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Side 3  

FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 026 &20  

Arkivsaksnr.: 10/518   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune slutter seg til styret i IKAF sitt forslag til budsjett og framtidig 

organisasjonsform som Interkommunalt selskap (IKS). 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune slutter seg til styret i IKAF sitt forslag til budsjett og framtidig 

organisasjonsform som Interkommunalt selskap (IKS). 

 

 

 

Saksutredning  

Generell del: 

Jeg viser til brev fra styret i Interkommunalt Arkiv i Finnmark (IKAF). Der ber de om 

tilbakemelding fra medlemskommunene når det gjelder deres forslag til organisering og 

finansiering/ budsjett. De ønsker slik tilbakemelding innen 30. september. Styret vil etter dette 

komme med endelig forslag som kommunene må vedta innen 31.12. 

 

Det er to forhold IKAF ber om tilbakemelding på: 

 

1. Framtidig organisering. IKAF er i dag organisert som et interkommunalt samarbeid etter 

kommuneloven § 27 som lyder: 

 

§ 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid.  

1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere 

kommuner og en eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av 

felles oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av 

slikt styre. Til slikt styre kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å 

treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.  

       Kongen kan gi pålegg om opprettelse av styre som nevnt i første ledd.  

2. Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om:  

a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes,  

b. området for styrets virksomhet,  

c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,  

d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne 

økonomiske forpliktelser,  
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e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.  

3. Den enkelte kommune og fylkeskommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel 

si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det. 

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men 

ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune eller fylkeskommune 

har skutt inn.  

       Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. 

Departementet kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt 

tidsrom eller inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet til 

samarbeidende kommuner tilsier dette.  

 

De forskjellige mulige måtene å organisere IKAF på framgår godt av brevet fra IKAF og 

brevets vedlegg 1. Styret anbefaler interkommunalt selskap (IKS) som organisasjonsform. 

Dette er en kjent og utprøvd organisasjonsform som bl. a. Finnmark kommunerevisjon har. 

Jeg ser ingen grunn til å foreslå noe annet enn styret. Utkast til selskapsavtale for IKAF 

organisert som et IKS følger som vedlegg 4 til styrets brev. 

 

2. Finansiering/ budsjett. Styret legger i sitt brev fram to alternative budsjettforslag, se 

vedlegg 2a (med Alta som deltaker) og vedlegg 2b (uten Alta som deltaker). Modellen for 

utregning av tilskudd er litt endret fra tidligere i og med at også leie pr. hyllemeter i depot 

inngår i kostnadsnøkkelen. Ingen av alternativene vil gi store utslag på det årlige 

tilskuddet fra Båtsfjord kommune som i 2010 er på kr. 140.000,-. 

 

Representanter fra IKAF har ytret ønske om å møte Formannskapet i Båtsfjord kommune 23. 

august. Det er derfor mulig at de kan svare på spørsmål i forbindelse med Formannskapets 

behandling av denne saken. 
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Side 5  

ENDRING AV VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 10/621   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

I næringsfondets vedtekter § 2, 3. avsnitt føyes det til:  

”Det gis heller ikke støtte til investering i egenkapital.” 

 

Innstilling: 

I næringsfondets vedtekter § 2, 3. avsnitt føyes det til:  

”Det gis heller ikke støtte til investering i egenkapital.” 

 

 

Saksutredning: 

Formannskapet ga i sitt møte 3. juni kr. 150.000,- i tilskudd til en bedrift som søkte 

næringsfondet om tilskudd til egenkapital for å overta en annen bedrift. I møtet ble 

næringsfondets vedtekter gjennomgått for å finne ut om dette stred mot vedtektene. Vi fant da 

ingen klare bestemmelser i vedtektene som gjorde at en slik søknad ikke kunne innvilges. 

 

Om lag på samme tid inngikk Båtsfjord kommune avtale med Fylkeskommunen om påfyll av 

fond for utviklings- og nyskapingsarbeid for 2010. I denne avtalen står det bl.a.: 

 

 

 
 

Det er fra disse midlene næringsfondet blir tilført midler. Derfor er bestemmelsene i avtalen 

med Fylkeskommunen styrende for hvordan næringsfondets midler kan brukes. I siste 

strekpunkt i avtalen går det klart fram at midlene ikke kan brukes til investering i egenkapital. 

Vedlagt følger nåværende vedtekter og avtalen med Fylkeskommunen. 

 

På denne bakgrunn foreslår jeg at vedtektene for næringsfondet endres/ presiseres som følger: 

 

I § 2, 3. avsnitt føyes det til: ”Det gis heller ikke støtte til investering i egenkapital.” 
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VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 10/485   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Omstillingsstyrets forslag til vedtekter for butikkfond vedtas. 

 

 

Innstilling: 

Omstillingsstyrets forslag til vedtekter for butikkfond vedtas. 

 

 

 

Saksutredning: 

I vedtatt handlingsplan 2010 for omstillingsarbeidet i Båtsfjord kommune står det følgende 

om handelsstanden, som for øvrig er nytt satsingsområde i 2010: 

 

Handelsstanden 

 
Resultatmål (2010):  

Etablere minst 1 ny butikk i Havnegata/Hindberggata 

 
Delmål:  

Øke kompetansen hos de enkelte butikkene gjennom kurs og opplæring med 

fokus på markedsføring og salg. 

Øke engasjementet til butikkeierne ved å støtte tiltak som bidrar til dette. 

