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Saker til behandling 

17/21 Forvaltningsrevisjon "Kvalitet i grunnskolen" 
 
Arkivsak-dok. 19/00043-4 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 22.04.2021 17/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Berlevåg kommune tar rapport «Grunnskole – Ressursbruk, skolehelsetjeneste og 
rutiner for samarbeid med barnevernet» i Berlevåg kommune til etterretning og ber 
administrasjonen iverksette følgende tiltak på bakgrunn av funn i rapporten:  
 
- Videreutvikle sine rutiner for bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, herunder 
vurdere etablering av skriftlige rutiner.  

- Sikre at alle ansatte i grunnskolen er kjent med skolens rutiner for 
bekymringsmeldinger til barneverntjenesten  

- Videreutvikle sitt skolehelsetjenestetilbud slik at dette tilfredsstiller kravene i 
nasjonalt regelverk.  
 
Arbeidet med overnevnte 3 punkter starter umiddelbart. Kontrollutvalget ber om en 
handlingsplan snarest. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen.  
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har i møte 18/8-20 under sak 24-20 behandlet «Grunnskole – 
Ressursbruk, skolehelsetjeneste og rutiner for samarbeid med barnevernet» og fattet 
følgende vedtak: 
 
«Kontrollutvalget i Berlevåg har i møte 18.aug. 2020 behandlet 
forvaltningsrevisjonsrapport «Grunnskole – Ressursbruk, skolehelsetjeneste og 
rutiner for samarbeid med barnevernet» i Berlevåg kommune. Kontrollutvalget 
oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  
 
«Berlevåg kommune tar rapport «Grunnskole – Ressursbruk, skolehelsetjeneste og 
rutiner for samarbeid med barnevernet» i Berlevåg kommune til etterretning og ber 
administrasjonen iverksette følgende tiltak på bakgrunn av funn i rapporten:  
 
- Videreutvikle sine rutiner for bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, herunder 
vurdere etablering av skriftlige rutiner.  

- Sikre at alle ansatte i grunnskolen er kjent med skolens rutiner for 
bekymringsmeldinger til barneverntjenesten  

- Videreutvikle sitt skolehelsetjenestetilbud slik at dette tilfredsstiller kravene i 
nasjonalt regelverk.  
 
Arbeidet med overnevnte 3 punkter starter umiddelbart. Kontrollutvalget ber om en 
handlingsplan innen desember 2020.» 
 
 
 

Merknader: 
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18/21 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 
 
Arkivsak-dok. 21/00225-2 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 22.04.2021 18/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Kontrollutvalgets årsmelding 2020 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har i møte 22. mars 2021 gjort følgende vedtak i sak 04/21 
«Kontrollutvalgets årsmelding 2020».  
 
Kontrollutvalget vedtok enstemmig: 
Det framlagte forslaget til «Kontrollutvalgets Årsmelding 2020» vedtas og oversendes 
kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør følgende vedtak:  
«Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.» 
 

Merknader: 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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19/21 Sommerjobb for ungdom 2021 
 
Arkivsak-dok. 21/00193-1 
Arkivkode.  223  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 13.04.2021 10/21 

2 Kommunestyret 22.04.2021 19/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 13.04.2021 sak 10/21 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling:  
Berlevåg kommune setter av kr 150 000,- fra disposisjonsfondet til tilskudd til 
bedrifter som ansetter ungdom i sommerjobb sommeren 2021. 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Berlevåg kommune setter av kr 150 000,- fra disposisjonsfondet til tilskudd til 
bedrifter som ansetter ungdom i sommerjobb sommeren 2021. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
Ungdom i sommerjobb er et positivt tiltak for bedriftene i Berlevåg kommune. I 2020 
var det 11 bedrifter som søkte, men bare 8 bedrifter benyttet seg av tilbudet med 
tilsammen 19 ungdommer i jobb. Dette er en liten økning fra 2019, da det var 5 
bedrifter som benyttet seg av ordningen og hadde til sammen 17 ungdommer i 
sommerjobb.  
 
