på grunn 
av sitt arbeid eller andre varige forhold som ikke er gyldig forfallsgrunn, jf. 
domstolloven § 90. Slike representanter må henvises til å søke fritak hos det 
kommunestyret som har valgt dem. Det vil medføre en betydelig lettelse for alle 
berørte om slike forhold klarlegges før valgene, sammen med de øvrige 
fritaksgrunnene, slik at man har rimelig trygghet for at de som blir valgt, er motivert 
for vervet og kan gjøre tjeneste. 
 
Ektefeller, samboere eller nære slektninger kan alle være medlemmer av samme 
meddommerutvalg. Etter de alminnelige habilitetsregler er de utelukket fra å kunne 
gjøre tjeneste i samme sak, jf. domstolloven § 32, men dette tilligger det domstolen å 
forhindre. Også på dette punkt har de forekommet misforståelser på kommunalt hold. 
Det presiseres derfor at nære påførende/slektninger kan velges som meddommere.  
 
Lagmannsretten understreker nødvendigheten av at det blir valgt meddommere som 
har tilstrekkelig norskkunnskaper, som kan bruke digitale verktøy og som for øvrig er 
personlig egnet til oppgaven. 
 
Domstolloven: 
 
§ 32.Ektefeller, foreldre og barn, søsken eller noen, som er i like så nært svogerskap, 
må ikke samtidig sitte i retten som dommere eller som rettsvitner. 
 
§ 67.Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best 
mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre 
allmennheten til å foreslå kandidater til valget. 
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§ 70.Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være 
personlig egnet til oppgaven. 
I tillegg må vedkommende 
 
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 

konkurskarantene, 
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i 

folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 
 
§ 71.Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 
1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske 

rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer 

som er tildelt begrenset politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen 

og dens styre, 
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner 

med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn 
som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 

 
§ 72.Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 

62 til 65, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved 

valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er 

mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 
10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold 
som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved 
valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 

 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig 
av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff 
vurderes hver del for seg etter første ledd. 
 
§ 90.Den som har gyldig fravær, plikter ikke å gjøre tjeneste som meddommer eller 
rettsvitne. Det samme gjelder den som har gjort tjeneste som meddommer i 15 dager 
eller mer i løpet av samme år som saken skal behandles, eller som har gjort 
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tilsvarende tjeneste i 60 dager eller mer i valgperioden. Den som mener å ha gyldig 
fravær eller rett til fritak etter denne bestemmelsen, skal straks gi domstolen melding 
om dette og om begrunnelsen. 
 
Gyldig fravær foreligger hvis sykdom eller andre hindringer gjør det umulig eller 
uforholdsmessig byrdefullt å møte. Offentlige verv, unntatt militærtjeneste og tjeneste 
for høyere rett, skal vanligvis ikke regnes som gyldig fravær for meddommere. 
 
Dersom det ved trekningen er på det rene at det foreligger forhold som nevnt i første 
ledd, foretas ny trekning. Ellers gjelder § 92. 
 
Beslutning om det foreligger gyldig fravær tas av en dommer, eller av en 
tjenestemann ved domstolen etter retningslinjer gitt av domstollederen. 
 
Avgjørelse av spørsmål om gyldig fravær som er tatt av en tjenestemann, kan kreves 
forelagt for en dommer. Dommerens avgjørelse kan bringes inn for overordnet 
domstol. 
 
 
 

Bakgrunn: 
Brev av 6/2-20 fra Hålogaland Lagmannsrett – Valg av meddommere til Hålogaland 
lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024.  
 
Kommunene skal innen 1. juli 2020 ha gjennomført valg av medlemmer til det nye 
utvalgene for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024. 
 
 
 

Merknader: 
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42/20 Valg av meddommere for Øst-Finnmark tingrett for perioden 
2021 - 2024 
 
Arkivsak-dok. 20/00366-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 09.06.2020 51/20 

2 Kommunestyret 18.06.2020 42/20 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.06.2020 sak 51/20 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Saken legges fram uten innstilling 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
I medhold av domstolloven § 65 settes antallet meddommere for domssognet: 
Utvalg kvinner:  175 
Utvalg menn:  175 
 
Kommunene skal velge til hvert av de to utvalgene: 
 
Berlevåg    6 
Lebesby    6 
Gamvik     6 
Båtsfjord   8 
Vardø   17 
Vadsø   89 
Sør-Varanger 43 
 
Berlevåg skal velge 6 kvinner og 6 menn. 
 
I domstolloven § 67 fremgår det at utvalg av meddommere skal ha en allsidig 
sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Det 
kan spesielt være grunn til å peke på at alderssammensetningen i utvalgene ofte er 
skjev, i det utvalgene ofte har en underrepresentasjon av yngre meddommere. 
Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget. 
 
Kravene til meddommere fremgår av § 70. De som er utelukket fremgår av § 71 og 
72. Fritaksgrunner fremgår av § 74.  
 
Nye medlemmer til utvalgene skal velges innen 01.07.20. Det vises til valg og 
funksjonstid i § 66. 
 
§ 65. I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, ett 
for kvinner og ett for menn. 
Domstollederen fastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at det kan forventes at 
hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker per år. Deretter fordeler domstollederen 
utvalgsmedlemmene mellom domssognets kommuner etter folketallet. Hver 
kommune skal likevel ha minst ett medlem i hvert utvalg. Senest 1. mars det året 
valget foretas, jf. § 66, underretter domstollederen kommunene om fordelingen. 
 
§ 66.Medlemmene til utvalgene av meddommere velges av kommunestyret selv 
hvert fjerde år. Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, og 
gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. 
Er en kommune delt mellom flere domssogn, velges medlemmer til utvalgene 
særskilt for hver del av kommunen blant dem som er bosatt i vedkommende del. 
Bestemmelsene i §§ 64 og 65, begges annet ledd, og § 76 får i slike tilfeller 
tilsvarende anvendelse for så vidt angår de enkelte deler av kommunen. Sletting 
etter § 76 skal også foretas når noen som er innført i fortegnelsene, ikke er valgbar 
etter dette ledd første punktum. 
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Skal deling gjennomføres i løpet av en valgperiode, skal det for den tiden som 
gjenstår av perioden, foretas særskilte valg som nevnt i annet ledd første punktum. 
Valget foregår da etter nærmere regler som fastsettes av Domstoladministrasjonen. 
Fra delingen opphører funksjonstiden for dem som tidligere var valgt fra kommunen. 
 
§ 67.Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best 
mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre 
allmennheten til å foreslå kandidater til valget. 
 
§ 70.Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være 
personlig egnet til oppgaven. 
 
I tillegg må vedkommende: 
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 

konkurskarantene, 
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i 

folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 
 
§ 71.Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 
1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske 

rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer 

som er tildelt begrenset politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen 

og dens styre, 
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner 

med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn 
som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 

 
§ 72.Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 

62 til 65, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved 

valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er 

mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 
10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 
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6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold 
som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved 
valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, 
avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget 
fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd. 

 
§ 74.En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige 
grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av 
lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere. 
Avgjørelse om fritak treffes av kommunen. 
 

Merknader: 
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43/20 Forskrift om hundehold i Berlevåg kommune 
 
Arkivsak-dok. 20/00127-3 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 09.06.2020 44/20 

2 Kommunestyret 18.06.2020 43/20 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.06.2020 sak 44/20 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Forskrift om hundehold i Berlevåg kommune vedtas.  
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forskrift om hundehold i Berlevåg kommune vedtas.  
 
Vedlegg:  
Forskrift om hundehold i Berlevåg kommune.  
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Formannskapet vedtok i møte 17/3-20 følgende vedtak: 
 
«Forslag til forskrift om hundehold i Berlevåg kommune legges ut på høring. 
 
Høringsfrist settes til 1. juni 2020». 
 
Ved høringsfristen utløp er det ikke mottatt noen høringsuttalelser. 
 
Forvaltningsloven stiller 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.   
 

Merknader: 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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44/20 Delegeringsreglement - Berlevåg kommune 
 
Arkivsak-dok. 20/00427-1 
Arkivkode.  044  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 09.06.2020 46/20 

2 Kommunestyret 18.06.2020 44/20 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.06.2020 sak 46/20 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Forslag til Delegeringsreglement for Berlevåg kommune vedtas.  
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til Delegeringsreglement for Berlevåg kommune vedtas.  
 
Vedlegg:  
Delegeringsreglement 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Høsten 2019 trådte den nye kommuneloven i kraft som medfører at vi må gjøre 
endringer delegeringsreglementet.  
 
I henhold til kommuneloven § 5-3 kan kommunestyret delegere myndighet til å treffe 
vedtak til andre folkevalgte organer, ordfører eller rådmann innenfor rammene av 
kommuneloven eller annen lov.  
 
Det vedlagte forslaget på delegeringsreglement er bygget på den nye kommuneloven 
som trådte i kraft ved konstituerende kommunestyremøte 10/10-19. 
 
 
 
 

Merknader: 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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45/20 Forslag forskrifter i kommunene og fylkeskommunene - 
Høring 
 
Arkivsak-dok. 19/00842-7 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 18.06.2020 45/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslag til Forskrift om rettigheter og velferdsgoder for folkevalgte i Berlevåg 
kommune legges ut på høring.  
 
Høringsfrist settes til 10. august 2020 
 
Vedlegg:  
Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte. 
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Saksframstilling: 
Kommunestyret behandlet i møte 6/2-20 under sak 4/20 - Forskrift om rettigheter til 
godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte og fattet følgende vedtak:  
 
«Forslag til Forskrift om rettigheter og velferdsgoder for folkevalgte i Berlevåg 
kommune legges ut på høring.  
 
Høringsfrist settes til 10. mai. 2020.» 
 
Da det har blitt lagt ut feil forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for 
folkevalgte til høring, legges forslag ut på nytt til høring. Høringsfrist settes til 10. 
august 2020. 
 
 

Bakgrunn: 
Kommuneloven slår fast at kommunestyret skal gi forskrift om folkevalgtes rett til 
dekning av utgifter og økonomiske tap, jf. Kommuneloven § 8-3, arbeidsgodtgjøring § 
8-4, ettergodtgjøring § 8-6 og permisjoner § 8-10. 
Forvaltningsloven stiller krav til hvordan forskrifter skal utformes, de skal høres og 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. 
 
Kommuneloven 
§ 8-3.Dekning av utgifter og økonomisk tap 
Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, 
kostog overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet. Kommunestyret 
eller fylkestinget gir selv forskrift om slik godtgjøring. 
 
Den som blir påført utgifter som følge av et kommunalt eller fylkeskommunalt 
tillitsverv, har krav på å få dekket utgiftene opp til et visst beløp per dag. 
Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift om dekning av slike utgifter. 
 
Den som taper inntekt fordi han eller hun har et kommunalt eller fylkeskommunalt 
tillitsverv, har krav på erstatning opp til et visst beløp per dag. Kommunestyret eller 
fylkestinget gir selv forskrift om slik erstatning. Det skal fastsettes ulike satser for 
dokumenterte og ikke-dokumenterte tap. 
 
§ 8-4.Arbeidsgodtgjøring 
Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring 
for sitt arbeid. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift for slik godtgjøring. 
 
§ 8-6.Ettergodtgjøring 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om 
ettergodtgjøring når de fratrer vervet. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv gi 
forskrift om lengden slik ettergodtgjøring kan ha, men ikke utover alminnelig 
oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. 
Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det 
samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. 
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Pensjonsinntekter etter folketrygdloven kapittel 19 og kapittel 20 skal ikke anses som 
inntekt etter andre ledd. 
§ 8-10.Permisjoner 
Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi forskrift om permisjon for folkevalgte som 
har vervet som sin hovedbeskjeftigelse. Permisjon kan bare gis i samsvar med 
arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15. 
 
Under permisjonen beholder de folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre 
de gir avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, 
fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns og barnepassers 
sykdom skal kommunen og fylkeskommunen sørge for at de folkevalgte får rett til å 
beholde godtgjøringen etter de samme reglene som gjelder for ansatte i kommunen 
eller fylkeskommunen. 
 
