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FLYTTING AV TELEMASTER 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 611   

Arkivsaksnr.: 09/836   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/09 Formannskapet 09.11.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Administrasjonen avklarer så snart som mulig med de øvrige involverte partene; Kystverket, 

Netcom og Norkring/ Telenor flytting av telemastene på Holmen. Festeavtale med Netcom 

sies opp. 

 

 

Innstilling: 

Administrasjonen avklarer så snart som mulig med de øvrige involverte partene; Kystverket, 

Netcom og Norkring/ Telenor flytting av telemastene på Holmen. Festeavtale med Netcom 

sies opp. 

 

 

 

Saksutredning  

Generell del: 

Jeg viser til kommunestyrets vedtak 20.08.09 når det gjaldt rammetilltalese for bygging av 

molo: 

 

Kystverket Troms og Finnmark innvilges rammetillatelse til bygging av molo og 

forlengelse av eksisterende molo, i henhold til søknad og vedtatt reguleringsplan.  

 

Tiltakshaver betaler ikke for massene til Båtsfjord kommune.  

 

Båtsfjord kommune stiller følgende vilkår for tillatelsen: 

- Båtsfjord kommune kan, som en midlertidig ordning, akseptere den foreslåtte 

løsningen med å la de to kommunikasjonsmastene bli stående. Forutsetningen 

er at Kystverket deltar i en dialog med Båtsfjord kommune og eierne av 

mastene om fjerning av mastene innen ett år og finansiering av dette. 

- Anleggsarbeidet skal foregå i tidsrommet 01.08.2009 – 31.08.2010, og ikke 

utover følgende klokkeslett: Mandag og fredag kl. 7.00 – 21.00, lørdag kl. 

07.00 – 19.00. Det skal ikke være arbeid på søn- og helligdager.  

- Det settes de samme tidsbegrensingene for sprengning. 

- Det settes de samme tidsbegrensningene for transport av masser. Fraktrute 

mellom masseuttak og Nessekaien avtales nærmere med Båtsfjord kommune. 

- Før sprengningsarbeidet starter settes det opp måleinstrumenter på bolighusene 

til beboerne på Nedre Holmen, slik de har bedt om i sin uttalelse (datert 

21.07.09) til nabovarsel 

- Det er en forutsetning at området på Storholmen Nord, etter avsluttet 

masseuttak, skal ryddes og planeres etter nærmere avtale med Båtsfjord 

kommune 
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- Det er en forutsetning at eksisterende sjøvannsledninger og oljeledning i 

området ikke blir skadet 

 

Etter dette har det vært en del oppmerksomhet omkring flytting av telemastene. Om dette 

vedtok altså kommunestyret 20.08.09: 

 

-  Båtsfjord kommune kan, som en midlertidig ordning, akseptere den foreslåtte 

løsningen med å la de to kommunikasjonsmastene bli stående. Forutsetningen 

er at Kystverket deltar i en dialog med Båtsfjord kommune og eierne av 

mastene om fjerning av mastene innen ett år og finansiering av dette. 

 

Administrasjonen har forholdt seg til dette vedtaket. Vi har sendt varsel om oppsigelse av 

festeavtale med Netcom som har den ene masten. Med Norkring/ Telenor, som eier den andre 

masten, finns det ingen skriftlig avtale. Sistnevnte har for ca. 5 år siden antydet en pris på ca. 

1 million kr. for å flytte mastene. De har nå lovet å komme med et nytt prisanslag som vi ikke 

har mottatt ennå. Alle involverte parter er enige om at mastene bør flyttes snarest, men vi har 

foreløpig ikke blitt enige om hvem som skal betale. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ennå ikke kjente. 

Juridiske konsekvenser: 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: 

 

Helsemessige konsekvenser: 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: 

 

 



  Sak  66/09 

 

Side 5  

VALG AV PENSJONSLEVERANDØR 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 084   

Arkivsaksnr.: 09/168   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/09 Formannskapet 05.03.2009 

37/09 Formannskapet 04.06.2009 

48/09 Kommunestyret 18.06.2009 

66/09 Formannskapet 09.11.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Vital velges som pensjonsleverandør fra 01.01.2010.  

