
 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAPET  

Møtested: Møterom på rådhuset  

Møtedato: 02.10.2009 Tid: 09.30 (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

59/09 09/160   

 BLI GLA V/ LINE LEISTAD, KLAGE PÅ VEDTAK  

 

60/09 09/523   

 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGGING AV FARTØY  

 

61/09 09/685   

 PRISER OG AVGIFTER I BÅTSFJORD KOMMUNE  OMRÅDE 

SENTRALADMINISTRASJONEN 

 

62/09 09/687   

 SØKNAD OM KOMPETANSEHEVINGSTILSKUDD  

 

63/09 09/728   

 HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM REGIONALT 

UTVIKLINGSPROGRAM (RUP)  FOR FINNMARK 2010 - 2013 

 

 

 

 

Båtsfjord, 25.09.2009 

Båtsfjord kommune 

 

 

Frank Bakke Jensen 

ordfører 
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Side 2  

BLI GLA V/ LINE LEISTAD, KLAGE PÅ VEDTAK 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 09/160   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/09 Formannskapet 05.03.2009 

36/09 Formannskapet 04.06.2009 

59/09 Formannskapet 01.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Bli gla’ v/ Line Leistad innvilges 75 % av inntil kr. 123.853,- i støtte fra næringsfondet. 

 

 

Innstilling: 

Bli gla’ v/ Line Leistad innvilges 75 % av inntil kr. 123.853,- i støtte fra næringsfondet. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.03.2009 sak 17/09 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Høyre v/Frank Bakke Jensen: 

Saken utsettes til at man har utredet Line Leistads engasjementer i omstillingsprogrammet. 

 

Avstemming:  

Forslag fra Høyre: enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes til at man har utredet Line Leistads engasjementer i omstillingsprogrammet. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.06.2009 sak 36/09 

 

Behandling: 

 

Forslag fra BAP v/Geir Knutsen: 

Søknaden avslås. Manglende dokumentasjon på virkninger. 

 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Søknaden avslås. Manglende dokumentasjon på virkninger. 

 

Saksutredning  

Generell del: 

Jeg viser til tidligere behandlinger av denne søknaden om støtte fra næringsfondet. 

Søknadenen har vært behandlet to ganger, og søker har klaget på det siste vedtaket innenfor 
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klagefristen. Vedlagt følger opprinnelig søknad, ny søknad, klage og utdyping av klage etter 

forespørsel fra saksbehandler. 

Saksbehandler finner det vanskelig å avslå søknaden på bakgrunn av næringsfondets vedtekter 

og de tilleggsopplysninger som nå er framkommet. Søknaden kommer innenfor området 

investeringer i bedrifter, jfr. næringsfondets vedtekter § 2. Beløpsgrensen for dette er kr. 

200.000,- jfr. vedtektenes § 5. Av dette kan prosjekter som bidrar til bedre 

sysselsettingsmuligheter for kvinner få 75 % tilskudd, jfr. vedtektenes § 4. 

Eneste begrunnelse for helt eller delvis avslag kan være at næringsfondets midler på det 

nærmeste er brukt opp, jfr. vedtektenes § 4. Jeg har redegjort for dette nedenfor, og min 

konklusjon er at det fortsatt er økonomisk rom for å innvilge søknaden fullt ut. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Næringsfondets midler er på det nærmeste brukt opp. Det gjenstår kr. 496 643,15 på fondet. 

Det er gitt tilsagn på kr. 543.149,- som ikke er utbetalt. Av dette er kr. 173.875,- knyttet til 

tilsagn hvor fristen for å be om utbetaling er gått ut eller vi har sterke grunner til å tro at det 

ikke kommer til noen utbetaling. Det gjenstår da kr. 46.505,85 dersom alle gjenværende 

tilsagn blir utbetalt i sin helhet. Erfaringsmessig gjør de ikke det, i alle fall ikke innen 

årsskiftet når jeg antar at næringsfondet blir fylt opp med friske midler.  

