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Saker til behandling 

7/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon økonomistyring i helse og 
omsorg 
 
Arkivsak-dok. 21/00874-2 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for Helse- og omsorg 15.03.2022 1/22 

2 Formannskapet 03.05.2022 12/22 

3 Kommunestyret 12.05.2022 7/22 

 
 
Hovedutvalg for Helse- og omsorg har behandlet saken i møte 15.03.2022 sak 
1/22 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak  
Hovedutvalget for helse- og omsorg tar rapporten til orientering.  
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 03.05.2022 sak 12/22 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjon «Økonomistyring i helse og omsorg» og 
ber kommunedirektøren:  

- Sikre at forslag til årsbudsjetter og økonomiplaner er realistiske med henblikk 
på forventende inntekter og utgifter for helse- og omsorgstjenesten.   

- Sørge for at det i økonomirapportene til kommunestyret foreslås nødvendige 
tiltak dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige 
avvik i forhold til vedtatt eller regulert budsjett.  

- Treffe tiltak for å styrke ansattes ferdigheter med hensyn til økonomistyring 
innen helse- og omsorgstjenesten.  
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Kommunestyret ber videre kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget 
innen utgangen av 2022 om tiltak som er gjort i forhold til oppfølgingen av 
rapporten. 

 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjon «Økonomistyring i helse og omsorg» og 
ber kommunedirektøren:  

- Sikre at forslag til årsbudsjetter og økonomiplaner er realistiske med henblikk 
på forventende inntekter og utgifter for helse- og omsorgstjenesten. 

- Sørge for at det i økonomirapportene til kommunestyret foreslås nødvendige 
tiltak dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige 
avvik i forhold til vedtatt eller regulert budsjett. 

- Treffe tiltak for å styrke ansattes ferdigheter med hensyn til økonomistyring 
innen helse- og omsorgstjenesten. 

 
Kommunestyret ber videre kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget innen 
utgangen av 2022 om tiltak som er gjort i forhold til oppfølgingen av rapporten. 

 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjon. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har i møte 7. desember 2021 behandlet forvaltningsrevisjonsrapport 
«Økonomistyring i helse- og omsorg» gjennomført av KomRev NORD IKS.  
 
Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger, og sender 
rapporten til kommunestyret for behandling.  
 

Merknader: 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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8/22 Søknad om støtte til oppfølgende undersøkelser sidevassdrag 
– Storelva 
 
Arkivsak-dok. 22/00245-2 
Arkivkode.  233  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.05.2022 14/22 

2 Kommunestyret 12.05.2022 8/22 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 03.05.2022 sak 14/22 
 
Møtebehandling 
Saken utsettes til kommunestyremøte 12/5-22. 
 
Berlevåg jeger- og fiskeforening inviteres til kommunestyremøte 12/5-22 for å 
informere om rapporten. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Saken utsettes til kommunestyremøte 12/5-22. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Søknaden fra Berlevåg Jeger og fiskeforening avslås.  
 
Vedlegg:  
Undersøkelser sidevassdrag Storelva 2022 
Rapport sidevassdrag 
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Saksframstilling: 
Berlevåg jeger- og fiskeforening fikk tildelt kr 25 000,- for undersøkelser i 
sidevassdrag av Storelva i 2021.  
 
De skriver i sin søknad at nå som den aktuelle utbyggingen av trinn II er gjennomført 
og er i drift, planlegges det oppfølgning av undersøkelse av sidevassdrag ved Nedre 
Raggobekk som er direkte berørt av utbyggingen. 
 
Berlevåg jeger- og fiskeforening har selv stått for undersøkelsene i rapporten fra 
2021.  
 
NVE stiller strenge krav til utbyggere. Et konsesjonsvilkår er at det utarbeides en 
Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som blant annet skal inneholde tiltak for å 
sikre eksisterende vannkilder ved bygging og drift. Planområdet berører 
nedslagsfeltet til reservevannkilden til hovedvannverket i Berlevåg. I aktuelle MTA av 
8. april 2019, pkt. 10, er det tatt hensyn til drikkevannskilder i Berlevåg og 
Kongsfjord. Rådmannen siterer følgende fra MTA-en: 
 
Forurensning i forbindelse med etablering og drift av Raggovidda vindkraftverk kan 
skje fra f.eks. anleggskjøretøyer- og maskiner, drivstofftanker, 
kjemikaliebruk/vasking, oljetransport til transformator og turbiner, eller ved havari av 
transformator eller turbiner. Både transformator og turbiner bygges slik at evt. utslipp 
i driftsfasen vil bli fanget opp i oljegrav. Anleggsvirksomhet og transport på og langs 
veier, oppstillingsplasser og turbinpunkter vurderes å ha størst sannsynlighet for 
utslipp.  
 