 

 

Innstilling: 

Vital velges som pensjonsleverandør fra 01.01.2010.  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.03.2009 sak 22/09 

 

Behandling: 

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Båtsfjord kommune velger å takke ja på tilbudet fra Aon Grieg om å gjennomføre av analyse 

og tilbudskonkurranse vedrørende valg av pensjonsselskap høsten 2009. Utgiftene dekkes 

over konto 1.1170.2792.120 ”Andre konsulenttjenester”. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.06.2009 sak 37/09 

 

Behandling: 

Saken har vært oppe i AMU. Ingen merknader til saken. 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Båtsfjord kommune vedtar de kriterier som framgår av saksframlegget som kriterier for valg 

av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.06.2009 sak 48/09 

 

Behandling: 

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
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Båtsfjord kommune vedtar de kriterier som framgår av saksframlegget som kriterier for valg 

av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon. 

 

Saksutredning: 

I tråd med vedtak i kommunestyret 18.06.09 har vi vært på offentlig anbud når det gjelder 

valg av pensjonsselskap. Dette gjelder pensjon for de kommunalt ansatte med unntak av 

sykepleierne (lovpålagt i KLP) og lærerne (i Statens pensjonskasse). Vi har kjøpt tjenester hos 

Aon Grieg for å bistå oss i hele anbudsprosessen. 

 

Vedlagt følger konkurransegrunnlaget (den delen som omhandler vekting av de forskjellige 

konkurranseelementene) som kommunestyret vedtok 18.06. Anbudet ble offentligjort sist 

sommer på DOFFIN. Det kom inn tilbud fra KLP, Vital og Storebrand. Rådmann, 

økonomisjef og fung. ordfører deltok på forhandlinger i Aon Griegs lokaler på Lysaker 17.09. 

Selskapenes tilbud, med senere presisteringer, sendes ikke ut. Det som er viktig i forhold til 

anbudsgrunnlaget er gjengitt i rapporten fra Aon Grieg. 

 

Vedlagt følger rapporten fra Aon Grieg med deres vurderinger ut fra konkurransegrunnlaget. 

Konklusjonen på anbudskonkurransen er som følger: 

 

 
 

Høyeste poengsum er den beste. Vital vinner konkurransen, men med nokså knapp margin til 

de to andre. Det er redegjort nærmere for poengsettingen i rapporten fra Aon Grieg. 

 

I konkurransegrunnlaget er det satt en terskelverdi på kr. 500.000,- for at det skal bli 

forskjeller på totaløkonomi.( Denne ble nok satt litt for stor i forhold til en kommune på vår 

størrelse.) Følgende premiematrise viser at det er følgende forskjeller på selskapene når det 

gjelder premie for 2010: 

 

2010 KLP Vital Storebrand 

    Nettopremie  7,51 % 6,75 % 6,95 % 

termintillegg 0,15 % 0,16 % 0,11 % 

    Administrasjonsomkostninger 0,28 % 0,30 % 0,20 % 

Administrasjonsreservepremie 0,17 % 0,20 % 0,22 % 

    Rentegaranti 0,39 % 0,34 % 0,47 % 

Forvaltningshonorar 0,12 % 0,39 % 0,22 % 

    Sum forhåndspris 8,62 % 8,14 % 8,17 % 

    Beløp forhåndspris 5 115 658 4 830 795 4 848 599 
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Bruttogaranti 0,75 % 0,75 % 1,00 % 

AFP 65 0,85 % 0,60 % 0,55 % 

    Reguleringspremie 5 % L & G 8,55 % 8,55 % 8,55 % 

    Sum premie 18,77 % 18,04 % 18,27 % 

    Pensjonsgrunnlag 
   59 346 375 11 139 315 10 706 086 10 842 583 

 

Det er sum forhåndspris som er garantert for 2010. Tallene nedenfor dette i matrisen er 

stipulerte verdier, dvs. prognoser. Disse blir justert etterskuddsvis i samsvar med faktiske 

utgifter. 