 

Merknader: 
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46/20 Kommunale vigsler 
 
Arkivsak-dok. 20/00438-1 
Arkivkode.  090  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 18.06.2020 46/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Berlevåg kommunestyre vedtar endring i prosedyrene for borgerlig vigsel i Berlevåg 
kommune. 
 
Ordfører, varaordfører og rådmann står for vigselen.  
 
 
Vedlegg:  
Prosedyre for borgerlig vigsel i Berlevåg kommune. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Kommunene overtok ansvaret for borgerlige vigsler 1. januar 2018. 
 
Kommunestyret vedtok i møte 14/12-17 prosedyrer for borgerlig vigsel i Berlevåg 
kommune. 
 
Vigselmyndighet ble da gitt ordfører og varaordfører.  
 
Kommunestyret kan også gi vigselmyndighet til kommunalt ansatte eller andre 
folkevalgte. Det kan være hensiktsmessig at kommunen kan tilby vigslere som er 
politisk nøytral. Dette kan gjøres ved å gi vigselsmyndighet til en kommunalt ansatt.  
Det er kommunestyret som vurderer hvem som er egnet til å inneha 
vigselsoppgaven.  
 
Prosedyrer for borgerlig vigsel endres til: Ordfører, varaordfører og rådmann står for 
vigselen.  
 
 

Merknader: 
 

Vedlegg til sak 
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47/20 Nye Berlevåg helsesenter 
 
Arkivsak-dok. 20/00369-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Roy-Arne Andersen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 09.06.2020 47/20 

2 Kommunestyret 18.06.2020 47/20 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.06.2020 sak 47/20 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Det bevilges kr 100 000 til å få utført tilstandsrapport av bygget Berlevåg helsesenter. 
Midlene tas fra disposisjonsfond. Kommunestyret ber rådmann følge opp prosessen 
skissert i vedlagt beskrivelse fra WSP. 
 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Det bevilges kr 100 000 til å få utført tilstandsrapport av bygget Berlevåg helsesenter. 
Midlene tas fra disposisjonsfond. Kommunestyret ber rådmann følge opp prosessen 
skissert i vedlagt beskrivelse fra WSP. 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg:  
Rapport RO 
Notat prosjektgjennomføring WSP 
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Saksframstilling: 
I april 2019 besøkte vi Tana kommune som var i gang med lignende utbygging av 
institusjon og omsorgstilbud der anbefalingen var et skisseprosjekt. Det ble satt ned 
en arbeidsgruppe av ansatte, verneombud, tillitsvalgte og teknisk sjef. I tillegg var 
firmaet Tekforvalt inne og bidro. Det ble erkjent at vi behøvde ekstern hjelp med 
kompetanse. RO, Ressurssenter for omstilling i kommunene, ble engasjert og utførte 
oppdraget i januar 2020 (se vedlagt rapport). Her beskrives en prosess om veien 
videre og at helse- og omsorgstjenesten må ta tak i noen utfordringer. I en dialog 
med RO etter mottatt rapport anbefalte de oss å ta kontakt med WSP for å komme 
videre i prosessen. WSP er et prosjektlederfirma med tilstedeværelse i Nord-Norge, 
herav 22 ansatte i Tromsø og satelittkontor i Alta og Lofoten. 
 
Av bevilgede kr. 400 000 til mulighetsstudie, er det brukt kr 21 000 til Tekforvalt og 
61 000 til RO. Resterende beløp ble saldert i og med at dette var midler kun avsatt i 
2019. I og med at avtalen med RO kom på plass i desember 2019, ble vi fakturert et 
beløp kr 61 000 i 2019 og et beløp på 76 000 i 2020.    
 
Et viktig steg i prosessen er å få gjennomført en tilstandsrapport av 
bygget/helsesenteret. Rådmann og helse- og omsorgssjef har vært i dialog med 
WSP, som har kompetansen til å foreta en slik vurdering. I tillegg har de erfaring og 
kompetanse til å bistå kommunen i prosessen helt til mål slik skissert i vedlagt 
beskrivelse av prosess fra dem. 
  
Veien videre slik rådmann ser det, er å få på plass tilstandsrapporten tidlig høsten 
2020 og fortsette etter modell for utbyggingsprosjekt som skissert av WSP. I tillegg 
bør Nye Berlevåg helsesenter tas inn i budsjett og økonomiplan 2021-2025.  
 
 

Bakgrunn: 
I desember 2018 vedtok kommunestyret følgende i budsjett og økonomiplan 2019-
2022: 
 
NYE BERLEVÅG HELSESENTER  
Berlevåg helsesenter er omtrent 30 år gammelt og bærer preg av slitasje og manglende 
vedlikehold. Helsesenteret tilfredsstiller ikke dagens krav til arbeidsmiljø og personvern, og mye av 
bygningsmassen er ikke tilpasset dagens standard, blant annet er det mangel på enkeltrom m/bad 
og WC på sykehjemmet. Rommene og fellesarealene i bygget er generelt små og trange, slik at det 
krevende å bruke moderne hjelpemidler. Fellesstua på sykehjemmet og en del av kontorene er av 
ok størrelse.  
 
I desember 2018 vedtok kommunestyret følgende i budsjett og økonomiplan 2019-2022:  
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 brukere. 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. 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.  
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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:  
- 2917: Berlevåg 44,4%, Loppa 94,7%, Hasvik 100%, hele landet 95%. 
 
 Mulighetsstudien vil synliggjøre behov og være en positiv investering i fremtiden, økonomisk og 
ikke minst for våre beboere og innbyggere.  
Tiltak: det gjennomføres en mulighetsstudie for nye Berlevåg helsesenter i 2019. Kr 400 000 er satt 
av til formålet.  
 

I vedtatt sektorplan helse- og omsorgsplan, mars 2020, er et av målene i planen: 
«Nye Berlevåg helsesenter på plass så snart det lar seg gjøre» 
 

 
 

Merknader: 
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48/20 Årsregnskap 2019 for Berlevåg kommune 
 
Arkivsak-dok. 20/00404-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler Vibeke Richardsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 09.06.2020 53/20 

2 Kommunestyret 18.06.2020 48/20 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.06.2020 sak 53/20 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Årsregnskap 2019 for Berlevåg kommune godkjennes slik det foreligger. 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Årsregnskap 2019 for Berlevåg kommune godkjennes slik det foreligger. 
 
Vedlegg:  
Årsregnskap 2019 for Berlevåg kommune inkl. noter 
Revisjonsberetning 
Kontrollutvalgets møteprotokoll av 3. juni 2020 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Kommuner skal hvert kalenderår utarbeide årsregnskapet og årsberetning.  
 
Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelse 
av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for 
vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet 
skal utføres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.  
 
Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 
formannskapet.  
 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Uttalelsen 
skal være i formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget hadde møte 3. juni 2020 der de behandlet regnskapet. I 
møteprotokoll sak 16/20 har Kontrollutvalget følgende uttalelse: 
 
«Kontrollutvalget mener at regnskapet og årsmelding gir et riktig bilde av 
kommunens økonomiske stiling pr. 31.12. 19. Regnskapet gir også inntrykk av en 
betryggende regnskapsførsel og en kontroll med kommunens økonomi. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskap og årsmelding for 
2019 slik det er avlagt.» 
 

Merknader: 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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49/20 Årsmelding 2019 for Berlevåg kommune 
 
Arkivsak-dok. 20/00405-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler Vibeke Richardsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 09.06.2020 54/20 

2 Kommunestyret 18.06.2020 49/20 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.06.2020 sak 54/20 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Årsmelding 2019 for Berlevåg kommune tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Årsmelding 2019 for Berlevåg kommune tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Årsmelding 2019 for Berlevåg kommune. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
I følge forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 
§ 10 skal årsmeldingen foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at 
årsregnskapet skal behandles. 
 
 

Merknader: 
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50/20 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk for 2019 
 
Arkivsak-dok. 20/00404-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler Vibeke Richardsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 09.06.2020 55/20 

2 Kommunestyret 18.06.2020 50/20 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.06.2020 sak 55/20 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Årets regnskapsmessig mindreforbruk for 2019 er kr 2 268 461,38 og fordeles slik: 
Avsetning til pensjonsfond 1 190 575,00 
Avsetning til disposisjonsfond 1 077 886,38 

Sum disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2 268 461,38 

 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Årets regnskapsmessig mindreforbruk for 2019 er kr 2 268 461,38 og fordeles slik: 
Avsetning til pensjonsfond 1 190 575,00 
Avsetning til disposisjonsfond 1 077 886,38 

Sum disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2 268 461,38 

 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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Saksframstilling: 
 
Berlevåg kommunes regnskap for 2019 viser et udisponert regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) på kr 2 268 461. I overskuddet er kr 1 190 575 netto 
premieavvik som bør settes av på pensjonsfond.  

Det positive resultatet skyldes hovedsakelig at det ble lavere pensjonsutgifter og 
renteutgifter enn budsjettert.  

 

Pensjon: 

I følge regnskapsforskriften § 13-1 skal premieavvik inntektsføres mot kortsiktig 
fordring dersom det er positivt, og utgiftsføres mot kortsiktig gjeld dersom det er 
negativt.  

Hva er premieavvik? 

Dagens utgift er basert på at utgiften som belastes i driftsregnskapet er netto 
pensjonskostnad. Den avviker fra selve premieinnbetalingen i året. Differansen 
mellom netto pensjonskostnad og det som betales i premie kalles premieavvik. 
Premieavviket kan være både positivt og negativt. Den skal utgifts- eller inntektsføres 
over de neste syv påfølgende år (tidligere 15 og 10 år). Dette kalles årlig 
amortisering av premieavvik. Den totale pensjonskostnaden som belastes årets 
driftsregnskap er derfor netto pensjonskostnad med tillegg av tilbakeføring av 
tidligere års premieavvik. Det vil si at premieavviket for 2019 skal belastes med 1/7 i 
hvert av de påfølgende år. Tidligere års premieavvik amortiseres over 10 og 15 år, jfr. 
tidligere regelverk.  

Siden et positivt premieavvik slår ut som et «overskudd» som det egentlig ikke finnes 
likviditetsmessig dekning for (regnskapsteknisk bokføring), foreslå det at netto 
premieavvik på kr 1 190 575 avsettes til pensjonsfond.   

 

Disposisjonsfond:  

Administrasjonen foreslår at det resterende av det udisponerte overskuddet, kr 
1 077 886,38, avsettes til disposisjonsfond. På grunn av kommunens økonomiske 
situasjon som følge av høy lånegjeld, er det viktig å ha midler som kan brukes til å 
dekke uforutsette driftsutgifter med. 
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51/20 Konsekvensjustert budsjett 2021-2024 
 
Arkivsak-dok. 20/00428-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Vibeke Richardsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 09.06.2020 48/20 

2 Kommunestyret 18.06.2020 51/20 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.06.2020 sak 48/20 
 
Møtebehandling 
Saken tas til orientering.  
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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Saksframstilling: 
 
I henhold til kommuneloven § 14-3 - skal kommunestyret ved utgangen av hvert år 
vedta økonomiplan for de neste fire årene og årsbudsjett. I følgende gjeldene 
økonomireglement for Berlevåg kommune skal arbeidet med budsjettet starte i mai 
måned og konsekvensjustert budsjett skal behandles av kommunestyret i juni.  
 
For å få en bedre oversikt over den økonomiske handlefriheten i 
økonomiplanperioden utarbeider rådmannen en konsekvensjustert budsjettoversikt 
hvor det tas høyde for signalene i kommuneøkonomiproposisjonen. Med 
utgangspunkt i inneværende års budsjett vises konsekvensene av å opprettholde 
dagens driftsaktivitet gjennom hele perioden. I tillegg er de investeringer som 
kommunestyret har vedtatt ved forrige rullering av økonomiplanen lagt inn. Den 
konsekvensjusterte økonomiplanen skal danne grunnlaget for en politisk debatt som 
gir administrasjonen føringer og retningslinjer for utarbeidelse av den fullstendige 
økonomiplanen som skal behandles politisk i desember.  
 