 
Strategi:  

Opplyse og informere om mulighetene gjennom omstillingsarbeidet samt være 

med på å finansiere tiltak. 

 

 

Tiltak/prosjekter: 

 

Kompetanseheving 

Mål Få bedriftseierne til å satse mer på markedsføring/salg 

Arbeidsmål 

 

Delfinansiere salgs-/markedskurs for butikkene i Båtsfjord. 

Innhold Bruke Studiesenteret for å reklamere og arrangere dette. 

 
Markedsfokus 

Mål Øke fokus på marked innen handelsnæring 



  Sak 30/10 

 

 Side 7 av 35   

 

Arbeidsmål 

 

Gjennomføre en konferanse med fokus på Marked 

Innhold Kan også kombineres med de andre satsingsområdene 

 
Nyetableringer   

Mål Få til nyetablering i Båtsfjord 

Arbeidsmål 

 

Være med å finansiere forstudie og forprosjekt. 

Innhold Opplyse og informere om mulighetene gjennom 

omstillingsarbeidet 

 
Butikkfond  

Mål Etablere et fond spesielt for butikker i Båtsfjord. 

Arbeidsmål 

 

Fondet skal gjøre butikkene i stand til å utvide sin 

virksomhet med fokus på utvidelse av marked og salg. 

Innhold Omstillingsstyret utarbeider vedtekter og forvaltningsregime 

for fondet.  

 
 

Et viktig nytt virkemiddel under dette satsingsområdet er altså etableringen av et butikkfond.  

 

Butikkfondet er i all hovedsak tenkt organisert som fiskerifondet. Det er et fond som gir lån, 

ikke tilskudd. Maksimalt utlånsbeløp er imidlertid lavere, det betales raskere tilbake og lånet 

er rentefritt. 

 

Omstillingsstyret har utarbeidet vedlagte forslag til vedtekter for butikkfondet. De foreslår at 

Formannskapet skal være fondsstyre. Det er derfor rimelig at Formannskapet får uttale seg om 

forslaget til vedtekter før de vedtas endelig av Kommunestyret. 

 

Rådmannen har ingen merknader til Omstillingsstyrets forslag til vedtekter. 
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STYRKING AV NÆRINGSFONDET I 2010 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: U01   

Arkivsaksnr.: 10/618   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Næringsfondet styrkes med kr. 200.000,- i 2010. Disse midlene hentes fra omstillingsfondet. 

 

 

Innstilling: 

Næringsfondet styrkes med kr. 200.000,- i 2010. Disse midlene hentes fra omstillingsfondet. 

 

 

 

Saksutredning  

Generell del: 

Båtsfjord er  i perioden 2007 – 2010 omstillingskommune og har blitt tilført ca. 2 millioner kr. 

pr. år i omstillingsmidler. For 2010, som er siste året som omstillingskommune, er tildelingen 

litt større; kr. 3.160.000,-. 

 

I 2008 – 2010 har kr. 300.000,- av disse midlene blitt overført til næringsfondet. På slutten av 

2009 var dette fondet på det nærmeste brukt opp, men ble tilført nye kr. 300.000,- i 2010. 

 

Antall søknader til næringsfondet har i år vært meget høyt. I tillegg ser vi at søkerne har 

tilpasset seg vedtektene til fondet slik at flere søknader enn tidligere blir innvilget. 

 

Fra slutten av mai og til og med juli i år kom det inn til sammen 6 søknader. Alle kom 

imidlertid for seint inn i forhold til å kunne bli behandlet på Formannskapsmøtet 3. juni. På 

dette møtet ble næringsfondet brukt opp. 

 

Økonomisk status for næringsfondet nå er: 

 

Saldo pr. 01.01.2010:     kr. 275.611,15 

Tilført i 2010:      kr. 300.000,- 

Sum:       kr. 575.611,15 

 

Utbetalt hittil i 2010:     kr. 458.871,- 

Ikke utbetalte tilsagn:     kr. 179.524,- 

Sum:       kr. 638.395,- 

 

Forutsatt at ikke utbetalte tilsagn blir utbetalt mangler det altså kr. 62.783,85 i næringsfondet. 

 

På denne bakgrunn vil jeg foreslå at næringsfondet styrkes med kr. 200.000,- i 2010. Disse 

midlene hentes fra omstillingsfondet. Kommunestyret skal senere i 2010 ta stilling til hvordan 

omstillingsarbeidet skal videreføres etter 2010. 



  Sak 31/10 

 

 Side 9 av 35   

 

 

Høsten 2010 vurderte Formannskapet og Kommunestyret å dele årlig bevilgning til 

næringsfondet i to med to søknadsfrister i løpet av året. Begrunnelsen for dette forslaget var å 

sikre bedre likebehandling av søkere over kalenderåret og unngå at ”først-til mølla-prinsippet” 

ble enerådende. Dette ble nedstemt i Kommunestyret. Jeg vil anbefale at en slik ordning 

vurderes på nytt av Kommunestyret når de tar stilling til hvordan næringsfondet skal 

videreføres. 
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Side 10  

SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 10/477   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Under forutsetning av at Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 

2010 innvilges Materialhandlen AS 25 % av inntil kr. 100.000,-  i tilskudd til kursing av sine 

ansatte i forbindelse med lagerstyringsprosjekt. Det forutsettes at tilskuddet beregnes kun av 

utgifter knyttet til kursing, ikke utgifter til programvare og maskinvare. Beløpet er redusert i 

forhold til maksimalt tilskudd i henhold til næringsfondets vedtekter, og dette begrunnes med 

begrenset bevilgning til næringsfondet i forhold til innkomne søknader i 2010. 