 

Vi ser at selv om alle tre er innenfor terskelen på kr. 500.000,- på økonomi så er KLP 

betydelig dyrere enn de to andre; knapt kr. 300.000,-. 

 

De tre selskapene har også levert en pris på AFP 62-64 år som ikke er en del av selve 

pensjonsordningen. Prisene for 2010 er her relativt like mellom Storebrand og Vital, mens 

KLP er ca. 100.000 kr. billigere enn de to andre. 

 

Etter en samlet vurdering vil jeg anbefale kommunestyret i Båtsfjord å velge Vital som 

pensjonsleverandør fra 01.01.2010. 

 

Samtidig vil jeg opplyse om at KLP har varslet at de vurderer stevning mot oss dersom vi ikke 

forkaster de to andre selskapene sine tilbud, se vedlagte brev datert 28.09.2009. De hevder at 

det er grunn til å tro at konkurrentenes opprinnelige tilbud kan være i strid med 

hovedtariffavtalen når det gjelder beregning av folketrygdens bidrag til pensjonsutbetalingene. 

Vi har i brev datert 03.10.2009 avvist dette, men KLP har i brev datert  15.10.2009 

opprettholdt sitt standpunkt.  Disse brevene følger vedlagt. 

KLP mener altså at vi i utgangspunktet, på grunnlag av de tre selskapenes tilbud før 

forhandlinger, skulle avvist de to andre selskapene sine tilbud dersom de åpenbart var i strid 

med tariffavtalen. Den advokatuttalelsen som er vedlagt vårt svarbrev til KLP konkluderer 

med at det trolig er grunnlag for å gjennomføre forhandlingen først. Det er ingen tvil om at 

både Storebrand og Vital sitt tilbud etter forhandlingene er i tråd med tariffavtalen. Storebrand 

endret sitt tilbud mest i løpet av forhandlingene, Vital minimalt. Dersom KLP får gjennomslag 

for sitt prinsippielle syn om at det ikke skulle vært forhandlet vil det være større tvil om Vital 

sitt opprinnelige tilbud var i strid med tariffavtalen enn at Storebrand sitt tilbud var det. 

Dersom vi velger å følge KLP’s anmodning om å forkaste de andre selskapene sine tilbud vil 

trolig disse to selskapene stevne oss. 

 

Til slutt vil jeg opplyse om at også andre kommuner enn Båtsfjord er på anbud med 

tjenestepensjon denne høsten. Så langt vi har brakt i erfaring har Storebrand i sitt tilbud til 

andre kommuner operert med lavere grunnpremie enn i tilbudet til oss, ned mot 6,4 %. Dette 

ligger 0,55 % under tilbudet til oss, noe som for 2010 vil utgjøre ca. kr. 300.000,- i spart 

premie. Dersom denne kommunen velger Storebrand må en premiesats på 6,4 % gjøres 

gjeldende for alle Storebrand sine kunder. Med dette forbeholdet, sett i sammenheng med at vi 

innen fristen fikk et tilbud på 6,95, velger jeg å se bort fra lavere premietilbud til andre 

kommuner i min konklusjon. 
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MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE 

OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN 

 

Saksbehandler:  Sølvi Mathisen Arkiv: 290   

Arkivsaksnr.: 09/204   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/09 Formannskapet 04.06.2009 

67/09 Formannskapet 09.11.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Som nytt styre i melkarn boligstiftelse velges: 

 

- 

- 

(osv.) 

 

Det nye styret anmodes om umiddelbart å komme i dialog med Båtsfjord kommune v/ 

rådmannen om videre drift av selskapet og den boligmassen selskapet eier. Dette med sikte på 

så snart som mulig å få til en nærmere avtale med Båtsfjord kommune som kan behandles av 

kommunestyret. 

 

Innstilling: 

Som nytt styre i melkarn boligstiftelse velges: 

 

- 

- 

(osv.) 

 

Det nye styret anmodes om umiddelbart å komme i dialog med Båtsfjord kommune v/ 

rådmannen om videre drift av selskapet og den boligmassen selskapet eier. Dette med sikte på 

så snart som mulig å få til en nærmere avtale med Båtsfjord kommune som kan behandles av 

kommunestyret. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.06.2009 sak 48/09 

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra H v/Frank Bakke Jensen: 

Båtsfjord kommune går i møte med styret i Melkarn Boligstiftelse for å utforme et forslag til 

løsning. 

