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KOMMUNENES INNTEKSTSSYSTEM, UTREDNING AV 

UTJAMNINGSTILSKUDDET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 024   

Arkivsaksnr.: 09/892   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

95/09 Kommunestyret 10.12.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Kommunestyret i Båtsfjord kommune vedtar å delta i prosjektet "Kommunenes 

inntektssystem, samarbeid med LU om utredning av utgiftsutjamningstilskuddet" og 

bevilger kr 10.000,-  til bankkonto nr 8200 01 65189 – merket KS Nord-Norge tiltak 789 001. 

Beløpet dekkes av budsjettreserven. 
 

 

Innstilling: 

Kommunestyret i Båtsfjord kommune vedtar å delta i prosjektet "Kommunenes 

inntektssystem, samarbeid med LU om utredning av utgiftsutjamningstilskuddet" og 

bevilger kr 10.000,-  til bankkonto nr 8200 01 65189 – merket KS Nord-Norge tiltak 789 001. 

Beløpet dekkes av budsjettreserven. 
 

 

 

Saksutredning  

Generell del: 

Kommunenes inntektssystem, utredning av utgiftsutjamningstilskuddet.  
 

Bakgrunn 

Borgeutvalget la i 2005 frem sine forslag til endring av inntektssystemet for kommuner og 

fylkeskommuner i NOU 2005:18. ”Fordeling, forenkling, forbedring”. Utvalgets utredning ble 

deretter sendt på bred offentlig høring og skapte et stort engasjement.  

 

Parallelt med Borgeutvalget gjennomførte Landsdelsutvalget for Nord-Norge (LU) og KS i  

de fire nordligste fylkene en utredning med alternative tilnærmingsmåter under ledelse av 

Moen-utvalget. 

 

Den videre håndtering av saken ble gjort ved at de politiske partiene på Stortinget ble invitert 

til å delta i et tverrpolitisk utvalg for å vurdere deler av inntekts- og finansieringssystemet for 

kommunene. Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga nedsatte 23. desember 2006 et 

tverrpolitisk utvalg, Sørheimsutvalget.  

 

Sørheimsutvalget avgrenset sin rapport til å omhandle inntektsutjamningstilskuddet. Utvalget 

forutsatte at og la til grunn for sin vurdering, at utgiftsutjamningen og kostnadsnøkkelen som 

gjennomgås i Kommunal- og regionaldepartementet gir full utjevning av kostnadsulemper for 

de sentrale velferdstjenestene. 

 

Sørheimsutvalget leverte sin utredning 26.10.2007. Utredningen skapte stort engasjement i 
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kommunene, med en rekke uttalelser som et stykke på vei ble hensyntatt av regjeringen ved 

omleggingen fra og med statsbudsjettet 2009. Denne omleggingen styrket 

distriktskommunene i forhold til de sentrale strøk i større grad enn Borgeutvalget og 

Sørheimsutvalget hadde lagt opp til. 

 

For å gi et bredere grunnlag for departementet og utrede alternative tilnærmingsmåter foreslås 

det igangsatt flere prosjekt i samarbeid med LU om utredning av utgiftsutjamningstilskudd.  

 

Følgende prosjekter søkes gjennomført: 

 

Prosjekt 1:  Analyse av kostnadsstruktur ved ulike tilpasninger av tjenestetilbudet for 

grunnskoleundervisning, der ulike avstander/reisetider og brukertettheter  

og tilgjengelighetsbeskrankninger for opptaksområder er sentrale 

variabler 

 

Prosjekt 2:  Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing med basis i eksisterende 

aldersfordelt grunnkretsbosetting 

 

Prosjekt 3:    Utvikling av forslag til nye kriterier for utgiftsutjamningen i inntekts- 

 systemet relatert til grunnskoletjenestene basert på kostnadsoptimal 

 skolelokalisering under beskrankninger relatert til tilgjengelighet og 

 tjenestekvalitet. 

 

Prosjekt 4: Reisekostnader og kjøp av tjenester 

 

 

I tillegg har LU og de fire nordligste fylkeskommunene et eget prosjekt som gjelder 

fylkeskommunene og som har sin egen finansiering.  