 

Dersom kommunestyret ikke tilleggbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 2010 avslås 

søknaden. Dette begrunnes med at næringsfondet er brukt opp. 

 

 

Innstilling: 

Under forutsetning av at Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 

2010 innvilges Materialhandlen AS 25 % av inntil kr. 100.000,-  i tilskudd til kursing av sine 

ansatte i forbindelse med lagerstyringsprosjekt. Det forutsettes at tilskuddet beregnes kun av 

utgifter knyttet til kursing, ikke utgifter til programvare og maskinvare. Beløpet er redusert i 

forhold til maksimalt tilskudd i henhold til næringsfondets vedtekter, og dette begrunnes med 

begrenset bevilgning til næringsfondet i forhold til innkomne søknader i 2010. 

 

Dersom kommunestyret ikke tilleggbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 2010 avslås 

søknaden. Dette begrunnes med at næringsfondet er brukt opp. 

 

 

Saksutredning: 

Materialhandelen AS har søkt næringsfondet om tilskudd til kursing av ansatte i forbindelse 

med lagerstyringsprosjekt. Se vedlagte søknad. 

 

Tiltaket kommer inn under næringsfondets bestemmelser om kompetanseheving, se 

vedtektenes § 2. Jeg forutsetter at kostnadene i søknaden kun er knyttet til opplæring, ikke til 

anskaffelse av programvare og maskinvare. 

 

Materialhandelen har kostnadsberegnet anskaffelsen til kr. 100.000,- totalt og kan etter 

næringsfondets vedtekter få maksimalt 50 % av dette beløpet i tilskudd (vedtektenes § 5). 

 

Imidlertid er næringsfondet for tiden tomt. Rådmannen har anbefalt Kommunestyret å 

tilleggsbevilge kr. 200.000,- til næringsfondet i 2010. Dersom dette blir vedtatt av 

Kommunestyret i deres neste møte 2. september finner jeg det likevel økonomisk forsvarlig å 

foreslå kun 25 % støtte til dette tiltaket. 
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SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 10/503   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknaden oversendes AU for omstillingsstyret til avgjørelse der. 

 

 

Innstilling: 

Søknaden oversendes AU for omstillingsstyret til avgjørelse der. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Bygg og Industriservice AS om tilskudd til at to ansatte deltar 

på Formannskolen. Se vedlagte søknad. 

 

Bedriften har ved flere anledninger tidligere motatt tilskudd til kompetansehevingstilskudd, 

både fra næringsfond (før 2007) og fra omstillingsfondet (i inneværende 

omstillingsperiode).Fra Båtsfjord kommunes side oppfattes det som svært positivt at bedriften 

på denne måten satser på en kontinuerlig kompetanseheving for sine ansatte.   

 

For tiden er det svært knappe ressurser i næringsfondet. Jeg vil derfor foreslå at søknaden 

oversendes AU for omstillingsstyret til behandling der. Kompetanseutvikling er for tiden ett 

av satsingsområdene i strategisk næringsplan med tilhørende handlingsplan for 2010. 
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SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD I BEDRIFTSUTVIKLING 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 10/463   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknad fra Havly Båtsfjord om tilskudd til investeringer avslås når det gjelder tilskudd til 

gravearbeid, inkludert vannledningssluse. Dette begrunnes med at del-tiltaket ikke er hjemlet 

innenfor næringsfondets vedtekter. 

 

Når det gjelder de øvrige del-tiltakene i søknaden kan disse muligens tolkes som 

markedsføringstiltak og som tiltak for å planlegge/ prosjektere investeringer i 

brannforebyggende tiltak. Imidlertid må dette utdypes i en ny søknad. Rådmannen bes derfor 

om å ta initiativ til et møte med Havly Båtsfjord, der også Linken næringshage deltar, med 

sikte på å gi veiledning til utforming av en evt. ny søknad. Det bør da også avklares om en ny 

søknad skal stiles til næringsfondet eller til omstillingsfondet. 

 

 

Innstilling: 

Søknad fra Havly Båtsfjord om tilskudd til investeringer avslås når det gjelder tilskudd til 

gravearbeid, inkludert vannledningssluse. Dette begrunnes med at del-tiltaket ikke er hjemlet 

innenfor næringsfondets vedtekter. 

 

Når det gjelder de øvrige del-tiltakene i søknaden kan disse muligens tolkes som 

markedsføringstiltak og som tiltak for å planlegge/ prosjektere investeringer i 

brannforebyggende tiltak. Imidlertid må dette utdypes i en ny søknad. Rådmannen bes derfor 

om å ta initiativ til et møte med Havly Båtsfjord, der også Linken næringshage deltar, med 

sikte på å gi veiledning til utforming av en evt. ny søknad. Det bør da også avklares om en ny 

søknad skal stiles til næringsfondet eller til omstillingsfondet. 

 

 

 

Saksutredning: 

Havly Båtsfjord har søkt om tilskudd fra næringsfondet til investeringer. Se vedlagte søknad. 