 

Avstemming: 

Innstilling med tilleggsforslag – enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Melkarn Boligstiftelse gis betalingsutsettelse på kommunale avgifter og betaling av avdrag til 
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31.12.09. Styret for stiftelsen bes om å komme med en skisse, innen 01.10.09, på hvordan de 

kan betjene gjelden. 

Båtsfjord kommune går i møte med styret i Melkarn Boligstiftelse for å utforme et forslag til 

løsning. 

 

 

 

Saksutredning: 

 

Styret i Melkarn Boligstiftelse har bedt om avløsning om bedt kommunestyret oppnevne nytt 

styre.  De har også bedt kommunestyret behandle den økonomiske situasjonen i stiftelsen (se 

vedlagte brev fra stiftelsen).   

 

Melkarn Boligstiftelse har i dag følgende styre: 

 Arnt Albertsen  styrets leder 

 Jan Holmgren  styremedlem 

 Jon Kvivesen  styremedlem 

 Kurt Marcussen styremedlem 

 Kjellaug Rasmussen  varamedlem 

 Frank Bakke Jensen varamedlem 

 Harald Lister  varamedlem 

 Bjørg Eriksen  varamedlem  

 

Iflg. protokoll fra styremøtet 19.06.09 ønsker styret om avløsning, og ber kommunestyret 

foreta oppnevning av nytt styre.  

 

Den økonomiske situasjonen:  

 

Opprinnelig saksutredning til fsk 04.06.09: 

Melkarn Boligstiftelse har søkt om betalingsutsettelse på kommunale avgifter og avdrag på 

lån. Ifølge søknaden har Melkarn Boligstiftelse svært dårlig økonomi. De er avhengig av at 

alle leiligheter er utleid for å kunne klare sine forpliktelser. Dette har de slitt med og har hatt 

leiligheter stående tomme over lengre tid. Dette har ført til at de tidligere har fått likviditetslån 

fra kommunen for å betale ned annen gjeld. Dette er en uheldig situasjon som det er vanskelig 

å komme seg ut av.  

 

 

Melkarn Boligstiftelse har pr i dag 6 lån hos Båtsfjord kommune, til sammen kr. 420.000,- 

samt forfalte avdrag med kr. 59.909,50. Kommunale avgifter er betalt til og med termin 1/09.  

Lånene er likviditetslån som er gitt til dem i årene 2000-2007.  

De hadde betalingsutsettelse på både kommunale avgifter og avdrag på lånene til 01.11.08. De 

kommunale avgiftene som var forfalt da er betalt, men ikke avdrag på lånene.  

Båtsfjord kommune sendte utleggsforretning til Melkarn Boligstiftelse den 24.02.09 på de 

avdragene som var forfalt. Etter dette tok Melkarn Boligstiftelse kontakt med 

økonomiavdelingen og de søkte så om ny utsettelse på betaling av avdrag på lånene. Denne 

ble innvilget av økonomisjefen frem til 01.07.09.  

Nå har det kommet ny søknad fra Melkarn Boligstiftelses regnskapsfører, Økonomiservice 

v/Margrethe Harjo. I den nye søknaden søker de om betalingsutsettelse på både kommunale 

avgifter og avdrag på lånene til 31.12.09.  
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Stiftelsen har også lån i Husbanken som de har søkt om utsettelse på.  

 

Jeg frykter at lånene til stiftelsen må tapsføres hvis styret i stiftelsen ikke gjør noen grep vedr. 

finansieringen. Jeg oppfatter betalingsutsettelsene som bare å skyve problemene foran seg. 

Styret i stiftelsen bør gå gjennom økonomien for å finne ut av hvordan de skal klare å betjene 

gjelden, både til kommunen og til Husbanken. Har de mulighet til å refinansiere lånene hos 

Husbanken, skal Båtsfjord kommune slå sammen alle lånene til ett lån som er lettere å 

betjene? Jeg innstiller derfor på betalingsutsettelse frem til 31.12.09. Og ber samtidig om at 

styret i Melkarn Boligstiftelse om å komme med en plan for hvordan de kan betjene gjelden. 