 

Finansiering: 

 

Totalt har de 4 omtalte prosjektene en samlet ramme på 1,6 millioner kroner. KRD har nylig 

bevilget 400 000,- kroner til prosjektet. Styringsgruppen vil om nødvendig behandle tiltak for 

fullfinansiering av prosjektet.  Dette kan også bety at den samlede rammen for prosjektet må 

reduseres noe. 

  

Vurdering: 

 

KS styrene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord- Trøndelag har alle enstemmig anbefalt 

kommunene å delta prosjektet med finansiering. Finnmark forutsettes å delta med kr 170.000, 

Troms med kr 230.000, Nordland med kr 405.000 og Nord-Trøndelag med kr 220.000. 

Til sammen utgjør dette kr 1 025 000. 

 

KS Nordland skal fungere som koordinator og ta i mot de kommunale bevilgningene. 

 

Utredning av kostnadsnøklene er ansett å være et faglig anliggende som det er departementets 

oppgave å forestå. Erfaringene som ble gjort ved Moenutvalgets utredning kom til nytte ved 

behandling av Sørheimutvalgets rapport og viste at påvirkning er mulig. Med bakgrunn i det 

foranstående anbefales kommunene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord- Trøndelag å delta 
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i prosjektet gjennom å bevilge et kommunalt tilskudd i henhold til fordeling foreslått av det 

enkelte fylkesstyre. I Finnmark er det foreslått at kommuner med under 1500 innbyggere 

deltar med kr. 7.500,- , mens kommuner med over 1500 innbyggere bidrar med kr. 10.000,-. 

 

Saken forutsettes behandlet politisk i den enkelte kommune for å sikre en god forankring. 

 

Henvendelsen fra KS om å delta i finansieringen av dette prosjektet fikk vi første gang i 

begynnelsen av juli 2009. KS har purret på svar fra oss, siste gang i epost 2.10. Av forskjellige 

årsaker har ikke saken blitt lagt fram til politisk behandling før nå. Dette har imidlertid ingen 

praktiske konsekvenser. Prosjektene blir gjennomført, men KS vurderer fortsatt i hvilket 

omfang ut fra svar fra kommunene i regionen. 

 

Da dette er en svært viktig sak for alle kommunene i Nord-Norge anbefaler jeg  at vi deltar 

med kr. 10.000,-. Det gjenstår fortsatt kr. 12.000,- av budsjettreserven for 2009. Jeg foreslår 

derfor at beløpet dekkes av budsjettreserven.  
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SØKNAD PÅ OMRÅDE FOR TRENING MED HUND 

 

 

Saksbehandler:  Tony Petterson Arkiv: C22   

Arkivsaksnr.: 08/524   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/09 Kommunestyret 20.08.2009 

96/09 Kommunestyret 10.12.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

FORSKRIFT OM DRESSUROMRÅDE FOR HUND I BÅTSFJORD KOMMUNE 
Fastsatt av Båtsfjord kommunestyret 10.12.2009 i medhold av Lov om hundehold av 4.7.2003 nr 74, § 9 e. 

 

§ 1. Opprettelse 

Båtsfjord jeger og fiskeforening har etter tillatelse fra Finnmarkseiendommen fått 

tildelt et nærmere avgrenset område ved og rundt Storvannet til hundedressur.  

Området er opprettet for å utvide mulighetene til å drive dressur i deler av 

båndtvangsperioden som opphører 21. august. 

 

§ 2. Bruksperiode og lokalisering 

Forskriften gjelder i perioden 15.juli t.o.m. 20. august i et området ved og rundt 

Storvannet.  Området strekker seg en kilometer nord, vest og sør for vannet.  

Nordøstover smalner det inn med grenselinje 500 meter ovenfor Steinfjellvannet. 

 

§ 3.  Bruk 

a) Området skal være åpent for alle hunderaser. 

b) Brukere av dressurområdet plikter å vise hensyn overfor annen bruk av området. 

c) Hund som slippes i dressurområdet skal være godkjent med bevis for strømming 

på rein. 

d) Trening på naturlig forekommende vilt er ikke tillatt. 

e) Bruken må ikke skje i strid med annen lovgivning, forskrift eller vedtekter. 

f) Hundeeier står ansvarlig for at denne forskrift overholdes og brudd på reglene 

medfører bortvisning. 

 

§ 4. Merking og informasjon 

Båtsfjord jeger- og fiskeforening er ansvarlig for informasjon og for merking av 

grensen i terrenget. 