 
 
Økonomisk status ved inngangen til 2020: 
Kommunens økonomiske handlingsrom er avhengig av kommunens økonomiske 
situasjon, hvilke mål kommunen styrer mot og hvordan inntekter og utgifter endrer 
seg. Nedenfor presenteres noen økonomiske nøkkeltall som sier noe om 
kommunens utgangspunkt.  
 
 
Regnskapsresultat 2019: 
Berlevåg kommunens regnskap for 2019 viste et overskudd på 2 268 000. I 
overskuddet var 1,2 mill. netto premieavvik som bør settes av på pensjonsfond. Det 
positive resultatet skyldes hovedsakelig at det ble lavere pensjonsutgifter og 
renteutgifter enn budsjettert.  
 

 
 
Regnskapsresultatet for 2019 er det dårligste regnskapsresultatet kommunen har 
hatt siden 2012 da det var på 859 000 kr. 
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Netto driftsresultat: 
Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den 
økonomiske situasjonen i kommunene. Anbefalinger er at netto driftsresultat over tid 
bør ligge på 1,75 % av brutto driftsinntekter for å ha en sunn økonomi. Kommunen 
hadde et negativt netto driftsresultat på kr 846 000 i 2019. Dette tilsvarer -0,6 % av 
driftsinntektene og ligger godt under det anbefalte nivået.  
 

 
Tabellen viser at resultatet for Berlevåg er dårligere enn de to forutgående årene, 
men det er også svakere enn snittet for Finnmark, kostragruppe 6 og landet. 
Berlevåg Havn KF hadde et negativt netto driftsresultat på kr 370 000 som er med på 
å redusere kommunens resultat ytterligere.  
 
 
 
Fondsoversikt: 
Kommunen har fire forskjellige typer fondsmidler. Figuren nedenfor viser utviklingen i 
de forskjellige fondene de siste fem årene: 
 

 
 
Bundne driftsfond består av eksterne midler som er øremerket bestemte formål. Det 
vil si at det er midler som ikke står til kommunestyrets disposisjon.  
 
Bundne og ubundne investeringsfond kan kun brukes i investeringsregnskapet. 
Under bundne investeringsfond ligger fond tilfluktsrom og fond husbankmidler. Fond 
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husbankmidler består av mottatte avdrag på startlån som kun kan brukes til å betale 
ned på lån. Ubundne investeringsfond brukes til å dekke utgifter i 
investeringsregnskapet. 
 
Disposisjonsfondet er midler som kommunestyret disponerer, og som kan benyttes 
både i drifts- og investeringsregnskapet.  
 
Kommunens disposisjonsfond utgjorde 18,9 % av brutto driftsinntekter ved utgangen 
av 2019. Det er en nedgang fra 2018. 
 

 
 
Sammenlignet med Kostra gruppe 6 og finnmarkskommunene er det høyt. Årsaken 
er pensjonsfondet som er et fond som skal brukes til å regulere premieavvik med. 
Det er ikke knyttet likviditet (penger) til dette fondet. Ved å trekke ut pensjonsfondet 
utgjør disposisjonsfondet 11,1 % av driftsinntektene. Berlevåg ligger da litt under 
kostragruppe 6, men over snittet i Finnmark. 
 
 
 
Langsiktig gjeld: 
Langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelsene) var ved utgangen av 2019 på 
236,7 mill. Det er en økning på 52,2 mill.kr. sammenlignet med 2018. 
 
Av den langsiktige gjelden er 5 mill. kr. lån fra Husbanken som kommunen har lånt ut 
videre som startlån. Ubrukte lånemidler ved utgangen av 2019 var totalt 44,5 mill.kr. 
Av dette er 570 000 lånemidler som skal lånes ut som startlån.  
 
Figuren nedenfor viser utviklingen i lånegjelden til Berlevåg kommune de siste fem 
årene:  

 
I tillegg til kommunens lånegjeld er kommunen ansvarlig for lånegjelden til Berlevåg 
Havn KF. Ved utgangen av 2019 hadde foretaket en lånegjeld på 108,8 mill. kr. Det 
vil si at kommunen er ansvarlig for en samlet lånegjeld på 345,5 mill. kr.  

Disposisjonsfond i % av brutto dr.innt. 2015 2016 2017 2018 2019
Berlevåg  inkl. pensjonfond 15,8 % 18,2 % 17,3 % 19,2 % 18,9 %
Berlevåg  ekskl. pensjonfond 6,1 % 8,4 % 6,4 % 10,8 % 11,1 %
Kostragruppe 6 6,7 % 8,8 % 10,0 % 12,0 % 11,3 %
Finnmark 4,3 % 5,2 % 6,1 % 7,4 % 7,3 %
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Kommunens samlede lånegjeld er rekordhøy, og sammenlignet med landets 
kommuner ligger Berlevåg i toppsjiktet når det gjelder lånegjeld per innbygger og 
lånegjeld i prosent av brutto inntekter. Figurene nedenfor viser kommunens lånegjeld 
per innbygger og lånegjeld i prosent av brutto inntekter sammenlignet med 
kostragruppe 6, finnmarkskommunene og landet uten Oslo. 
 

 
Figuren ovenfor viser at Berlevåg kommune har mye høyere lånegjeld per innbygger 
enn både Finnmark, Kostragruppe 6 og landet uten Oslo.  
 
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter er et uttrykk for kommunens 
gjeldsbelastning. Nøkkeltallet sier både noe om kommunens soliditet og 
finansieringsstruktur. 

 
 
Berlevåg kommune har svært høy gjeldsandel, med en langsiktig gjeld på 212 % i 
forhold til driftsinntekter. Netto lånegjeld (lånegjeld korrigert for pensjon, utlån og 
ubrukte lånemidler) var ved utgangen av 2019 på 164,7 %.  
 
Den høye lånegjelden fører til at kommunen får økte rente- og avdragsutgifter i 
driftsbudsjettet og som igjen medfører at det blir mindre penger til tjenesteleveranse 
og fremtidige investeringer. Fra 2018 til 2019 økte renter og avdrag med 2,5 mill. kr. I 
samme periode gikk sum driftsinntekter ned med 165 000. For å få midler nok til å 
dekke denne økningen måtte driften reduseres på flere av tjenesteområdene. 
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Låneopptaket i 2019 og det planlagte låneopptaket i 2020 øker avdragsutgiftene 
ytterligere med 2,9 mill. kr. i 2020. Det er da budsjettert med at låneopptaket blir 
foretatt i midten av 2020 slik at kommunen bare betaler et avdrag i 2020.  
 
 
 
REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2020 OG 
KOMMUNEØKONOMIPROPOSISJON 2021 
 
Budsjettåret 2020 
Revidert nasjonalbudsjett 2020 bærer sterkt preg av alle tiltakene som er iverksatt på 
grunn av koronasmitten.  
 
I forkant av RNB bevilget Stortinget 5,15 mrd. kroner i kompensasjon til kommunen 
som følge av covid-19. Av dette var 3,75 mrd. kroner i generell kompensasjon, 1 mrd. 
kr for inntektsbortfall i skole og barnehage og 0,4 mrd. kroner i skjønnstilskudd.  
 
Berlevåg kommune har så langt fått følgende økte midler: 

• Ekstra skjønn – kr 100 000 

• Generell kompensasjon – kr 853 000 

• Kompensasjon for bortfall foreldrebetaling kr 130 000   
 
Regjeringen skriver følgende i Revidert nasjonalbudsjett 2020 om 
kommuneøkonomien og med hovedvekt på koronasituasjonen: 
 
«En rekke ulike forhold knyttet til virussituasjonen påvirker kommunesektorens 
inntekter og utgifter i 2020 
 

- Kommunesektorens skatteinntekter anslås å falle med 5,3 mrd. kr i 2020 
sammenlignet med saldert budsjett. Det er stor usikkerhet knyttet til størrelsen 
på skattesvikten.  
 

- Kommuner vil også få reduserte inntekter fra gebyrer og andre inntekter. Det 
gjelder særlig bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO i perioden disse 
var stengt pga. virusutbruddet.  
 

- Samtidig vil den kommunale helse- og omsorgstjenesten ha behov for økt 
kapasitet som følge av virusutbruddet. Flere kommuner har merutgifter knyttet 
til smittevern-utstyr og bruk av helsepersonell mv.  
 

- Det anslås nå en vesentlig lavere lønns- og prisvekst enn tidligere, noe som 
trekker ned kommunesektorens utgifter. Den kommunale kostnadsdeflatoren 
er nå nedjustert til 1,4 % fra 3,1 % i saldert budsjett». 
 

Gitt regjeringens forutsetninger er kommuneøkonomien i revidert budsjett for 2020 
styrket med 5,5 mrd. kr. Hvis merutgiftene til koronautbruddet videreføres utover de 3 
månedene som ligger inne i regjeringens beregninger, vil kommunene komme ut 
med et lavere handlingsrom enn forutsatt i statsbudsjettet. Regjeringen presiserer at 



 37  

det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til koronasituasjonens virkning på 
kommuneøkonomien framover.  
 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i RNB 2020 for Berlevåg kommune: 
 

- Utsatt overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, kr 
204 000 

- Tilskudd til fastleger kr 80 000 – det innføres et knekkpunkt i basistilskuddet 
svarende til 1 000 listeinnbyggere fra 1. mai 2020.  

- Tilskudd til fastleger kr 11 000 – I tillegg til styrket basistilskudd foreslås det å 
etablere et grunntilskudd fra 1. mai 2020. Grunntilskudd er tilskudd for to år til 
fastleger med færre enn 500 listeinnbyggere dersom de har et listetak over 
500. 

- Barnehager kr 1 000 – lovregler om psykososialt barnehagemiljø og 
internkontroll. 

 
Som følge av virusutbruddet la regjeringen fram en ny krisepakke den 29. mai der 
flere av tiltakene har direkte eller indirekte betydning for kommuneøkonomien. Det er 
ved utsendelse av sakspapirene ikke kommet en ny prognosemodell som viser om 
noen av tiltakene gir tilleggsbevilgning til Berlevåg kommune. Dersom det får utslag 
for kommunens økonomi vil det bli nærmere beskrevet i rapporten for 1. tertial som 
legges fram for kommunestyret i midten av juni. Et par av punktene kan være greit å 
ta med som informasjonen her: 
  
Smittevern. For å dekke utgifter til smittevern i kommunene foreslås det avsatt 400 
mill. kroner i Prop 127 S. Midlene, som fordeles av fylkesmennene, skal gå til 
kommuner med særlig store utgifter til smittevern, for eksempel innenfor 
omsorgstjenesten, barnehage eller skole. 
 
Vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg 
Regjeringen foreslår at det bevilges 2,5 mrd. kroner i et øremerket tilskudd til 
kommunene til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg. 
Formålet med bevilgningen er raskt kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og 
anleggssektoren, og det vil bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunene. 
Bevilgningen er et engangstilskudd for 2020. 
 
Regjeringen foreslår at tilskuddet gis til kommunene uten forutgående 
søknadsbehandling. Av tilskuddet foreslås 2 mrd. kroner fordeles etter innbyggertall, 
mens resterende 500 mill. kroner fordeles til kommuner med særlig høy 
arbeidsledighet. 
 
Følgende retningslinjer stilles opp for anvendelsen av tilskuddet i proposisjonen: 

• Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering 
av kommunale bygg og anlegg. Det kan også benyttes til tilsvarende tiltak som 
hører inn under kirkelig fellesråd, til mindre investeringer i nybygg/nyanlegg og 
til tiltak for tilrettelegging for besøk i sykehjem.  

• Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede 
vedtatte prosjekter i kommunens opprinnelige, vedtatte årsbudsjetter for 2020.  