 

Bedriften har tidligere fått avslag på søknad til næringsfondet om tilskudd til investering i 

sprinkleranlegg. Rådmannen har i den forbindelse vært i dialog med bedriften om å sende en 

ny og omformulert søknad hvor det søkes om tilskudd til markedsføring og/ eller 

prosjektering av brannsikringstiltak. Den nye søknaden inneholder slike elementer, men er 

etter saksbehanlers mening for upresisis. Jeg foreslår derfor at vi nå: 

 

- På nytt avslår søknad om tilskudd til utgifter direkte knyttet til utbedringstiltak og 

byggetiltak  i forbindelse med bygget 

- Tar initiativ til å bistå Havly Båtsfjord med å lage en bedre søknad om tilskudd til 

markedsføringstiltak og/ eller prosjektering av brannsikringstiltak. 
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SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD - LIFT 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 10/414   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Under forutsetning av at Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 

2010 innvilges Jan Nylund § Sønner AS 25 % av inntil kr. 191.000,-  i tilskudd til anskaffelse 

av lift. Beløpet er redusert i forhold til maksimalt tilskudd i henhold til næringsfondets 

vedtekter, og dette begrunnes med begrenset bevilgning til fondet i forhold til innkomne 

søknader i 2010. 

 

Dersom kommunestyret ikke tilleggbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 2010 avslås 

søknaden. Dette begrunnes med at næringsfondet er brukt opp. 

 

 

Innstilling: 

Under forutsetning av at Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 

2010 innvilges Jan Nylund § Sønner AS 25 % av inntil kr. 191.000,-  i tilskudd til anskaffelse 

av lift. Beløpet er redusert i forhold til maksimalt tilskudd i henhold til næringsfondets 

vedtekter, og dette begrunnes med begrenset bevilgning til fondet i forhold til innkomne 

søknader i 2010. 

 

Dersom kommunestyret ikke tilleggbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 2010 avslås 

søknaden. Dette begrunnes med at næringsfondet er brukt opp. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jan Nylund § Sønner AS (JNS) har søkt næringsfondet om tilskudd til anskaffelse av lift. 

Denne skal bl.a. leies ut til bedrifter og private. Se vedlagte søknad. 

 

Tiltaket vurderes som en utvidelse av bedriftens virksomhet og kommer således inn under 

næringsfondets bestemmelser om videreutvikling av eksisterende bedrifter (vedtektenes § 2, 

1. avsnitt) og nyskaping.  

 

JNS har kostnadsberegnet anskaffelsen til kr. 191.000,- totalt og kan etter næringsfondets 

vedtekter få maksimalt 50 % av dette beløpet i tilskudd (vedtektenes § 5). 

 

Imidlertid er næringsfondet for tiden tomt. Rådmannen har anbefalt Kommunestyret å 

tilleggsbevilge kr. 200.000,- til næringsfondet i 2010. Dersom dette blir vedtatt av 

Kommunestyret i deres neste møte 2. september finner jeg det likevel økonomisk forsvarlig å 

foreslå kun 25 % støtte til dette tiltaket. 
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SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD-TRANSPORTFLAK 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 10/413   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Under forutsetning av at Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 

2010 innvilges Jan Nylund § Sønner AS 25 % av inntil kr. 73.000,-  i tilskudd til anskaffelse 

av transportflak. Beløpet er redusert i forhold til maksimalt tilskudd i henhold til 

næringsfondets vedtekter, og dette begrunnes med begrenset bevilgning til fondet i forhold til 

innkomne søknader i 2010. 

 

Dersom kommunestyret ikke tilleggbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 2010 avslås 

søknaden. Dette begrunnes med at næringsfondet er brukt opp. 

 

 

 

Innstilling: 

Under forutsetning av at Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 

2010 innvilges Jan Nylund § Sønner AS 25 % av inntil kr. 73.000,-  i tilskudd til anskaffelse 

av transportflak. Beløpet er redusert i forhold til maksimalt tilskudd i henhold til 

næringsfondets vedtekter, og dette begrunnes med begrenset bevilgning til fondet i forhold til 

innkomne søknader i 2010. 

 

Dersom kommunestyret ikke tilleggbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 2010 avslås 

søknaden. Dette begrunnes med at næringsfondet er brukt opp. 

 

 

Saksutredning: 

Jan Nylund § Sønner AS (JNS) har søkt næringsfondet om tilskudd til anskaffelse av 

transportflak. Dette skal bl.a. kunne brukes til å transportere tråkkemaskin for BSK. Se 

vedlagte søknad. 

 

Tiltaket vurderes som en utvidelse av bedriftens virksomhet og kommer således inn under 

næringsfondets bestemmelser om videreutvikling av eksisterende bedrifter (vedtektenes § 2, 

1. avsnitt) og nyskaping.  

 

JNS har kostnadsberegnet anskaffelsen til kr. 73.000,- totalt og kan etter næringsfondets 

vedtekter få maksimalt 50 % av dette beløpet i tilskudd (vedtektenes § 5). 

 

Imidlertid er næringsfondet for tiden tomt. Rådmannen har anbefalt Kommunestyret å 

tilleggsbevilge kr. 200.000,- til næringsfondet i 2010. Dersom dette blir vedtatt av 

Kommunestyret i deres neste møte 2. september finner jeg det likevel økonomisk forsvarlig å 

foreslå kun 25 % støtte til dette tiltaket. 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGGING AV FARTØY 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 10/608   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Under forutsetning av at Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 

2010 innvilges Frantzen AS 25 % av inntil kr. 171.000,-  i tilskudd til ombygging av 

fiskefartøy. Beløpet er redusert i forhold til maksimalt tilskudd i henhold til næringsfondets 

vedtekter, og dette begrunnes med begrenset bevilgning til fondet i forhold til innkomne 

søknader i 2010. 