 

§ 5. Avgift 

Båtsfjord jeger- og fiskeforening kan kreve avgift for bruk av dressurområdet, jamfør 

Friluftslovens § 14.  Avgiften må stå i rimelig forhold til den tilrettelegging som kreves 

for bruk av dressurområdet.  

 

 

Innstilling: 

FORSKRIFT OM DRESSUROMRÅDE FOR HUND I BÅTSFJORD KOMMUNE 
Fastsatt av Båtsfjord kommunestyret 10.12.2009 i medhold av Lov om hundehold av 4.7.2003 nr 74, § 9 e. 
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§ 1. Opprettelse 

Båtsfjord jeger og fiskeforening har etter tillatelse fra Finnmarkseiendommen fått 

tildelt et nærmere avgrenset område ved og rundt Storvannet til hundedressur.  

Området er opprettet for å utvide mulighetene til å drive dressur i deler av 

båndtvangsperioden som opphører 21. august. 

 

§ 2. Bruksperiode og lokalisering 

Forskriften gjelder i perioden 15.juli t.o.m. 20. august i et området ved og rundt 

Storvannet.  Området strekker seg en kilometer nord, vest og sør for vannet.  

Nordøstover smalner det inn med grenselinje 500 meter ovenfor Steinfjellvannet. 

 

§ 3.  Bruk 

g) Området skal være åpent for alle hunderaser. 

h) Brukere av dressurområdet plikter å vise hensyn overfor annen bruk av området. 

i) Hund som slippes i dressurområdet skal være godkjent med bevis for strømming 

på rein. 

j) Trening på naturlig forekommende vilt er ikke tillatt. 

k) Bruken må ikke skje i strid med annen lovgivning, forskrift eller vedtekter. 

l) Hundeeier står ansvarlig for at denne forskrift overholdes og brudd på reglene 

medfører bortvisning. 

 

§ 4. Merking og informasjon 

Båtsfjord jeger- og fiskeforening er ansvarlig for informasjon og for merking av 

grensen i terrenget. 

 

§ 5. Avgift 

Båtsfjord jeger- og fiskeforening kan kreve avgift for bruk av dressurområdet, jamfør 

Friluftslovens § 14.  Avgiften må stå i rimelig forhold til den tilrettelegging som kreves 

for bruk av dressurområdet.  

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.08.2009 sak 65/09 

 

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

FORSKRIFT OM DRESSUROMRÅDE FOR HUND I BÅTSFJORD KOMMUNE 
Fastsatt av Båtsfjord kommunestyret  (dato) i medhold av Lov om hundehold av 04.07.2003 nr 74, § 9 e. 

 

§ 1. (Opprettelse) 

Båtsfjord jeger og fiskeforening har etter tillatelse fra Finnmarkseiendommen fått 

tildelt et nærmere avgrenset område ved og rundt Storvannet til hundedressur.  

Området er opprettet for å utvide mulighetene til å drive dressur i deler av 

båndtvangsperioden som opphører 21. august. 

 

§ 2. (Bruksperiode og lokalisering) 

Forskriften gjelder i perioden 15.juli t.o.m. 20. august  i et området ved og rundt 

Storvannet.  Området strekker seg en kilometer nord, vest og sør for vannet.  
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Nordøstover smalner det inn med grenselinje 500 meter ovenfor Steinfjellvannet. 

 

§ 3.  (Bruk) 

m) Området skal være åpent for alle hunderaser. 

n) Brukere av dressurområdet plikter å vise hensyn overfor annen bruk av området. 

o) Hund som slippes i dressurområdet skal være godkjent med bevis for strømming 

på rein. 

p) Trening på naturlig forekommende vilt er ikke tillatt. 

q) Bruken må ikke skje i strid med annen lovgivning, forskrift eller vedtekter. 

r) Hundeeier står ansvarlig for at denne forskrift overholdes og brudd på reglene 

medfører bortvisning. 

 

§ 4. (Merking og informasjon) 

Båtsfjord jeger- og fiskeforening er ansvarlig for informasjon og for merking av 

grensen i terrenget. 

 

§ 5. (Avgift) 

Båtsfjord jeger- og fiskeforening kan kreve avgift for bruk av dressurområdet, jamfør 

Friluftslovens § 14.  Avgiften må stå i rimelig forhold til den tilrettelegging som kreves 

for bruk av dressurområdet.  