• Prosjektene må være satt i gang i løpet av 2020.  
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• Det vil ikke stilles krav om kommunal egenandel på prosjektene som 
finansieres med tilskuddet.  

• Revisor må attestere på at midlene har blitt brukt i tråd med forutsetningene.  

• Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt brukt i tråd med kriteriene, 
må tilbakebetales.  

• Det legges opp til en særskilt rapportering om bruken av midlene til våren 
2021. 

 
Det kan likevel ikke utelukkes at det kan komme nærmere presiseringer når 
tilskuddet blir utbetalt. 
 
 
 
Budsjettåret 2021 
I kommuneproposisjonen signaliseres en realvekst i kommunenes frie inntekter i 
2021 med 1,6 – 2,0 mrd. kroner.  
 
Endringen i demografi er beregnet til å utgjøre 1,3 mrd. av dette. 
 
Anslaget for pensjonskostnader nedjusteres med 300 mill. kr i forhold til anslaget i 
revidert budsjett 2020 
 
I følge kommuneøkonomiproposisjonene vil en ny lov om tros -og livssynssamfunn 
tre i kraft 1. januar 2021. Dette innebærer bl.a. at staten overtar kommunenes 
finansieringsansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. 
Fram til og med 2020 har tros- og livssamfunn utenfor Den norske kirke kunne krevd 
et årlig tilskudd per medlem fra kommuner det bor medlemmer av samfunnet. 
Tilskuddet fra kommunene skal være av en slik størrelse at det per medlem om lag 
tilsvarer kommunens utgifter til Den norske kirke per medlem.  
 
Regjeringen varsler at det først i statsbudsjettet for 2021 vil komme forslag til uttrekk 
fra midler fra rammetilskuddet som følge av oppgaveoverføring. 
 
Frivilligsentralen 
I desember 2019 vedtok Stortinget at tilskuddet til frivilligsentralene skulle innlemmes 
i rammeoverføringen fra 2021. Å innlemme tilskuddet til frivilligsentralen i 
innbyggertilskuddet, har vært svært omdiskutert de siste månedene, og nå har 
regjeringen foreslått å avvente endringen. I følge kommuneøkonomiproposisjonen vil 
Berlevåg kommune motta 427 000 til frivilligsentralen også i 2021.  
 
Eiendomsskatt   
Regjeringen tar sikte på å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen fra 5til 4 
promille for bolig og fritidsbolig fra 2022, ikke fra 2021 som varslet i tidligere.  
 
Skjønnsrammen 
Det er i proposisjonen foreslått en samlet skjønnsramme for 2021 på 1 377 mill.kr. Av 
denne rammen fordeles 995 mill. kr. til kommunene. 
 
Basisrammen til kommunene er i 2021 foreslått til 850 mill. kr. Dette er en reduksjon 
på 100 mill. kr. fra 2020. 
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Det er fortsatt store forskjeller i størrelsen på skjønnsrammen mellom de ulike 
fylkesmannsembetene, og det tas sikte på en ytterligere utjevning i 2021. Det er 
derfor grunn til å tro at fylkesrammen til Troms og Finnmark i 2021 reduseres 
ytterligere. Troms og Finnmark har i 2020 en basisramme pr. innbygger på kr. 508, 
dette er godt over landsgjennomsnittet på kr. 178. Hvis vi legger de siste årenes 
rammereduksjon til grunn, er et kutt på 5-7 % i fylkesrammen sannsynlig.  
 
 
Befolkningsutvikling: 
De to siste årene har Berlevåg kommune hatt en reell nedgang i rammeoverføring 
som følge av nedgangen i folketallet. For budsjettåret 2020 var den reelle nedgangen 
på 1,8 %.  
 
Folketallet er den viktigste faktoren i beregningen av rammeoverføringer. Hvordan 
befolkningen er fordelt i aldersgrupper, arbeidslivet og den generelle helsetilstanden 
er viktige faktorer for framtidens Berlevåg. Dette gjelder kommunens tjenesteyting, 
næringslivets og det offentliges tilgang på arbeidskraft, samt trivsel og miljø. For 
eksempel hvis andelen eldre stiger i framtiden, vil det kunne kreve større kommunale 
ressurser til pleie og omsorg.  
 
Berlevåg kommune har i perioden 2010 til 2019 hatt en nedgang i folketallet med 87 
innbyggere: 
 

 
 
Folketallet i Berlevåg var ved utgangen av 1. kvartal 2020 947 innbyggere.  
Nedgang i folketall fører til kutt i rammeoverføringer som igjen gjør det vanskeligere 
for kommune å opprettholde samme nivå på tjenestetilbudet.  
 
Demografien viser at det stadig er færre barn og unge.  
 
Kommunen bruker prognosemodellen som er utarbeidet av KS til å beregne 
rammeoverføringene i planperioden. Prognosemodellen er oppdatert etter at 
kommuneproposisjonen for 2021 ble lagt fram i mai 2020.  
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Berlevåg kommune vil ifølge tallene som ble lagt fram i 
kommuneøkonomiproposisjonen i mai, få en nedgang i rammeoverføringer på 1,9 
mill. kr. Det er ikke lagt inn prisvekst på rammeoverføringene, og innbyggertallet er 
ikke justert ned. Disse justeringene gjøres når statsbudsjettet blir lagt fram til høsten.  
 
Det gis ikke noe tallanslag for hvilken realvekst som kan forventes i årene 2022-
2024. 
 
Nedgang i folketallet medfører reduksjon i rammeoverføringen. I tillegg er det varslet 
nedgang i ordinært skjønn til kommunene. Berlevåg kommune har hatt en nedgang 
på 1 940 000 fra 2016 til 2020. Nedgangen fra 2019 til 2020 var på ca. 33 %. I 
budsjettforslaget er det lagt inn en reduksjon på ca. 30 % 
 

 
Skatteinntekter og inntektsutjevningen for den enkelte kommune fastsettes ikke 
gjennom statsbudsjettet. Stortinget fastsetter kun skattøren. I prognosemodellen 
foretas det en ren teknisk framskriving basert på det historiske skattenivået.  
 
Lønns- og prisvekst som legges inn i budsjettet er kjent først ved fremleggelsen av 
statsbudsjettet til høsten. I konsekvensjustert budsjett er det lagt inn en lønnsøkning 
på 2 %. Denne justeres til høsten når lønnsveksten er kjent.  
I tillegg til rammeoverføringen får kommunen inntekter ved å skrive ut eiendomsskatt. 
I 2019 fikk kommunen inn 7,6 mill. kr. i eiendomsskatt. Dette ligger foreløpig inne 
som anslag i budsjettet for 2021.  
 
 

BERLEVÅG 5440

realprisnivå 2020-for årene 2021 - 2024

1000 kr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 23 441              24 240            24 005            23 917              24 058            24 048             24 038            

Utgiftsutjevningen 14 012              13 166            14 755            14 391              14 290            14 287             14 285            

Overgangsordning - INGAR 719                   961                 -15                  754                   542                 129                  -29                  

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 103                   111                 804                 771                   332                 386                  440                 

Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen -                    -                  

Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  

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

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 7 936                8 092              8 326              7 988                7 880              7 880               7 880              

Storbytilskudd -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  

Småkommunetillegg 12 005              12 341            12 724            12 514              12 514            12 514             12 514            

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

Regionsentertilskudd -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  

Veksttilskudd -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  

Ordinært skjønn 1 800                1 580              1 060              750                   750                 750                  750                 

Skjønn fra KRD - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing -                  -                   

125                   54                   -                  

Ekstra skjønn - kompensasjon koronapandemien 100                 

Koronapandemi - bevilgninger gjennom inntektssystemet 983                 

RNB - utsatt overføring skatteoppkreving 204                 

RNB 2020 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi) 92                   -                   -                  -                  -                  

Stortinget saldering budsjett 2018 og 2019 3                       -38                  

RNB 2018 og 2019 og Nysaldering 2018 19                     16                   

Sum rammetilsk uten inntektsutj 60 163            60 524           63 038           61 086            60 367           59 995           59 878           

Netto inntektsutjevning 2 112                2 885              2 570              2 549                2 549              2 549               2 549              

Sum rammetilskudd 62 275            63 409           65 608           63 635            62 916           62 544           62 427           

Rammetilskudd - endring i % 1,8                  3,5                  -3,0                  -1,1                 -0,6                 -0,2                 

Skatt på formue og inntekt 26 464 26 727 25 825 25 621 25 621 25 621 25 621

Skatteinntekter - endring i % 0,99                -3,37               -0,79                -                  -                  -                  

Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 88 739            90 136           91 400           89 300            88 500           88 200           88 000           

Ekstra skjønn KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, 

infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt 

produksjonsutstyr

PROGNOSE

tall i 1000 kr 2016 2017 2018 2019 2020
Ordinært skjønn 3 000 2 800 1 800 1 580 1 060



 41  

INVESTERINGSBUDSJETT 
Nye investeringer vil alltid medfører driftskonsekvenser i form av økte rente- og 
avdragsutgifter, og investeringer i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV-
utgifter (forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsutgifter). 
 

 
 
Det eneste som foreløpig ligger inne i 2021 er kr 500 000 til prosjektering av nye 
gater i vann- og avløpsnettet, men det må legges inn et budsjett på ledningsnett vann 
i 2021 fordi rørene til det nye vannverket må legges om. Omleggingen er foreløpig 
estimert til 5,7 mill. kr. Prosjektet garasje/lageranlegg er forsinket, så prosjektet må 
fordeles på 2020 og 2021. I tillegg er budsjettposten på 6,2 mill. kr for lavt. Teknisk 
sjef vil legge dette inn som tiltak til høsten.  
 
  

Budsjettskjema 2B: 2020 2021 2022 2023 Sum 

Til investering i anleggsmidler øk.plan periode

Fordelt slik:

A Berlevåg basseng 15 000 000 0 15 000 000

B Påkostning ledningsnett vann 490 000 250 000 740 000

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

D VA-nettet Kongsfjord 7 600 000 7 600 000

E Vannverk Berlevåg 5 000 000 5 000 000

F Garasje/Lageranlegg 6 250 000 6 250 000

G Berlevåg Kunstgressbane 5 806 000

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

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

Finansiering 2019 2020 2021 2022 SUM

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

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

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

Tilskudd -1 000 000 0 -1 000 000

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0

Overføring fra drift -1 236 000 -500 000

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

SUM FINANSIERNG -41 555 000 -899 000 -399 000 -399 000 -41 516 000
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Gjeld, renter og avdrag i planperioden: 
 
Som følge av store låneopptak de siste årene hadde Berlevåg en lånegjeld ved 
utgangen av 2019 på 236,7 mill. kr. I budsjettforslaget som ble vedtatt i desember 
2019 for planperioden 2020-2023 ble det ikke vedtatt nye låneopptak. Dersom det 
ikke blir tatt opp nye lån i planperioden, og kommunen kan bruke de neste 4 årene 
på nedbetaling, vil kommunen ha en lånegjeld ved utgangen av 2024 på 201,3 mill. 
kr.  
 

 
 
I tillegg til kommunens lånegjeld er kommunen ansvarlig for lånegjelden til Berlevåg 
Havn KF. Ved utgangen av 2019 var lånegjelden til foretaket 108,8 mill. kr. Det ble 
ikke vedtatt nye investeringsprosjekter i foretaket for planperioden.  
 
Høsten 2019 da budsjettet for 2020 ble utarbeidet anslo Norges Bank å bruke en 
lånerente på 2,59 % i budsjettarbeidet, mens Kommunalbanken anslo en lånerente 
ved bruk av markedsrenter på 2,40 %. Administrasjonen valgte å budsjettere med en 
rente på 2,5 %. 
 
I mars kom Koronapandemien og frykt for større globale konsekvenser av 
koronaviruset førte til at børskursene stupte og rentene falt over hele verden. Den 13. 
mars hadde Norges Bank et ekstraordinært rentemøte der de kuttet renten med 0,5 
prosentpoeng, den 19. mars reduserte de styringsrenten ytterligere 0,75 
prosentenheter til 0,25 prosent, og den 7. mai vedtok Norges Bank å sette 
styringsrenten ned til null prosent.  
 
