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Side 3  

KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: H32   

Arkivsaksnr.: 09/258   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/09 Kommunestyret 19.03.2009 

23/09 Kommunestyret 29.04.2009 

68/09 Kommunestyret 15.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 Båtsfjord kommune ønsker ved å opprette en oppreisningsordning å ta et moralsk 

ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for 

overgrep eller omsorgssvikt i institusjon under plassering av Båtsfjord kommunes 

barnevern i perioden før 01.01.1993.  

 Oppreisningsordningen skal være i henhold til ”Stavangermodellen”. 

 Det delegeres til Formannskapet å fastsette vedtekter for ordningen. 

 Båtsfjord kommune samarbeider med Vadsø kommune ved å benytte seg av deres 

utvalg for vurdering og behandling av søknader om oppreisning. 

 

Innstilling: 

 Båtsfjord kommune ønsker ved å opprette en oppreisningsordning å ta et moralsk 

ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for 

overgrep eller omsorgssvikt i institusjon under plassering av Båtsfjord kommunes 

barnevern i perioden før 01.01.1993.  

 Oppreisningsordningen skal være i henhold til ”Stavangermodellen”. 

 Det delegeres til Formannskapet å fastsette vedtekter for ordningen. 

 Båtsfjord kommune samarbeider med Vadsø kommune ved å benytte seg av deres 

utvalg for vurdering og behandling av søknader om oppreisning. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.03.2009 sak 19/09 

 

Behandling: 

Forslag fra H v/Frank Bakke Jensen: 

Båtsfjord kommunestyre tar rapporten på alvor. Kommunen er seg sitt ansvar bevisst og skal 

legge press på KS for å få til en rask løsning. Om ikke KS Finnmark har en løsning klar i mai-

møtet, vil Båtsfjord kommune arbeide for å løse saken selv. Administrasjonen bes om å holde 

tett kontakt med KS Finnmark og om nødvendig ha skisse til egen løsning klar til 

kommunestyremøtet i juni. 

 

Avstemming: 

Forslag fra H enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Båtsfjord kommunestyre tar rapporten på alvor. Kommunen er seg sitt ansvar bevisst og skal 

legge press på KS for å få til en rask løsning. Om ikke KS Finnmark har en løsning klar i mai- 

møtet, vil Båtsfjord kommune arbeide for å løse saken selv. Administrasjonen bes om å holde 
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tett kontakt med KS Finnmark og om nødvendig ha skisse til egen løsning klar til 

kommunestyremøtet i juni. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.04.2009 sak 23/09 

 

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Båtsfjord kommunestyre slutter seg til Fylkesstyret i KS Finnmark sitt vedtak i sak 09/7 

Oppfølging av rapport fra Granskingsutvalget for barnehjemmene i Finnmark. 

 

Opprinnelig saksutredning til kommunestyremøtet 29.04.2009: 

Jeg viser til kommunestyrets vedtak i siste møte 19.03.2009. Heldigvis har styret i KS forsert 

saken og behandlet den i ekstraordinært møte 15.4.09.  De har der gjort følgende vedtak: 

 
09/7 Oppfølging av rapport fra Granskningsutvalget for barnehjemmene i Finnmark 

  

Saksgang Møtedato Saknr 

Fylkesstyret i Finnmark 15.04.2009 09/7 

 

Vedtak 

  
I oppfølging av rapporten fra Granskningsutvalget for barnehjemmene i Finnmark stiller Fylkestyret 

seg bar Rådmannsutvalget forsalg til vedtak og anbefaler kommune i Finnmark følgende: 

 

Fylkesstyret i Finnmark anbefaler alle kommunene i Finnmark å behandle saken om Oppfølging av 

rapport fra Granskningsutvalget for barnehjemmene i Finnmark innen utgangen av juni 2009. 

 

Fylkestyret anbefaler kommunene i Finnmark å gå inn på følgende løsning til 

oppreisningsordning: 

 

1. Kommunene i Finnmark og Finnmark fylkeskommune beklager meget sterkt 

omsorgssvikten og overgrepene som skjedde i barnehjemmene i Finnmark fylke i 

perioden 1. juli 1954 til 31. desember 1992. 

 

2. KS Finnmark anbefaler at Finnmark fylkeskommune og kommunene i fylket oppretter 

en felles erstatnings- og oppreisningsordning.  

 

3. KS Finnmark ber om at staten bidrar økonomisk til denne ordningen som følge av 

statens medansvar pga manglende tilsyn og for dårlig billighetserstatning. 

 

4. KS Finnmark ber om at staten gir kommunene og Finnmark fylkeskommune anledning 

til å ta opp rentefritt lån over 20 år for å være med i erstatningsordningen.  

 

5. Erstatningen fra kommunene og fylkeskommunen kommer som et tillegg til 

billighetserstatningen. 

 

6. Det opprettes et felles oppreisningsutvalg for Finnmark. 
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7. KS- Finnmark organiserer opprettelsen av et oppreisningsutvalg for Finnmark 

 

8. KS-Finnmark ber Fylkesmannen i Finnmark om å finansiere administrasjonen av 

oppreisningsutvalget  

 

9. Kommunene i Finnmark og Finnmark fylkeskommune oppretter et felles fond basert 

på folketall pr 1.1.2009. Størrelsen på fondet tar utgangspunkt i 50 erstatningstilfeller 

og en gjennomsnittlig utbetaling på kr 150 000,-. Når man så på et senere tidspunkt har 

total oversikt over antall personer og erstatningsbeløp foretas en avregning fortsatt 

basert på folketall. 

 

10. Ordningen gjelder alle kommunene i Finnmark og Finnmark Fylkeskommune. 

 

 

KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR PERSONER SOM HAR VÆRT 

UTSATT FOR OVERGREP ELLER OMSORGSSVIKT VED BARNEHJEM MENS 

DE VAR UNDER PLASSERING AV xxxxx KOMMUNES BARNEVERN I PERIODEN 

01. 07. 1954 - 31. 12. 1992.   

 

§ 1 Formål 

 

Xxxxx kommune ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi 

en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller 

omsorgssvikt i barnehjem under plassering av xxxxx kommunes barnevern i perioden 

01.07.1954 - 31.12.1992.  

 

§ 2 Oppreisningsutvalg for kommunene i Finnmark 

Det skal opprettes et felles oppreisningsutvalg for kommunene i Finnmark. Utvalget skal bestå 

av tre personer. Leder for utvalget skal være jurist, og bør ha erfaring fra påtalemyndigheten, 

domstolene eller inneha tilsvarende kompetanse. Utvalgsmedlemmene bør oppnevnes for hele 

perioden utvalget skal fungere.  

 

§ 3 Finansiering av oppreisningsutvalget  

 

Det skal opprettes et sekretariat for oppreisningsutvalget søkt finansiert av Fylkesmannen i 

Finnmark. 

 

§ 4 Vilkår for å søke om kommunal oppreisning 

 

Personer som var plassert i barnehjem av xxxxx kommunes barneverntjeneste i perioden 

01.07.1954 - 31.12.1992, og som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, innvilges 

kommunal oppreisning når dette anses rimelig.  

 

Ved vurdering av søknaden foretas en fri sivilrettslig bevisvurdering av den dokumentasjon 

som foreligger i saken. Det må kreves sannsynlighetsovervekt for at utvalget skal legge til 

grunn at søker har vært utsatt for en straffbar handling. 

 

Det er et vilkår for innvilgelse av oppreisning at søker forplikter seg til ikke å gå til søksmål 

mot xxxxx kommune for samme forhold vedkommende er innvilget oppreisning for. 
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§ 5 Kriterier for utmåling av oppreisning  

 

Ved vurderingen av om oppreisning skal gis og størrelsen på oppreisningen skilles det mellom 

aktive overgrepshandlinger, dvs. konkrete ulovlige og straffbare handlinger og det som kan 

kalles passive handlinger, dvs. omsorgssvikt.  

 

Overgrep 

Til de som gjennom egenerklæringer og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har 

vært utsatt for seksuelle overgrep eller grov vold ytes en oppreisning på 300 000 kroner. Det 

samme gjelder for de som har vært utsatt for gjentatte overgrep. 

 

Til de som gjennom egenerklæringer og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har 

vært utsatt for andre overgrep ytes en oppreisning på 100 000 kroner. 

 

Til de som ikke er i stand til å avgi beskrivende egenerklæringer om hva overgrepet besto i, 

ytes en standardoppreisning på 100 000 kroner. 

 

Omsorgssvikt 

Til de som gjennom egenerklæringer og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har 

vært utsatt for omsorgssvikt ytes en oppreisning på 100 000 kroner. 

 

Til de som ikke er i stand til å avgi beskrivende egenerklæringer om hva omsorgssvikten besto 

i, ytes en standardoppreisning på 100 000 kroner. 

 

Søkere som får tilkjent et oppreisningsbeløp for å ha vært utsatt for overgrep kan ikke i tillegg 

få oppreisning for omsorgssvikt.  

 

Oppreisning ytes ikke med utgangspunkt i juridisk ansvar for økonomisk tap. 

 

Oppreisning ytes til den som selv har søkt om det.  

 

§ 6 Saksbehandling  

 

Personer som var plassert i barnehjem av xxxxx kommunes barneverntjeneste i perioden 

01.07.1954 - 31.12.1992, og som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, kan søke om 

oppreisning. Retten til å søke om oppreisning er ikke avhengig av at man har avgitt forklaring 

til Granskingsutvalget. 

 

Søknad om oppreisning fremsettes for oppreisningsutvalget for kommunene i Finnmark. 

 

Søknaden må fremsettes skriftlig, og inneholde navn, adresse og fødselsnummer. Videre må 

søknaden beskrive de forhold som ligger til grunn for kravet om oppreisning. Sekretariatet 

skal gi nødvendig veiledning og hjelp til søkerne om utforming av søknadene.  

 

Rapporten fra Granskingsutvalget kan benyttes som dokumentasjon for forholdene ved en 

institusjon. Forklaring avgitt til Granskingsutvalget kan benyttes som dokumentasjon for 

søknaden.  
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Oppreisningsutvalget kan be søkerne om supplerende opplysninger, dersom det er nødvendig 

for å sikre at søknaden blir godt nok opplyst til at det er forsvarlig å treffe vedtak.  

 

Sekretariatet kan i særlige tilfeller innvilge dekning av utgifter til advokatbistand eller annen 

faglig bistand for å få utarbeidet søknaden og skal ellers gi all nødvendig hjelp til søkerne for 

å fremme søknad. 

 

Sekretariatet forbereder søknadene, og avgir begrunnet innstilling til oppreisningsutvalget. 

 

Oppreisningsutvalget for kommunene i Finnmark holder møte for behandling av søknadene 

etter innkalling fra utvalgets leder. Møtene er lukket. Det føres protokoll fra møtene. 

Vedtakene skal begrunnes.  

 

Oppreisningsutvalget skal avvise søknader som faller utenfor ordningen. 

 

Søknadsbehandlingstiden skal normalt ikke overstige 6 måneder, ekskl. eventuell 

klagebehandlingstid. 

 

§ 7 Klage  

 

Klageadgangen må utredes nærmere.  

 

§ 8 Frist for fremsetting av søknad 

 

Søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen utgangen av 2010. Etter dette faller 

ordningen bort. Oppreisningsutvalget fortsetter sitt arbeid inntil alle søknadene, som er 

innkommet innen søknadsfristen, er behandlet. 

 

 

Ny saksutredning til kommunestyremøtet 15.10.2009: 

 

Jeg viser til saksframlegget til møtet i Båtsfjord kommunestyre 29.04.2009 og vedtaket der. 

Blant kommunene i Finnmark har det vært ulike syn på hva slags modell vi skulle følge for 

oppreisningsordning; ”KS-modellen” eller ”Stavangermodellen”. ”Stavanger-modellen” er 

den mest omfattende av de to modellene: 

 

- ”Stavangermodellen” omfatter også barn i fosterhjem, ”KS-modellen” bare barn i 

barnehjem. 

- ”Stavangermodellen” kan gi en økonomisk oppreisning på mellom kr. 200.000,- og kr. 

725.000,-, mens ”KS-modellen” kan gi en økonomisk oppreisning på mellom kr. 

100.000,- og 300.000,-. 

- ”Stavangermodellen” gjelder ubegrenset tilbake i tid, mens ”KS-modellen” gjelder 

bare tilbake til 1. Juli 1954. 

 

Jeg viser til vedlagte brev fra Hege Blom i Prosjekt Oppreisning. Der gis Båtsfjord kommune 

en begrunnet oppfordring til å revurdere sitt vedtak om å følge ”KS-modllen” og heller vedta 

en oppreisningsordning etter ”Stavangermodellen”. 

 

”KS-modellen” forutsetter at alle kommunene i Finnmark følger denne. Dette har vist seg å 
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ikke være mulig. Vadsø kommune har i stedet valgt å vedta en oppreisningsordning etter 

”Stavangermodellen” og etablert et utvalg som vurderer søknader om oppreisning. Siden har 

både Gamvik, Lebesby og Sør-Varanger kommune vedtatt å følge ”Stavangermodellen” og 

benytte seg av Vadsø sitt utvalg for å vurdere søknader om oppreisning. 

 

På denne bakgrunnen har jeg kontaktet Vadsø kommune om også Båtsfjord kommune kan  

benytte seg av Vadsø sitt utvalg for å vurdere søknader om oppreisning, se vedlagte brev. 

Dette har de bekreftet lar seg gjøre  så fremt vi også velger å følge ”Stavangermodellen”, jfr. 

vedlagte svar. 