 

Saksutredning  

Generell del:  

 

I 2000 ble kommunene gitt myndighet til å opprette dressurområde for hund, dvs. områder 

hvor båndtvangen er opphevet for hele eller deler av den ordinære båndtvangstiden (1. april – 

20. august).  Dressurområder skal kun brukes til dressur og ikke direkte jakthundtrening.  

Bestemmelsene omfatter imidlertid alle hunderaser og alle former for dressur, som 

lydighetsdressur, spor- og søkedressur, apport dressur osv. samt kondisjonstrening. 

 

I et orienteringsskrift har Direktoratet for naturforvaltning klargjort hvordan kommunens 

myndighet for å opprette dressurområder kan anvendes.  Her fremheves det at utgangspunktet 

for å opprette dressurområder er å legge til rette for dressur og bruk av jakthunder fordi dette 

er en viktig del av arbeidet for å gjøre jakten mer human.  Det presiseres at slike områder ikke 

skal brukes til direkte jakthundtrening. 

 

Det tas utgangspunkt i at kun viltfattige områder er aktuelle og at dressurområder ikke må 

komme i konflikt med fredningsprinsippet (alt vilt, herunder dets egg, reir og bo er fredet).  

Dette er nærmere utdypet med at dressurområdet ikke skal medføre ”noe vesentlig 

skadevirkning for vilt innenfor området” og at det ikke skal være ynglende vilt i perioden 

dressurområdet er godkjent.  Av hensyn til kontroll og håndhevelse skal området ha klare 

fysiske avgrensninger og ikke være større enn det som kreves i forbindelse med 

dressurvirksomhet. 

 

Båtsfjord Jeger og fiskeforening (BJFF) søkte den 08.06.08 om et område for trening med 

jakthund for småviltjakt i perioden 1. august til ut september. Saksbehandler velger allikevel 

en annen periode: 15. juli (av hensyn til yngletid foreslåes ikke et tidligere tidspunkt) og frem 

t.o.m. 20. august (båndtvangperioden er over).  Området er lokalisert ved og rundt Storvannet.  

Område strekker seg en kilometer nor, vest og sør for vannet.  Nordøstover smalner det inn 
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med grenselinje 500 meter ovenfor Steinfjellvannet. De begrunner dette valget med at det er 

oversiktelig, ingen bakketopper, skog, myr, høyt gress og steinur.  

 

Saksbehandler la uformelt søknaden frem for representanter fra reindrifta (i et annet møte 

hvor de var tilstede).  De ba da BJff vurdere 2 andre alternative områder da disse ville være 

mindre til hinder i forhold til områder hvor reinen oppholder seg/trekker/beiter.    Dette ble 

lagt frem for BJFF som i nytt brev den 20.06.08 opprettholdt sitt opprinnelige ønske p.g.a. 

terrengets beskaffenhet med hensyn til at dette området er mer oversiktelig. 

 

Den 09.07.08 sendte kommune søknaden til Finnmarkseiendommen.  FeFo sendte så 

søknaden på høring den 29.9.2008 til flere instanser.   

 

Det kom svar fra Fylkesmannen datert 03.10.28 som ikke hadde innvendinger.   

Svar fra reinbeitedistrikt 6 datert 02.02.09 som vil som et forsøk anbefale søknad om omsøkt 

med en prøveperiode i første omgang.  Dette da de ikke har erfaring med slike områder og 

hvordan dette vil berøre reindrifta. Etter denne prøveperioden (1 år) så må tiltaket evalueres 

sammen med reinbeitedistrikt 6.      

 

FeFo har i brev datert 18.05.09 ingen merknader til at det legges ut et treningsområde for 

hunder, jf. Hundelovens § 9.  Bruken av området er vederlagsfri, men Båtsfjord JFF gis 

tillatelse til å selge treningskort for inndekning av utgifter til området.  Forholdet til andre 

interesser så som reindrift, jordbruk, friluftsliv og viltet og ev. andre rettighetshavere i 

området er Båtsfjord JFFs eget ansvar. 

 

Opprettelse av dressurområdet skjer ved at kommunestyret vedtar en lokal forskrift, noe som 

krever at saken må høres offentlig.  Høringsfristen foreslåes til 4 uker.  Etter denne 

høringsrunden kan kommunestyret gjøre sitt endelige vedtak. 