Tilskudd til bedriftene ble økt fra kr 5 000,- til kr 7 500,- pr ungdom i 2020.  
 
I tillegg til bedriftene hadde Berlevåg kommune 4 ungdommer i sommerjobb.  
Det var avsatt kr 150 000,- fra disposisjonsfondet til dette formålet i 2020 og kr 
141 500,- ble tildelt bedrifter. I tillegg har Berlevåg kommune hatt en lønnsutgift på kr 
30 000,-.  
 
Helse- og omsorgstjenesten har i tillegg til de 4 ungdommene i sommerjobb 
engasjert ungdom over 18 år i sommervikariat. 
 

Bakgrunn: 
I de senere år har det vært satt av midler fra disposisjonsfondet som bedrifter i 
Berlevåg kommune kan søke på for å engasjere ungdom i sommerjobb. Det er ikke 
av satt midler til dette formålet for 2021. 
 

Merknader: 
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20/21 Søknad om tilskudd til nødvendig utstyr - Berlevåg menighet 
 
Arkivsak-dok. 21/00136-2 
Arkivkode.  223  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 13.04.2021 12/21 

2 Kommunestyret 22.04.2021 20/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 13.04.2021 sak 12/21 
 
Møtebehandling 
Ingrid H. Mikalsen ble erklært inhabil. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling:   
Berlevåg menighet gis kr 53 000,- i tilskudd til kjøp av snøskuff til traktor og 
stemplingskasse. 
 
Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.  
 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Berlevåg menighet gis kr 53 000,- i tilskudd til kjøp av snøskuff til traktor og 
stemplingskasse. 
 
Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.  
 
 
Vedlegg:  
Ingen. 



 10  

Saksframstilling: 
Berlevåg menighet søker om tilskudd til kjøp av ny snøskuff til traktoren, da den de 
har er utslitt og det blir dyrere å reparere den enn å kjøpe ny. I tillegg søkes det om å 
kjøpe ny stemplingskasse til gravferden.  
 
Ny snøskuff til trakter (Rolf Wee Transport AS)  Kr 16 000,- (eks. mva.) 
Ny stemplingskasse (Bentzen AS)   Kr 37 000,- (eks. mva.) 
 
 

Bakgrunn: 
Berlevåg menighet har i brev av 18/2-21 søkt om tilskudd til kjøp av nødvendig utstyr 
på til sammen kr 53 000,-.   
 
 
 

Merknader: 
I ettertid bør slike innkjøp legges inn som tiltak i økonomiplan.  
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21/21 Menighetshus - Kjøp av Storgata 37 
 
Arkivsak-dok. 21/00149-4 
Arkivkode.  037  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 13.04.2021 13/21 

2 Kommunestyret 22.04.2021 21/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 13.04.2021 sak 13/21 
 
Møtebehandling 
Ingrid H. Mikalsen ble erklært inhabil. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling:   
Berlevåg kirkelig fellesråd gis med dette en lånegaranti på inntil kr 3 500 000,- til kjøp 
og oppussing/ombygging av Storgata 37.  
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Berlevåg kirkelig fellesråd gis med dette en lånegaranti på inntil kr 3 500 000,- til kjøp 
og oppussing/ombygging av Storgata 37.  
 
Vedlegg:  
Søknad om lånegaranti 
Storgata 37 skisseprosjekt 
Storgata 37 brannkonsept  
Budsjett 
Driftskonstander Storgata 37 
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Saksframstilling: 
I august 2019 startet Berlevåg menighet prosessen om eget menighetshus. 
Bakgrunnen er at de lenge har ønsket å samle det meste av virksomheten under 
samme tak. Etter vurdering av nybygg og befaring av flere hus som har vært til salgs 
har de kommet til at Storgata 37 vil være egnet for deres formål. 
 