 

”Stavangermodellen” er som sagt en mer omfattende, og trolig dyrere løsning, også for 

Båtsfjord kommune. Jeg har ikke gjort noen beregning av hva dette vil kunne koste oss, men 

både jeg og ordfører har det siste året blitt kontaktet av personer som er aktuelle for å søke om 

oppreisning. Imidlertid synes jeg på ingen måte at denne saken er egnet for økonomiske 

beregninger. Det er her viktig at vi framstår som en anstendig, ansvarlig og troverdig 

kommune. Evt. finansiering av oppreisningsutbetalinger får vi komme tilbake til. I min 

anbefaling om å følge ”Stavangermodellen” legger jeg avgjørende vekt på at denne anbefales 

så sterkt av den mest framtredende  interesseorganisasjonen. 

 

I saksframlegget til kommunestyremøtet 29.04.09 var forslaget til vedtekter for ”KS-

modellen” presentert. I det følgende presenterer jeg et utkast til vedtekter for en 

oppreisningsordning etter ”Stavangermodellen”. Jeg foreslår at kommunestyret delegerer til 

Formannskapet å vedta endelige vedtekter for Båtsfjord kommune sin oppreisningsordning.  

 

Følgende utkast til vedtekter bygger på dem som i sin tid ble vedtatt i Stavanger: 

 

 

KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR PERSONER SOM HAR VÆRT 

UTSATT FOR OVERGREP ELLER OMSORGSSVIKT I INSTITUSJON  MENS DE 

VAR UNDER PLASSERING AV BÅTSFJORD KOMMUNES BARNEVERN I 

PERIODEN FØR 01. 01. 1993:  

 

§ 1 Formål 

 

Båtsfjord kommune ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi 

en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller 

omsorgssvikt i institusjon under plassering av deltakerkommunenes barnevern i perioden før 

01.01.1993.  

 

§ 2 Oppreisningsutvalg for deltakerkommunene 

 

Det skal opprettes et oppreisningsutvalg. Utvalget skal bestå av tre personer. Leder for 

utvalget skal være jurist, og bør ha erfaring fra påtalemyndigheten, domstolene eller inneha 

tilsvarende kompetanse. Utvalgsmedlemmene bør oppnevnes for hele perioden utvalget skal 

fungere. 

 

§ 3 Sekretariat for oppreisningsutvalget  

 

Det skal opprettes et sekretariat for oppreisningsutvalget. 
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§ 4 Vilkår for å søke om kommunal oppreisning 

 

Personer som var plassert i institusjon av deltakerkommunenes barneverntjeneste i perioden 

før 01.01.1993, og som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, innvilges kommunal 

oppreisning når dette anses rimelig.  

 

Ved vurdering av søknaden foretas en fri sivilrettslig bevisvurdering av den dokumentasjon 

som foreligger i saken. Det må kreves klar sannsynlighetsovervekt for at utvalget skal legge til 

grunn at søker har vært utsatt for en straffbar handling. 

 

Det er et vilkår for innvilgelse av oppreisning at søker forplikter seg til ikke å gå til søksmål 

mot Båtsfjord kommune for samme forhold vedkommende er innvilget oppreisning for. 

 

§ 5 Kriterier for utmåling av oppreisning  

 

Ved vurderingen av om oppreisning skal gis og størrelsen på oppreisningen skilles det mellom 

aktive overgrepshandlinger, dvs. konkrete ulovlige og straffbare handlinger og det som kan 

kalles passive handlinger, dvs. omsorgssvikt.  

 

Overgrep 

Til de som gjennom egenerklæringer og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har 

vært utsatt for seksuelle overgrep eller grov vold ytes en oppreisning på 725 000 kroner. Det 

samme gjelder for de som har vært utsatt for gjentatte overgrep. 

 

Til de som gjennom egenerklæringer og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har 

vært utsatt for andre overgrep ytes en oppreisning på 500 000 kroner. 

 

Til de som ikke er i stand til å avgi beskrivende egenerklæringer om hva overgrepet besto i, 

ytes en standardoppreisning på 300 000 kroner. 

 

Omsorgssvikt 

Til de som gjennom egenerklæringer og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har 

vært utsatt for omsorgssvikt ytes en oppreisning på 300 000 kroner. 

 

Til de som ikke er i stand til å avgi beskrivende egenerklæringer om hva omsorgssvikten besto 

i, ytes en standardoppreisning på 200 000 kroner. 

 

Søkere som får tilkjent et oppreisningsbeløp for å ha vært utsatt for overgrep kan ikke i tillegg 

få oppreisning for omsorgssvikt.  

 

Oppreisning ytes ikke med utgangspunkt i juridisk ansvar for økonomisk tap. 

 

Oppreisning ytes til den som selv har søkt om det. Dersom søker dør etter at søknaden er 

innlevert, skal søknaden likevel realitetsbehandles og oppreisning som innvilges etter søkers 

død, tilfaller dødsboet.  

 

§ 6 Saksbehandling  
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Personer som var plassert i institusjon av deltakerkommunenes barneverntjeneste i perioden 

før 01.01.1993, og som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, kan søke om oppreisning. 

Retten til å søke om oppreisning er ikke avhengig av at man har avgitt forklaring til 

Fylkesmannens granskingsutvalg.  

 

Søknad om oppreisning fremsettes for oppreisningsutvalget eller dets sekretariat. 

 

Søknaden må fremsettes skriftlig, og inneholde navn, adresse og fødselsnummer. Videre må 

søknaden beskrive de forhold som ligger til grunn for kravet om oppreisning. Sekretariatet 

skal gi nødvendig veiledning og hjelp til søkerne om utforming av søknadene.  

 

Rapporten fra Fylkesmannens granskingsutvalg kan benyttes som dokumentasjon for 

forholdene ved en institusjon. Forklaring avgitt til Fylkesmannens granskingsutvalg kan 

benyttes som dokumentasjon for søknaden.  

 

Oppreisningsutvalget kan be søkerne om supplerende opplysninger, dersom det er nødvendig 

for å sikre at søknaden blir godt nok opplyst til at det er forsvarlig å treffe vedtak.  

 

Sekretariatet kan i særlige tilfeller innvilge dekning av utgifter til advokatbistand eller annen 

faglig bistand for å få utarbeidet søknaden og skal ellers gi all nødvendig hjelp til søkerne for 

å fremme søknad. 

 

Sekretariatet forbereder søknadene, og avgir begrunnet innstilling til oppreisningsutvalget. 

 

Oppreisningsutvalget holder møte for behandling av søknadene etter innkalling fra utvalgets 

leder. Møtene er lukket. Det føres protokoll fra møtene. Vedtakene skal begrunnes.  

 

Oppreisningsutvalget skal avvise søknader som faller utenfor ordningen. 

 

Søknadsbehandlingstiden skal normalt ikke overstige 6 måneder, ekskl. eventuell 

klagebehandlingstid. 

 

§ 7 Klage  

 

Oppreisningsutvalgets vedtak kan påklages til Båtsfjord kommunes faste klageorgan, jf. 

forvaltningsloven § 28 annet ledd. Administrasjonen i Båtsfjord kommune er sekretariat for 

klageorganet. 

 

§ 8 Frist for fremsetting av søknad 

 

Søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen to år fra den dato 

oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. Etter dette faller ordningen bort. 

Oppreisningsutvalget fortsetter sitt arbeid inntil alle søknadene, som er innkommet innen 

søknadsfristen, er behandlet. 

 

§ 9 Vedtektsendringer  

 

Endringer i vedtektene kan foretas av Båtsfjord formannskap.  
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REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.08.2009 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 212   

Arkivsaksnr.: 09/328   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/09 Kommunestyret 15.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Regnskapsrapport pr. 31.08.2009 tas til etterretning. 

 

 

Innstilling: 

Regnskapsrapport pr. 31.08.2009 tas til etterretning. 

 

 

Saksutredning: 

 

 

Hele kommunen Måned 1 - 12 

(B) 

Måned 1 - 12 

(R) 

Måned 1 - 12 

(A) 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 99 879 907 69 669 499 -30 210 408 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 16 788 150 11 894 631 -4 893 519 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 4 610 000 4 091 492 -518 508 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 11 705 000 7 549 701 -4 155 299 

Sum 14 Overføringer 10 848 121 7 913 117 -2 935 004 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 26 418 783 16 523 277 -9 895 506 

Sum utgifter  170 249 961 117 641 717 -52 608 244 

Sum 16 Salgsinntekter -18 410 053 -11 837 284 6 572 769 

Sum 17 Refusjoner -23 074 222 -19 551 828 3 522 394 

Sum 18 Overføringer -110 290 000 -74 700 103 35 589 897 

Sum 19 Finansinntekter og finanser -18 475 686 -13 362 874 5 112 812 

Sum inntekter  -170 249 961 -119 427 089 50 822 872 

    

Inntekt Båtsfjord -170 249 961 -119 427 089 50 822 872 

Utgift Båtsfjord 170 249 961 117 616 717 -52 633 244 

Netto Båtsfjord 0 -1 810 372 -1 810 372 

 

For hele kommune ligger vi pr. 31.08.09 med et mindreforbruk på kr. 1.810.372,-.  

De budsjettreguleringene som ble vedtatt i august møtet er kommet med i revidert budsjett,  

men bruk av fond/budsjettreserve er ikke bokført før i september så resultatet er i realiteten  

noe bedre enn det som fremkommer her.  
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Så å si alle virksomhetene holder rammene sine, men som det er rapportert om tidligere  

er det betydelige overskridelser på helse og omsorg. Dette kommenteres nærmere senere i 

rapporten.  

 

Generelle kommentarer vedrørende lønn og sykefraværsrefusjoner: 

 

Pr. 31.08.09 er forbruket på lønn og sosiale utgifter på ca. 69,75 %. Dette er ca. 5,75 % over 

forventet forbruk som er ca. 64 %. 

 

64 % av budsjetterte lønnsutgifter ekskl. pensjon utgjør         kr.    52.948.337,- 

Lønnsutgifter iflg regnskap pr. 31.08.09 eks. pensjon            kr.    57.933.176,- 

Vi har brukt mer enn budsjettert                                           kr.      4.984.839,- 

 

Lønnsutgifter inkluderer også sykelønn, lønn til sykevikarer og fødselspenger.  

Vi må derfor også se på  hvor mye vi har motatt i refusjoner fra nav vedr. syke- og 

fødselspenger.  

 

Sykelønnsrefusjon: 

Vi har budsjettert med kr. 1.042.178,- for hele 2009.  8/12                  kr.   694.785,- 

Pr. 31.08.09 har vi mottatt fra nav                                                        kr. 3.075.378,- 

Vi har mottatt mer enn budsjettert                                                        kr.  2.380.593,- 

 

Fødselspenger: 

Vi har budsjettert med kr. 837.232,- for hele 2009. 8/12                     kr.   558.154,- 

Pr. 31.08.09 har vi mottatt fra nav                                                       kr.   783.950,- 

Vi har mottatt mer enn budsjettert                                                       kr.   225.796,- 

 

Vi har mottatt mer refusjoner enn budsjettert og det reduserer merforbruket vi har på 

lønnsarten. Totalt merforbruk på lønn og sosiale kostnader blir da kr. 4.984.839 - 2.380.593 - 

225.796,- = 2.378.450,-.   

Overforbruket på lønn skyldes i all hovedsak overforbruk på helse- og omsorgssektoren. Pr. 

31.08.09 har helse og omsorg overforbruk på lønn på ca. 9 % som utgjør ca. kr. 3 mill de har 

også mottatt ca. kr. 1,2 mill i sykelønnsrefusjoner så reellt overforbruk her er ca 1,8 mill. 

 

 

 

Prosjekter 1.0--- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 802 760 732 150 -70 610 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 172 000 341 483 169 483 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 11 000 217 999 206 999 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 0 21 870 21 870 

Sum 14 Overføringer 202 000 245 650 43 650 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 0 109 109 

Sum utgifter  1 187 760 1 559 261 371 501 
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Prosjekter 1.0--- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 16 Salgsinntekter 0 -1 500 -1 500 

Sum 17 Refusjoner -950 760 -349 237 601 523 

Sum 18 Overføringer 0 0 0 

Sum 19 Finansinntekter og finanser -237 000 0 237 000 

Sum inntekter  -1 187 760 -350 737 837 023 

    

Inntekt Prosjekter -1 187 760 -350 737 837 023 

Utgift Prosjekter 1 187 760 1 559 261 371 501 

Netto Prosjekter 0 1 208 524 1 208 524 

 

Følgende prosjekter har hatt transaksjoner hittil i år: 

 

1.0003 Psykiatri     kr. -57.258,29 

1.0005 Kvalitetsutvikling i grunnskolen               kr.      41.879,27 

1.0010 Helsestasjonen for ungdom                    kr.      26.776,52 

1.0021 Den kulturelle skolesekken                     kr.      26.884,- 

1.0029 Rusmisbruk, forebygging/tiltak                 kr.     624.918,97 

1.0030 IKT i skolen                                    kr.      36.512,10 

1.0031 Universell Utforming                           kr.     149.401,47 

1.0033 Gutter i Finnmark                               kr.      84.030,94 

1.0035 Fri rettshjelp i off.servicekontor             kr.      -35.000,- 

1.0037 Nav Båtsfjord                                   kr.        2.933,91 

1.0039 Kvalitetskommuneprogrammet                 kr.       59.721,68 

1.0040 Barn og ungd. med særskilt behov             kr.      108.359,80 

1.0042 Vedlikeholdsmidler - tiltakspakken             kr.      132.623,49 

1.0043 Bosetting av flyktninger                       kr.       33.823,97 

 

Totalt                                                  kr.    1.235.607,83 

 

Prosjektene finansieres i stor grad av øremerkede midler. 

 

 

Politisk virksomhet 1.10-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 808 251 494 078 -314 173 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 197 000 159 967 -37 033 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 0 6 987 6 987 

Sum 14 Overføringer 279 000 200 832 -78 168 

Sum utgifter  1 284 251 861 864 -422 387 

Sum 17 Refusjoner -20 000 -22 764 -2 764 

Sum inntekter  -20 000 -22 764 -2 764 



  Sak 69/09 

 

 Side 14 av 54   

 

Politisk virksomhet 1.10-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

    

Inntekt Politisk virksomhet -20 000 -22 764 -2 764 

Utgift Politisk virksomhet 1 284 251 861 864 -422 387 

Netto Politisk virksomhet 1 264 251 839 100 -425 151 

 

 

Total forbruksprosent 67,71.  