 

Nye momenter etter vedtak i kommunestyret 20.8.09: 

Kommunestyrets forslag til forskift om dressurområdet for hund i Båtsfjord kommune ble lagt 

ut for høring på biblioteket, rådhuset samt kommunens hjemmeside.  Ved høringsfristens 

utløp mandag 5. oktober var det ikke kommet innspill til forskriften. 

Dersom kommunestyre vedtar forskriften skal denne kunngjøres i Norsk Lovtidend.  Vil også 

bli lagt ut på kommunens hjemmeside.  

 

Økonomiske konsekvenser: FeFo gir Båtsfjord JFF tillatelse til å selge treningskort for 

inndekning av utgifter til området. 

 

Juridiske konsekvenser: Det kan opprettes slike områder jf Lov om hundehold § 9. 

Justisdepartementet 4.7.2004. 

Vedtatte forskrifter kunngjøres i Norsk Lovtidend. 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: Ingen kjente. 

 

Helsemessige konsekvenser: ingen kjente. 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt:  

 

Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen kjente. 
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ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2010 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: F30   

Arkivsaksnr.: 09/768   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/09 Formannskapet 24.11.2009 

97/09 Kommunestyret 10.12.2009 

 

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 ytterligere bosetting i 2010 før de 20 vi takket 

ja til å bosette i 2009 er kommet til Båtsfjord. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2009 sak 77/09 

 

Behandling: 

AP v/Geir Knutsen ønsker på neste møte å få en kort orientering om hvordan det går med 

bosettingen i dag.  

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Båtsfjord kommune ønsker ikke å ta stilling til ytterligere 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.  
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RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG 

FYSISK AKTIVITET 2010 

 

Saksbehandler:  Tony Petterson Arkiv: 143 C21   

Arkivsaksnr.: 09/795   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/09 Kultur- og oppvekststyret 10.11.2009 

98/09 Kommunestyret 10.12.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar følgende prioritert og uprioritert liste: 

Prioritert liste 

Pr

i 

Anl.kateg Hvor Dimensjonering Eier/ 

utbygger 

År Kostnad Spillemidler 

utgjør inntil  

1 Gulv idrettshall Idr.hall 23x44 m parkett Kommunen 200

9 

1 000 000    333.000 

2 Ridehall Stallen 22x42 x4,5 m utv Kommunen 201

0 

3 790 000 1 250 000 

3 Tak idrettshall Idr.hall Hele hallen Kommunen 201

0 

   300.000    100 000 

 

Uprioritert liste: 

Opplyst akebakke ved idrettshallen/lysløypa 

Fotballhall som byggetrinn 2 av idrettshallen 

Bowlinghall i gamle Prixbygget 

25 meters basseng ved Båtsfjord skole eller idrettshallen 

Flerbruksbinge 

 

 

 

Innstilling: 

Kommunestyret vedtar følgende prioritert og uprioritert liste: 

Prioritert liste 

Pr

i 

Anl.kateg Hvor Dimensjonering Eier/ 

utbygger 

År Kostnad Spillemidler 

utgjør inntil  

1 Gulv idrettshall Idr.hall 23x44 m parkett Kommunen 200

9 

1 000 000    333.000 

2 Ridehall Stallen 22x42 x4,5 m utv Kommunen 201

0 

3 790 000 1 250 000 

3 Tak idrettshall Idr.hall Hele hallen Kommunen 201

0 

   300.000    100 000 

 

Uprioritert liste: 

Opplyst akebakke ved idrettshallen/lysløypa 

Fotballhall som byggetrinn 2 av idrettshallen 

Bowlinghall i gamle Prixbygget 

25 meters basseng ved Båtsfjord skole eller idrettshallen 

Flerbruksbinge 
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Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den 10.11.2009 sak 32/09 

 

Behandling: 

 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Kultur- og oppvekststyret vedtar følgende prioritert og uprioritert liste: 

Prioritert liste 

Pri Anl.kateg Hvor Dimensjonering Eier/utbygger År Kostnad 

1 Dekke idrettsh. Idr.hall 23x44 m parkett Kommunen 2009 1.000.000 

2 Ridehall Stallen 22x42 x4,5 m utv Kommunen 2010 3.790.000 

 

Uprioritert liste: 

