
 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAPET  

Møtested: Møterom på rådhuset  

Møtedato: 24.11.2009 Tid: 0900 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

74/09 09/843   

 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA LOKALE 

FORHANDLINGER MED DNJF  

 

75/09 09/844   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER 

NSF  

 

76/09 09/845   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER 

FAGFORBUNDET  

 

77/09 09/768   

 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2010  

 

78/09 09/364   

 ØKONOMIPLAN FOR 2010- 2013 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2010 

FORMANNSKAPETS INNSTILLING 

 

 

 

 

Båtsfjord, 17.11.2009 

Båtsfjord kommune 

 

 

Gunn Marit Nilsen 

ordfører 



  Sak  74/09 

 

Side 2  

GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA LOKALE FORHANDLINGER MED 

DNJF 

 

 

Saksbehandler:  Tove Godtvassli Arkiv: 515   

Arkivsaksnr.: 09/843   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/09 Formannskapet 24.11.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Protokoll fra lokale forhandlinger med Den norske jordmorforening, datert 05.11. , 

godkjennes. Utgiftene i 2009 dekkes innenfor vedtatt budsjett. Utgiftene i 2010 dekkes av 

lønnsreserven. 

 

 

Innstilling: 

Protokoll fra lokale forhandlinger med Den norske jordmorforening, datert 05.11. , 

godkjennes. Utgiftene i 2009 dekkes innenfor vedtatt budsjett. Utgiftene i 2010 dekkes av 

lønnsreserven. 

 

 

 

Saksutredning: 

Vedlagt følger protokoll fra årlige lokale forhandlinger 2009 med Den norske 

jordmorforening. Deres medlemmer er lønnsplassert med stilling som hører inn under 

Hovedtariffavtalens (HTA) § 5. For denne type stillinger fastsettes all lønn lokalt. Det er 

derfor viktig at disse ikke kommer dårligere ut lønnsmessig enn ansatte som lønnes etter HTA 

kap 4. Disse fikk sentralt lønnsopprykk på 3,1 %, evt. kr. 9000,- (dersom det utgjør mer enn 

3,1 %) fra 1. Mai i år. 

 

Opplysninger om fagforeningstilhørighet er unntatt offentlighet. Protokollen vil derfor deles ut 

i møte. 

 

Etter lokale bestemmelser skal Formannskapet godkjenne protokoller fra såkalte kap. 5-

forhandlinger. 



  Sak  75/09 

 

Side 3  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER NSF 

 

 

Saksbehandler:  Tove Godtvassli Arkiv: 515   

Arkivsaksnr.: 09/844   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/09 Formannskapet 24.11.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Protokoll fra lokale forhandlinger med Norsk sykepleierforbund, datert 05.11. , godkjennes. 

Utgiftene i 2009 dekkes innenfor vedtatt budsjett. Utgiftene i 2010 dekkes av lønnsreserven. 

 

 

 

Innstilling: 

Protokoll fra lokale forhandlinger med Norsk sykepleierforbund, datert 05.11. , godkjennes. 

Utgiftene i 2009 dekkes innenfor vedtatt budsjett. Utgiftene i 2010 dekkes av lønnsreserven. 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Vedlagt følger protokoll fra årlige lokale forhandlinger 2009 med Norsk sykepleierforbund 

vedrørende de av deres medlemmer som er lønnsplassert med stilling som hører inn under 

Hovedtariffavtalens (HTA) § 5. For denne type stillinger fastsettes all lønn lokalt. Det er 

derfor viktig at disse ikke kommer dårligere ut lønnsmessig enn ansatte som lønnes etter HTA 

kap 4. Disse fikk sentralt lønnsopprykk på 3,1 %, evt. kr. 9000,- (dersom det utgjør mer enn 

3,1 %) fra 1. Mai i år. 

 

Opplysninger om fagforeningstilhørighet er unntatt offentlighet. Protokollen vil derfor deles ut 

i møte. 