Lønnspostene innenfor budsjettet. Noe overforbruk på andre poster, det er små beløp det er  

snakk om så prosentene blir høye. Regner ikke med overforbruk totalt sett i år 2009. 

 

 

Fellesutgifter 1.11-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 2 590 489 2 502 975 -87 514 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 1 612 700 1 116 193 -496 507 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 848 000 770 595 -77 405 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 1 968 000 1 233 553 -734 447 

Sum 14 Overføringer 4 649 400 3 388 517 -1 260 883 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 2 156 250 1 158 132 -998 118 

Sum utgifter  13 824 839 10 169 965 -3 654 874 

Sum 16 Salgsinntekter -262 000 -132 220 129 780 

Sum 17 Refusjoner -2 773 467 -2 121 712 651 755 

Sum 19 Finansinntekter og finanser -2 176 400 -1 641 646 534 754 

Sum inntekter  -5 211 867 -3 895 578 1 316 289 

    

Inntekt Fellesutgifter -5 211 867 -3 895 578 1 316 289 

Utgift Fellesutgifter 13 824 839 10 169 965 -3 654 874 

Netto Fellesutgifter 8 612 972 6 274 387 -2 338 585 

 

Total forbruksprosent 72,85%. 

Høy forbruksprosent på dette området skyldes i hovedsak lønn til lærerne på videregående  

skole. Disse lønnsutgiftene skal vi ha refundert fra Finnmark fylkeskommune, men det blir  

ikke sendt refusjonskrav før etter desemberlønn er kjørt. Regner med at budsjettet holder  

seg innenfor rammen for år 2009.  
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Rådmannens stab 1.12-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 4 789 738 3 153 224 -1 636 514 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 288 000 174 599 -113 401 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 45 000 32 368 -12 632 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 42 000 30 242 -11 758 

Sum 14 Overføringer 52 000 36 832 -15 168 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 0 112 112 

Sum utgifter  5 216 738 3 427 377 -1 789 361 

Sum 16 Salgsinntekter -96 000 -74 859 21 141 

Sum 17 Refusjoner -52 000 -122 445 -70 445 

Sum 18 Overføringer -30 000 0 30 000 

Sum inntekter  -178 000 -197 304 -19 304 

    

Inntekt Rådmannens stab -178 000 -197 304 -19 304 

Utgift Rådmannens stab 5 216 738 3 427 377 -1 789 361 

Netto Rådmannens stab 5 038 738 3 230 073 -1 808 665 

 

Total forbruksprosent 64,10%. 

De 3 ansvarsområdene som ligger under dette området har følgende forbruksprosenter: 

       1.1200  Rådmann           70,76% 

       1.1210  Staben              62,51% 

       1.1220  Økonomi           61,97% 

 

Totalt sett er ansvarsområdet godt innenfor rammen sin. På rådmannens område er det noe  

høy forbruksprosent. Budsjettene er her ganske små i beløp så små beløp gir store utslag på 

forbruksprosenten. Regner ikke med overforbruk på dette området i 2009. 

 

 

 

Frivillighetssentralen 1.13-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 385 330 246 656 -138 674 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 84 000 58 317 -25 683 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 2 000 2 128 128 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 10 000 0 -10 000 

Sum 14 Overføringer 27 000 3 453 -23 547 

Sum utgifter  508 330 310 554 -197 776 

Sum 16 Salgsinntekter -8 000 -2 935 5 065 

Sum 17 Refusjoner -292 000 -283 453 8 547 
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Frivillighetssentralen 1.13-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 19 Finansinntekter og finanser -26 000 0 26 000 

Sum inntekter  -326 000 -286 388 39 612 

    

Inntekt Frivillighetssentralen -326 000 -286 388 39 612 

Utgift Frivillighetssentralen 508 330 310 554 -197 776 

Netto Frivillighetssentralen 182 330 24 166 -158 164 

 

Forbruksprosent 13,25%.  

Statstilskudd mottatt for hele året. Forbruk som forventet. 

 

 

Nordskogen Barnehage 1.20-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 6 078 550 4 130 323 -1 948 227 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 254 400 151 435 -102 965 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 56 000 26 561 -29 439 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 42 000 8 078 -33 922 

Sum 14 Overføringer 186 221 30 337 -155 884 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 0 0 0 

Sum utgifter  6 617 171 4 346 734 -2 270 437 

Sum 16 Salgsinntekter -1 184 053 -640 768 543 285 

Sum 17 Refusjoner -2 896 649 -2 566 370 330 279 

Sum 18 Overføringer -150 000 -179 856 -29 856 

Sum 19 Finansinntekter og finanser 0 0 0 

Sum inntekter  -4 230 702 -3 386 994 843 708 

    

Inntekt Nordskogen barnehage -4 230 702 -3 386 994 843 708 

Utgift Nordskogen barnehage 6 617 171 4 346 734 -2 270 437 

Netto Nordskogen barnehage 2 386 469 959 740 -1 426 729 

 

- 1.2000 er innenfor det budsjetterte for året. Lønn og sosiale utgifter viser et lite  

overforbruk, men dekkes inn ved merinntekt refusjon sykelønn. Budsjett vil holde for  

resten av året. 

- 1.2018 er godt innenfor det budsjetterte for året. 

 

01.10.09 Britt M. Hansen 
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Klausjorda Barnehage 1.21-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 6 014 792 3 908 644 -2 106 148 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 278 400 174 298 -104 102 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 97 000 29 058 -67 942 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 19 000 11 238 -7 762 

Sum 14 Overføringer 38 000 39 085 1 085 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 0 0 0 

Sum utgifter  6 447 192 4 162 323 -2 284 869 

Sum 16 Salgsinntekter -1 269 000 -812 204 456 796 

Sum 17 Refusjoner -3 276 000 -2 831 454 444 546 

Sum 18 Overføringer -150 000 -197 856 -47 856 

Sum 19 Finansinntekter og finanser 0 0 0 

Sum inntekter  -4 695 000 -3 841 514 853 486 

    

Inntekt Klausjorda barnehage -4 695 000 -3 841 514 853 486 

Utgift Klausjorda barnehage 6 447 192 4 162 323 -2 284 869 

Netto Klausjorda barnehage 1 752 192 320 809 -1 431 383 

 

Budsjettet ser ut til å holde seg innenfor tildelt ramme. På grunn av økning i antall barn vil 

statstilskuddet øke. Men jeg har også ekstra utgifter i forhold til barn med spesielle behov.  

Tror ikke dette vil ha noen betydning på nettorammen. 

 

01.10.09 Line Røtvold 

 

 

Begge Barnehager 1.22-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 488 128 215 634 -272 494 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 0 21 017 21 017 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 0 316 316 

Sum 14 Overføringer 0 1 582 1 582 

Sum utgifter  488 128 238 549 -249 579 

Sum 17 Refusjoner -488 128 -214 185 273 943 

Sum inntekter  -488 128 -214 185 273 943 

    

Inntekt Begge barnehagene -488 128 -214 185 273 943 

Utgift Begge barnehagene 488 128 238 549 -249 579 

Netto Begge barnehagene 0 24 364 24 364 
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Regnskapet viser et lite overforbruk, men dette utlignes når vi får statstilskudd for siste  

6.mnd.  Budsjett holder. 

 

01.10.09 Britt M. Hansen 

 

 

Nordskogen Skole 1.30-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 6 378 208 3 882 422 -2 495 786 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 1 036 000 748 922 -287 078 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 132 000 66 295 -65 705 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 18 000 14 407 -3 593 

Sum 14 Overføringer 173 000 117 161 -55 839 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 0 0 0 

Sum utgifter  7 737 208 4 829 207 -2 908 001 

Sum 16 Salgsinntekter -320 000 -231 895 88 105 

Sum 17 Refusjoner -364 237 -243 198 121 039 

Sum 19 Finansinntekter og finanser -223 000 0 223 000 

Sum inntekter  -907 237 -475 093 432 144 

    

Inntekt Nordskogen skole -907 237 -475 093 432 144 

Utgift Nordskogen skole 7 737 208 4 829 207 -2 908 001 

Netto Nordskogen skole 6 829 971 4 354 114 -2 475 857 

 

Pr. 31.08.09 ligger Nordskogen skolens totalforbruk innenfor det aksepterte.  

Selv om skolen er tilført et lite beløp ekstra til utgifter strøm, så holder ikke denne  

budsjettposten. Prøver å spare på andre områder.  

Da budsjettåret går over to skoleår, er det litt usikkerhet om ressursene til  

spesialundervisningen og fremmedspråkligundervisning holder. 

 

Geir Knutsen 

Rektor 

 

 

Båtsfjord Skole 1.31-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 12 596 781 8 091 012 -4 505 769 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 1 871 300 1 307 286 -564 014 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 378 000 247 639 -130 361 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 50 000 25 057 -24 943 

Sum 14 Overføringer 356 000 299 550 -56 450 
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Båtsfjord Skole 1.31-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 0 0 0 

Sum utgifter  15 252 081 9 970 544 -5 281 537 

Sum 16 Salgsinntekter -226 000 -24 350 201 650 

Sum 17 Refusjoner -1 437 563 -1 297 951 139 612 

Sum 19 Finansinntekter og finanser -540 000 0 540 000 

Sum inntekter  -2 203 563 -1 322 301 881 262 

    

Inntekt Båtsfjord skole -2 203 563 -1 322 301 881 262 

Utgift Båtsfjord skole 15 252 081 9 970 544 -5 281 537 

Netto Båtsfjord skole 13 048 518 8 648 243 -4 400 275 

 

Pr. 31.08.09 er Båtsfjord skole innenfor rammen.  

Det ser ut til at for år 2009 kommer Båtsfjord skole til å holde rammen.  

 

 

Båtsfjord Videregående Skole  1.35-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 3 762 310 3 932 771 170 461 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 675 050 722 159 47 109 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 141 000 131 865 -9 135 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 2 705 000 1 373 669 -1 331 331 

Sum 14 Overføringer 128 500 176 182 47 682 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 0 0 0 

Sum utgifter  7 411 860 6 336 646 -1 075 214 

Sum 17 Refusjoner -293 706 -647 751 -354 045 

Sum inntekter  -293 706 -647 751 -354 045 

    

Inntekt Båtsfjord videregående skole -293 706 -647 751 -354 045 

Utgift Båtsfjord videregående skole 7 411 860 6 336 646 -1 075 214 

Netto Båtsfjord videregående skole 7 118 154 5 688 895 -1 429 259 

 

Total forbruksprosent  79,92% 

Her har vi en rest på kr. 1.429.261,-. Vi har ikke mottatt krav fra Finnmark Fylkeskommune  

enda vedr. 1. halvår 2009. Det er svært usikkert på hvilket krav vi får fra Fylkeskommunen så 

jeg kan ikke si noe om budsjettet holder for år 2009. 
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Kulturskolen 1.34-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 1 239 904 793 344 -446 560 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 49 000 21 062 -27 938 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 33 000 2 231 -30 769 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 0 18 133 18 133 

Sum 14 Overføringer 10 000 3 776 -6 224 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 0 10 000 10 000 

Sum utgifter  1 331 904 848 546 -483 358 

Sum 16 Salgsinntekter -280 000 -110 675 169 325 

Sum 17 Refusjoner -34 034 -97 027 -62 993 

Sum 18 Overføringer 0 -10 000 -10 000 

Sum inntekter  -314 034 -217 702 96 332 

    

Inntekt Kulturskolen -314 034 -217 702 96 332 

Utgift Kulturskolen 1 331 904 848 546 -483 358 

Netto Kulturskolen 1 017 870 630 844 -387 026 

 

Forbruksprosent  61,98% 

Godt innenfor budsjettrammen så langt i år, ingen store avvik.  

Regner med at budsjettet holder for år 2009. 

 

Kultur 1.40-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 1 679 592 1 044 659 -634 933 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 262 700 131 482 -131 218 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 91 000 29 075 -61 925 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 48 000 15 600 -32 400 

Sum 14 Overføringer 637 000 141 770 -495 230 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 0 2 766 2 766 

Sum utgifter  2 718 292 1 365 352 -1 352 940 

Sum 16 Salgsinntekter -306 000 -153 479 152 521 

Sum 17 Refusjoner -71 000 -21 181 49 819 

Sum 19 Finansinntekter og finanser 0 0 0 

Sum inntekter  -377 000 -174 660 202 340 

    

Inntekt Kultur -377 000 -174 660 202 340 

Utgift Kultur 2 718 292 1 365 352 -1 352 940 

Netto Kultur 2 341 292 1 190 692 -1 150 600 
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Forbruksproset 50,86%. 

Det er noen tilskudd som ikke er utbetalt enda som gjør at forbruksprosenten blir lav.  

De fleste andre poster er som forventet.  

Regner med at budsjettet holder for år 2009. 

 

 

Samordnet hjelpetjeneste 1.50-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 4 306 246 2 743 625 -1 562 621 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 1 106 000 901 477 -204 523 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 315 000 274 889 -40 111 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 1 279 000 227 740 -1 051 260 

Sum 14 Overføringer 416 000 390 797 -25 203 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 0 104 393 104 393 

Sum utgifter  7 422 246 4 642 921 -2 779 325 

Sum 16 Salgsinntekter -30 000 -24 410 5 590 

Sum 17 Refusjoner -168 000 -434 509 -266 509 

Sum 18 Overføringer -30 000 -91 000 -61 000 

Sum 19 Finansinntekter og finanser -330 000 -12 060 317 940 

Sum inntekter  -558 000 -561 979 -3 979 

    

Inntekt Samordnet hjelpetjeneste -558 000 -561 979 -3 979 

Utgift Samordnet hjelpetjeneste 7 422 246 4 642 921 -2 779 325 

Netto Samordnet hjelpetjeneste 6 864 246 4 080 942 -2 783 304 

 

 

Forbruket er som forventet på alle områder når en ser bort fra forbruket på området Andre 

hjelpetjenester.Her er forbruket pr. 31. august på ca. 75 %. Det er usikkert om dette vil holde  

ut året. Dette er utgifter i forbindelse med avlastningstilbud til barn med 

funksjonshemming.Virksomhetsleder hadde budsjettert med kr. 300.000,- mer for budsjettåret 

2009, men rådmann reduserte med kr. 300.000,- på avlastning. Det kan derfor bli behov for å 

søke om ekstrabevilgning. 