Som følge av dette er renteutgiftene som ble vedtatt i desember for 
økonomiplanperioden satt for høyt. Per mai 2020 ligger kommunens lån til 
investeringer på mellom 0,84 % - 2 % rente. I konsekvensjustert budsjett er 
renteutgiftene beregnet etter 1,5 % rente. Rentemarkedet er veldig usikkert, og 
renteutgiftene vil derfor bli justert i henhold til anbefalinger som kommer etter at 
statsbudsjettet legges fram til høsten.      
 



 43  

 
DRIFTSBUDSJETT 
 
I følge kommuneloven skal kommunen utarbeide et obligatorisk rullerende 
langtidsbudsjett – en økonomiplan. Kommuneloven har krav om at økonomiplan skal 
vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som 
økonomiplanen bygger på. Dokumentet skal også vise utviklingen i kommunens 
økonomi, utvikling i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.  
 
Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 
kostander og prioriteringer over en 4 årsperiode.  
 
Berlevåg kommune har siden 2014 gått fra å være en av de kommunene med lavest 
lånegjeld per innbygger til en av kommunene i landet med høyeste lånegjeld per 
innbygger. 
 
De store investeringene som har vært gjort de siste årene har medført at en større 
andel av driftsinntektene brukes til å betale renter og avdrag. Som følge av dette 
måtte administrasjonen i høst legge fram flere tiltak med budsjettkutt i 
budsjettarbeidet, og i desember ble følgende tiltak vedtatt av kommunestyret: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskap

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Renter 4 253 806 6 319 000 4 391 000 4 513 000 4 318 000 4 318 000

Avdrag 6 262 460 8 377 000 8 896 000 8 896 000 8 896 000 8 896 000

SUM 10 516 266 14 696 000 13 287 000 13 409 000 13 214 000 13 214 000

Budsjett



 44  

 
 
 
 

 
 
 
Selv med disse kuttforslagene klarte ikke administrasjonen å dekke både økning i 
renter- og avdragsutgifter samt utgiftsøkningen pleie og omsorg fikk i 2019 til kjøp av 
institusjonsplass og ekstra nattevakt.  
 
 
Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: 

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

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

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

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

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

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

TEKNISK ENHET DRIFT -1 223 438 -646 497 -658 886 -671 525
4100 - Reduksjon 100 % stilling -607 350 -619 497 -631 886 -644 525
4101 - Foreldrepermisjon innsparingstiltak -119 088
4410 - Effektivisering av kontorarealer -27 000 -27 000 -27 000 -27 000
4440 - Stenge ned samfunnshuset i 2020 -120 000
4610 - Reduksjon vedlikhold av veier -350 000
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Rammeoverføringene er justert i henhold til kommuneøkonomiproposisjonen som ble 
lagt fram i mai. 
 
Det er lagt inn lønnsvekst på 2 % i planperioden. Dette blir justert når statsbudsjettet 
legges fram til høsten. Det samme gjelder pensjon. 
 
Renteutgiftene er redusert som følge av rentenedgangen  
 
I budsjettet for 2020 klarte administrasjonen å finne dekning for kun 1,8 mill. av de 
4,3 mill. kr som pleie og omsorg fikk i økte utgifter til kjøp av institusjonsplass hos 
Stendi. I konsekvensjustert budsjett er det tatt høyde for hele utgiften på 4,3 mill. 
Deler av dette (kr 1 000 000) finansieres ved at utgifter som kommunen hadde på 
kjøp av institusjonsplass i Alta kommune utgår fra 2020. Resten må det finnes 
inndekning for i budsjettarbeidet til høsten.  
 
 
Andre tiltak som ikke er lagt inn i konsekvensjustert budsjett, men som vil bli fremmet 
som tiltak i budsjettarbeidet til høsten: 
 
Primærhelsetjenesten: 

• Det er noe uklart vedrørende regelverk vaktordning og herved godtgjøring for 
turnus/Lis1 lege. Dette kan medføre en budsjettøkning på kr.80 000. 

• Psykologstilling i kommunene er lovpålagt fra 1.januar 2020. Vi er i dialog med 
Båtsfjord kommune om samarbeid. I år har vi eksterne midler til en oppstart av 
tilbudet. Videre fra 2021 søkes det lagt inn en 20% stilling til estimert kostnad 
på kr.160 000 

• Ergoterapistilling i kommunene er lovpålagt fra 1. januar 2020. Vi har en avtale 
med Bedriftshelsetjenesten i Sør- Varanger om kjøp av ergoterapitjenester 
med midler som rekker til en oppstart fra høsten 2020. Videre fra 2021 søkes 
det lagt inn en 20 % stilling til estimert kostnad på kr. 130 000. 

 
Pleie og omsorg: 

• Dagaktivitetstilbudet kan bli en kostnad videre i budsjettperioden estimert til 
50% stilling helsefagarbeiderlønn – kr.267 250 . 

• Leiligheter i Aga Larsens vei er bygget for å ivareta kommunalt behov, eid av 
Berlevåg eiendomsselskap AS. Gammel avtale tilsier at hvis leilighet(er) står 
ledig skal kommunen dekke husleie. I dag bruker vi en leilighet til bruker som 
dekkes av kommunen. I tillegg er det i dag en leilighet ledig som faktureres 
kommunen. Utgifter til leiligheter som blir/er ledig har ikke ligget i budsjett. 1 
års leiepris for en leilighet estimeres til kr. 120 000.  
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Konsekvensjustert budsjett, dvs. driftsbudsjett før nye tiltak er meldt inn, er i 
ubalanse med 3,5 mill. kr i 2021. Nedgang i rammeoverføring som følge av nedgang 
i innbyggertall er hovedårsaken til nedgangen. 

Netto driftsresultat som er den mest sentrale indikatoren for den økonomiske 
balansen i kommunen er på - 2,5 % av brutto driftsinntekter i 2021. For at kommunen 
skal nå et netto driftsresultat på 1,75 % må kommunen ha et resultat på 2,3 mill. kr. 
Det vil si at driften må reduseres eller inntekten økes med 5,7 mill. kr i 2021. 

Disse tallene er før eventuelle tiltak om ekstra behov er lagt inn. Slik kommunens 
økonomi er nå er det ikke rom for annet enn innsparingstiltak eller tiltak som gir økte 
inntekter.   

 

Oppsummert:  

I en ideell verden ville pilene som viser inntekter gå opp, og de som viser utgifter gå 
ned. Virkeligheten er dessverre annerledes. Dette konsekvensjusterte budsjettet 
viser at inntektene våre blir stadig mindre, mens utgiftene har en tendens til å øke.  

Befolkningsutviklingen er den viktigste faktoren som styrer vår økonomi. 
Rammeoverskuddet fra staten gis etter antall innbyggere, hvor også innbyggernes 
alder har stor betydning. Kommunens skatteinntekter henger naturligvis også 
sammen med innbyggertallet. Nok en gang må vi konstatere befolkningsnedgang – 

Økonomisk oversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rammetilskudd -64 499 000 -65 283 000 -63 656 000 -63 656 000 -63 656 000 -63 656 000
Inntekts- og formuesskatt -26 727 000 -25 902 000 -25 621 000 -25 621 000 -25 621 000 -25 621 000
Eiendomsskatt -7 681 000 -7 676 000 -7 676 000 -7 676 000 -7 676 000 -7 676 000
Andre skatteinntekter -104 000 0 0 0 0 0
Andre overføringer og tilskudd fra staten -1 852 000 -316 000 -316 000 -316 000 -316 000 -316 000
Overføringer og tilskudd fra andre -22 728 000 -18 428 000 -18 428 000 -18 428 000 -18 428 000 -18 428 000
Brukerbetalinger -5 530 000 -4 915 000 -4 915 000 -4 915 000 -4 915 000 -4 915 000
Salgs- og leieinntekter -12 202 000 -11 277 000 -11 277 000 -11 277 000 -11 277 000 -11 277 000
SUM DRIFTSINNTEKTER -141 323 000 -133 797 000 -131 889 000 -131 889 000 -131 889 000 -131 889 000
Lønnsutgifter 69 275 000 68 280 000 69 530 000 70 731 000 71 956 000 73 206 000
Sosiale utgifter 8 892 000 11 807 000 12 024 000 12 024 000 12 024 000 12 024 000
Kjøp av varer og tjenester 46 500 000 34 777 000 36 319 000 36 319 000 36 319 000 36 319 000
Overføringer og tilskudd til andre 11 456 000 7 398 000 7 398 000 7 398 000 7 398 000 7 398 000
Avskrivninger 9 199 000 0 0 0 0 0
SUM DRIFTSUTGIFTER 145 322 000 122 262 000 125 271 000 126 472 000 127 697 000 128 947 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT 3 999 000 -11 535 000 -6 618 000 -5 417 000 -4 192 000 -2 942 000
Renteinntekter -2 224 000 -1 193 000 -1 193 000 -1 193 000 -1 193 000 -1 193 000
Utbytter -2 245 000 -2 130 000 -2 130 000 -2 130 000 -2 130 000 -2 130 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Renteutgifter 4 254 000 6 319 000 4 391 000 4 513 000 4 318 000 4 318 000
Avdrag på lån 6 262 000 8 377 000 8 896 000 8 896 000 8 896 000 8 896 000
NETTO FINANSUTGIFTER 6 047 000 11 373 000 9 964 000 10 086 000 9 891 000 9 891 000
Motpost avskrivninger -9 199 000 0 0 0 0 0
NETTO DRIFTSRESULTAT 847 000 -162 000 3 346 000 4 669 000 5 699 000 6 949 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 0 0
Overføring til investering 0 1 236 000 500 000 1 236 000 1 236 000 1 236 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 939 000 -1 508 000 -1 508 000 -1 508 000 -1 508 000 -1 508 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 1 661 000 434 000 1 170 000 434 000 434 000 434 000
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0
SUM DISPONERINGER EL. DEKN. AV NETTO DR.RES 2 600 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR -2 268 000 0 3 508 000 4 831 000 5 861 000 7 111 000
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så langt i år på rundt ti personer. Den eneste aldersgruppen som er i vekst er de godt 
voksne blant oss. Dette vil kreve økt ressursbruk på helse og omsorg.  

Administrasjonen har gjennom inneværende vinter jobbet tett med KS Konsulent for 
å se hvordan driften av Berlevåg kommune kunne gjøres enda mer effektiv. Så langt 
er det ennå ikke konkludert, men foreløpige svar fra KS tyder på at vi allerede jobber 
svært effektivt, og dessuten at tjenestetilbudet allerede ligger nær et minimum av det 
forsvarlige. Det er selvsagt bra at vi jobber godt i Berlevåg, men det betyr at det er 
lite å hente på effektiviseringstiltak. Vi har imidlertid fortsatt en del å gå på i alle 
sektorer, men om vi skal peke på enkeltsektorer skiller skolen seg ut med et høyt 
forbruk. Prosessen mot en fådelt skole, med stadig flere sammenslåtte trinn, vil 
fortsette.  

Berlevåg kommune tok initiativ til et stort interkommunalt samarbeid med Båtsfjord, 
Nesseby og Tana kommuner. Fylkesmannen har støttet initiativet der målet er et 
bredt samarbeid om den kommunale tjenesteproduksjonen basert på en balansert 
vertskommunemodell. På sikt vil dette gjøre våre kommuner bedre rustet 
ressursmessig, og dessuten være med på å effektivisere driftskostnadene.  

Rentenivået har lenge vært historisk lavt, men økte i 2019. Under koronakrisen har 
rentenivået atter blitt rekordlavt, med en styringsrente på 0 – null – prosent. Dette er 
gode nyheter for en gjeldsbelastet kommune som Berlevåg. En viktig ting kan ikke 
nevnes for ofte: den samlede gjeldsbelastningen vi har i Berlevåg kommune er 
rekordstor og helt i toppen blant norske kommuner. Vårt økonomiske handlingsrom 
er derfor mindre enn på mange, mange år.  