 

Etter lokale bestemmelser skal Formannskapet godkjenne protokoller fra såkalte kap. 5-

forhandlinger. 

 

 

 



  Sak  76/09 

 

Side 4  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER 

FAGFORBUNDET 

 

 

Saksbehandler:  Tove Godtvassli Arkiv: 515   

Arkivsaksnr.: 09/845   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

76/09 Formannskapet 24.11.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Protokoll fra lokale forhandlinger med Fagforbundet, datert 05.11. , godkjennes. Utgiftene i 

2009 dekkes innenfor vedtatt budsjett. Utgiftene i 2010 dekkes av lønnsreserven. 

 

 

 

Innstilling: 

Protokoll fra lokale forhandlinger med Fagforbundet, datert 05.11. , godkjennes. Utgiftene i 

2009 dekkes innenfor vedtatt budsjett. Utgiftene i 2010 dekkes av lønnsreserven. 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Vedlagt følger protokoll fra årlige lokale forhandlinger 2009 med Fagforbundet vedrørende de 

av deres medlemmer som er lønnsplassert med stilling som hører inn under 

Hovedtariffavtalens (HTA) § 5. For denne type stillinger fastsettes all lønn lokalt. Det er 

derfor viktig at disse ikke kommer dårligere ut lønnsmessig enn ansatte som lønnes etter HTA 

kap 4. Disse fikk sentralt lønnsopprykk på 3,1 %, evt. kr. 9000,- (dersom det utgjør mer enn 

3,1 %) fra 1. Mai i år. 

 

Opplysninger om fagforeningstilhørighet er unntatt offentlighet. Protokollen vil derfor deles ut 

i møte. 

 

Etter lokale bestemmelser skal Formannskapet godkjenne protokoller fra såkalte kap. 5-

forhandlinger. 

 

 

 

 

 

 



  Sak  77/09 

 

Side 5  

ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2010 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: F30   

Arkivsaksnr.: 09/768   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/09 Formannskapet 24.11.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune ønsker ikke å ta stilling til yttterligere bosetting i 2010 før de 20 vi takket 

ja til å bosette i 2009 er kommet til Båtsfjord. 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune ønsker ikke å ta stilling til yttterligere bosetting i 2010 før de 20 vi takket 

ja til å bosette i 2009 er kommet til Båtsfjord. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedtak i kommunestyret 19.03.09 der det ble vedtatt å bosette 20 flyktninger i 

2009. 

 

Vi har nå mottatt ny søknad om å bosette ytterligere 20 flyktninger i 2010, se vedlagte brev fra 

IMDI. 

 

Da vi takket ja til å starte opp igjen med organisert bosetting av flyktinger lyste vi ut 50 % 

stilling som flyktningekonsulent. Torbjørn Tangen startet i stillingen 27.07. Det var ikke 

kapasitet hos administrasjonen til å starte konkret arbeid med bosetting før han var på plass. I 

oktober kom 4 unge afganske menn og i forrige uke ytterligere to unge afganske menn. Det ser 

ut for at resterende bosetting av 14 personer vil foregå i starten av 2010. Konkrete oversikt 

over når og hvem har vi ennå ikke. 

 

Jeg foreslår derfor at Båtsfjord kommune ikke tar stilling til ytterligere bosetting i 2010 før de 

20 vi allerede har lovet å bosette er kommet til Båtsfjord.  

 

 



  Sak  78/09 

 

Side 6  

ØKONOMIPLAN FOR 2010- 2013 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2010 

FORMANNSKAPETS INNSTILLING 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 09/364   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/09 Formannskapet 24.11.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan som dere tidligere har mottatt.  

 

Jeg viser også til vedlagte notat med oversikt over innspill som er kommet fra hovedutvalgene 

og andre siden rådmannens forslag ble presentert 29.11. 

 

Formannskapet skal i møte 24.11. gi sin innstilling som skal ligge ute til offentlig høring fram 

til kommunestyremøtet 10.12. hvor budsjett og økonomiplan blir vedtatt. 

 

 

 