 

 

Ny saksutredning til fsk 09.11.09: 

Tidligere i år innvilget formannskapet betalingsutsettelse på kommunale avgifter og lån ut år 

2009. Pr. dags dato har de betalt alle kommunale avgifter, men de har ikke betalt noe på 

lånene. De har ikke betalt ned på lånene verken i år 2008 eller 2009.  

Administrasjonen ønsker å se på muligheten for at kommunen overtar boligmassen og gjelden 

stiftelsen har.  

Iflg. stiftelsens regnskapsfører, Margrethe Harjo, er de à jour med lånene de har i Husbanken. 

Iflg. regnskapet pr. 31.07.09 har stiftelsen kr. 2.737.729,- i gjeld til Husbanken.  

 

Stiftelser kan ikke oppløses. Imidlertid kan kommunestyret, som oppnevner styre for denne 

stiftelsen, velge et styre med personer som er innstilt på en hensiktsmessig avtale med 

Båtsfjord kommune om videre drift av boligmassen som stiftelsen i dag eier. Jeg foreslår 

derfor i første omgang at kommunestyret velger et nytt styre. Dette styret må sterkt anmodes 

om å gå i dialog med Båtsfjord kommune om videre drift av boligmassen. 

 

Vedlagt følger stiftelsens vedtekter. 
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VALG AV NYTT HAVNESTYRE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 037 &21  

Arkivsaksnr.: 09/217   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/09 Kommunestyret 19.03.2009 

8/09 Teknisk styre 03.06.2009 

46/09 Kommunestyret 18.06.2009 

68/09 Formannskapet 09.11.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.03.2009 sak 15/09 

 

Behandling: 

Endringsforslag fra H, SP og FRP v/Frank Bakke Jensen: 

1. Båtsfjord kommunestyre ønsker å se på alternative organiseringer av Båtsfjord Havn. 

2. Lik innstilling 

3. Lik innstilling 

 

Avstemming: 

Endringsforslag pkt. 1 enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling med vedtatte endringer enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1 Båtsfjord kommunestyret ønsker å se på alternative organiseringer av Båtsfjord Havn 

KF. 

2     Før kommunestyret gjør et endelig vedtak må: 

 Rådmannen utrede nærmere framtidig organisering av Båtsfjord havn. Dette 

bør være med flere alternativer, men alle må være med Båtsfjord havn som en 

del av den ordinære kommuneorganisasjonen. Utredningen bør være ferdig 

innen 01.05.2009. 

 Havnestyret gir sin uttalelse i saken. 

3 Det tas sikte på en endelig behandling av saken i kommunestyrets møte 18. Juni 2009. 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 03.06.2009 sak 8/09 

 

Behandling: 
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Teknisk styre går enstemmig inn for at Båtsfjord havn organiseres etter  

virksomhetsmodellen, alternativ 2 i rådmannens utredning. 

 

Vedtak: 

Teknisk styre går enstemmig inn for at Båtsfjord havn organiseres etter  

virksomhetsmodellen, alternativ 2 i rådmannens utredning. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.06.2009 sak 46/09 

 

Behandling: 

 

Forslag fra SP v/Andor Sund: Modell 1 – Foretaksmodellen 

 

Forslag fra H v/Frank Bakke Jensen: Modell 2 – Virksomhetsmodellen 

 

Forslag fra BAP v/Geir Knutsen:  

Modell 2 – Virksomhetsmodellen vedtas.  

Den nye organiseringen skal være på plass 01.01.10.  

Nytt havnestyre må være valgt innen 01.12.09. 

 

Forslag fra H trekkes. 

 

Avstemming: 

Forslag fra BAP settes opp mot forslag fra SP: 

Forslag fra BAP vedtatt10 mot 5 stemmer. 

 

Vedtak: 

Modell 2 – Virksomhetsmodellen vedtas.  

Den nye organiseringen skal være på plass 01.01.10.  

Nytt havnestyre må være valgt innen 01.12.09. 