Berlevåg menighet har fått tilskudd fra kommunen til å lage et prospekt av bygget i 
regi av Byggebistand AS og en brannteknisk rapport fra Total Brannsikring AS. 
 
De har fått tilbud om å kjøpe Storgata 37 for kr 1 800 000,-. I tillegg kommer utgifter 
på oppussing/ombygging av huset. De har valgt å ta utgangspunkt i prisoverslaget til 
Byggebistand AS. Når det gjelder kostander til brannsikring er dette noe usikkert 
inntil prosjektet har vært ute på anbud.  
 
Berlevåg kirkelige fellesråd har i møte 16/2-21 vedtatt å sende inn søknad om 
lånegaranti til prosjekt eget menighetshus i Storgata 37.  
 
På bakgrunn av dette søker Berlevåg kirkelig fellesråd om en lånegaranti fra 
Berlevåg kommune på inntil kr 3 500 000,- over 40 år for å gjennomføre prosjektet i 
Storgata 37.  
 
Berlevåg menighet ser for seg ett månedlig budsjett som dette: 
 

 
 

Bakgrunn: 
 

Merknader: 
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Rådmannen vil understreke at tallene ovenfor ikke er kvalitetskontrollert. 
Administrasjonen er ikke kjent med om det faktisk vil være mulig å innredet 3. etasje 
(kvisten) til leilighet. Tallene slik de står gir merutgifter sammenliknet med 
inneværende budsjett på kr. 50 000,-, men kommunestyret bør være forberedt på at 
dette tallet kan bli større.  
 
 

Vedlegg til sak 
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22/21 Kjøp av bolig - Driftsjef Kjelstrupsvei 15 
 
Arkivsak-dok. 21/00249-1 
Arkivkode.  611  
Saksbehandler Stian Ananiassen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 13.04.2021 14/21 

2 Kommunestyret 22.04.2021 22/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 13.04.2021 sak 14/21 
 
Møtebehandling 
Tilleggsforslag fra ordfører: 
Det settes av inntil kr 350 000,- til rivning av huset. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt med tilleggsforslaget fra ordfører.  
 
Formannskapets innstilling:   
Berlevåg kommune kjøper Driftsjef Kjelstrups vei 15 for kr 100 000.  
Det settes av inntil kr 350 000,- til rivning av huset. 
 
Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Berlevåg kommune kjøper Driftsjef Kjelstrups vei 15 for kr 100 000.  
Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. 
 
Vedlegg:  
Ingen 
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Saksframstilling: 
Berlevåg kommune ønsker å kjøpe eiendommen ved Dampskipskaia for å frigjøre 
areal til framtidig utbygging av industri. Prisen for eiendommen er det enighet om. 
Eneboligen på eiendommen må rives, eventuelt kan den brukes til brannøvelse. 
Kostnadene for riving antas å komme på kr 350 000,-. 
Kostnadene for brannøvelse antas å komme på kr 400 000,-. 
Brannøvelse kan være mest hensiktsmessig i sammenheng med nødvendig øvelse 
og opplæring.  
 

Bakgrunn: 
For å frigjøre areal til framtidig industri i Berlevåg industripark. 
 

Merknader: 
Dersom det blir brannøvelse og asken fra eneboligen har visse miljøgifter, bil 
deponering av asken bli dyrt. Dette vil bli undersøkt før beslutningen om brannøvelse 
versus riving avgjøres. 
 
 

Vedlegg til sak 
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23/21 Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - 
koronamidler 
 
Arkivsak-dok. 20/00755-6 
Arkivkode.  112  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 22.04.2021 23/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Berlevåg kommune vedtar retningslinjer for tildeling av midler fra ventilordningen som 
fremmet i saksutredningen.  
 