 

Dersom kommunestyret ikke tilleggbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 2010 avslås 

søknaden. Dette begrunnes med at næringsfondet er brukt opp. 

 

 

 

Innstilling: 

Under forutsetning av at Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 

2010 innvilges Frantzen AS 25 % av inntil kr. 171.000,-  i tilskudd til ombygging av 

fiskefartøy. Beløpet er redusert i forhold til maksimalt tilskudd i henhold til næringsfondets 

vedtekter, og dette begrunnes med begrenset bevilgning til fondet i forhold til innkomne 

søknader i 2010. 

 

Dersom kommunestyret ikke tilleggbevilger kr. 200.000,- til næringsfondet i 2010 avslås 

søknaden. Dette begrunnes med at næringsfondet er brukt opp. 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Frantzen AS har søkt næringsfondet om tilskudd til ombygging av fiskefartøyet ”Victoria”. 

Dette for å sette fartøyet i stand til å føre levende fangst. Se vedlagte søknad. 

 

Tiltaket kommer inn under næringsfondets bestemmelser om ekstraordinære tiltak om bord i 

fiskefartøy (vedtektenes § 2).  

 

Frantzen AS har kostnadsberegnet investeringen til kr. 171.000,- totalt og kan etter 

næringsfondets vedtekter få maksimalt 50 % av dette beløpet i tilskudd (vedtektenes § 5). 

 

Imidlertid er næringsfondet for tiden tomt. Rådmannen har anbefalt Kommunestyret å 

tilleggsbevilge kr. 200.000,- til næringsfondet i 2010. Dersom dette blir vedtatt av 

Kommunestyret i deres neste møte 2. september finner jeg det likevel økonomisk forsvarlig å 

foreslå kun 25 % støtte til dette tiltaket. 
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SØKNAD OM LÅN TIL FISKEBÅTEN "SOLBERG" T-3-K 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242 U01   

Arkivsaksnr.: 10/557   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

KHH AS innvilges kr. 300.000,- i lån for kjøp av fiskebåten ”Solberg” T-3-K med kvote.  

Dette forutsatt at øvrig finansiering går i orden. Betingelsene for lånet følger av fondets 

vedtekter §7. 

 

Innstilling: 

KHH AS innvilges kr. 300.000,- i lån for kjøp av fiskebåten ”Solberg” T-3-K med kvote.  

Dette forutsatt at øvrig finansiering går i orden. Betingelsene for lånet følger av fondets 

vedtekter §7. 

 

 

Saksutredning: 

Generell del: 

 

Viser til søknad fra KHH AS ved styreleder Knut H Haldorsen, registrert inn i Båtsfjord 

kommunes saksarkiv 5.juli 2010 gjeldende lån til finansiering av fiskebåten ”Solberg” T-3-K. 

KHH AS er i dag i besittelse av 2 fiskefartøy (”Pontos” og ”Ulle”) og planlegger en utskifting 

av fartøyet ”Ulle” med speedsjarken ”Solberg” (9m kvote) m/autolineanlegg i løpet av høsten. 

”Solberg” vil bli satt opp til drift for fiske etter torsk. 

 

Da søknaden ble skrevet var fartøyet ”Solberg” til salgs for kr.3.mill. med 9 meters 

torskerettighet. Ny pris på et slikt fartøy (uten kvote) vil koste ca.kr.5,3 mill. 

 

De totale investeringer beløper seg til kr. 3.000 000,- 

 

Finansieringsplan: 

 Lån Innovasjon Norge    kr.2.100.000,- 

 Lån Båtsfjord kommunes fiskerifond kr.300.000,- (fartøy og kvote) 

 Lån Aker Seafood Båtsfjord AS  kr.400.000,-  

 Egenkapital KHH AS    kr.200.000,- 

 Total      kr.3.000.000,- 

 

 

Båten er når søknaden ble skrevet eid av Sparebank1 i Tromsø og selges gjennom megler. 

Søker påpeker at det haster med finansiering men at Aker Seafood stiller seg positivt til å 

forskuttere deler av lånesummen til fartøyet er ferdigfinansiert. 

 

Se søknad for ytterligere informasjon. 
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Andre opplysninger: 

KHH AS har allerede et engasjement gjennom fiskerifondet der følgende vedtak ble fattet i 

møte 22.09.2008 sak 54/08: 

 

”KHH AS, innvilges et lån på kr. 300 000,- , trehundretusenkroner 00/100, med løpetid på 6 

år, rentesatsen er for tiden 6,84 %. Avdrag og renter tilbakebetales 2 ganger i året. Det 

innvilges avdragsfrihet i 3 år for lånet. Nedbetaling av renter og avdrag påbegynner etter 3 

år. Rentesatsen følger innlånsrenten til Båtsfjord kommune og ligger til enhver tid 0,5 % over 

denne. Båtsfjord Kommune har panterett i båt og utstyr.”  

 

I fondets vedtekter §3 Anvendelse står det i nest siste avsnitt: 

 

”Totale lån til ett fartøy kan ikke overstige kr. 300.000,-.  Dette kan fravikes i helt spesielle 

tilfeller som havari.” 

 

Vedtektene til fondet sier ikke noe om maksimal lånesum til en juridisk person eller selskap. 