 

 

Saksutredning: 

Kommunestyret vedtok 18.06.2009 at Båtsfjord havn fra 01.01.2010 skal være en virksomhet 

i Båtsfjord kommune. De vedtok samtidig at nytt havnestyre skal velges innen 01.12.2009. 

Før kommunestyret velger nytt havnestyre må de ta stilling til hvordan havnestyret skal 

sammensettes. 

 

Havnestyret  er i dag satt sammen som følger: 

 

- 3 politikere 

- 1 fra fiskarlagene 

- 1 fra Båtsfjord handlesstands fiskerigruppe 

 

Alle disse er formelt valgt av kommunestyret med personlige vararepresentanter. 

I tillegg har de ansatte utpekt en representant i havnestyret. 

 

De ansattes representant er valgt i henhold til kommunelovens bestemmelser om valg av styre 
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i et kommunalt foretak. Når det kommunale foretaket avvikles skal de ansattes 

medbestemmelse, også for de ansatte i Båtsfjord havn, ivaretas gjennom kommunens 

administrasjonsutvalg og de tillitsvalgtes medbestemmelse etter hovedavtalen. Det er ingen 

andre hovedutvalg som har representanter for de ansatte. 

 

Videre vil jeg foreslå at havnestyret, som en logisk konsekvens av at virksomhetsmodellen ble 

valgt av kommunestyret 18.06.2009, settes sammen på samme måte som de andre 

hovedutvalgene i kommunen. Disse består av 5 politikere med vararepresentanter. Valget 

foretas etter forholdstallsprinsippet. Brukergruppenes tradisjonelle representantasjon i 

havnestyret kan ivaretas gjennom partienes valg og sammensetning av havnestyret. 
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Side 14  

FORSLAG TIL ENDRING AV DISTRIKTSGRENSER FOR BERLEVÅG/ GAMVIK 

OG BÅTSFJORD LENSMANNSDISTRIKT 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 002 X31   

Arkivsaksnr.: 09/720   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/09 Formannskapet 09.11.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune har ingen innvendinger mot forslaget om at Båtsfjord og Berlevåg 

kommuner skal utgjøre ett felles lensmannsdistrikt med lensmannen plassert i Båtsfjord. 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune har ingen innvendinger mot forslaget om at Båtsfjord og Berlevåg 

kommuner skal utgjøre ett felles lensmannsdistrikt med lensmannen plassert i Båtsfjord. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte brev fra politimesteren om endring av lensmannsdistriktsgrenser. 

Forslaget om at Båtsfjord og Berlevåg skal utgjøre ett felles lensmannsdistrikt er en tilpasning 

til hvordan polititjenesten faktisk utføres i dag. 
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Side 15  

ORGANISERING AV IKAF TIL IKS 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 280   

Arkivsaksnr.: 09/770   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/09 Formannskapet 09.11.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune slutter seg til forslaget fra styret i IKAF om at selskapet omdannes til et 

interkommunalt selskap (IKS). Båtsfjord kommune slutter seg også til styrets utkast til 

vedtekter. 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune slutter seg til forslaget fra styret i IKAF om at selskapet omdannes til et 

interkommunalt selskap (IKS). Båtsfjord kommune slutter seg også til styrets utkast til 

vedtekter. 

 

 

 

Saksutredning  

Generell del: 

Vedlagt følger brev fra styret i Interkommunalt arkiv for Finnmark om å omdanne selskapet til 

et interkommunalt selskap (IKS). Det er her også redegjort nærmere om bakgrunnen for 

saken. 

Jeg finner IKS å være en hensiktsmessig organisasjonsform for et interkommunalt arkiv. Jeg 

anbefaler kommunestyret også å vedta vedlagte forslag til vedtekter. 

Økonomiske konsekvenser: 

Båtsfjord kommune med bidra med et innskudd på kr. 24.278,-. 

Juridiske konsekvenser: 

Et IKS har egne regler i henhold til kommuneloven. 