Vedlegg:  
Brev av 25/2-21 fra Det kgl. Kommunal- og moderniseringsdepartement 
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Saksframstilling: 
Forslag til retningslinjer for ventilordning til næringsliv 2021 – Covid19 
 
Foretak som er registrert og skattepliktig i Berlevåg kommune. 
 
Tilskuddet gjelder bedrifter i reiselivs-, serverings-, overnattings-, videreforedlings-, 
og kreative næringer som ikke faller inn under den statlige kompensasjonsordningen. 
 
Søknadsfrist: 20/5-21. 
 
Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å kunne motta tilskudd. 
 
Som faste, uunngåelige kostnader mener vi kostnader som ikke kan reduseres på 
kort sikt i takt med aktivitetsnivået.  
 
Dette gjelder: 
 

• leie av næringslokale 
• leasing og leie av bil 
• lys og varme 
• renovasjon, vann, avløp, renhold mv. 
• leie av maskiner, inventar, transportmidler, o.l 
• regnskap og revisjonshonorar 
• elektronisk kommunikasjon 
• forsikring og avgifter på transportmidler 
• kontingenter med fradragsrett 
• forsikringspremie 
• rentekostnader fratrukket renteinntekter 

 
Hvor mye kan du få i tilskudd? 
Tilskuddssummen avhenger av totalt innkommende søknader. Tilskuddet vil bli  
fordelt prosentuelt ut fra dokumentert tap. 
 
Foretaket 

• driver virksomhet som er lovlig 
• har bankkontonummer knyttet til bankenes felles konto- og adresseregister 
• kan dokumentere sin fullstendige eierstruktur 
• har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 
• må ha levert skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) med 

leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden (gjelder 
merverdiavgiftspliktige foretak) 

• må ha levert skattemelding for formues- og inntektsskatt for 2019 (gjelder for 
foretak som ble etablert i 2019 eller tidligere) 

• må ha levert årsregnskap for 2019 (gjelder for foretak som ble etablert i 2019 
eller tidligere). Dette gjelder likevel ikke foretak som ble etablert andre halvår 
2019 og har valgt å benytte seg av adgangen til å ha et regnskapsår på inntil 
18 mnd. 
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Foretaket må ikke: 
• være under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling. 

Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i 
ansvarlig selskap 

• ha personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene 
Foretaket må ha omsetningsfall som hovedsakelig skyldes koronapandemien 
på minst 30 % i tilskuddsperioden sammenlignet med 
sammenligningsperioden. 

 
Dersom foretaket helt eller delvis driver innenfor disse næringene kan foretaket 
ikke få tilskudd: 

• finansnæringen 
• olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet 
• selskaper som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet 
• flyselskaper med norsk driftstillatelse 

 
For vekst og oppstartsbedrifter, som er stiftet for mindre enn 2 år siden, i utviklings- 
og oppstartsfasen som har mottatt støtte fra virkemiddelapparatet kan det søkes om 
å få dekke uunngåelige faste kostnader. Søker må kunne dokumentere 
utviklingsprosjekter og kostnader ifm. 
 
Kostnadene skal kunne dokumenteres og være godkjent av revisor eller autorisert 
regnskapsfører 
 
Etterkontroll: Det er krav om at revisorattest eller attest fra autorisert regnskapsfører 
vedlegges selskapets årsrapport, og at det sendes til Berlevåg kommune. 
 
 

Bakgrunn: 
Kommunen mottok tildelingsbrev fra regjeringen med dato 29.01.21. 
Berlevåg kommune har mottatt kr. 250.000,- til fordeling til bedrifter som er 
rammet av pandemien og smitteverntiltakene.  
 
 

Merknader: 
Ordningen er i hovedsak myntet på bedrifter som har hatt spesielt store utfordringer 
knyttet til pandemien, spesielt bedrifter som av forskjellige årsaker har falt utenom de 
eksisterende støtteordningene for næringslivet under pandemien. Det er viktig å få 
lyst ut midlene snarest. 
 
 
 

Vedlegg til sak 

 
 