 

Barnevern: 

På dette området er det en del poster med overforbruk og noen poster det er brukt mindre  

enn forventet. Det er fortsatt en del som er uavklart innefor dette området. Det er bestilt en 

konsulenttjenester.  

Dette er dyrt, og en antar at det vil koste ca. kr. 150.000. 

Noe kan reguleres innenfor eget budsjett, men det er vanskelig pr. idag å si om det vil  

være nok penger på budsjettet 

 

01.10.09 Bente Iversen 



  Sak 69/09 

 

 Side 22 av 54   

 

 

 

Nav 1.51-- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 2 399 215 1 567 841 -831 374 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 315 000 150 747 -164 253 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 10 000 28 469 18 469 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 3 000 2 670 -330 

Sum 14 Overføringer 2 390 000 1 338 633 -1 051 367 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 200 000 308 900 108 900 

Sum utgifter  5 317 215 3 397 260 -1 919 955 

Sum 17 Refusjoner -1 109 000 -874 262 234 738 

Sum 19 Finansinntekter og finanser -170 000 -49 650 120 350 

Sum inntekter  -1 279 000 -923 912 355 088 

    

Inntekt Nav -1 279 000 -923 912 355 088 

Utgift Nav 5 317 215 3 397 260 -1 919 955 

Netto Nav 4 038 215 2 473 348 -1 564 867 

 

 

Totalt sett er Nav innenfor rammen.  

De har utbetalt mindre i sosialhjelp enn budsjettert, hittil har de bare brukt ca. 50 % av  

rammen. De har utbetalt ca. kr. 100.000,- mer i sosiale utlån enn budsjettert. Dette kommer av 

at de har hatt mange gjeldsordningssaker.  

Litt overforbruk på lønn, men jeg tror budsjettet for 2009 holder.  

 

Helse og omsorg 1.6--- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 33 786 155 24 688 651 -9 097 504 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 4 010 300 3 213 132 -797 168 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 1 004 000 1 068 264 64 264 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 3 170 000 2 776 119 -393 881 

Sum 14 Overføringer 999 000 956 495 -42 505 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 0 4 866 4 866 

Sum utgifter  42 969 455 32 707 527 -10 261 928 

Sum 16 Salgsinntekter -4 420 000 -2 599 348 1 820 652 

Sum 17 Refusjoner -3 912 068 -3 643 197 268 871 

Sum 19 Finansinntekter og finanser -1 015 000 0 1 015 000 

Sum inntekter  -9 347 068 -6 242 545 3 104 523 
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Helse og omsorg 1.6--- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Inntekt Helse og omsorg -9 347 068 -6 242 545 3 104 523 

Utgift Helse og omsorg 42 969 455 32 707 527 -10 261 928 

Netto Helse og omsorg 33 622 387 26 464 982 -7 157 405 

 

Det ligger pr. 31.08.09 an til et totalt overforbruk på Helse og omsorg på kr. 1 500 000,- pr. 

31.08.2009. Dette kommer i tillegg til kr. 1.000.000,- som ble tilleggsbevilget av 

kommunestyret 20.08.2009. Imidlertid er ikke en del utgifter i forbindelse med ferieavvikling 

(vikarer, etc.) ført ennå. Regnskapet vil bli gått nøye gjennom på nytt når dette ber gjort. 

 

Kurative helsetjenester:  Pr. 31.08.09 har vi overforbruk på lønn leger. Venter på en god del 

refusjon fra NAV da vi får all refusjonen når det gjelder Legevikarer. Nøyaktig sum er  

vanskelig å si på nåværende tidspunkt men regner med det er klart til neste regnskapsrapport. 

 

Bygg helsesenter: På denne arten er det overforbruk på strøm og olje på ca kr. 200 000,-  

pr. 31.08.09. Har gjort enkelte tiltak for å få ned strøm- og fyringsutgifter. Skifte av vinduer, 

reprasjon på radiatorer og skifta av ytterdører. Håper enøk tiltakene er med på å redusere 

utgiftene. 

 

Sykestua: På dette ansvaret har det vært et stort overforbruk på kjøp av Sykepleiertjenester.  

Pr. 31.08.09 var det et overforbruk på kr. 800 000,-. Denne kostnaden vil ikke være gjeldene  

fra 15.09.2009 da vi har fått ansatt egne Sykepleiere i Kommunen. 

Det er i budsjettet for 2009 ikke tatt med vakante Sykepleierstillinger på 1,25 % stilling. Det 

ble en forglemmelse fra min side når vi jobbet med budsjettet for 2009.  

Er stort overforbruk på overtid og forskjøvende vakter. Avdelingen har fått beskjed om å  

spare og det er kun tillatt med overtid og forskyvning dersom det er høyst nødvendig og  

må gjøres etter avtale med leder for Eldreomsorgen. 

Det skal heller ikke leies inn ved sykefravær hvis det lar seg gjøre. 

Det mangler også en del brukebetalinger som snart er i balanse. Vil føre til balanse i  

regnskapet. 

Det ventes også på midler fra Helse Finnmark angående refusjon Sykestueplasser. Når  

utbetalingen foreligger fra Helse Finnmark  vil også denne posten i regnskapet gå i balanse. 

 

Fjellheimen: På dette ansvar har vi et overforbruk på lønn på kr. 700 000,- pr. 31.08.2009  

grunnet en urolig pasient som trenger kontinuerlig oppfølging av en pleier.  

Har søkt på skjønnsmidler fra Fylke og venter tilbakemelding. Håper å få Skjønnsmidler  

fra Fylke slik at denne kostnaden kan reduseres. 

 

PU-boligen: På denne arten er det overforbruk på lønn grunnet høyt sykefravær. Spesiellt  

kortidsfravær. Overforbruk på kr. 300 000,- på lønn pr. 31.08.2009. 

Det er satt ned en egen gruppe som skal jobbe med sykefravær og håper det gir  

resultater i form av mindre sykefravær. 

 

05.10.09  Cesilie Borge 
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Teknisk 1.8--- Rev.budsjett 

2009 

Regnskap   

pr. 31.08.09 

Avvik 

Sum 10 Lønn og sosiale utgifter 11 773 458 7 558 719 -4 214 739 

Sum 11 Kjøp av varer og tj. egenpr. 4 576 300 2 501 055 -2 075 245 

Sum 12 Kjøp av varer og tj. erstatter egenpr. 1 447 000 1 272 039 -174 961 

Sum 13 Kjøp av tj. som erstatning 2 351 000 1 791 325 -559 675 

Sum 14 Overføringer 285 000 569 255 284 255 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 0 327 327 

Sum utgifter  20 432 758 13 692 720 -6 740 038 

Sum 16 Salgsinntekter -9 949 000 -7 004 307 2 944 693 

Sum 17 Refusjoner -663 610 -1 076 848 -413 238 

Sum 19 Finansinntekter og finanser -80 000 0 80 000 

Sum inntekter  -10 692 610 -8 081 155 2 611 455 

    

Inntekt Teknisk -10 692 610 -8 081 155 2 611 455 

Utgift Teknisk 20 432 758 13 692 720 -6 740 038 

Netto Teknisk 9 740 148 5 611 565 -4 128 583 

 

Ser rimelig greit ut pr august, men følgende mørke skyer vil komme: 

- 1.8111 - Bibliotekbygget - Er lagt inn en leieinntekt fra digforsk her på kr.  

           140.000,- Fått inntekt på kr. 48.000,- etter det er digforsk flyttet 

           Det gir et minus avvik på kr. 95.000,- 

- 1.8500 - Økte utgifter i forbindelse med lekkasjer kr. 200.000,- 

- 1.8124 - Ikke mottatt statstilskudd på presteboligen på kr. 60.000,- (regner med at det  

kommer i løpet av året) 

 

01.10.09  Rune Reisænen 

 

 

 

Finanser 1.9--- Rev.budsjett 2009 Regnskap   pr. 31.08.09 Avvik 

Sum 14 Overføringer 20 000 0 -20 000 

Sum 15 Finansutg. og finanstrans. 24 062 533 14 933 781 -9 128 752 

Sum utgifter  24 082 533 14 933 781 -9 148 752 

Sum 16 Salgsinntekter -60 000 -24 334 35 666 

Sum 17 Refusjoner -4 272 000 -2 731 074 1 540 926 

Sum 18 Overføringer -109 930 000 -74 221 391 35 708 609 

Sum 19 Finansinntekter og finanser -13 678 286 -11 659 518 2 018 768 

Sum inntekter  -127 940 286 -88 611 317 39 328 969 
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Finanser 1.9--- Rev.budsjett 2009 Regnskap   pr. 31.08.09 Avvik 

Inntekt Finanser -127 940 286 -88 611 317 39 328 969 

Utgift Finanser 24 082 533 14 908 781 -9 173 752 

Netto Finanser -103 857 753 -73 702 536 30 155 217 

 

I budsjettet har vi et veldig høyt anslag på skatteinntekter, og det nivået har vi klart å  

holde så langt i år. September var også en svært god måned når det gjelder skatt så  

jeg regner med at budsjettet for skatteinntektene for år 2009 holder. 

 

Båtsfjord kommune får ca. kr. 4,6 mill i merinntekter i forhold til det som var budsjettert. 

Dette kommer av: 

   Økt rammetilskudd             kr. 1.400.000,- 

   Mindre renteutgifter            kr. 2.700.000,- 

   Tilsk. ressurskr.brukere     kr.  1.000.000,- 

   Mindre renteinntekter        kr.    -500.000,- 

 

I tillegg vil vi nok få mindre inntekter fra mva-kompensasjon fra investeringer. Det er 

vanskelig å si noe om hvor mye mindre vi får pga. at det er usikkert hvor mye av de planlagte 

investeringene vi faktisk klarer å gjennomføre i år 2009. 

 

Balansen 
Vurdering av likviditetsgraden. 

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad og forteller om  

Kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. 

Her er en oversikt over likviditetsgraden for Båtsfjord kommune desiste månedene: 

 

  31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.08.09 

2.10 Bankinnskudd 28.417.021 23.258.920 31.285.234 25.210.775 
2.13 Kortsiktige fordringer 8.140.746 11.343.463 15.457.185 6.929.344 
2.19 Premieavvik 3.502.425 10.144.207 14.242.070 14.242.070 

 Sum omløpsmidler 40.060.192 44.746.589 60.984.489 46.382.189 

      

2.3 Kortsiktig gjeld 20.490.828 22.322.716 26.636.951 21.485.775 

 Arbeidskapital 19.569.364 35.287.265 34.347.538 24.896.414 

      

 Likviditetsgrad 

1(om/kg) 
1,96 2 2,29 2,16 

  

Likviditeten vurderes å være bra når likviditetsgrad 1 er større enn 2. 

Likviditeten er i Båtsfjord kommune er god.  

 

05.10.2009   

 

 

Sølvi Mathisen 

Økonomisjef 
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STYRKING AV BUDSJETTRESERVEN FOR 2009 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 153   

Arkivsaksnr.: 09/632   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/09 Kommunestyret 20.08.2009 

70/09 Kommunestyret 15.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Budsjettreserven styrkes med kr. 4.000.000,- som finansieres slik: 

 

   Økt rammetilskudd             kr. 1.000.000,- 

   Mindre renteutgifter            kr. 2.000.000,- 

   Tilsk. ressurskr.brukere     kr.  1.000.000,- 

 

 

Innstilling: 

Budsjettreserven styrkes med kr. 4.000.000,- som finansieres slik: 

 

   Økt rammetilskudd             kr. 1.000.000,- 

   Mindre renteutgifter            kr. 2.000.000,- 

   Tilsk. ressurskr.brukere     kr.  1.000.000,- 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.08.2009 sak 53/09 

 

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Båtsfjord kommunes budsjettreserve for 2009, konto 1.1170.4906.180, styrkes med kr. 

2.000.000,-. Dette dekkes ved at gjenværende udisponerte overskudd for 2008 

(disposisjonsfond) reduseres med kr. 1.790.000,- og fond for flyktningemidler 

(disposisjonsfond) reduseres med kr. 210.000,-. 

 

 

Saksutredning: 

Budsjettreserven ble styrket med kr. 2.000.000,- i kommunestyrets møte 20.8.09. I samme 

møte ble deler av reserven brukt som følger: 

 

- Overskredet ”gammel” budsjettreserve:  kr.       35.000,- 

- Båtsfjord menighet:     kr.       40.000,- 

- Samordnet hjelpetjeneste (barnevern):   kr.     330.000,- 

- Helse og omsorg:     kr.  1.000.000,- 

- Båtsfjord skole:     kr.     350.000,- 
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- Nordskogen skole:     kr.     143.600,- 

 

SUM:        kr. 1.898.600,- 

 

Det gjenstår således kr. 101.400,- av budsjettreserven. 

 

Det ”lå i kortene” fra møtet 20.08.2009 at det kunne bli behov for å tilleggsbevilge ytterligere 

til helse og omsorg. Det ble antydet ca. 1,5 millioner ytterligere. Helse- og omsorgsstyret har 

hatt denne saken til behandling, men valgte å utesette den. 