Opplyst akebakke ved idrettshallen/lysløypa 

Fotballhall som byggetrinn 2 av idrettshallen 

Bowlinghall i gamle Prixbygget 

25 meters basseng ved Båtsfjord skole eller idrettshallen 

Flerbruksbinge 

 

 

 

Saksutredning  

Generell del:  

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal fungere som et styringsredskap for 

politikerne i tillegg benyttes den i administrasjonens daglige oppfølging av feltet idrett og 

fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 

 

Kommunedelplanen gjeldende for perioden 2009 – 2012 ble vedtatt i kommunestyret 11. 

desember 2008.  Dette var en såkalt revidering av planen som skal skje hvert 4. år 

Nå skal planen ha sin årlige rullering.  Denne rulleringen er påkrevd for at man skal kunne 

søke om spillemidler.  Med rullering menes at man kan gjøre mindre vesentlige endringer av 

planen. Så lenge rulleringen kun medfører endringer på prioritetslisten av allerede oppsatte 

anlegg og ikke vesentlige endringer for øvrig kan den politiske behandlingen delegeres til et 

utvalg.  I Båtsfjord vil det si Kultur- og oppvekststyret (KOS).  KOS kan allikevel selv velge å 

sende planen videre til kommunestyret.   

Den 15. oktober ble planen sendt på høring til BSK, idrettsrådet skolene og barnehagene i 

tillegg til at den ble lagt ut på kommunens nettside og fysisk lakt ut på rådhuset og biblioteket.  

Her ble adressatene og andre oppfordret til å komme med innspill til rulleringen med en kort 

frist 2. november.  Den korte fristen ble satt slik at man rekker å få saken opp på 

novembermøte i KOS.    

 

Ved høringsfristens utløp var det ikke kommet inn innspil til endringer eller tillegg i planen.  

Dersom heller ikke KOS i møte kommer med endringer bør den opprinnelige planen vedtas 
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med endring gjort i kommunestyresak 60/2008 hvor ridehallen ble vedtatt flyttet til år 2010.   

Administrasjonen foreslår å flytte opplyst akebakke til den uprioriterte lista da denne ikke er 

kostnadsberegnet. 

 

Den prioriterte listen ser da slik ut: 

Pr

i 

Anl.kateg Hvor Dimensjonering Eier/ 

utbygger 

År Kostnad Spillemidler 

utgjør inntil  

1 Gulv idrettshall Idr.hall 23x44 m parkett Kommunen 200

9 

1 000 000    333.000 

2 Ridehall Stallen 22x42 x4,5 m utv Kommunen 201

0 

3 790 000 1 250 000 

3 Tak idrettshall Idr.hall Hele hallen Kommunen 201

0 

   300.000    100 000 

 

 

Uprioritert liste: 

Opplyst akebakke ved idrettshallen/lysløypa 

Fotballhall som byggetrinn 2 av idrettshallen 

Bowlinghall i gamle Prixbygget 

25 meters basseng ved Båtsfjord skole eller idrettshallen 

Flerbruksbinge 

 

Nye momenter etter behandling i kultur- og oppvekststyret 10.11.09: 

Beklageligvis glapp det for administrasjonen å ta med nytt tak i idrettshallen til behandlingen i 

KOS den 10. november.   Da det her er snakk om rehabilitering av det nå ca 25 år gamle taket 

og ikke vanlig vedlikehold kan man søke om spillemidler til dette formålet.  Administrasjonen 

ber derfor kommunestyret vedta dette formålet som prioritet nr 3 på lista. 

 

  

Økonomiske konsekvenser: Viktig for å kunne søke spillemidler. 

 

Juridiske konsekvenser: Det er et krav at man har en slik plan.  Det er videre et krav at de 

prosjekter man søker spillemidler til er på den prioriterte lista. 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: Ingen. 

 

Helsemessige konsekvenser: Ingen. 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Ingen. 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen. 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL KRISETILTAK 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 09/809   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

99/09 Kommunestyret 10.12.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune yter et tilskudd til driften av Norasenteret IKS på kr. 150.000,- i 2010. 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune yter et tilskudd til driften av Norasenteret IKS på kr. 150.000,- i 2010. 

 

 

 

Saksutredning  

Generell del: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Nora-senteret om tilskudd fra Båtsfjord kommune til drift i 

2010. Beløpet på kr. 150.000,- er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett for 2010 og er 

således med Formannskapets innstilling til budsjett for 2010. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

I 2010 er tilskuddet fra Båtsfjord kommune kr. 150.000,-.  