Vannforsyning fra grunnvannsbrønner vil være forholdvis robuste mot forurensninger, 
mens overflatevann er mer sårbart. Begge inntakene til Berlevåg vannverk er basert 
på overflatevann. Mattilsynet var innledningsvis noe bekymret for følgene av evt. 
utslipp i konsesjonsområdet, ut ifra en antakelse om lite filterkapasitet i terrenget. 
Utbyggingen av Raggovidda I viste imidlertid, noe overraskende, at det under den 
grove blokkmarka blir gradvis finere masser og til dels stor mektighet av grus/sand 
(nedfalt knusingsmasse fra den enormt lange dannelsestida for blokkmarka). Disse 
massene vil ha en stor filterkapasitet, og sammenholdt med den lange avstanden til 
vanninntakene tilsier dette at risikoen for forurensning av drikkevannet ved et 
uhellsutslipp vil være svært liten. De viktigste tiltak for å sikre drikkevannet vurderes 
etter dette å være systemer for rask oppdagelse og reaksjon (innsamling, også av 
forurensete masser) ved et evt. uhellsutslipp. 
 
På bakgrunn av MTA av 8/4-19 er det etter rådmannens skjønn tatt 
tilstrekkelighensyn til drikkevannskilder for Berlevåg og Kongsfjord. Rådmannen 
minner også om at kommunen verken er forvaltningsmyndighet eller byggherre i 
denne saken. Søknaden fra BJFF kan eventuelt sendes til Varanger Kraft som står 
for utbyggingen. 
 
Dertil vil rådmannen understreke at Berlevåg Jeger- og fiskeforening neppe kan ses 
som upartisk i saken. Undersøkelser som går på mulige konsekvenser av 
utbyggingen på Raggovidda bør gjøres av en uavhengig organisasjon.  
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Til slutt vil vi minne om at Berlevåg kommune ikke har budsjettert med slike tiltak for 
2022, da vi har et stramt budsjett i utgangspunktet.  
 

Bakgrunn: 
Berlevåg Jeger- og fiskeforening har i brev av 28/3-22 søkt om støtte til oppfølging av 
undersøkelser i sidevassdrag – Storelva med kr 25 000,-.  
 

Merknader: 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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9/22 Ekstra bevilging til skolekantina 
 
Arkivsak-dok. 22/00269-1 
Arkivkode.  153  
Saksbehandler Ulf Tore Alexandersen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.05.2022 13/22 

2 Kommunestyret 12.05.2022 9/22 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 03.05.2022 sak 13/22 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Det settes av kr 60 000,- til oppvaskmaskin/steamer til kantina ved Berlevåg skole.  
 
Midlene dekkes over disposisjonsfondet. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Det settes av kr 60 000,- til oppvaskmaskin/steamer til kantina ved Berlevåg skole. 
 
Midlene dekkes over disposisjonsfondet.  
 
Vedlegg:  
Ingen 
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Saksframstilling: 
I forbindelse med budsjettregulering 1 - 2021 – Drift og investering (Arkivsak-dok. 
21/00420-1), fikk kantinen bevilget 45 000 til bl.a. innkjøp til ny 
oppvaskmaskin/steamer. Behovet for midler hadde sin bakgrunn fra vernerunde den 
01.03.2021. Årsaken var; «Vaskemuligheter: oppvaskmaskin er upraktisk, må løftes 
mye, blir tungt for skuldre og armer, så hun bruker heller de vanlige små 
oppvaskmaskinene. For eksempel: helsesenteret lager mat til færre, men har 
betydelig bedre utstyr.» 
 
Midlene ble ikke benyttet i 2021 da bevilgingen ikke ville dekke de reelle kostnadene. 
Det er hentet inn nye anbud i mars i år og billigste alternativ er på EKS. MVA 
59192,25. 
 