 

Nå viser det seg, ved gjennomgang av helse og omsorg sitt regnskap etter at oktoberlønn er 

lagt inn i regnskapet, at det kun gjenstår kun 1 million av budsjettet for hele året. Det er da tatt 

med den millionen som ble bevilget av kommunestyret 20.8. Vi regner derfor for tiden på 

spreng på en ny prognose for helse og omsorg sitt forbruk i 2009. Dette vil bli ettersendt 

kommunestyrepapirene så snart det foreligger. Behovet på ytterligere tilleggsbevilgninger til 

helse og omsorg vil nok kunne være i overkant av 3 millioner kroner. 

 

I tillegg har barnevernet meldt inn behov for ny tilleggsbevilgning på inntil kr. 630.000,- i 

2009. Det er redegjort nærmere for dette i egen sak. 

 

Slik jeg ser det nå vil det totalt være behov for å styrke budsjettreserven med kr. 4.000.000,-. 

Dette kan reduseres dersom vi lykkes i å få innvilget vår søknad om ekstra skjønnsmidler fra 

fylkesmannen. 

 

I regnskapsrapporten pr. 31.08.09 har økonomisjefen sagt følgende om kap. 1.9 finanser: 

 

Båtsfjord kommune får ca. kr. 4,6 mill i merinntekter i forhold til det som var 

budsjettert. Dette kommer av: 

   Økt rammetilskudd             kr. 1.400.000,- 

   Mindre renteutgifter            kr. 2.700.000,- 

   Tilsk. ressurskr.brukere     kr.  1.000.000,- 

   Mindre renteinntekter        kr.    -500.000,- 

 

I tillegg vil vi nok få mindre inntekter fra mva-kompensasjon fra investeringer. Det er 

vanskelig å si noe om hvor mye mindre vi får pga. at det er usikkert hvor mye av de 

planlagte investeringene vi faktisk klarer å gjennomføre i år 2009. 

 

Jeg foreslår derfor at budsjettreserven styrkes med kr. 4.000.000,- som finansieres slik: 

 

   Økt rammetilskudd             kr. 1.000.000,- 

   Mindre renteutgifter            kr. 2.000.000,- 

   Tilsk. ressurskr.brukere     kr.  1.000.000,- 
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SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING 2009, SAMORDNET HJELPETJENESTE 

 

 

Saksbehandler:  Bente Iversen Arkiv: 153   

Arkivsaksnr.: 09/397   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/09 Kommunestyret 15.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Det tilleggsbevilges til sammen inntil kr. 630.000,- til barnevernet i 2009: 

- Inntil kr. 280.000,- til 1.5040.3002.252 Kjøp av tjenester statlig fosterhjem 

- Inntil kr. 350.000,- til 1.5040.2700.244 Juridisk bistand 

 

Budsjettreserven 1.1170.4906.180 reduseres tilsvarende med kr. 630.000,-. 

 

Innstilling: 

Det tilleggsbevilges til sammen inntil kr. 630.000,- til barnevernet i 2009: 

- Inntil kr. 280.000,- til 1.5040.3002.252 Kjøp av tjenester statlig fosterhjem 

- Inntil kr. 350.000,- til 1.5040.2700.244 Juridisk bistand 

 

Budsjettreserven 1.1170.4906.180 reduseres tilsvarende med kr. 630.000,-. 

 

 

 

Saksutredning: 

Dessverre er barnevernet i Båtsfjord inne i en meget hektisk periode. Selv om tjenesten ble 

tilført tilleggsbevilgning i forrige kommunestyre, har det dukket opp følgende tre nye saker 

som etter alt å dømme vil åføre oss betydelige utgifter i 2009: 

 

 Utgifter knyttet til plassering av barn i beredskapshjem: kr. 280.000,- 

 Konsulentbistand i en konkret sak: ca. kr. 200.000,- 

 Saksomkostninger knyttet til 2 saker i fylkesnemda: til sammen ca. kr. 150,000,- 

 

Det er knyttet noe usikkerhet til de to siste tiltakene, både når det gjelder kostnadene og om 

alle kostnadene påløper i 2009. Av denne grunn foreslår jeg at kommunestyret tilleggsbevilger 

inntil kr. 630.000,-. 
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SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING HELSE OG OMSORG 2009 

 

 

Saksbehandler:  Cesilie Borge Arkiv: 153   

Arkivsaksnr.: 09/453   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/09 Helse- og omsorgstyre 09.06.2009 

56/09 Kommunestyret 20.08.2009 

8/09 Helse- og omsorgstyre 29.09.2009 

72/09 Kommunestyret 15.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Ettersendes. 

 

Innstilling: 

 

Ettersendes. 

 

Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 09.06.2009 sak 5/09 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Det tilleggsbevilges inntil kr. 100.000,- til nye industrioppvaskmaskiner til Fjellheimen og 

kjøkkenet. 

Ekstra utgifter til lønn og innleie av vikarer ses i sammenheng med fordeling av 

lønnsreserven. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.08.2009 sak 56/09 

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra Båtsfjord arbeiderparti: 

 

Av tilleggsbevilgningen på kr. 1.000.000,- øremerkes kr. 30.000,- til lønn/ reisekostnader for 

ledsager PU-boligen. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslaget fra Båtsfjord arbeiderparti falt med 7 stemmer for og 8 stemmer mot. 

 

Vedtak: 

Det tilleggsbevilges i denne omgang kr. 1.000.000,- til helse og omsorg i 2009. Dette dekkes 

av budsjettreserven. 

Helse- og omsorgstyret utarbeider så snart som mulig, og senest innen 15.09.2009, en plan for 

drift  av helse og omsorg i balanse i 2009. Denne planen behandles av kommunestyret. Planen 

bør først og fremst inneholde tiltak for å øke inntekter og redusere utgifter, men kan også 

medføre en søknad om ytterligere tilleggsbevilgninger for 2009. 
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Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 29.09.2009 sak 8/09 

 

Behandling: 

Saken ble enstemmig vedtatt utsatt. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til behandling av denne saken i kommunestyret 20.08.09 og helse- og omsorgsstyret 

29.09.09. Jeg viser også til kommentarer i regnskapsrapport pr. 31.08.2009. 

 

Det ”lå i kortene” fra møtet 20.08.2009 at det kunne bli behov for å tilleggsbevilge ytterligere 

til helse og omsorg. Det ble antydet ca. 1,5 millioner ytterligere. Helse- og omsorgsstyret har 

hatt denne saken til behandling, men valgte å utsette den. 

 

Nå viser det seg, ved gjennomgang av helse og omsorg sitt regnskap etter at oktoberlønn er 

lagt inn i regnskapet, at det kun gjenstår kun 1 million av budsjettet for hele året. Det er da tatt 

med den millionen som ble bevilget av kommunestyret 20.8. Vi regner derfor for tiden på 

spreng på en ny prognose for helse og omsorg sitt forbruk i 2009. Dette vil bli ettersendt 

kommunestyrepapirene så snart det foreligger. Da vil jeg også avgi innstilling.  

 

Foreløpig kan jeg anslå at behovet for ytterligere tilleggsbevilgninger til helse og omsorg vil 

kunne være i overkant av 3 millioner kroner.  
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SØKNAD OM DRIFTSTØTTE 

 

 

Saksbehandler:  Tony Petterson Arkiv: 223 C56   

Arkivsaksnr.: 09/704   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/09 Kultur- og oppvekststyret 29.09.2009 

80/09 Kommunestyret 15.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Båtsfjord Historie og Museumslag innvilges kr 40.000.- i driftstøtte.  Kr 10.000.- dekkes over 

posten 1.4010.4732.385 tilskudd diverse kulturtiltak.  Kr 30.000.- dekkes over posten 

reserverte tilleggsbevilgninger. Tilskuddet gjelder til lagets drift i 2010, men utbetales i 2009. 

 

Innstilling: 

 

Båtsfjord Historie og Museumslag innvilges kr 40.000.- i driftstøtte.  Kr 10.000.- dekkes over 

posten 1.4010.4732.385 tilskudd diverse kulturtiltak.  Kr 30.000.- dekkes over posten 

reserverte tilleggsbevilgninger. Tilskuddet gjelder til lagets drift i 2010, men utbetales i 2009. 

 

 

Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den 29.09.2009 sak 28/09 

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra Frp: 

Det framlegges dokumentasjon for tallene i budsjettet før det utbetales støtte til Historielaget, 

herunder strøm og forsikring. 

 

Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Båtsfjord Historie og Museumslag innvilges kr 40.000.- i driftstøtte.  Kr 10.000.- dekkes over 

posten 1.4010.4732.385 tilskudd diverse kulturtiltak.  Kr 30.000.- dekkes over posten 

reserverte tilleggsbevilgninger. Tilskuddet gjelder til lagets drift i 2010, men utbetales i 2009. 

Det framlegges dokumentasjon for tallene i budsjettet før det utbetales støtte til Historielaget, 

herunder strøm og forsikring. 

 

Saksutredning  

Generell del: Båtsfjord Historie og Museumslag søker om kr 50.000.- i driftstøtte.  Årsaken 

til søknaden er at de regner med å ha store faste utgifter og små inntekter i 2010 slik: 

 

Post    Utgifter          Inntekter 

Strøm    18.000 

Forsikring        8.800 

Kommunale avgifter      4.000 

Oppussing   15.000 
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Diverse (utstillinger)      7.000 

Underskudd kalender      7.500 

Medlemskontingent        8.500 

Billettinntekter         1.200 

Kommunale kulturmidler       3.000 

SUM    60.300    12.700 

 

Dette gir et beregnet underskudd for 2010 på kr 47.600.-. 

 

Kommentarer til utgifter og inntekter: 

Kommunen stod tidligere for utgifter og inntekter i forbindelse med kalenderen. I årene 06, 07 

og 08  gav dette et overskudd på kr 11.500.-, 14.000.- og 9.000.-.  Inntektene gjelder også salg 

av noen gamle kalendere til reduserte priser.  I samme periode var trykkeutgiftene kr 18.300.-, 

20.800.- og 21.200.- inkludert mva.  Den gang solgte man kalenderen for kr 75.- pr stk.  Da 

historielaget overtok ble utsalgsprisen økt til kr 100.-. pr stk.  Det synes derfor merkelig at 

man nå skal gå med et stort underskudd istedenfor et stort overskudd enn de år kommunen 

hadde denne jobben, spesielt med tanke på at utsalgsprisen er økt med 25 %.  Etter at 

saksbehandler bad om tilleggsopplysninger kommer det frem at de har hatt trykkeutgifter på 

kr 25.000.- og hittil solgt for kr 14.000.-.  Erfaringsmessig vil svært mye av salget foregå i 

førjulstiden slik at saksbehandler er rimelig sikker på at resultatet vil bli et betydelig 

overskudd og ikke et stort underskudd. 

Når det gjelder posten kommunale utgifter virker de rimelig i følge opplysninger fra teknisk 

etat. 

 

 

Post    Utgifter  Inntekter 

Strøm    18.000 

Forsikring     9.000 

Kommunale utgifter    4.000 

Oppussing   15.000 

Diverse (utstillinger)    7.000 

Kalendersalg, overskudd      7.500 

Medlemskontingent       8.500 

Billettinntekter       1.000 

Kommunale kulturmidler      3.000     

SUM    53.000   20.000  

 

Dette gir et beregnet underskudd på kr 33.000.-. 

Historie- og museumslaget fikk i 2008 bevilget kr. 40.000,- fra Båtsfjord kommune i 

driftsstøtte for 2009. Vi foreslår samme beløp nå da dette dekker faste utgifter til strøm, 

forsikringer og kommunale avgifter (og litt til). 

 

Økonomiske konsekvenser: Ved å belaste kont 1.4010.4732.385 med kr 10.000.- vil denne 

posten være oppbrukt. 

 

Juridiske konsekvenser: Ingen kjente. 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: Ingen kjente. 
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Helsemessige konsekvenser: Ingen. 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Ingen kjente. 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen kjente. 
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FINANSIERING AV STILLING SOM KOMMUNEOVERLEGE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 410   

Arkivsaksnr.: 09/670   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/09 Helse- og omsorgstyre 29.09.2009 

10/09 Administrasjonsstyret 01.10.2009 

73/09 Kommunestyret 15.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Kommunetyret tar til etterretning av administrasjonsstyret fra 01.01.2010 har opprettet en 100 

% stilling som kommuneoverlege med følgende primæroppgaver: 

- Faglig leder for legetjenesten, herunder overordnet ansvar for turnuskandidater 

- Folkehelsearbeid/ samfunnsmedisinsk arbeid; herunder smittevernlege og ansvarlig 

lege for miljørettet helsevern 

- Delta i kommunens overordnede planlegging (kommuneplaner og beredskapsplaner) 

- Tilsynslege ved helsestasjon og/ eller sykehjem 

 

Stillingen finansieres som følger: 

- Forbruk i dag (samfunnsmedisin, miljørettet helsevern  

- og smittevern):       kr. 450.000,- 

- Salg av tjenester til for eksempel andre kommuner:  kr. 100.000,- 

- Nytt tilskudd fra staten til forebyggende helsearbeid: kr. 100.000,- 

- Det søkes om tilskudd fra internt omstillingsfond:  kr. 100.000,- (bare 2010) 

- Fond for flyktingemidler:     kr. 100.000,- 

 

Fra 2011 finner administrasjonen annen finansiering av kr. 100.000,-. 