 

Juridiske konsekvenser: 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: 

 

Helsemessige konsekvenser: 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: 
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Side 4  

SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGGING AV FARTØY 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 09/523   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/09 Formannskapet 01.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Mikal Solhaug innvilges 30 % av inntil kr. 200.000,- i tilskudd fra næringsfondet. Tilskuddet 

er redusert da næringsfondets midler nesten er brukt opp, jfr. næringsfondetsvedtekter § 4, 2. 

ledd. 

 

Innstilling: 

Mikal Solhaug innvilges 30 % av inntil kr. 200.000,- i tilskudd fra næringsfondet. Tilskuddet 

er redusert da næringsfondets midler nesten er brukt opp, jfr. næringsfondetsvedtekter § 4, 2. 

ledd. 

 

Saksutredning  

Generell del: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Mikal Solhaug om tilskudd fra næringsfondet til ombygging 

av fiskefartøy for å kunne ta vare på biprodukter. 

Søknaden kommer innenfor området ekstraordinære tiltak om bord i fiskefartøy, jfr. 

næringsfondets vedtekter § 2. Beløpsgrensen for dette er kr. 200.000,- jfr. vedtektenes § 5. 

Dette prosjektet kan motta inntil 50 % av denne beløpsgrensen i støtte, jfr. vedtektenes § 4. 

Eneste begrunnelse for helt eller delvis avslag kan være at næringsfondets midler på det 

nærmeste er brukt opp, jfr. vedtektenes § 4, 2. ledd. Jeg har redegjort for den økonomiske 

tilstanden for næringsfondet nedenfor. Dersom Line Leistad i forrige sak innvilges støtte slik 

jeg har foreslått, vil det være grunnlag for redusert tilsagn i denne saken. Hennes søknad har 

kommet inn tidlig i 2009, mens Solhaugs søknad er datert 22.06.2009. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Næringsfondets midler er på det nærmeste brukt opp. Det gjenstår kr. 496 643,15 på fondet. 

Det er gitt tilsagn på kr. 543.149,- som ikke er utbetalt. Av dette er kr. 173.875,- knyttet til 

tilsagn hvor fristen for å be om utbetaling er gått ut eller vi har sterke grunner til å tro at det 

ikke kommer til noen utbetaling. Det gjenstår da kr. 46.505,85 dersom alle gjenværende 

tilsagn blir utbetalt i sin helhet. Erfaringsmessig gjør de ikke det, i alle fall ikke innen 

årsskiftet når jeg antar at næringsfondet blir fylt opp med friske midler.  

 

Juridiske konsekvenser: 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: 

 

Helsemessige konsekvenser: 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: 
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PRISER OG AVGIFTER I BÅTSFJORD KOMMUNE  

OMRÅDE SENTRALADMINISTRASJONEN 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 221   

Arkivsaksnr.: 09/685   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/09 Kultur- og oppvekststyret 29.09.2009 

7/09 Helse- og omsorgstyre 29.09.2009 

61/09 Formannskapet 01.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Priser og avgifter endres som foreslått i saksframlegget med virkning fra 01.01.2010. Der det 

evt. kreves lengre varslingsfrist endres pris/ avgift så tidlig som mulig. 

 

 

 

Innstilling: 

Priser og avgifter endres som foreslått i saksframlegget med virkning fra 01.01.2010. Der det 

evt. kreves lengre varslingsfrist endres pris/ avgift så tidlig som mulig. 

 

 

Saksutredning  

Generell del: 

En oversikt over priser og avgifter i Båtsfjord kommune skal behandles årlig. Dette har ikke 

vært gjort samlet på en stund. Noen priser er det derfor en stund siden de har vært regulert. 

Dette vil framgå av skjemaet nedenfor. De nye prisene her er som hovedregel regulert opp 

etter den generelle konsumprisindeksen. Det er kommentert særskilt under der dette ikke er 

gjort. 

Vi behandler nå nye priser og avgifter i hovedutvalgene og foretar så et samletvedtak i 

kommunestyret 15.10. Nedenfor følger de prisene og avgiftene som er knyttet til 

sentraladministrasjonen sitt budsjettområde. 