Oppvekstsjef ber derfor om en ny bevilgning på kr. 60 000. 
 
 

Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 
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10/22 Søknad om fritak fra forliksrådet - Halfdan Mikalsen 
 
Arkivsak-dok. 22/00254-2 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 12.05.2022 10/22 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken fremmes ute innstilling. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
Forliksrådet ble valgt av kommunestyret 17/12-20 under sak 87/20.. 
 
Følgende medlemmer og varamedlemmer ble valgt: 
 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Ingmund Amundsen, leder Jan Einar Straumsnes 

Mirjam Nilsen Hammeren Sylvia Radloff Snijders 

Halfdan Mikalsen Merete Kristiansen 

 
 

Bakgrunn: 
Halfdan Mikalsen har i brev av 4/4-22 søkt om fritak fra sitt verv i forliksrådet pga. 
personlige årsaker. 
 

Merknader: 
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11/22 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalg 
2023 
 
Arkivsak-dok. 22/00288-2 
Arkivkode.  01  
Saksbehandler Siv Efraimsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.05.2022 16/22 

2 Kommunestyret 12.05.2022 11/22 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 03.05.2022 sak 16/22 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Ved Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 holder Berlevåg kommune valg kun 
mandag 11. september 2023.  
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ved Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 holder Berlevåg kommune valg kun 
mandag 11. september 2023.  
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
Dato for Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 er fastsatt til mandag 11. 
september 2023.  
 
Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere steder i kommunen 
skal holdes valg også søndag 10. september 2023, jf. valgloven § 9-2 (2).  
 
I samsvar med tidligere praksis vil vi foreslå at det bare holdes valg en dag, 11. 
september 2023.  
 
§ 9-2.Fastsetting av valgdag  
(1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag.  
(2) Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal 
holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. 
 

Merknader: 
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12/22 Utvidet lånegaranti 
 
Arkivsak-dok. 21/00149-16 
Arkivkode.  037  
Saksbehandler Arild Hammeren 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 12.05.2022 12/22 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Berlevåg sokn (org. nr: 977001765) søker på bakgrunn av dette Berlevåg-kommune 
om en økning av lånegarantien til kr. 3,7 millioner + 10% til eventuelle påløpte renter 
og omkostninger i forbindelse med oppussing/ombygging av Storgata 37. Dette vi gi 
en økning på 500000,00.- i forhold til tidligere lånegaranti. Kommunens maksimale 
garantiansvar vil da være på kr 3700000,00 + 10 %, totalt kr 4070000,00-. 

Denne garantien avløser tidligere garantivedtak fattet i ekstraordinært 
kommunestyremøte 3/6-21. 

Lånegarantien gjelder fra opprinnelig startdato 1. mai 2021 og i 38+2 år. Jfr. §18 i 
kirkeordningen for Den norske kirke krever prosjektet som lånegarantien gjelder for, 
godkjenning fra Nord Hålogaland bispedømme. 

Garantisvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 38 år 
med tillegg på 2 år, jfr. Garantiforskriftens paragraf 3. 

Garantien må godkjennes av Statsforvalteren før den er endelig, jfr. Kommuneloven 
§ 14-19. 

 
Vedlegg:  

 
Bakgrunn: 
 
BERLEVÅG SOKN 
Møteinnkalling 
Møte: Berlevåg kirkelige fellesråd  
Sted: Barnevern møterom 
Dato: Torsdag 28. april 2022 
Klokka: 18.00 
Tidsramme: 18.00-20.00 
BF=Berlevåg Fellesråd 
BM= Berlevåg Menighetsråd 
Til stede: Ingrid H. Mikalsen (leder), Pentti Pelkonen (nestleder), Vegard 
Røstad, Sigve Frantzen, Karin Olsen, og Arild Hammeren (kirkeverge) 
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Ikke til stede, men innkalt: Benedikte O. Aleksandersen, Kjell Martin Olsen 
(kirketjener/kirkegårdsarbeider), og Rolf Laupstad (ordfører) 
 

Saksliste: 

 
Fellesrådet: 
 

BF 06/22 

 

Bakgrunn: 

 
Prosjekt eget menighetshus (Storgata 37): 
I prosessen rundt kjøp og renovering av Storgata 37 til menighetens har 
renoveringen vist at den rammen som ble satt gjennom tidligere vedtak om 
lånegaranti på kr. 3.182.000,- + 10% ikke vil være nok for å gjennomføre prosjektet. 
Derfor søker vi herved om en utvidet lånegaranti til kr. 3.700.000,- + 10%.  
 