Lånesummen følger hvert enkelt fartøy. 
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SØKNAD OM TILSKUDD FOR Å TILRETTELEGGE FOR BOBIL OG 

CAMPINGTURISME I BÅTSFJORD KOMMUNE 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 10/482   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune ser positivt på søkers planer  om campingplass. Båtsfjord kommune har 

etablert et tiltaksapparat med økonomiske virkemidler for å hjelpe personer som ønsker å 

starte bedrift. Ett av disse virkemidlene er veiledning, en tjeneste som Båtsfjord kommune 

kjøper fra Linken næringshage. Økonomiske virkemidler er omstillingsfond, næringsfond, 

fiskerifond og butikkfond. 

Foreliggende søknad avslås da den i sin nåværende utforming ikke hjemler tilskudd fra noen 

av disse fondene. Vi anbefaler søker å ta videre kontakt med Linken næringshage for å 

videreutvikle sine planer om campingplass. Båtsfjord kommune kan ikke og ønsker heller 

ikke å bruke midler etter forsikringsoppgjør garasje gamle flyplass til næringsstøtte.  

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune ser positivt på søkers planer  om campingplass. Båtsfjord kommune har 

etablert et tiltaksapparat med økonomiske virkemidler for å hjelpe personer som ønsker å 

starte bedrift. Ett av disse virkemidlene er veiledning, en tjeneste som Båtsfjord kommune 

kjøper fra Linken næringshage. Økonomiske virkemidler er omstillingsfond, næringsfond, 

fiskerifond og butikkfond. 

Foreliggende søknad avslås da den i sin nåværende utforming ikke hjemler tilskudd fra noen 

av disse fondene. Vi anbefaler søker å ta videre kontakt med Linken næringshage for å 

videreutvikle sine planer om campingplass. Båtsfjord kommune kan ikke og ønsker heller 

ikke å bruke midler etter forsikringsoppgjør garasje gamle flyplass til næringsstøtte.  

 

 

Saksutredning: 

Lill Merthe Svendsen søker Båtsfjord kommune om tilskudd på kr. 400.000,- til investeringer 

i forbindelse med etablering av campingplass på området for den gamle flyplassen i 

Båtsfjorddalen. Hun foreslår at midlene hentes fra forsikringsoppgjør Båtsfjord kommune har 

mottatt etter brann på området. Se vedlagte søknad. 

 

Søknaden er stilet til teknisk etat. Jeg fremmer likevel søknaden overfor Formannskapet da 

teknisk etat ikke har myndighet til å ta stilling til søknaden. 

 

Det har lenge vært ønsket tilbud om campingplass i Båtsfjord. Det samme gjelder tømmeplass 

for campingvogner og bobiler. Jeg er kjent med at søker har mottatt støtte fra 

omstillingsfondet og gjennomført et forstudie angående etablering av campingplass. Jeg 

anbefaler at søker viderefører sitt samarbeid med Linken Næringshage med sikte på å 

videreutvikle disse planene. 

 

Når det gjelder midler etter forsikringsoppgjør garasje gamle flyplass så stemmer det at disse 

midlene finnes. De er plassert på ubundet investeringsfond og fondskapital pr. 31.12.2009 er 
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kr. 449.700,-. Dette betyr at midlene kan brukes fritt, men kun til investeringer. Næringsstøtte 

er ikke investering. Med det investeringsbehovet Båtsfjord kommune ser ut til å ha de nestene 

årene vil jeg sterkt anbefale at disse midlene ikke brukes til noe annet enn egne 

investeringsprosjekter.
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SØKNAD OM ÅRLIG STØTTE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 10/550   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknaden avslås. Dette begrunnes med at Båtsfjord kommune ikke har behov for kjøp av en 

slik tjeneste nå. 

 

 

Innstilling: 

Søknaden avslås. Dette begrunnes med at Båtsfjord kommune ikke har behov for kjøp av en 

slik tjeneste nå. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Arne Martin Pedersen om årlig støtte på kr. 10.000,- i 5 år. 

Dette tilskuddet skal gå til vedlikehold, oppdatering og andre utgifter i forbindelse med 

nettstedet www. baatsfjord.info . Som gjenytelse vil Båtsfjord kommune kunne bruke sidene 

til markedsføring av kommunen. 

 

Båtsfjord kommune har tidligere, senest i 2006, hatt en avtale med Thule shop v/ Arne Martin 

Pedersen vedrørende en nettside brukt til markedsføring av Båtsfjord overfor turister. Denne 

avtalen ble ikke videreført. 

 

Saksbehandler mener at sammenlignet med andre kjøp av tjenester og lisenser er kr. 10.000,- 

pr. år i tilskudd til www.baatsfjord.info en høy pris sett i sammenheng med hva vi får igjen for 

pengene. I tillegg har ikke Båtsfjord et stort behov for kjøp av akkurat denne tjenesten nå. Jeg 

foreslår derfor at søknaden avslås. 

 

http://www.baatsfjord.info/
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VIDERFØRING AV BÅTSFJORD INVEST AS 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 10/632   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Innstilling: 

 

Saksutredning: 

Kommunestyret  behandlet  i møte 06.02.2008 sak 0003/08. Følgende vedtak ble fattet: 

 

ORGANISERING AV LINKEN KAPITAL AS 

 

 

1. Båtsfjord kommunestyre vedtar å beholde pengene i Linken Kapital AS 

2. Linken Kapital AS forandrer navn til Båtsfjord Invest AS 

3. Linken Næringshage AS får i oppdrag å rekruttere 5 styremedlemmer til det nye styret 

i Båtsfjord Invest AS. Det stilles krav til at styreleder har formell styrekompetanse, 

økonomisk kompetanse og erfaring fra næringslivet. De resterende styremedlemmene 

skal ha relevant fagkompetanse og erfaring fra næringsvirksomhet. 