 

Virksomhet/område:  

 

Navn på avgift Pris i dag Sist endret  Ny pris 

    

Bevillingsgebyr skjenking  Ingen omsetning: kr. 0,- 

Bevilling for øl og vin: Minimum 

kr. 1.000,- 

Bevilling for øl, vin og brennevin: 

Minimum kr. 1.750,- 

For øvrig følges forskrift om 

omsetning av alkoholholdig drikk 

sine satser. 

April 2009 Uendret 

Ekstern bruk av lyd/bilde-

studio 
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Økonomiske konsekvenser: 

 

Juridiske konsekvenser: 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: 

 

Helsemessige konsekvenser: 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: 
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Side 7  

SØKNAD OM KOMPETANSEHEVINGSTILSKUDD 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 09/687   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/09 Formannskapet 01.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord regnskapsservice AS innvilges 50 % av inntil kr. 30.165,- i tilskudd fra 

næringsfondet. Tilskuddet er redusert da næringsfondets midler nesten er brukt opp, jfr. 

næringsfondetsvedtekter § 4, 2. ledd. 

 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord regnskapsservice AS innvilges 50 % av inntil kr. 30.165,- i tilskudd fra 

næringsfondet. Tilskuddet er redusert da næringsfondets midler nesten er brukt opp, jfr. 

næringsfondetsvedtekter § 4, 2. ledd. 

 

 

 

 

Saksutredning  

Generell del: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Båtsfjord regnskapsbyrå AS om tilskudd fra næringsfondet til 

kompetansehevende tiltak. 

Søknaden kommer innenfor næringsfondets vedtekter § 2. Beløpsgrensen for dette er kr. 

100.000,- jfr. vedtektenes § 5. Dette prosjektet kan motta tilskudd på inntil 75 % av denne 

beløpsgrensen, evt. 75 % av prosjektets totalutgift,  jfr. vedtektenes § 4. 

Eneste begrunnelse for helt eller delvis avslag kan være at næringsfondets midler på det 

nærmeste er brukt opp, jfr. vedtektenes § 4, 2. ledd. Jeg har redegjort for den økonomiske 

tilstanden for næringsfondet nedenfor. Dersom Line Leistad og Mikal Solhaug i foregående 

saker innvilges støtte slik jeg har foreslått, vil det være grunnlag for redusert tilsagn i denne 

saken. Leistads søknad har kommet inn tidlig i 2009, mens Solhaugs søknad er datert 

22.06.2009. Søknaden fra Båtsfjord regnskapsbyrå AS er udatert, men er registrert inn hos oss 

15.09.09. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Næringsfondets midler er på det nærmeste brukt opp. Det gjenstår kr. 496 643,15 på fondet. 

Det er gitt tilsagn på kr. 543.149,- som ikke er utbetalt. Av dette er kr. 173.875,- knyttet til 

tilsagn hvor fristen for å be om utbetaling er gått ut eller vi har sterke grunner til å tro at det 

ikke kommer til noen utbetaling. Det gjenstår da kr. 46.505,85 dersom alle gjenværende 

tilsagn blir utbetalt i sin helhet. Erfaringsmessig gjør de ikke det, i alle fall ikke innen 

årsskiftet når jeg antar at næringsfondet blir fylt opp med friske midler.  

 

Juridiske konsekvenser: 
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Organisasjonsmessige konsekvenser: 

 

Helsemessige konsekvenser: 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: 
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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM REGIONALT 

UTVIKLINGSPROGRAM (RUP)  

FOR FINNMARK 2010 - 2013 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: U01   

Arkivsaksnr.: 09/728   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/09 Formannskapet 01.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Vedlagt følger høringsutkast med følgebrev fra Finnmark fylkeskommune, samt epost fra både 

Øst-Finnmark regionråd og KS Finnmark om å spille vår høringsuttalelse inn til dem. 

 

Høringsfristen er meget knapp, den er satt til mandag 12. Oktober kl. 12.00. Ordfører vil 

prøve å få utsatt høringsfristen til 16. Oktober slik at vi også kan behandle saken i 

kommunestyret 15.10. 

 

Rådmannen anser dette som en typisk politisk sak og vil anmode de respektive partigrupper 

om å utarbeide, evt. samordne høringssvar. 

 

 

 