 

 

Innstilling: 

Kommunetyret tar til etterretning av administrasjonsstyret fra 01.01.2010 har opprettet en 100 

% stilling som kommuneoverlege med følgende primæroppgaver: 

- Faglig leder for legetjenesten, herunder overordnet ansvar for turnuskandidater 

- Folkehelsearbeid/ samfunnsmedisinsk arbeid; herunder smittevernlege og ansvarlig 

lege for miljørettet helsevern 

- Delta i kommunens overordnede planlegging (kommuneplaner og beredskapsplaner) 

- Tilsynslege ved helsestasjon og/ eller sykehjem 

 

Stillingen finansieres som følger: 

- Forbruk i dag (samfunnsmedisin, miljørettet helsevern  

- og smittevern):       kr. 450.000,- 

- Salg av tjenester til for eksempel andre kommuner:  kr. 100.000,- 

- Nytt tilskudd fra staten til forebyggende helsearbeid: kr. 100.000,- 

- Det søkes om tilskudd fra internt omstillingsfond:  kr. 100.000,- (bare 2010) 

- Fond for flyktingemidler:     kr. 100.000,- 

 

Fra 2011 finner administrasjonen annen finansiering av kr. 100.000,-. 
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Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 29.09.2009 sak 6/09 

 

Behandling: 

 

Innstillingen ensetmmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Helse- og omsorgsstyret stiller seg positive til at det fra 01.01.2010 opprettes en stilling som 

kommuneoverlege med følgende primæroppgaver: 

- Faglig leder for legetjenesten, herunder overordnet ansvar for turnuskandidater 

- Folkehelsearbeid/ samfunnsmedisinsk arbeid; herunder smittevernlege og ansvarlig 

lege for miljørettet helsevern 

- Delta i kommunens overordnede planlegging (kommuneplaner og beredskapsplaner) 

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsstyret den 02.10.2009 sak 6/09 

 

Behandling: 

Saken har vært oppe til behandling i HOS, men vedtak derfra ligger ikke ved. Rådmann 

informerte om at Helse og omsorgsstyret er positiv til innstillingen. 

 

Forslag fra H v/Anne Grethe Strandheim:  

Rådmannens innstilling, pluss at det under primæroppgaver i stillingen skal føres på oppgave 

som – Tilsynslege ved helsestasjonen og/eller sykehjem. 

 

Tilleggsforslag fra AP v/Geir Knutsen: Stillingen skal lyses ut eksternt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens innstilling, med forslag fra H og tilleggsforslag fra AP: 

6 mot 1 stemme. 

Innstillingen med forslag og tilleggsforslag vedtas. 

 

Vedtak: 

 

Fra 01.01.2010 opprettes en 100 % stilling som kommuneoverlege med følgende 

primæroppgaver: 

- Faglig leder for legetjenesten, herunder overordnet ansvar for turnuskandidater 

- Folkehelsearbeid/ samfunnsmedisinsk arbeid; herunder smittevernlege og ansvarlig 

lege for miljørettet helsevern 

- Delta i kommunens overordnede planlegging (kommuneplaner og beredskapsplaner) 

- Tilsynslege ved helsestasjonen og/eller sykehjem 

 

Stillingen skal lyses ut eksternt. 

Det tas forbehold om kommunestyrets godkjenning av ekstra utgifter på kr. 200.000,- pr. år. 
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Saksutredning  

Generell del: 

Båtsfjord kommune har behov for en legestilling hvor det samfunnsmedisinske ansvaret til 

kommunen er tilstrekkelig ivaretatt. I kommunehelsettjenesteloven er dette ansvaret omtalt 

som følger: 

§ 1-3. (Oppgaver under helsetjenesten)  

       Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver:  

1. Fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Tiltak med dette for øye organiseres som  

a) miljørettet helsevern  

b) helsestasjonsvirksomhet  

c) helsetjenester i skoler  

d) opplysningsvirksomhet  

e) helsetjenester for innsatte i de kommuner der det ligger anstalter under kriminalomsorgen.  

§ 1-4. (Planlegging, informasjon og samordning)  

       Kommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen 
og de faktorer som kan virke inn på denne. Helsetjenesten skal foreslå helsefremmende og 
forebyggende tiltak i kommunen.  

       Helsetjenesten skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige 
organer hvis virksomhet har betydning for helsetjenestens arbeid. Slik medvirkning skal skje 
blant annet gjennom råd og uttalelser og ved deltakelse i plan- og samarbeidsorganer som blir 
opprettet. Helsetjenesten skal av eget tiltak gi informasjon om de forhold som er nevnt i annet 
ledd, første punktum til de offentlige organer som har ansvar for iverksetting av tiltak som kan 
virke inn på helsen. Dersom helsetjenesten blir kjent med forhold som vedrører 
arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven, forurensningsloven og genteknologiloven, skal 
helsetjenesten underrette de berørte fagmyndigheter slik at disse kan fatte vedtak. 
Departementet gir nærmere regler om samarbeidet med andre fagmyndigheter på områder 
der også helsetjenesten har kompetanse og om koordinering av tiltak.  

 

Kap. 4a. Miljørettet helsevern.  

Kapitlet tilføyd ved lov 12 juni 1987 nr. 67.  

§ 4a-1. (Definisjon og forskrifter)  

       Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte 
kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og 
sosiale miljøfaktorer.  

       I samsvar med de formål for kommunehelsetjenesten som nevnt i § 1-2, kan 
departementet gi forskrifter om miljørettet helsevern, herunder drikkevann og hygieniske 
forhold i bygninger, boliger, lokaler, innretninger og enhver form for virksomhet. Det kan også 
gis regler om plikt til å ha internkontrollsystemer og til å føre internkontroll for å sikre at krav 
fastsatt i eller i medhold av denne lov overholdes.  

       I samsvar med lov om vern mot smittsomme sykdommer jfr. kommunehelsetjenesteloven 
§ 1-2, kan departementet gi forskrifter om at den som vil drive visse slag virksomheter som 
kan medføre fare for overføring av smittsomme sykdommer, må søke om tillatelse. I 
forskriftene kan det bl.a. fastsettes kvalitetskrav/grenseverdier til anlegg, utstyr og virksomhet 
og kvalifikasjonskrav til personell knyttet til slik virksomhet.  

Tilføyd ved lov 12 juni 1987 nr. 67, endret ved lover 15 juli 1994 nr. 53 (i kraft 1 jan 1995), 5 
aug 1994 nr. 55 (i kraft 1 jan 1995).  

§ 4a-2. (Kommunestyrets oppgaver)  
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       Kommunestyret skal ha tilsyn med de faktorer som er nevnt i § 4a-1, første ledd. Innen 
miljørettet helsevern skal kommunestyret utøve den virksomhet og treffe de avgjørelser som 
det er tillagt i lov eller i medhold av lov. Virksomheten og avgjørelsene, herunder enkeltvedtak, 
skal være i samsvar med helsetjenestens formål, jfr. § 1-2.  

Tilføyd ved lov 12 juni 1987 nr. 67, endret ved lov 15 juli 1994 nr. 53 (i kraft 1 jan 1995).  

§ 4a-3. (Delegering av myndighet)  

       Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i denne lov er lagt til 
kommunestyret, kan med unntak av den myndighet som er nevnt i § 4a-11 tredje ledd, 
delegeres etter reglene i kommuneloven, til et interkommunalt organ eller til en annen 
kommune. Når kommunen har delegert myndighet til en annen kommune, skal vedtak fattet av 
denne stadfestes av kommunen der saken har sin opprinnelse.  

       Kommunestyrets myndighet eller myndighet delegert etter første ledd kan utøves av 
kommunelegen, dersom dette på grunn av tidsnød er nødvendig for at styrets oppgaver etter 
denne lov skal kunne utføres. Når kommunestyret har lagt oppgavene innen miljørettet 
helsevern etter denne lov til et interkommunalt organ, kan myndighet etter denne bestemmelse 
utøves av en eller flere leger ansatt i dette organet.  

       Dette gjelder likevel ikke for kommunestyrets myndighet etter § 4a-11, tredje ledd.  
 

I den varslede samhandlingsreformen er det varslet at kommunenes samfunnsmedisinske 

ansvar vil bli styrket allerede i 2010. Følgende står om dette på departementets hjemmeside: 

240 millioner kroner til forebyggende helsetjenester i kommunene 

I statsbudsjettet for 2010 vil regjeringen foreslå 230 millioner kroner gjennom kommunenes frie 

inntekter til forebyggende helsetjenester. I tillegg foreslås 10 millioner kroner til understøttende 

tiltak fra Helsedirektoratet, i form av veiledningsmateriell, kunnskapsoppbygning og 

evalueringer. Regjeringen vil også i årene framover legge til rette for at en større andel av 

forventet vekst i helsesektorens samlede budsjetter kommer i form av frie inntekter til 

kommunene. Innenfor denne veksten vil regjeringen styrke forebyggingsarbeidet.  

– Vi vet at det er store gevinster å hente ved å oppdage sykdom tidlig og hjelpe brukerne til å 

legge om livsstil, mestre livet med sykdom og hindre komplikasjoner. Men de færreste 

kommuner har et system for å følge opp pasienter med gryende symptomer på alvorlig kronisk 

eller langvarig sykdom. Slik individrettet innsats er også viktig for å utjevne sosiale 

helseforskjeller. Det er viktig at kommunene ruster seg til å bygge opp systemer som gir 

oversikt over befolkningens helsetilstand. Kommunene må nå forankre forebyggingsinnsatsen i 

kommunale planer, fortsetter helse- og omsorgsministeren.  

Med utgangspunkt i de framtidige helseutfordringene er det behov for å styrke de forebyggende 

helsetjenestene i kommunen. Målsetningen vil være å benytte og videreutvikle dokumenterte 

tiltak som reduserer, og til dels motvirker, risiko for funksjonstap med bortfall fra skole og 

yrkesliv, og som påvirker individets egenmestring og reduserer risikoen for sykdomsutvikling. 

Hvis vi ikke får til dette vil presset komme på behov som må dekkes gjennom dyrere og mindre 

hensiktsmessige sykehustjenester.  

Det vil framover legges økt vekt på å veilede og informere kommunene om hvilke tiltak som kan 

forutsettes å være kostnadseffektive og som har samfunnsøkonomisk dokumentert effekt. 

Helsedirektoratet har iverksatt et program om kunnskapsbasert folkehelsearbeid og vil framover 

gjennomføre systematiske samfunnsøkonomiske vurderinger av forebyggingstiltak. Det vil også 
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vurderes om det skal bygges opp et program for løpende evaluering av forebyggingstiltak i 

Norge med løpende vurdering av nytten ved tiltak. 

Dette tilskuddet vil være på drøyt kr. 100.000,- pr. år for Båtsfjord kommune. 

 

På bakgrunn av dette har rådmannen igangsatt arbeid med å få tilsatt en kommuneoverlege 

som kan ivareta følgende oppgaver: 

 

Primæroppgaver i stillingen: 

 

- Faglig leder for legetjenesten, herunder overordnet ansvar for turnuskandidater 

- Folkehelsearbeid/ samfunnsmedisinsk arbeid; herunder smittevernlege og ansvarlig 

lege for miljørettet helsevern 

- Delta i kommunens overordnede planlegging (kommuneplaner og beredskapsplaner) 

 

Mulige andre oppgaver i stillingen: 

 

- Tilsynslege ved helsestasjon og/ eller sykehjem 

- Vikarlege 

 

Båtsfjord kommune er i dialog med en godt kvalifisert lege som er interessert i en slik stilling. 

Da jeg ikke antar at kvalifiserte søkere ”vokser på trær” ber jeg om at administrasjonsstyret 

aksepterer at rådmannen avgjør om stillingen skal lyses ut eller tilbys kvalifisert søker. 

 

Båtsfjord kommune har de siste årene hatt mange legevikarer som har blitt her fra 6 til 12 

mnd.  I tillegg til dette har vi hatt to privatpraktiserende fastleger som har delt på en stilling. 

Dette innebærer at den ene er her 2-3 uker i slengen, og like lenge fri og borte fra kommunen. 

Den andre er her i lengre perioder i slengen, og også lengre perioder borte. Båtsfjord 

kommune har derfor en meget ustabil dekning på det som har med forebyggende tjeneste, 

smittevern, samfunnsmessig oppfølging og andre ting som naturlig faller under en 

kommune(over)legestilling.  

 

Leder i helse og omsorg finner det vanskelig å følge opp legetjenesten på en forsvarlig måte 

med de ressurser som foreligger i utgangspunktet, og ser stor nødvendighet av at dette blir 

gjort på en bedre måte for å sikre Båtsfjords befolkning en god og forsvarlig legetjeneste.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Stillingen kan langt på vei finansieres innenfor eksisterende budsjetter. Til kjøp av tjenester 

innenfor samfunnsmedisin, miljørettet helsevern og smittevernlege-oppgaver brukte Båtsfjord 

kommune i 2008 kr. 457.650,- (508,5 timer a kr. 900,-) og hittil i 2009 kr. 391.500,- (435 

timer a kr. 900,-). 

 

Fra 2010 kan vi forvente tilskudd fra staten til forebyggende helsearbeid på ca. kr. 100.000,-. 

 

Vi har også mottatt henvendelse fra Berlevåg kommune angående kjøp av tjenester innenfor 

miljørettet helsevern. 

 

For å få i havn en avtale med aktuell lege vil vi anslagsvis trenge ca. kr. 850.000,- pr. år inkl 

sosiale utgifter. Dette kan finansieres som følger: 
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Forbruk i dag (samfunnsmedisin, miljørettet helsevern og smittevern):  kr. 450.000,- 

Salg av tjenester til for eksempel andre kommuner:    kr. 100.000,- 

Nytt tilskudd fra staten til forebyggende helsearbeid:   kr. 100.000,- 

Ekstra kommunal bevilgning (i forhold til i dag):    kr. 200.000,- 

         

 

Juridiske konsekvenser: 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: 

 

Helsemessige konsekvenser: 

Forebyggende helsearbeid vil være en primæroppgave i stillingen 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: 

Arbeidet med miljørettet helsevern vil bli opprioritert 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: 

Helseberedskapsmessige oppgaver vil være en primæroppgave i stillingen. 
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PRISER OG AVGIFTER I BÅTSFJORD KOMMUNE 

 

 

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 

5/09 Eldrerådet 08.10.2009 

74/09 Kommunestyret 15.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Priser og avgifter fastsettes fra 01.01.2010 slik det framgår av saksframlegget.  