 
 
 

Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 
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52/20 Tertialrapport 1 - 2020 
 
Arkivsak-dok. 20/00468-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler Mirjam Hammeren 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 18.06.2020 52/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Tertialrapport 1 – 2020 tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Tertialrapport 1- 2020. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Det vises til vedlagte tertialrapport for 1. tertial 2020.  
 

Merknader: 
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53/20 Budsjettregulering 1 - 2020 
 
Arkivsak-dok. 20/00464-1 
Arkivkode.  153  
Saksbehandler Mirjam Hammeren 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 18.06.2020 53/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Budsjettregulering 1 - 2020 finansieres ved interne reguleringer jf saksfremlegget, 
samt bruk av økt utbytte på kr 1 000 000 fra Varanger Kraft AS. 
 
Det tilføres ikke eksterne midler i denne budsjettreguleringen. 
 
Vedlegg:  
Ingen.  
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Saksframstilling: 
I henhold til kommuneloven §14 – 5. 3.ledd skal rådmannen minst to ganger i året 
rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenhold med 
årsbudsjettet. Dersom utviklingen tilser vesentlige avvik, skal en forslå endringer i 
årsbudsjettet.  
Jf §14-3, 3.ledd andre punktum gir rådmannen plikt til å foreslå endringer på 
inneværende års budsjett dersom utviklingen i inntekter eller utgifter tilser at det vil 
oppstå vesentlige avvik. Bestemmelsen innebærer at det ikke er tilstrekkelig for 
rådmannen å bare melde fra om at det forventes avvik. 
 
Kommunens økonomireglement vedtas ut fra bestemmelser i kommuneloven. Jf 
økonomireglementet kap. 2 har kommunen vedtatt at det skal være to 
hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og per 31. august. Da skal 
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. 
 
Denne budsjettreguleringen bygger på tertialrapporteringen pr 1.tertial 2020. Den 
omhandler blant annet økonomiske analyse, både overordnet og på enhetsnivå. 
I tertialrapporten er det nevnt mange områder som det forventes endringer på. Men 
flere av disse er usikre endringer pr dd, og reguleres derfor først til høsten. Dette 
gjelder spesielt overordnede områder som renteutgifter, renteinntekter, 
rammetilskudd og skatt, KLP pensjon og lønnsoppgjøret. I tillegg velger 
økonomikontoret å utsette budsjettregulering på flere sektorielle områder, da full 
oversikt ikke foreligger pr dd eller at det er andre ukjente faktorer. Dette gjelder blant 
annet: 

- Husleieinntekter tannklinikk, samt lag og foreninger 
- Vedlikeholdsmidler som er signalisert som tiltakspakke fra Staten, kr 0,5 mill 
- Kjøp av tjenester fra Aleris til pasient 
- Skolen, evt merforbruk lønn 
- Lisenser og brukerstøtteavtaler Helse 
- Utgifter ifm Coronatiltakene.  

 
Økonomikontoret har tatt en gjennomgang av kommunens samlede økonomi pr 
8.juni 2020.  
 
Reguleringene er delt inn etter resultatenheter. Det bes om følgende 
budsjettreguleringer: 
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1. Sentraladministrasjon 
 
Korrigering av art for tilskudd. Må behandles politisk da det korrigeringen har 
betydning for regnskapsskjemaene. Kr 1 000 000 korrigeres fra tilskudd fra staten, til 
andre statlige overføringer.  
 
 

2. Fellesområdet 
 
Berlevåg kommune har kjøpt inn utstyr til å kunne streame møter, såkalt «kommune-
TV». I tillegg har kommunen kjøpt inn ny kopimaskin og endret løsning for 
kopiering/scanning for å imøtegå GDPR-krav. Det bes derfor om tilleggsbevilgning for 
å dekke disse utgiftene, hhv kr 91 000 og kr 50 000, totalt kr 141 000. 
 
Berlevåg kommune er pålagt å dekke andel av utstyr som Sivilforsvaret kjøper inn for 
lager i Berlevåg. Hittil i år er kravet kr 16 000, og det forventes ytterligere kostnader. 
Det bes derfor om kr 25 000 for å dekke disse utgiftene. 
 
Norsk Folkehjelp og Berlevåg kommune inngikk tidlig i år ny avtale om merking av 
scooterløyer. Kompensasjonen i avtalen var høyere enn budsjettert, slik at det bes 
om tilleggsbevilgning på kr 20 000 til dette formålet. 
 
Berlevåg kommune er pålagt å utarbeide nye scooterløyper, jf krav fra 
Fylkesmannen. Det er ikke satt av midler til dette, og det bes derfor om kr 75 000  
til dette formålet. 
 
Berlevåg kommune har skoleåret 2019/2020 hatt 4 lærlinger i som er inne i 
vekslingsmodellen. 2 av disse er innen helse og 2 innen barnehage. Utgifter til 
lærlinger ble ikke oppdatert i budsjettet for 2020, og det er derfor budsjettert for lite. 
Beregnede utgifter er kr 635 000 i 2020. Refusjon fra Opplæringskontoret (for høst 
2019 og vår 2020) er beregnet til kr 65 000. Det betyr da at det mangler kr 365 000 i 
midler til lønn og pensjon. Det bes derfor om kr 365 000 for å finansiere 
lærlingeordningen i Berlevåg kommune i 2020.  
 
Det bes totalt om kr 626 000 i tilleggsbevilgning til Fellestjenester. 
 
 

3. Oppvekst 
 
Voksenopplæring får tilskudd fra staten hvert år. Det må gjøres en korrigering av art 
for tilskudd, som må behandles politisk pga at dette påvirker regnskapsskjemaene. 
Kr 215 000 korrigeres fra andre statlige tilskudd til refusjon fra staten. 
 
 

4. Pleie og omsorg 
 
Viser til sak 36/20 i kommunestyret 28.mai 2020 vedrørende lønnsmidler til Berlevåg 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Saken ble utsatt pga 
kommunestyret ønsket svar på en del spørsmål. Saken skal behandles på nytt i 
kommunestyret 18.06.2020. Med forbehold om positivt vedtak om fortsatt drift av 
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dagaktivitetssenteret, bes det om kr 360 000 i midler til drift ut 2020, jf 
saksutredningen. 
 
Kjøkkenet ved Berlevåg helsesenter var i februar nødt til å gå til innkjøp av ny 
industriell oppvaskmaskin. Dette var det ikke budsjettert med, og det bes derfor om 
en tilleggsbevilgning på kr 55 000 til dette formålet. 
 
Ved bygging av omsorgs-/sosialboliger i Aga Larsens vei, ferdigstilt i 2014, ble det 
inngått avtale mellom Berlevåg kommune og Berlevåg eiendomsselskap AS om at 
dersom leiligheter ble stående tomme, så var Berlevåg kommune ansvarlig for tap av 
månedsinntekten. Dette fordi boligene ble bygget etter forespørsel fra kommunen. 
Det bes derfor om kr 65 000 for å dekke forventede leieutgifter ut året (10 måneder). 
 
Berlevåg kommune må leie en av leilighetene til Berlevåg eiendomsselskap AS for 
bo-trening for bruker, jf enkeltvedtak. Utgiften beløper seg til kr 46 000 ut året. 
 
Det bes om totalt kr 526 000 i budsjettregulering til pleie og omsorg. 
 
 

5. 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 ble ikke gjennomført etter intensjonen. Kr 320 000 ble 
dermed inndratt til andre formål i kommunen. Prosjektet ble ikke avsluttet, og ny 
faktura på kr 70 000 ble mottatt i 2020. I tillegg er sak om tilleggsbevilgning til 
prosjektet behandlet i Formannskapet, sak 47/20. Det bes om kr 70 000 til prosjekt 
Helse og omsorg. 
 
 

6. Teknisk enhet 
 
Ansvaret Beredskap er et relativt nyopprettet ansvar. Det ble ikke laget noe budsjett 
for dette ansvaret for 2020, men det påløper årlige utgifter innenfor området, blant 
annet utgifter til Satelittelefon og faste avgifter til DSB. Det bes derfor om kr 30 000 til 
dette formålet. 
 
I 2019 mottok kommunen kr 90 000 i kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen, i 
samarbeid med Båtsfjord kommune. Midlene skulle gå til blant annet Ros-analyse, 
beredskap mm. Kun kr 23 000 av midlene ble benyttet i 2019. Forutsetningen for 
tildelingen var at ubenyttede midler ble satt av på fond, for bruk i 2020. Dessverre falt 
dette bort, og midlene ble ikke satt av. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning på kr 
67 000 til dette formålet, da midlene gitt av Fylkesmannen var gitt til bestemt formål. 
 
 

7. Skatt og rammetilskudd 
 
Det er umulig å budsjettere nøyaktige inntekter på eiendomsskatt. Berlevåg 
kommune har vedtatt formuesgrunnlag på boliger. Tallene hentes fra den enkeltes 
ligning, og bestemmes blant annet ut fra SSBs statistikker for omsetning av boliger. 
Berlevåg kommune har derfor underbudsjettert inntekter for eiendomsskatt, og har 
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beregnet at kommunen får kr 374 000 i merinntekt eiendomsskatt. Kr 55 000 må 
benyttes til å dekke utgifter til programvare. Kr 319 000 kan dermed omdisponeres til 
andre formål. 
 
Berlevåg kommune har fått et forhåndsvarsel om at Varanger kraft AS foreslår om at 
utbyttet for 2019 settes til kr 3,1 mill, noe som er kr 1 000 000 høyere enn budsjettert. 
Med forbehold om at generalforsamlingen i Varanger Kraft As vedtar dette 17.juni 
2020 foreslås det for å omdisponere merinntekter fra utbyttet til andre formål, kr 
1 000 000. 
 
Ifm statens tiltakspakker under Korona-pandemien, så vedtok staten kompensasjon 
for bortfall av foreldrebetaling til barnehage og SFO, øremerket dette formålet. 
Berlevåg kommune ble innvilget kr 130 000 i kompensasjon, hhv kr 91 000 og kr 
39 000 til barnehage og SFO. Dette reguleres inn i som på resultatenhetene, totalt 
kr 130 000. 
 
Berlevåg kommune har hittil i år mottatt kr 1 300 000 i skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen. Kr 100 000 ble tildelt kommunen som generelt tilskudd ifm Korona, 
og kr 1 200 000 ble tildelt etter søknad fra rådmannen, til prosjekt Interkommunalt 
samarbeid Vestre Varanger. Tilskuddene er øremerket Corona og prosjektet, og 
inntektsføres derfor på respektive prosjektansvar. 
 
 
Obligatoriske regnskapsskjema 
Nedenfor framstilles pålagt regnskapsskjema 1A. Skjemaet viser i tallkolonne 1 
Faktisk forbruk pr 10.juni 2020. 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 2020. 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 1 2020 vedtas.  
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Differanse: Til fordeling drift og Sum fordelt drift har en differanse i regulert budsjett 
på kr -241 000. Dette skyldes tilskudd fra Husbanken og voksenopplæring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Opprinnelig Adm Endringer Budsjettreg. Regulert 

Regnskapsskjema  Årsbudsjett 2020 1/2020 Årsbudsjett 

Skatt på inntekt og formue -25 902 000 0 0 -25 902 000 

Ordinært rammetilskudd -65 283 000 0 -1 430 000 -66 713 000 

Skatt på eiendom -7 676 000 0 -374 000 -8 050 000 

Andre generelle statstilskudd -316 000 0 -785 000 -1 101 000 

Sum frie disponible inntekter -99 177 000 0 -2 589 000 -101 766 000 

Renteinntekter og utbytte -3 323 000 0 -1 000 000 -4 323 000 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 6 319 000 0 0 6 319 000 

Avdrag på lån 8 377 000 0 0 8 377 000 

Netto finansinntekter/-utgifter 11 373 000 0 -1 000 000 10 373 000 

Til ubundne avsetninger 1 745 392 416 000  2 161 392 

Til bundne avsetninger 90 000 500 000  590 000 

Bruk av tidl. Års regnskapsm. Mindrebruk 0 0  0 

Bruk av ubundne avsetninger -1 311 000 -30 000  -1 341 000 

Bruk av bundne avsetninger -1 598 000 0  -1 598 000 

Netto avsetninger -1 073 608 886 000 0 -187 608 

Overført til investeringsregnskapet 1 236 000   1 236 000 

Til fordeling drift -87 641 608 886 000 -3 589 000 -90 344 608 

Sum fordelt drift 87 641 608   90 103 608 

Regnskapsm. merforbruk/mindreforbruk         
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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. 
 