4. Båtsfjord kommunestyre velger det nye styret i neste kommunestyre. Samtidig vedtar 

man de nye vedtektene. 

5. Ordfører, varaordfører og en fra opposisjonen utgjør generalforsamlingen i Båtsfjord 

Invest AS. 

6. Styret forhandler managementsavtale og kontrakt med daglig leder. 

7. Styret får i oppgave å arbeide med en utvidelse av kapitalbasen for selskapet. Det er 

ønskelig at denne utvides til ca. 20 millioner kroner. Dersom dette ikke lykkes innen 2 

år fremmes saken for kommunestyret med en anbefalt løsning til hva som skal skje 

videre med selskapet. 

 

19. juni samme pret valgte kommunestyret styre for selskapet og fastesatte vedtekter. 

Vedtektene er som følger: 

 

VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD INVEST AS 

 

(Vedtatt av Båtsfjord kommunestyre 19.06.2008) 

 

§ 1 FIRMA  
Selskapets navn er Båtsfjord Invest AS 
 

§ 2 FORRETNINGSKONTOR   
Selskapets forretningskontor er i Båtsfjord kommune. 
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§ 3 FORMÅL   
Selskapet skal på forretningsmessig grunnlag bidra til økt utvikling og økonomisk 
verdiskaping innen næringslivet i Båtsfjord kommune. Potensialet for økt verdiskaping 
og lønnsomhet skal realiseres gjennom å stille til disposisjon risikovillig kapital. 
Selskapet skal bidra til kompetent og aktivt eierskap, nettverksbygging og strategiske 
allianser for det lokale næringsliv. De selskaper som det investeres i skal ha et 
langsiktig perspektiv for sin virksomhet i Båtsfjord kommune.  
 
§ 4 AKSJEKAPITAL   
Selskapets aksjekapital er på NOK 3 500 000 fordelt på 3500 aksjer pålydende NOK 1 
000, fullt innbetalt og lydende på navn. 
 
§ 5 STYRET  
Selskapets styre skal ha 5 medlemmer.  
 
§ 6 SIGNATUR OG PROKURA  
Selskapets signatur tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan 
meddele prokura. 
 
§ 7 AKSJEOVERDRAGELSE   
Aksjeoverdragelser krever styrets godkjenning. Saklig grunn for at styret skal kunne 
nekte overdragelser kan være at erverver ikke har nødvendig evne og vilje til å følge 
opp en langsiktig investering gjennom aktiv deltakelse i styrer eller utvalg eller ved 
tilførsel av kompetanse, erfaring, nettverk eller ideer. 
 
§ 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING   
Ordinær generalforsamling skal behandle følgende saker:  
 

a) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse 
b) Anvendelse av årsoverskudd og dekning av underskudd i henhold til den 

fastsatte balanse samt utdeling av utbytte 
c) Valg av styre og styreleder 
d) Fastsette godtgjørelser til styre og revisor 
e) Andre saker som etter lov eller vedtekter skal behandles av generalforsamlingen 

 
§ 9 AKSJELOVENS BESTEMMELSER  
Forøvrig gjelder til en hver tid aksjelovens bestemmelser. 
 

 

Jeg viser til siste pkt i vedtaket fra kommunestyremøtet 06.02.08 der det står: 

 

”Styret får i oppgave å arbeide med en utvidelse av kapitalbasen for selskapet. Det er 

ønskelig at denne utvides til ca. 20 millioner kroner. Dersom dette ikke lykkes innen 2 

år fremmes saken for kommunestyret med en anbefalt løsning til hva som skal skje 

videre med selskapet.” 

 

Styret ble valgt 19. juni 2008 og startet sitt arbeid tidlig høsten 2008. Det er derfor nå gått to 

år, og Båtsfjord kommune må ta stilling til hva som skal skje videre med selskapet. 
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GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD 

HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Jarle Jensen Arkiv: 210   

Arkivsaksnr.: 10/260   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/10 Havnestyret 22.03.2010 

9/10 Havnestyret 08.06.2010 

42/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommunestyre godkjenner regnskap og årsberetning 2009 for Båtsfjord havn K/F. 

Overskuddet på kr. 803.336,75 disponeres som følger: 

 

- Kr. 190.375,- brukes til ekstraordinært avdrag på lån 

- Inntil kr. 100.000,- av dokumenterte utgifter til opplæring av ansatt i Båtsfjord Havn 

som i 2009 ble omplassert til Båtsfjord kommune overføres til Båtsfjord kommune. 

- Resterende avsettes til disposisjonsfond 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommunestyre godkjenner regnskap og årsberetning 2009 for Båtsfjord havn K/F. 

Overskuddet på kr. 803.336,75 disponeres som følger: 

 

- Kr. 190.375,- brukes til ekstraordinært avdrag på lån 

- Inntil kr. 100.000,- av dokumenterte utgifter til opplæring av ansatt i Båtsfjord Havn 

som i 2009 ble omplassert til Båtsfjord kommune overføres til Båtsfjord kommune. 