Dersom noen økt pris eller avgift har lengre lovfestet varslingsfrist fastsettes avgiften i 

samsvar med saksframlegget så tidlig som mulig. 

 

Innstilling: 

Priser og avgifter fastsettes fra 01.01.2010 slik det framgår av saksframlegget.  

Dersom noen økt pris eller avgift har lengre lovfestet varslingsfrist fastsettes avgiften i 

samsvar med saksframlegget så tidlig som mulig. 

 

Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den 29.09.2009 sak 29/09 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Priser og avgifter endres som foreslått i saksframlegget med virkning fra 01.02.2010. 

 

Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 29.09.2009 sak 7/09 

 

Behandling: 

 

Tone Sund Wahl erklaærte seg som saksbehandler i denne saken inhabil og fratrådte. 

 

Priser og avgifter vedtas slik de framkommer i saksframlegget. 

 

Vedtak: 

Priser og avgifter blir som foreslått i saksframlegget med virkning fra 01.01.2010 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.10.2009 sak 61/09 

 

Behandling: 

 

Rådmann har korrigeringer i tekst til innstilling: Priser og avgifter blir som foreslått…. 
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Siste setning strykes. 

 

Avstemming: Innstilling med endringer foreslått av rådmann, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Priser og avgifter vedtas slik de framkommer i saksframlegget. 

 

Saksutredning: 

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. De 

nye prisene er som hovedregel regulert opp etter den generelle konsumprisindeksen. Det er 

kommentert særskilt der dette ikke er gjort. 

Forslagene til nye priser og avgifter er behandlet i hovedutvalgene og eldrerådet. 

Hovedutvalgenes vedtak er fulgt i saksframlegget nedenfor. Eldrerådets uttalelse foreligger 

ikke før etter møtet deres 8.10.09. 

 

Virksomhet/område: Sentraladministrasjonen 

 

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 

Ingen pris idag  Kr. 100,- 

pr. time 

    

 

Virksomhet/område: Barnehager 

 

Navn på avgift Pris i dag Sist 

endret  

Ny pris 

Full plass Kr 2330,- 

pr. mnd. 

 Kr. 2330,- 

pr. mnd. 

Matpenger Kr. 90,- pr. 

mnd. 

01.02.2009 Kr. 90,- pr. 

mnd. 

Utlån av lokaler til bursdager og lignende Gratis  Gratis 

 

Virksomhet/ område: Båtsfjord skole/ basseng 

 

Navn på avgift Pris i dag Sist 

endret  

Ny pris 

Billett for barn, basseng 20 01.04.04 25 

Billett for pensjonister, basseng 40 01.04.04 45 
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Billett for voksne, basseng 60 01.04.04 65 

Timepris for utleie av basseng til lag/foreninger 150 pr .t 01.01.05 165 

Timepriser for utleie av basseng til andre 300 pr.t 01.01.05 330 

Utleie av klasserom til for eksempel. Kjøreskole  100 pr. time  110 

Utlån av skolelokaler til bursdager og lignende Gratis  Gratis 

 

Virksomhet/ område: Kulturskolen 

 

Navn på avgift Pris i dag Sist 

endret  

Ny pris 

Skolepenger o/16 år Kr. 1600,- pr. år 2002 1800,- pr. år 

Skolepenger u/16 år Kr. 1500,- pr. år 2002 1700,- pr. år 

Søskenmoderasjon 2. Barn Kr. 450,- pr. år 2004   500,- pr. år 

Søskenmoderasjon 3. Barn eller flere Kr. 750,- pr. år 2004   850,- pr. år 

Flertilbud, moderasjon 2 eller flere fag Kr. 750,- pr. år 2004   850,- pr. år 

Utleie av instrument (begrenset utvalg) Kr. 200,- pr. år 1990   300,- pr. år 

Salg av tjenester Kr. 250,- pr. 

undervisningstime 

2002   285,- pr. 

undervisningstime 

 

 

Virksomhet/område: Nordskogen skole/ SFO 

 

Navn på avgift Pris i 

dag 

Sist 

endret  

Ny pris 

Full plass Kr 

1400,- 

01.02.05 Kr 1400,- 

2/3 plass Kr 

1100,- 

01.02.05 Kr 1100,- 

Time basert Kr 35,- 01.02.05 Kr 45,- 

50 % søsken moderasjon opprettholdes (gjelder ikke 

timebasert) 

   

Utlån av lokaler til bursdager og lignende Gratis  Gratis 

    

 

Kommentarer: 

Dette har rektor diskutert med leder for SFO. Vi foreslår ingen økning på de faste plassene, da 

antall skoletimer er økt jevnlig de siste årene. Faglig og sosialt ser vi at det er en fordel at 

elevene er på SFO.  Signaler vi har fått fra foreldrene er at de bruker tilbudet blant annet fordi 

prisen er lav. 

Økningen av timebasert er for at det ikke skal lønne seg å ha timebasert istedenfor full plass.  

 

 

Virksomhet/ område: Kultur 

 

Navn på avgift Pris i dag Sist 

endret  

Ny pris 

Idrettshall 1/1 hall, pr time idrettslag over 18 år 150 2000 175 

Idrettshall 1/3 hall, pr time idrettslag over 18 år   60 1999 70 
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Idrettshall, skyte/bryterom   60 2000 70 

Idrettshall, garderobesett 2 stk, idr.lag over 18 år 50 1997          Utgår        

Idrettshall, kantine, pr utleiedag private 400 2002 450 

Idrettshall, 1/1 hall pr t næringslivet 250 2000 290 

Idrettshall, 1/3 hall pr t næringslivet 90 1999 Utgår     

Idrettshall, trimrom pr t næringslivet  70 2000 Utgår       

Idrettshall, skyte/bryterom pr time næringslivet 90 2000 Utgår     

Idrettshall, arr med bill.inntekter, pr døgn 

næringslivet 

1.000 2000 1170 

Styrketrening pr år, ordinær/ungdom  1875/1325 01.05.2008 1875/1325 

Styrketrening ½ år, ordinær/ungdom 1125/750 01.05.2008 1125/750 

Styrketrening 3 mnd, ordinær/ungdom 635/425 01.05.2008 635/425 

Styrketrening 1 mnd, ordinær/ungdom 260/170 01.05.2008 260/170 

Idrettshall, varemesse  1/1 hall pr time 350 2000 Utgår     

Idrettshall, varemesse  1/1 hall pr døgn 2.500 2000 2900 

Idrettshall, kantine pr døgn, varemesse 1.500 2000 1750 

Skansen, festsal, fredag og lørdag, ikke 

inntektsgivende 

1.000 2000 1170 

Skansen festsal, øvrige dager, ikke inntektsgivende 600 2000 700 

Skansen festsal, fredag og lørdag, inntektsgivende 2.000 2000 2330 

Skansen festsal, øvrige dager, inntektsgivende 1.000 2000 1170 

Kino voksne 60/70 KST 68/07 60/70  

Kino barn 40/50 KST 68/07 40/50 

Kinosal, utleie ikke inntektsgivende  600 2000 700 

Kinosal, uleie inntektsgivende 1.000 2000 1170 

Gymnastikksal, bedrifter pr time 160 2000 190 

Gymnastikksal, foreninger pr time 30 2000 35 

 

Kommentarer: De fem kategorier som er foreslått å utgå skyldes at det ikke har vært praktisert 

slik utleie så lenge jeg kan huske.  

Prisene på kino er forholdsvis nylig  justert.  Foreslå å beholde prisene til vi justerer opp i 

forbindelse med digitaliseringen, da som egen sak dersom det skjer lenge før den  neste 

generelle justeringen.  Da kan vi også gjøre prisene mer lik de øvrige kinoene i øst-fylket.  Nå 

ligger vi noe under de andre. 

Pris for bruk av styrketrening ble justert ned med 25% i kommunestyret 09.10.2007 med 

virkning fra 01.05.2008.  

 

Virksomhet/ område: Helsestasjonen 

 

Navn på avgift Pris i dag Sist endret  Ny pris 

Reisevaksiner   Kr. 100,- pr. voksen 

Kr. 50,- pr. barn (under 18 år) 

Hørselstest   Kr. 100,- 

Influensavaksine   Kr. 100,- for alle over 20 år. 

Gratis når myndighetene 

bestemmer det. 

Utleie bilstol   Kr. 50,- pr. dag, kr. 100 pr. 

uke, kr. 200,- utover en uke 
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Utleie brystpumpe   Kr. 200,- utover pris for 

engangssett 

    

 

 

Virksomhet/ område: Helse og omsorg: 

 

Det er tidligere vedtatt at prisene i Helse og Omsorg hvert år skal vurderes oppjustert i forhold 

til prisstigning etter konsumpris indeksen. I 2008 var denne litt i overkant av 2% og det 

samme ser den ut til å bli i 2009.  Dette medfører en prisstigning på ca 4,5 % på tjenestene.  

 

I 2008 fikk vi ikke gjennomgått prisene og dermed heller ikke lagt inn ny prisstigning. Dette 

medfører jo at stigningen blir noe høyere denne gang.  

 

Vi har prøvd å legge en jevn stigning på alle våre tjenester, men har valgt å holde pris på 

trygghetsalarmer på samme nivå da vi har relativt gamle alarmer som kun kan brukes til fast-

telefon-abonnementer. Vi vil på sikt prøve å finne tak i alarmløsninger som kan tilpasses 

teknologisk utvikling med mobile løsninger og GPS.  

 

Hjemmehjelpssatser: 

Prisene for hjemmehjelp sammenlignes med øvrige kommuner i G3 gruppen (andre 

kommuner på omtrent samme størrelse i Norge) Vi forsøker å ligge på jevnt nivå, og blant de 

laveste i denne gruppen. Slik at i Båtsfjord er minstebetalingen hver måned lav sett i forhold 

til mange andre kommuner. Til orientering er maks grense for minstepensjonister satt til kr. 

155,- pr mnd. På nasjonalt nivå. For Båtsfjord har vi i dag kr 60,- fast månedsbetaling for de 

med inntekt under 2G. For de mellom 2 og 3 G er prisen i dag kr. 40,- pr time men maks kr 

150 pr mnd.  

 
 

Kostpris på alderspensjonatet: 

 -Frokost kr. 29,- (27,-) 

-Middag kr. 55,- (53,-) 

-Middag ½ kr. 27,- (26,-) 

-Kvelds  kr. 29,- (27,-) 

-Helpensjon   kr. 3505,- (3354,-) 

 

Kostpris på matombringing klienter: 

-Middag kr. 55,- (53,-) 

-Middag ½ kr. 27,- (26,-) 

I tillegg kr. 6,00 (6,00) for utkjøring  

 

Husleie Alderspensjonatet: 

Enkeltrom kr. 1356,- (1298,-) 

Liten Leilighet kr. 2060,- (1971,-) 

Stor Leilighet   kr. 2745,- (2627,-)  

Husk varslingsfrist til beboere, 3 mnd ved prisregulering.  

 

Korttidsopphold: 

Betales pr. døgn med fast pris kr. 121,- jfr. Pris fastsatt av Kongen. (høyeste sats)  

 

Husleie Fysioterapeuter: 
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Husleie for 100% driftstilskudd kr. 6700,- (6400,-) 

Denne betales etter forhold driftstilskudd fra kommunen.  

75% driftstilskudd utgjør  kr. 5025,- (4800,-)  

 

Pris hjemmehjelp/praktisk bistand: 

Husstander m/nettoinntekt < 2G  Fast månedssats kr. 62,- (60,-) 

Husstander m/nettoinntekt >2G til 3G     Pr. time: Kr. 42,-    (40,-) 

Husstander m/nettoinntekt >3G til 5G     Pr. time: Kr. 68,-    (65,-) 

Husstander m/nettoinntekt >5G   Pr. time: Kr. 125,- (120,-) 

 

Det fastsettes følgende maks betalingssatser gjeldene per måned: 

-Netto inntekt fra 2G til 3G,  Kr.   155,- per mnd. (150,-) (ny nasjonal maxtakst minstepensj.) 

-Netto inntekt fra 3G til 5G Kr.   418,- per mnd. (400,-) 

-Netto inntekt over 5G  Kr. 1045,- per mnd. (1000,-) 

 

Trygghetsalarmer. 

Det vedtas en årlig abonnementspris på kr. 840,- (70,- pr.mnd) 

Denne kreves innbetalt etterskuddsvis med en beregning på kr. 70,- pr mnd, med innbetaling x4 pr år. 

Denne reguleres ikke denne gangen. Blir et større prishopp når vi kjøper inn nye alarmer tilpasset 

mobiltelefoner.  

 

Virksomhet/ område: Teknisk 

 

I forbindelse med budsjett for 2010 skal virksomhetene gå gjennom avgiftene for å se om det 

er behov for justeringer av avgiftene for budsjettåret 2010. 

Teknisk har valgt å se på følgende kommunale avgiftsbelagte tjenester: 

- Feiing 

- Renovasjon 

- Vann 

- Avløp 

 

Det finnes ytterligere avgiftsbelagte gebyrer så som byggesaksgebyrer, oppmålingsgebyrer, 

delingsgebyrer etc. Disse gebyrene blir ikke behandlet denne gang da det er store endringer i 

Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven. Disse vil bli revidert så snart forskriftene til de 

nye lovene er klare. 

 

Navn på avgift Pris i dag Sist 

endret  

Ny pris 

Feieavgift Kr. 268,75 pr. 

pipe inkl. 

moms. 

 Kr. 380,- pr. pipe inkl. moms. 

Renovasjonsavgift   Renovasjonsavgiften økes 

med 14,7% både på 

grunngebyret og 

mengdegebyret.* 

Vannavgift   Ingen endring. 