 
 

 
 
 
Sum rammer i regulert budsjett har en differanse på kr 241 000 sett opp mot forrige 
regnskapsskjema. Dette skyldes tilskudd fra Husbanken og Voksenopplæring 
 
 
 

Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 

Regnskapsskjema  Opprinnelig Adm reg. Budsjettreg 
Sum reg. 

budsj 

Resultatenheter: 2020   1/2020 2020 

Politisk virksomhet  2 445 025   2 445 025 

Sentraladministrasjon  7 851 876   1 000 000 8 851 876 

Fellesutgifter  3 827 000  626 000 4 453 000 

Prosjekt Sentraladministrasjon      1 200 000 1 200 000 

Oppvekst administrasjon 120 000   120 000 

Undervisning  15 767 668   -176 000 15 591 668 

Barnehage  5 687 623  91 000 5 778 623 

Kultur  2 263 752     2 263 752 

Prosjekt Undervisning     0 

Prosjekt Kultur        0 

Barnevern 2 665 081   2 665 081 

Primærhelsetjenesten  7 405 516     7 405 516 

Pleie og omsorg  27 332 872  526 000 27 858 872 

NAV  1 738 708     1 738 708 

Prosjekt helse  0  170 000 170 000 

Drift administrasjon  5 296 324     5 296 324 

Beredskap  1 598 202  97 000 1 695 202 

Vann/avløp/renovasjon  -3 555 601     -3 555 601 

Kommunale bygg  2 603 000   2 603 000 

Veger/gatelys  2 638 000     2 638 000 

Prosjekt Drift  0   0 

Næring og utvikling 1 428 565 -886 000   542 565 

Prosjekt Utvikling  286 997   286 997 

Eiendomsskatt 0   55 000 55 000 

SKATT, RAMMETILSKUDD  0   0 

Eiendomsskatt 0     0 

Sum rammer 87 400 608 -886 000 3 589 000 90 103 608 

Sum fordelt til drift        90 103 608 
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54/20 1. tertial 2020 - Berlevåg Havn KF 
 
Arkivsak-dok. 20/00465-1 
Arkivkode.  153  
Saksbehandler Bjørn Tore Sjåstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Havnestyret 09.06.2020 9/20 

2 Kommunestyret 18.06.2020 54/20 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Tertialrapport 1 – 2020 Berlevåg Havn KF tas til orientering. 
 
Innledning 
I følge kommuneloven § 9-15 skal daglig leder minst to ganger i året rapportere til 
foretakets styre om utviklingen 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. 
Styret skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser 
utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets vedtatte 
rammer for foretaket.  
På bakgrunn av dette legger havnesjefen fram rapport for 1. tertial for Berlevåg Havn 
KF. 
Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 ble vedtatt av havnestyret 03.03.20, sak 
5/20, og i kommunestyret 26.03.20 sak 21/20. Følgende spesifikke tiltak ble vedtatt: 

• Bruttoinntekter blir redusert. Dette skyldes at omsetningen av bunkers/olje 

overføres i eget selskap. 

• Det er tatt med ekstraordinære inntekter for oppstart av utbygging av 

Raggovidda i 2021. 

• Kai vederlag og andre inntektsposter er foreslått økt i henhold til nytt 

«Regulativ for Berlevåg havn KF».  

• Det er i forslag til nytt regulativ laget et nytt opplegg for avfallshåndtering fra 

båter. Dette vil for Berlevåg Havn KF være en kostnadsreduksjon på 50 – 

100 000 pr år. Dette er det ikke tatt hensyn til i dagens budsjett.  

• Administrasjonen forhandler om kai vederlag med bedriftene som i dag 

benytter havnens kai i indre havn samt bedrifter som i fremtiden vil benytte 

seg av kai i indre havn, for å finne en løsning, og legger dette frem i en 

eventuell budsjettregulering.  

 
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 
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Noen kommentarer til driftsregnskapet: 

• Inntekter for utleie av bygg til Lerøy er ikke tatt med i oversikten. Januar-april 

ble fakturert i mai (akonto 125 000 pr måned) 

• Berlevåg Bunkers AS er ikke formelt registrert. Innkjøp/salg er ført i 

driftsregnskapet 

• Det er ikke vurdert beholdning av bunkers pr 30.4.2020 

• Det er ikke utfakturert vareavgift for fiskebruka pr 30.4.2020. Normalt har vi 

gjort dette ved årsslutt, men vil i år utfakturere pr 30.6 og 30.12. Neste år vil vi 

endre til 30.4-31.8-31.12 slik det tilpasses rapporteringer per tertial.  

• Pga utsettelse på ferdigstillelse av industribygg vil inntekter bli forskjøvet. 

 
Andre salgs- og leieinntekter og overføringer med krav til motytelse: 

Regnskap
Økonomisk oversikt drift (KF) Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett 2019
Andre salgs- og leieinntekter -3 871 884 -3 654 333 217 551 -10 963 000 -4 888 242
Overføringer med krav til  motytelse -85 482 -28 333 57 149 -85 000 -29 410
Overføringer uten krav til  motytelse -250 000 -250 000 -750 000

Sum driftsinntekter -3 957 366 -3 932 666 24 700 -11 798 000 -4 917 652

Lønnsutgifter 1 000 063 1 054 777 54 714 2 872 528 1 135 444
Sosiale utgifter 87 980 137 127 49 147 411 380 95 097
Kjøp av varer og tjenester som inngår i  tjenesteproduksjon 2 697 037 799 583 -1 897 454 2 200 000 3 617 352
Sum driftsutgifter 3 785 080 1 991 487 -1 793 593 5 483 908 4 847 893

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -172 286 -1 941 179 -1 768 893 -6 314 092 -69 758

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -52 825 -26 667 26 158 -80 000 -38 921
Sum eksterne finansinntekter -52 825 -26 667 26 158 -80 000 -38 921

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 261 248 798 000 536 752 2 394 000 158 506
Avdragsutgifter 467 500 1 259 000 791 500 3 777 000 447 308
Sum eksterne finansutgifter 728 748 2 057 000 1 328 252 6 171 000 605 814

Resultat eksterne finanstransaksjoner 675 923 2 030 333 1 354 410 6 091 000 566 893

NETTO DRIFTSRESULTAT 503 637 89 154 -414 483 -223 092 497 135

Dekn. av tidligere års regn.messige underskudd (merforbruk) 74 364 74 364 223 092

Sum avsetninger 74 364 74 364 223 092
SUM TOTAL 503 637 163 518 -340 119 0 497 135

Januar - april 2020
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Lønnsanalyse: 

 
Lønnsutgifter for 50 % stilling er ikke belastet foretaket i 1. tertial.  
 
 

Års- Regnskap
Konto* Regnskap Budsjett Avvik budsjett 2019
362000 - Salg av varer og tjenester, gebyrer - avgiftsfritt -18 945
362070 - Andre gebyrinntekter -5 119 5 119 -3 945
362080 - Førsel/Provisjon avgiftsfritt -3 849 3 849 -3 195
362085 - Vareavgifter ikke pl -960 960 -9 763
363000 - Husleieinnt., festeavg. og utleie lokaler (KF/IKS) -160 000 -1 008 000 -848 000 -3 024 000 -141 600
363005 - Arealleie (KF/IKS) -105 000 -446 667 -341 667 -1 340 000
364006 - Gebyr renovasjon (KF/IKS) -4 910 -25 000 -20 090 -75 000 -3 461
364010 - Fakturagebyr -7 030 -11 667 -4 637 -35 000 -9 360
364015 - Salg av reisebilletter -3 365 -20 000 -16 635 -60 000 -13 995
364016 - Provisjons salg av reisebilletter -94 -2 000 -1 906 -6 000 -1 692
364020 - Leieinntekt flytebrygge -63 750 -128 333 -64 583 -385 000 -35 000
364071 - Anløpsavgift -13 805 13 805 -102 832
364072 - Kaivederlag -47 456 -256 667 -209 211 -770 000 -452 855
364073 - Fortøyningsvederlag -178 114 -389 000 -210 886 -1 167 000 -151 322
364080 - Inngående frakt -67 049 67 049
364081 - Utgående frakt -141 899 -250 000 -108 101 -750 000 -216 492
364082 - Førsel og provisjon avg.pliktig -80 000 -80 000 -240 000 -93 359
364084 - Vareavgift Sand, Singel, Sement mv -83 333 -83 333 -250 000
364085 - Vareavgift pliktig -3 208 3 208 -4 553
364086 - Havnetjenester Hurtigruten -583 332 -583 333 -1 -1 750 000
364088 - Strøm viderefakturering -143 093 -173 333 -30 241 -520 000 -86 379
364089 - Agentoppgjør Schenker, Nor Lines Kirkenes -26 370 -16 667 9 703 -50 000 -18 914
364090 - Salg av tjenester til ØFAS -173 668 -173 667 1 -521 000 -173 668
365000 - Annet avg.pliktig salg av varer/tjenester (KF/IKS) 210 -6 667 -6 877 -20 000 -3 026 854
365001 - Salg av varer - avgiftspliktig (KF/IKS) -2 140 024 2 140 024
365010 - Salg av mat -320 057
371000 - Sykelønnsrefusjon (KF/IKS) -85 482 -28 333 57 149 -85 000 -29 410
389000 - Overføringer fra andre (private) (KF/IKS) -250 000 -250 000 -750 000

-3 957 367 -3 932 667 24 699 -11 798 000 -4 917 652

Januar - April 2020

Regnskap 
Lønnsanalyse drift Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett 2019
Fast lønn (010) 833 500 1 011 444 177 944 2 742 528 1 020 047

Lønn til  vikarer (020) 108 389 -108 389 71 017

Lønn til  ekstrahjelp (030) 8 850 -8 850 11 347

Overtidslønn (040) 25 708 16 667 -9 041 50 000 27 369

Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050) 270 -270

Lønn renhold (075) 17 658 -17 658

Godtgjørelse folkevalgte (080) 20 000 20 000 60 000

Skyss og kost (160, 165) 5 689 6 667 978 20 000 5 664

Sum lønnsutgift 1 000 064 1 054 778 54 714 2 872 528 1 135 444

Pensjon (090) 87 980 137 127 411 380 95 097

Sum brutto lønnsutgift 1 088 044 1 191 905 54 714 3 283 908 1 230 541

Lønnsrefusjoner (710) -85 482 -28 333 57 149 -85 000
SUM NETTO LØNNSUTGIFT 1 002 562 1 163 572 111 863 3 198 908 1 230 541

Periode januar - april 2020
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Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon:

 
 
 
 

Års- Regnskap
Konto* Regnskap Budsjett Avvik budsjett 2019
310000 - Kontormateriell  (KF/IKS) 430 13 333 12 903 40 000 5 411

310001 - Faglitteratur/tidsskrifter/aviser (KF/IKS) 3 402 1 667 -1 735 5 000

310030 - Markedsfond 911 -911 1 226
310031 - Markedsfond ex moms 41 -41 39
311500 - Matvarer (KF/IKS) 2 999 2 500 -499 7 500 102 680
311501 - Matvarer ti l  bevertning (KF/IKS) 2 500 2 500 7 500