Organisasjonsmessige konsekvenser: 

 

Helsemessige konsekvenser: 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: 
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Side 16  

SØKNAD OM EKSTRA BEVILGNING 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 223 D13   

Arkivsaksnr.: 09/790   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/09 Formannskapet 09.11.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknaden om tilleggsbevilgning fra Båtsfjord menighetsråd avslås. Dette begrunnes med 

kjøpestopp i Båtsfjord kommune for resten av 2009. 

 

 

Innstilling: 

Søknaden om tilleggsbevilgning fra Båtsfjord menighetsråd avslås. Dette begrunnes med 

kjøpestopp i Båtsfjord kommune for resten av 2009. 

 

 

 

Saksutredning  

Generell del: 

Jeg viser til følgende søknad fra Båtsfjord menighetsråd om tilleggsbevilgning: 
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Søknaden dreier seg om å dekke egenandel ved å få satt opp igjen kors på kirketårnet som 

blåste ned tidligere i høst. Det har ikke vært noen dialog mellom menighetsråd og Båtsfjord 

kommune om dette korset skal reises på plass igjen eller man skal finne en annen løsning for 

kors på kirketårnet.  

Båtsfjord kommune har nå innført kjøpestopp for resten av 2009. Båtsfjord menighetsråd ble 

tidligere i år innvilget en tilleggsbevilgning på kr. 40.000,-. Selv om menighetsrådet søkte om 

dette beløpet til bestemte formål står menighetsrådet fritt til å omdisponere midlene. 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Juridiske konsekvenser: 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: 

 

Helsemessige konsekvenser: 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: 

 

 



  Sak  72/09 

 

Side 18  

REVISJON AV VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 09/837   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/09 Formannskapet 09.11.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

I næringsfondets vedtekter § 6 tilføyes: 

 

Søknader om tilskudd fra næringsfondet behandles to ganger i året. Søknadsfrist for 

første behandlingsrunde er 1. mars. Formannskapet skal behandle disse søknadene 

innen 15. april. Inntil 60 % av disponible midler kan da fordeles. Søknadsfrist for 

andre behandlingsrunde er 1. oktober. Formannskapet skal behandle disse søknadene 

innen 15.november. Resten av disponible midler kan da fordeles. 

 

 

Innstilling: 

I næringsfondets vedtekter § 6 tilføyes: 

 

Søknader om tilskudd fra næringsfondet behandles to ganger i året. Søknadsfrist for 

første behandlingsrunde er 1. mars. Formannskapet skal behandle disse søknadene 

innen 15. april. Inntil 60 % av disponible midler kan da fordeles. Søknadsfrist for 

andre behandlingsrunde er 1. oktober. Formannskapet skal behandle disse søknadene 

innen 15.november. Resten av disponible midler kan da fordeles. 

 

 

 

Saksutredning: 

De siste årene har det vært praksis å behandle søknader til næringsfondet fortløpende. I siste 

Formannskapsmøte ble resterende midler i næringsfondet brukt opp. Det ble da muntlig 

henstilt til rådmannen å utarbeide forslag til reviderte vedtekter hvor det ble lagt opp til å 

behandle søknader om tilskudd fra næringsfondet kun to ganger i året. På bakgrunn av dette 

foreslår jeg følgende tillegg til § 6 i gjeldende vedtekter for næringsfondet: 

 

Søknader om tilskudd fra næringsfondet behandles to ganger i året. Søknadsfrist for 

første behandlingsrunde er 1. mars. Formannskapet skal behandle disse søknadene 

innen 15. april. Inntil 60 % av disponible midler kan da fordeles. Søknadsfrist for 

andre behandlingsrunde er 1. oktober. Formannskapet skal behandle disse søknadene 

innen 15.november. Resten av disponible midler kan da fordeles. 
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ØKONOMIPLAN FOR 2010- 2013 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2010 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 09/364   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/09 Kommunestyret 14.05.2009 

9/09 Helse- og omsorgstyre 03.11.2009 

73/09 Formannskapet 09.11.2009 

/ Kultur- og oppvekststyret  

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Vedlagt følger sakspapirer. Formannskapet skal i denne omgang først og fremst ta stilling til 

de delene av budsjettet som ikke behandles i hovedtutvalgene. 

 

 

 