Avløpsavgift   Reduseres med 7 % 

    

 

*Teknisk styre gjorde følgende tilleggsforslag til økt avgift: 
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Teknisk styre ber kommunestyret om at overskuddet på kr. 197.000,- som står på fond, 

brukes til å nedbetale gjeld som kommunen fortsatt har i forbindelse med låneopptak 

på gamle søppeltippen. Dette med tanke på å kunne redusere grunngebyret tidligere 

enn forventet. 

 

Kommentarer til feieavgift: 

 

I kommunestyremøte den 20/8-09, sak 59/09 ble stillingen som feier gjenopprettet. Pr. dato er 

det ansatt en feier på tidsbestemt arbeidsavtale samt at stillingen er utlyst for andre søkere. 

Båtsfjord kommune har under noen år kjøpt denne tjenesten for en relativt høy pris. For 2008 

ble kostnadene pr. pipe ca kr. 750,- inkl. moms. 

I utgangspunktet skal feieren være ansatt 50% som feier og 50% som vaktmester eller evt. 

utleid som feier til andre kommuner. Dette skal utredes nærmere. 

I og med at feieren skal være selvfinansierende må det settes opp et selvkostregnskap som 

viser inntekter og utgifter slik at kommunen kan sette en rett avgifte på tjenesten.  

 

Feieavgiften er pr dato på kr. 268,75 inkl. moms. 

 

Selvkostregnskap for feiertjenesten i 2010 er som følger: 

 

 

  
Budsjett 

 BEREGNINGER 2010   ÅR 2010  

 
Kapitalkostnad      kr                              -    

 Funksjon 338 (lønn 50%)   kr                    167 750  

 Utgifter andre kontoer   kr                      26 000  

 Adm (se egen oppsett)   kr                      41 593  

 Avgiftsgrunnlag    kr                   235 343  

      

 Innbetalt 
avgift     kr                    167 000  
 Andre 
inntekter     kr                              -    

 Økning     kr                              -    

 Sum innbet avgiter   kr                    167 000  

 
Inntektsøkning    0,0 % 

 Over/underdekning   kr                    -68 343  

 Inndekking    
  

 

Som man ser er det en underdekning på kr. 68.343,- ekskl. moms. (inkl. moms kr. 85.428,75) 

Denne underdekningen må dekkes opp med å øke avgiftene tilsvarende. 

I avgiftsgrunnlaget for kommunene er det beregnet 774 stk piper. Underdekningen må 

fordeles på disse. Det betyr en økning på kr. 88,30 pr. pipe ekskl. moms. (inkl. moms kr. 

110.4) Ny avgift inkl. moms vil bli kr. 380,- 

Det er en betydelig økning av avgiften, men avgiften har ikke vært økt på flere år. Om vi 

sammenligner oss med nabokommunene har eks.vis Tane en avgift på kr. 533,75, Nesseby 

360,- og Vardø har 375,-.  
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Ved ikke å øke avgiften vil det oppstå et underskudd med kr.85.428,- inkl. moms for 

feietjenesten. Underskuddet vil påvirke drifta samlet sett på teknisk samt at det også vil berøre 

økonomien for kommunen. Feiing og tilsyn er en lovpålagt tjeneste og bør utføres iht 

gjeldende lover og forskrifter. 

 

Kommentarer til renovasjonsavgift: 

 

Renovasjonstjenesten blir pr. dato kjøpt fra ØFAS. ØFAS har de siste årene økt gebyrene opp 

mot kommunen uten at kommunen har lagt på renovasjonsavgiftene til brukerne. Pr i dag er 

grunngebyret på kr. 2.081,25 inkl. moms.  

For dunker er det følgende avgifter i dag: 

- 120 liter kr. 418,75 

- 240 liter kr. 837,50 

- 360 liter kr. 1.256,25   

- 660 liter kr. 2301,25 

- 1000 liter kr. 3487,50 

Alle priser inkl. moms. 

Renovasjonsavgiften for en bolig med et grunngebyr og en dunk på 240 liter er pr. dato kr. 

2.918,75 inkl. moms. 

 

For regnskapsåret 2008 ble det et underskudd på kr. 220.000,- For regnskapsåret 2009 vil 

underskuddet bli rundt kr. 250.000,- og om man ser selvkostregnskapet for 2010 vil antatt 

undersuddet bli på kr. 326.246,- (14,7%) 

 

For å ta inn underskuddet som vil komme de neste årene er kommunen tvungen til å øke 

avgiftsnivået tilsvarende. 

 

Avgiftene foreslås økt med 14,7%. Avgifter vil bli følgende: 

- Grunngebyret økes med kr. 312,- til kr. 2.393,25 inkl. moms pr. år. 

 

For dunker blir økningen følgende: 

 

- 120 liter økes med kr. 63,00 til kr. 481,75 

- 240 liter økes med kr. 125,50 til kr. 963,00 

- 360 liter økes med kr. 188,50 til kr. 1.444,75   

- 660 liter økes med kr. 345,00 til kr. 2.646,25 

- 1000 liter økes med kr. 523,00 til kr. 4.010,50 

Alle priser inkl. moms pr. år. 

 

Renovasjonsavgiften for en bolig med grunngebyr og en 240 liters dunk blir da kr. 3.356,25 

pr. år. 

Om man sammenligner oss med nabokommunene så har Vardø kr. 3.121,25, Tana kr. 2986,25 

og Nesseby har kr. 2.858,- Alle summer inkl moms og pr. år. 

 

Båtsfjord kommune sitter fortsatt igjen med lån som er bundet opp i den gamle tippen. 

Restgjelden i 2010 på kr. 538.000,- og det betales renter på kr. 48.000,- og avdrag på kr. 

47.962,- 

Det er også et stort antall boliger som står tomme eller som bare blir brukt noen uker på 

sommeren. Disse søker gis fritak for renovasjon. I følge forskriftene skal det gis 100% fritak, 
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altså både grunngebyret og mengdegebyret.  

 

Renovasjonstjenesten er lovpålagt og den kan drives iht selvkostprinsippet slik som 

kommunen har gjort de siste årene. For å unngå underdekning må avgiften opp med 14,7%. 

Ved et evt. underskudd vil det påvirke drifta for teknisk samt at det vil påvirke den øvrige 

drifta i kommunen. 

 

Selvkostoversikt renovasjon følger vedlagt. 

 

 

Kommentarer til vannavgift: 

 

Selvkost for vannavgifta har vært oppe flere ganger de siste årene grunnet underskudd ved 

selvkostregnskapet. Underskuddet har grunnet i problemer med lekkasjer på vann nettet samt 

stort strømforbruk. Man må også se på at flere store forbrukere har lagt ned sin virksomhet og 

det har også medført tapt inntekt. De årene man baserte anlegget på selvfallprinsippet hadde 

ikke lekkasjene så stor betydning. Når man gikk over til grunnvannsbrønnene må man ha 

energi både til å hente opp vann fra bakken samt ha energi til å få vannet ut på nettet.   

 

De siste årene har det vært satt fokus på vann- og strømforbruket på vannverket. Første året 

klarte vi å redusere vannforbruket med ca 15%. På strømsiden er det noe uklart hvor mye vi 

evt. har redusert da det ikke har vært ført noe liste over forbruket. V.K har frem til høst 2007 

stipulert strømforbruket, og det stipulerte forbruket har vært aldeles forlite.   

Det er også bevilget 10 mill over en 5 års periode til utskiftning av det dårligste 

vannledningsnettet. 

 

Som man ser av vedlagt selvkostoppsett vil bidraget for 2010 gi et lite pluss. Det forutsetter at 

begge fiskeribedriftene går for fult, at vi fortsatt klarer å holde fokus på lekkasjesøk og tette 

evt. lekkasjer. Det er også lagt inn for 2010 den investeringen som blir gjort i forbindelse med 

utskiftningen av ledningsnettet i Gml. Kirkegårdsvei i 2009. 

 

Vannavgiften holdes på samme nivå i 2010 som i 2009.         

 

Kommentarer til avløpsavgift: 

 

Som man ser av selvkostregnskapet for 2008 ga regnskapet et positivt bidrag på kr. 490.627,- 

For 2009 er bidraget noe redusert, men fortsatt er det positivt. De siste årene har avløp gitt et 

positivt resultat. Overskuddet skal endelig lov settes på bundet fond og det har B.K  gjort. 

Fondet størrelse er pr. dato på kr. 1.508.577,- 

Iht loven kan overskuddet fremføres 3 til 5 år. Det betyr at etter 5 år skal år 1 brukes eller 

tilbakebetales til forbruker altså å redusere fremtidig gebyrer eller til dekning av evt. 

fremtidige økning i kostnadene. Det er ikke lov å benytte selvkostfondet til investeringer.  

Avløp har gitt overskudd de siste 5 årene, slik at vi nå må begynne å bruke av fondet iht 

ovennevnte prinsipper.  

Man kan eks.vis redusere avgiften med en viss prosent over en periode (til fondet er brukt 

opp). Ett annet eksempel er at kommunen investere i nytt ledningsnett (som det nå er bevilget 

penger til, og som vi går i gang med nå). Man holder da avgiften på samme nivå selv om man 

får økte rente- og avdragskostnader.     

Om man ser på selvkosten for 2010 er underskuddet oppe i underkant av kr. 500.000,-  
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Om man tenker seg videre investeringer i avløpsnettet i samme størrelse som antatt vil 

underskuddet for 2013 bli ca kr. 750.000,- 

 

Om man ser av vedlagte selvkostøvelser har jeg redusert avgiften med 7 %. Stipulert 

inntektstap er ca kr. 160.000,- Antatt overskudd på kr. 149.802,- blir redusert til et underskudd 

på kr. 9.798,- 

For år 2011 blir underskuddet kr. 226.000,- Da har prosjektet med sanering av det gamle 

avløpsnettet startet og det er antatt at vi vil benytte kr. 2.200.000,- i investering på 

avløpsnettet. For 2012 vil underskuddet bli i underkant av 500.000,- og for 2013 kan man anta 

at underskuddet blir på ca. kr. 750.000,- Dette forutsetter at man fortsetter med investeringer i 

nytt avløpsnett.  

I løpet av en 4 års periode har man brukt opp det som er op bundet fond. Samlet antatt 

underskudd fra 2010 til og med 2013 blir på kr. 1.486.000,-  

 

Ved å redusere avgiften med 7 % endres avgiften fra kr. 11.56 til kr. 10,75. For en bolig på 

100 kvm betaler man i dag 2.167,50, inkl. moms med reduksjon betaler man kr. 2.015.60. 

inkl. moms. 

Om vi ser på nabokommunene ser vi at Nesseby har 4.247,-, Tana kr. 3.961,- og Vardø kr. 

1.605,- 
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HØRING REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FOR FINNMARK 2010 -2013 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: N01 &30  

Arkivsaksnr.: 09/763   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/09 Kommunestyret 15.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte brev til alle kommunestyrerpresentantene om at saksdokumentene ble 

lagt i politikerhyllene på rådhuset fredag 2.10. 

 

Etter dette har vi mottatt vedtak fra Tana kommunestyre som følger vedlagt. 

 

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

om å utarbeide, evt. samordne høringsuttalelser. 
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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 

76/09 Kommunestyret 15.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.10.2009 sak 63/09 

 

Behandling: 

Forslag fra H v/Anne Grethe Strandheim: 

Saken utsettes. Saken tas med til partigruppene, der det utarbeides høringssvar. Dette legges 

frem på kommunestyremøte. 

 

Avstemming: Forslag fra H, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. Saken tas med til partigruppene, der det utarbeides høringssvar. Dette legges 

frem på kommunestyremøte. 

 

 

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. 

 

Vedlagt følger også uttalelser fra Vest-Finnmark Regionråd og Øst-Finnmark regionråd. 

 

Høringsfristen er meget knapp, den er satt til mandag 12. Oktober kl. 12.00. Jeg forutsetter at 

vi lykkes i vårt forsøk på å få utsatt høringsfristen til 16. oktober slik at også Båtsfjord 

kommunestyres evt. vedtak blir tatt med i Finnmark fylkeskommunes videre behandling av 

saken.  

 

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

om å utarbeide, evt. samordne høringsuttalelser. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 09/759   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/09 Kommunestyret 15.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Frank Bakke Jensen om fritak fra sine politiske verv i 

Båtsfjord kommune. 

Dette dereier seg om vervet som kommunestyrerpresentant, fast medlem av formannskapet og 

ordfører. Øvrige verv følger direkte av vervet som ordfører. 

Vervet som stortingsrepresentant gir utvilsomt grunnlag for fritak fra politiske verv i Båtsfjord 

kommune.  
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/09 Kommunestyret 15.10.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Kommuneloven sier følgende i § 16-3: 

 

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og 
fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges 
nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den 
samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 
prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 

Videre sier kommuneloven § 16-6: 
 

Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke 
den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 
kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de 
lovbestemte vilkår er oppfylt. 

 

Dersom Frank Bakke Jensen innvilges fritak fra sitt verv som formannskapsmedlem skal det 

altså velges et nytt medlem fra den gruppen som han tilhørte. Med gruppe forstår jeg den 

gruppering som stod bak den listen han ble valgt fra da kommunestyret hadde konstituernde 

møte 24.10.07. 

Siden de gjenværende fire representantene i formannskapet er to av hvert kjønn trenger ikke 

kommunestyret å ta hensyn til kjønn når det velges nytt medlem nå. 
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Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Kommuneloven sier følgende i § 9-2, 2. ledd: 

 

Trer ordfører eller fylkesordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg.  
 
Siden vervet som stortingsrepresentant varer i 4 år, og Frank Bakke Jensen kun er valgt til 

ordfører i ytterligere 2 år, anses det som at han trer endelig ut av sitt verv som ordfører. 

Dersom han innvilges fritak skal altså kommunesyret velge ny ordfører. Kun de som er fast 

representant som medlem av formannskapet er valgbar som ordfører, jfr. kommunelovens § 9-

1, 1. punktum som sier: 

 

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og 
varaordfører. 

 

 

 