312000 - Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester (KF/IKS) 192 3 333 3 141 10 000 6 009
312001 - Arbeidsklær og verneutstyr (KF/IKS) 10 000 10 000 30 000 1 832
312002 - Velferdstiltak ansatte (KF/IKS) 333 333 1 000 358
312006 - Materialer ti l  vedlikeh. av maskiner, utstyr, inventar (KF/IKS) 10 704 1 667 -9 037 5 000 15 786
312007 - Rengjøringsmidler/kjemikalier (KF/IKS) 6 164 -6 164

312008 - Oppholdsutgifter ved reise (KF/IKS) 7 485 5 000 -2 485 15 000 8 116
312020 - Utvekslingspaller 3 865 1 667 -2 198 5 000 4 860
312050 - Refusjon utgifter 3 692 -3 692

312070 - Kjøp av varer for videresalg 1 974 942 -1 974 942 2 573 466
312071 - Kjøp av reisebilletter for videresalg 1 434 -1 434 21 574
312071 - Kjøp av reisebilletter for videresalg 2 804 20 000 17 197 60 000

312090 - Øredifferanse 1 -1 2
313000 - Post, bank og telefoni 0 24 729
313001 - Internett (KF/IKS) 50 099 -50 099 7 941
313002 - Porto (KF/IKS) 901 3 333 2 432 10 000 1 814
313003 - Bankgebyrer (KF/IKS) -14 805 8 333 23 138 25 000 3 917
313040 - Frakter 167 004 183 333 16 329 550 000 249 061
313041 - Frakter ex moms 0 8 949
314000 - Annonser reklame informasjon (KF/IKS) 5 000 -5 000 9 300
315000 - Kursavgifter og opplæringsutgifter (KF/IKS) 10 613 -10 613 19 104
317000 - Transportutg., drift av egne og leide transportmidl (KF/IKS) 24 207 25 000 793 75 000 47 685
317001 - Vedlikehold biler (KF/IKS) 7 613 36 667 29 054 110 000 10 390
317002 - Vedlikehold maskiner (KF/IKS) 2 000 -2 000

317003 - Drivstoff og olje (KF/IKS) 3 973 8 333 4 360 25 000 17 899
317005 - Diesel (KF/IKS) 4 324 -4 324

317010 - Avgifter og forsikringspremie transportmidler 29 773 -29 773 46 563
318000 - Strøm (KF/IKS) 147 987 135 000 -12 987 405 000 261 454
318500 - Forsikringer og utgifter ti l  vakthold og sikring (KF/IKS) 61 548 150 000 88 452 150 000 20 106
318501 - Personforsikring (KF/IKS) 20 -20

318502 - Yrkesskadeforsikring (KF/IKS) 4 888 -4 888 4 637
319000 - Leie av lokaler og grunn (KF/IKS) 22 400 -22 400 32 000
319500 - Avgifter, gebyrer og l isenser (KF/IKS) 1 129 -1 129

319501 - Kommunale avgifter (KF/IKS) 47 161 112 583 65 422 439 000 57 865
319502 - Renovasjon (KF/IKS) 34 368 -34 368

319504 - Lisenser/brukerstøtteavtaler (KF/IKS) 8 028 -8 028 9 341
319505 - Kjøp/lisenser for programvare (KF/IKS) 18 613 -18 613

319506 - Kontingenter (KF/IKS) 419 -419 7 714
319531 - TV-lisenser og abonnement 4 637 5 000 363 15 000 4 713
320000 - Kjøp/leasing av inventar og utstyr (KF/IKS) 21 155 -21 155 5 280
320001 - Verktøy og redskaper (KF/IKS) 514 -514

320002 - Datautstyr (KF/IKS) 899 5 000 4 101 15 000 3 194
320004 - Telefon-/telefax apparater (KF/IKS) 6 511 6 667 156 20 000

323000 - Vedlikeh.bygg-/anleggstj. og nybygg/nyanlegg (KF/IKS) 26 667 26 667 80 000 18 085
323001 - Vedlikehold tekniske anlegg (KF/IKS) 1 667 1 667 5 000

323003 - Vedlikehold inventar og utstyr (KF/IKS) 3 430 6 667 3 237 20 000

324003 - Reparasjoner medisinsk/teknisk utstyr (KF/IKS) 6 667 6 667 20 000

325000 - Materialer ti l  vedlike., påkostn. og nybygg (KF/IKS) 6 667 6 667 20 000 4 253
325002 - Materialer ti l  vedlikehold utomhus (KF/IKS) 3 563 -3 563

325003 - Materialer ti l  vedlikehold tekniske anlegg (KF/IKS) 10 000 10 000 30 000

2 697 037 799 584 -1 897 453 2 200 000 3 617 352

Januar - April 2020
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INVESTERINGSREGNSKAPET: 

 
Det ble ikke vedtatt nye investeringsprosjekt i budsjettet for 2020.  
 
Investeringsregnskapet fordelt på ansvar/prosjekt: 

 
 
 
Likviditet: 

 
 
Kundefordringer: 
Foretaket har per 30/4-2020 utestående fordringer for kr 3 819 994 
Av dette utgjør fordringer hos Berlevåg Bunkers AS kr 1 828 780 
Utestående fordringer for 2017 er kr 502 550.  
Utestående fordringer for 2018 er kr 375 050 
  

Bevilgningsoversikt investering A (KF/IKS) Faktisk Budsjett Avvik Årsbudsjett
Investeringer i varige driftsmidler 21 736 267 -21 736 267

Sum investeringsutgifter 21 736 267 -21 736 267
Fremført til  inndekning i senere år (udekket beløp) 21 736 267 -21 736 267

BANKKONTO Pr. 01.01.2020 Pr. 30.04.2020 Pr. 30/4-2019
Sum disponible bannksinnskudd 14 971 704,96 3 902 675,05 8 260 033,02

Sum disponible midler 14 971 704,96 3 902 675,05 8 260 033,02

Sum udisponible bankinnskudd (skatt) 145 708,00 162 285,00 150 419,00
Sum bankinnskudd 15 117 412,96 4 064 960,05 8 410 452,02
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55/20 Videreføring av dagaktivitetstilbud 
 
Arkivsak-dok. 20/00371-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Roy-Arne Andersen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet   

2 Kommunestyret 28.05.2020 36/20 

3 Kommunestyret 18.06.2020 55/20 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 28.05.2020 sak 36/20 
 
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.  
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

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. 
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Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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Saksframstilling: 
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens er et lovpålagt tilbud i 
kommunene fra 2020. Dagaktivitetstilbudet skal bidra til å kunne bo lengst mulig i 
eget hjem, og bidra til å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå 
best mulig funksjons- og mestringsevne. I tillegg gi nødvendig avlastning for 
pårørende. 
 
Berlevåg kommune startet opp tilbudet 1.september 2019 med eksterne midler fra 
helsedirektoratet. Midlene dekket en ansatt i 100% stilling i 1 år, altså til 1.september 
2020. Det viste seg så at regjeringa avviklet denne tilskuddsordningen gjeldende fra 
1.1.2020. Normalt, eller slik vi har erfaring med fra slike tilskuddsordninger, ville det 
være mulig å få overført disse midlene til 2020. Det fikk vi ikke. Dette betyr at vi fra 
1.1 2020 har driftet tilbudet med midler utover eget budsjett. Fra 1.september vil 
tilbudet opphøre slik det er i dag. Når det er sagt er dette et tilbud som er lovpålagt.  
 
Dagaktivitetstilbudet har fungert godt i perioden. Det er noen ganger vanskelig å 
tilpasse en nasjonal ordning til en liten kommune som Berlevåg, en ordning som er 
innrettet mot alle kommuner, også de aller største. Vi mener å ha funnet en god 
løsning som tilfredsstiller behovet og lovkravet.  
 
Det foreslås å videreføre tilbudet i en 50% stilling ut året 2020. Dette vil gi et redusert 
tilbud, men innenfor et akseptabelt nivå. Kostnad: 50% helsefagarbeiderlønn i 4 
måneder, er kr.89000,-. Dette samt merforbruket fra 1.januar til og med august 
2020, kr. 356 500,-, søkes inndekt i budsjettreguleringen. 
 
Videre vil dagaktivitetstilbudet legges inn i budsjett og økonomiplan 2021-2025. 
 
 

Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 
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56/20 Øremerket tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og 
oppgradering av bygg og anlegg 
 
Arkivsak-dok. 20/00485-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kari Celine Kalvik 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 18.06.2020 56/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling 
 
Vedlegg:  
Søknad om tilskudd i forbindelse med koronasituasjonen 



 66  

Saksframstilling: 
Regjeringen foreslår at det bevilges 2,5 mrd. kroner i et øremerket tilskudd til 
kommunene til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg. 
Formålet med bevilgningen er raskt kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og 
anleggssektoren, og det vil bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunene. 
Bevilgningen er et engangstilskudd for 2020. 
 
Regjeringen foreslår at tilskuddet gis til kommunene uten forutgående 
søknadsbehandling. Av tilskuddet foreslås 2 mrd. kroner fordeles etter innbyggertall, 
mens resterende 500 mill. kroner fordeles til kommuner med særlig høy 
arbeidsledighet. 
 
Følgende retningslinjer stilles opp for anvendelsen av tilskuddet i proposisjonen: 

• Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering 
av kommunale bygg og anlegg. Det kan også benyttes til tilsvarende tiltak som 
hører inn under kirkelig fellesråd, til mindre investeringer i nybygg/nyanlegg og 
til tiltak for tilrettelegging for besøk i sykehjem.  

• Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede 
vedtatte prosjekter i kommunens opprinnelige, vedtatte årsbudsjetter for 2020.  

• Prosjektene må være satt i gang i løpet av 2020.  

• Det vil ikke stilles krav om kommunal egenandel på prosjektene som 
finansieres med tilskuddet.  

• Revisor må attestere på at midlene har blitt brukt i tråd med forutsetningene.  

• Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt brukt i tråd med kriteriene, 
må tilbakebetales.  

• Det legges opp til en særskilt rapportering om bruken av midlene til våren 
2021. 

 
Det kan likevel ikke utelukkes at det kan komme nærmere presiseringer når 
tilskuddet blir utbetalt. 
 
Nedenfor kan dere se at Berlevåg kommune kan få kr 500 000 i vedlikeholdspakke. 
Om dette blir den endelige summen er ikke sikkert da Stortinget kommer til å 
behandle forslaget når revidert nasjonalbudsjett skal vedtas. Det skal etter planen 
skje 19. juni. 
 

 
 
Berlevåg kommune har etterslep på vedlikeholdet på flere av våre kommunale bygg. 
Det som kan nevnes er blant annet taket på idrettshallen. Her blir det økt ferdsel på 
begge sider av bygget grunnet flerbrukshuset og planlagt nærmiljøanlegg med 
skileikeanlegg og sykkelbane. Taket har behov for å tekkes om og må ha snøfangere 
for å unngå takras som kan føre til skade på personer. Kostnaden vil overstige kr 
500 000, men vil være et godt bidrag til prosjektet. Kommunen må da dekke 
kostnadene som overstiger kr 500 000. Det vil bli utarbeidet en trinnvis 
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rehabiliteringsplan for hele idrettshallen som vil strekke seg over flere år, hvor taket 
inngår i trinn 1. Videre vil det bli søkt spillemidler for den trinnvise rehabiliteringen. 
 
Berlevåg menighet har søkt om tilskudd hos Berlevåg kommune i forbindelse med 
koronasituasjonen til uforutsette utgifter og til ulike tiltak. De søker om følgende iht. 
vedlagt søknad: 
 
- Stemplingskasse til kirkegården:      kr   40 000 
- Kostnader i forbindelse med strømming av gudstjenester:   kr     5 000 
- Utgifter til ekstra renhold og antibakterielt utstyr:   kr     5 000 
- Tiltak til reparasjoner i Kongsfjord kapell:    kr 100 000 
 
 

Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 
 
 
 

Vedlegg til sak 

 
 