Jeg minner om at finansieringen av krisesentre vil bli lagt om fra 2011 slik at kommunens 

utgifter femdobles. Disse ekstra utgiftene vil bli lagt inn i rammetilskuddet til kommunene fra 

2011. 

 

Juridiske konsekvenser: 

Jeg gjør oppmerksom på at kommunene, i motsetning til tidligere, er lovpålagt å ha et slikt 

tilbud fra 01.01.2010.  

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: 

 

Helsemessige konsekvenser: 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: 
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PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2009 -2012 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 216 &58  

Arkivsaksnr.: 09/865   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

100/09 Kommunestyret 10.12.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 
Kontrollutvalgets leder gis adgang til møter i alle politiske organer i Båtsfjord kommune, også 

i saker som er unntatt offentlighet og møtet er lukket. 

 

Innstilling: 
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Kontrollutvalgets leder gis adgang til møter i alle politiske organer i Båtsfjord kommune, også 

i saker som er unntatt offentlighet og møtet er lukket. 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte vedtak fra Kontrollutvalget, samt plan for selskapskontroll. 

 

Kontrollutvalget har i egen henvendelse bedt om vedtak i kommunestyret om at 

Kontrollutvalgets leder gis adgang til møter i kommunens politiske organer, også i saker som 

er unntatt offentlighet og møtet derfor er lukket. Jeg har derfor i min innstilling føyd til et 

punkt om dette i tillegg til Kontrollutvalgets forslag til vedtak. 
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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 

30/09 Kultur- og oppvekststyret 10.11.2009 

13/09 Teknisk styre 12.11.2009 

6/09 Eldrerådet 18.11.2009 

10/09 Helse- og omsorgstyre 16.11.2009 

78/09 Formannskapet 24.11.2009 

11/09 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2009 

101/09 Kommunestyret 10.12.2009 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Formannskapets innstilling: 

Formannskapets innstilling til økonomiplan for 2010-2013 og årsbudsjett for 2010  

se vedlegg 1. 

 

Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den 10.11.2009 sak 30/09 

 

Behandling: 

 

Budsjett ble gjennomgått for virksomhetsområdene i Kultur- og oppvekst slik de fremkommer 

i sakspapirene. 

Rådmannen gikk gjennom sine investeringstiltak samt tiltak for å få budsjett i balanse. 

Tiltak 9 Ridehall på investeringsbudsjett er satt opp med minst 1 million for lite, viser nyere 

beregninger. 

 

Det ble lagt frem uttalelse fra FAU ved Nordskogen skole og Utdanningsforbundet Båtsfjord 

på møtet. 

 

Forslag fra Båtsfjord AP:  

Nordskogen skole styrkes med kr. 120.000,- og Båtsfjord skole styrkes med kr. 120.000,- på 

posten for fritt skolemateriell. 

Skoleskyssordningen opprettholdes. 

Dette finansieres med at ledige stillinger ved naturlig avgang og eventuelle permisjoner ikke 

besettes i 2010. 

 

Forslag fra BAP vedtatt med 2 mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Nordskogen skole styrkes med kr. 120.000,- og Båtsfjord skole styrkes med kr. 120.000,- på 

posten for fritt skolemateriell. 
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Skoleskyssordningen opprettholdes. 

Dette finansieres med at ledige stillinger ved naturlig avgang og eventuelle permisjoner ikke 

besettes i 2010. 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 12.11.2009 sak 13/09 

 

Behandling: 

 

Årsbudsjett 2010: 

Budsjettet vedtas slik det er fremlagt med et overforbruk på kr. 1.003,000,-. 

Om man velger å kutte ned brannvakta med 1 person (altså kun 1 på vakt) må avtalen med 

helsesenteret om trygghetsalarmer sies opp. Det betyr at brannvesenet ikke vil rykke ut på 

trygghetsalarmene. 

 

Investeringsbudsjettet: 

- Veien over Foma – Investeringen for denne som er satt i 2012 og 2013 flyttes frem til 

2010 og 2011. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Årsbudsjett 2010: 

Budsjettet vedtas slik det er fremlagt med et overforbruk på kr. 1.003,000,-. 

Om man velger å kutte ned brannvakta med 1 person (altså kun 1 på vakt) må avtalen med 

helsesenteret om trygghetsalarmer sies opp. Det betyr at brannvesenet ikke vil rykke ut på 

trygghetsalarmene. 