Garantivedtaket skal også angi lånets beløp og hvilket tillegg for renter og 
omkostninger som det garanteres for. KLP krever at det kausjoneres for hele 
lånebeløpet med et tillegg på 10% for renter og eventuelle kostnader. 
 
En av årsakene til dette er at renovering av et gammelt hus kan inneholde mange 
usikkerhetsmomenter som kan endre utgangspunktet for deler av prosjektet. 
Utgangspunktet for prosjektet var en tilstandsrapport fra selger og et prospekt som 
ble utarbeidet av Byggebistand AS i Tana. I ettertid ser vi at salgsrapporten belyser 
en del usikkerhets momenter med bygningens tekniske status som kan forklare en 
del av tilleggene i prosjektet og dette var kjøper fullstendig klar over overtakelses 
tidspunktet. Samtidig er det kun bestilt et prospekt fra Byggebistand AS som er 
benyttet som utgangspunkt pristilbud. Et prospekt kan ikke sammenlignes med en 
detaljprosjektering som går mere i dybden i objektet og som gir et mere riktig bilde av 
objektets tilstand. Blant annet ble det avdekket en alvorlig vannlekkasje fra badet i 
andre etasje. Denne måttesom måtte utbedres, for å kunne fullføre kjøkkenet i 1 etg. 
I tillegg måtte det inn forsterkede materialer i tak både i kjeller og i første etasje 
grunnet svikt i gulv. 
Det måtte også gjøres andre endringer etter at prosjektet startet. Etter pålegg fra 
Arbeidstilsynet måtte det etableres et eget teknisk rom for å kunne håndtere 
ventilasjonskravene til kontorlokaler, samt et renholds rom i første etasje. Det kom 
også frem at strøminntaket i huset var for svakt, slik at en trefase-tilgang måtte 
kobles opp av Varanger Kraft. 
Det siste halvåret har det også vært en kraftig stigning på byggematerialer, som igjen 
har fordyret dette prosjektet.  
Summen av alle de uforutsette endringene i prosjektet har gjort at prosjektet har blitt 
dyrere enn forutsett. Men det har også vært iverksatt en del tiltak for å redusere 
kostnadene, blant annet gjennom rivningsarbeid på dugnad, som ga et fradrag på 
over 100 000 kroner. 
Investeringene er nå gjennomgått og kvalitet sikret av økonomiavdelingen v/Berlevåg 
kommune og kommet frem til at det er manglende finansiering på kr.  463 000 eks 
moms. 
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For å være på den sikre siden så ber vi at rammen for lånegarantien økes med kr 
500 000 eks moms 
Berlevåg kirkelige fellesråd søker på bakgrunn av dette Berlevåg-kommune om en 
økning av lånegarantien til kr. 3,7 millioner + 10% til eventuelle renteøkninger. 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 

Berlevåg sokn (org. nr: 977001765) søker på bakgrunn av dette Berlevåg-kommune 
om en økning av lånegarantien til kr. 3,7 millioner + 10% til eventuelle påløpte renter 
og omkostninger i forbindelse med oppussing/ombygging av Storgata 37. Dette vi gi 
en økning på 500000,00.- i forhold til tidligere lånegaranti. Kommunens maksimale 
garantiansvar vil da være på kr 3700000,00 + 10 %, totalt kr 4070000,00-. 

Denne garantien avløser tidligere garantivedtak fattet i ekstraordinært 
kommunestyremøte 3/6-21. 

Lånegarantien gjelder fra opprinnelig startdato 1. mai 2021 og i 38+2 år. Jfr. §18 i 
kirkeordningen for Den norske kirke krever prosjektet som lånegarantien gjelder for, 
godkjenning fra Nord Hålogaland bispedømme. 

Garantisvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 38 år 
med tillegg på 2 år, jfr. Garantiforskriftens paragraf 3. 

Garantien må godkjennes av Statsforvalteren før den er endelig, jfr. Kommuneloven 
§ 14-19. 

 