 

Investeringsbudsjettet: 

- Veien over Foma – Investeringen for denne som er satt i 2012 og 2013 flyttes frem til 

2010 og 2011. 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 18.11.2009 sak 6/09 

 

Behandling: 

Eldrerådet mangler tiltak for 2010 på hjemmebasert omsorg. 

Vil gjerne at Cesilie og Leila kommer å informerer eldrerådet om jobben som hittil er gjort i 

forbindelse med intervju av eldre hjemmeboende. 

 

Eldrerådet støtter vedtak gjort i Helse og omsorgstyre. 

 

Vedtak: 

Eldrerådet støtter vedtak gjort i Helse og omsorgstyre. 

 

Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 16.11.2009 sak 10/09 

 

Behandling: 

 

Forslaget fra Rådmannen opprettholdes. 
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Vedtak: 

Finne kr. 200 000,- innenfor eget budsjett til å styrke Fysioterapitjenesten til innbyggerne i 

Båtsfjord kommune. 

 

Kutte kr. 10 000,- i budsjettet til Velferdstiltak ansatte. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2009 sak 78/09 

 

Behandling: 

Under møte ble det lagt frem to forslag til formannskapets innstilling. 

Forslag fra Høyre – vedlegg 1 

Forslag fra AP – vedlegg 2 

 

Forslag fra Høyre fikk 3 stemmer  

Forslag fra AP fikk 2 stemmer 

 

Vedtak: 

Formannskapets innstilling til økonomiplan for 2010-2013 og årsbudsjett for 2010  

se vedlegg 1. 

 

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 30.11.2009 sak 11/09 

 

Behandling: 

Rådmann gikk gjennom investeringsbudsjett og driftsbudsjett. Rådmannens forslag og forslag 

fra AP og H, samt formannskapets innstilling. 

Formannskapets innstilling tas til etterretning 

 

Vedtak: 

Formannskapets innstilling tas til etterretning 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til Formannskapets innstilling, gjort i møte 24.11.09. Vedlagt følger 

oversiktsrapporten for de to forslagene som ble fremmet der. Detaljrapporter for 

investeringstiltak og driftstiltak ligger på Båtsfjord kommunes hjemmeside på adressen:  

 

http://www.batsfjord.kommune.no/formannskapets-innstilling-til-budsjett-2010-og-

oekonomiplan-2010-2013.4657724-51333.html  

 

For å begrense mengden papirer som må trykkes sendes ikke disse detaljrapportene ut i papir 

nå. Talldelen på konsekvensjustert budsjett er tidligere delt ut, bl.a. i forbindelse med møte på 

Skansen 29.10. Dersom noen representanter nå likevel ønsker dem i papirutgave er det bare å 

ta kontakt med rådmann (tlf 78985301) eller sekretær Inger Hanne Bredahl (78985304/316) så 

ordner vi det. 

 

Siden 26.11.09 har Formannskapets innstilling, med konsekvensjustert budsjett og Høyre og 

Arbeiderpartiets to alternative forslag ligget ute til offentlig høring på biblioteket, rådhuset, 

frivillighetssentralen og Båtsfjord kommunes hjemmeside. Dette er også kunngjort i 

Finnmarken 27.11. 

http://www.batsfjord.kommune.no/formannskapets-innstilling-til-budsjett-2010-og-oekonomiplan-2010-2013.4657724-51333.html
http://www.batsfjord.kommune.no/formannskapets-innstilling-til-budsjett-2010-og-oekonomiplan-2010-2013.4657724-51333.html
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AMU har 30.11.09 behandlet Formannskapets innstilling. De har ingen kommentarer, men har 

tatt den til etterretning. 

 

De hovedtillitsvalgte er innkalt til møte med rådmannen fredag 4.12.09. Der vi vi bl.a. ta opp 

Formannskapets innstilling. Referat fra dette møtet vil bli ettersendt. 

 

Eldrerådet har behandlet saken i møte 18.11., før Formannskapet gjorde sin innstilling. De 

hadde ingen innspill utover å støtte Helse- og omsorgsstyrets vedtak. 

 

Vedlagt følger også Kontrollutvalgets vedtak som skal ligge ved budsjettpapirene til 

kommunestyret. 

 