- Resterende avsettes til disposisjonsfond 

 

 

Behandling/vedtak i Havnestyret den 22.03.2010 sak 6/10 

 

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Havnestyret den 08.06.2010 sak 9/10 

 

Behandling: 

Regnskap pe.31.12.2009 godkjennes. Godkjent revisorrapport mottatt. Forslag til vedtak fra 

AP V/Geir Knutsen: Positivt driftsresultat for 2009 på kr.803.336,75 foreslåes avsatt til 

driftsfond og ekstraordinære avdrag på lån. Dette begrunnes med hjemmel i kommuneloven 

§50 nr.7 samt brev fra KRD datert 25.09.2007, hvor det står at den samlede gjeldsbyrde ikke 

kan overstige den veide levetiden for anleggsmidler ved siste årsskifte. I henhold til 

ovennevnte er det beregnet at Båtsfjord Havn KF har betalt kr.190.375,- for lite i avdrag i 

2008. 



  Sak 42/10 

 

 Side 24 av 35   

 

 

 

Vedtak: 

 

Regnskap pr.31.12.2009 godkjennes. Positivt driftsresultat for 2009 på kr.803.336,75 

foreslåes avsatt til driftsfond og ekstraordinære avdrag på lån. Dette begrunnes med hjemmel i 

kommuneloven §50 nr.7 samt brev fra KRD datert 25.09.2007, hvor det står at den samlede 

gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for anleggsmidler ved siste årsskifte. I 

henhold til ovennevnte er det beregnet at Båtsfjord Havn KF har betalt kr.190.375,- for lite i 

avdrag i 2008. 

 

Regnskapet til orientering. 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte regnskap og årsberetning 2009 for Båtsfjord K/F. Jeg viser også til 

vedlagte revisjonsberetning, samt vedtak i havnestyret. Kontrollutvalget behandler saken i sitt 

neste møte, trolig 26. eller 27. august.  

 

Regnskapet viser et overskudd på kr. 803.336,75. 

 

Havnestyret har foreslått at overskuddet skal bli avsatt til driftsfond og ekstraordinære avdrag 

på lån. Det siste begrunnes med hjemmel i kommuneloven §50 nr.7, samt brev fra KRD datert 

25.09.2007 hvor det står at den samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for 

anleggsmidler ved siste årsskifte. I henhold til ovennevnte er det beregnet at Båtsfjord Havn 

KF har betalt kr.190.375,- for lite i avdrag i 2008. 

 

Når det gjelder disponering av overskudd for Båtsfjord havn tillater rådmannen seg også å 

minne om at havnestyret våren 2009 avviste en henstilling fra rådmannen om å bidra med 

inntil kr. 100.000,- til dokumenterte utgifter for Båtsfjord kommune til en ansatt i Båtsfjord 

Havn K/F som ble omplassert til Båtsfjord kommune. Henstillingen ble avvist med den 

begrunnelsen at Båtsfjord Havn hadde dårlig økonomi. Nå viser det seg at Båtsfjord Havn i 

2009 går med drøyt kr. 800.000,- i overskudd. Jeg foreslår derfor at inntil kr. 100.000,- av 

dokumenterte utgifter til opplæring av ansatt i Båtsfjord Havn som i 2009 ble omplassert til 

Båtsfjord kommune overføres til Båtsfjord kommune. 
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 212   

Arkivsaksnr.: 10/354   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2009 godkjennes. Overskuddet disponeres 

som følger: 

 

- Netto premieavvik overføres pensjonsfond 

- Resterende overføres disposisjonsfond 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2009 godkjennes. Overskuddet disponeres 

som følger: 

 

- Netto premieavvik overføres pensjonsfond 

- Resterende overføres disposisjonsfond 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte regnskap og årsberetning for Båtsfjord kommune i 2009. Som kjent ble 

regnskapsavslutningen for 2009 sterkt forsinket pga. overgang til nytt regnskapsprogram på 

slutten av 2009. Revisor har signalisert at revisorberetning vil foreligge 20. august., mens 

Kontrollutvalget trolig vil ha møte i slutten av uken etterpå, 26. eller 27. august. 

 

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på kr. 8.765.220,51. Premieavvik 

pensjon ble også i år 2009 stort, kr. 7264.925,-. Premieavviket er inntektsført under 

fellesutgifter 1.1170. Her er det også utgiftsført kr. 993.243,- i tidligere års premieavvik slik at 

netto premieavvik i 2009 blir på kr. 6.271.682,-. Vi ser da at mindreforbruket uten årets netto 

premieavvik er på kr. 2.493.538,51. 
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TIDSPLAN FOR BUDSJETTARBEIDET HØSTEN 2010 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 10/613   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Tidsplan for budsjettarbeidet høsten 2010 er som følger: 

 

Nr. Milepel er nådd når Tidsfrist Ansvarlig 

saksbehandler 

    

1 Formannskapet har godkjent denne planen 

for budsjettarbeidet 

I møte 23.08. Rådmann 

2 Budsjettskriv med retningslinjer og 

foreløpige rammer er sendt virksomhetene 

01.09. Rådmann og 

økonomisjef 

3 Virksomhetslederne har lagt forslag til 

investeringstiltak i økonomiplanperioden 

inn i Arena 

25.09. Virksomhetslederne 

4 Hovedutvalgene har vedtatt innstilling til 

nytt regulativ for priser og avgifter innen 

sitt område 

Innen 01.10. Rådmann og 

virksomhetsledere 

5 Forslaget til statsbudsjett legges fram 05.10.  

6 Kommunestyret har vedtatt nytt regulativ 

for priser og avgifter 

I møte 14.10. Rådmann 

7 Virksomhetslederne har lagt forslag til 

driftstiltak i økonomiplanperioden inn i 

Arena 

Innen 22.10. Virksomhetslederne 

8 Administrasjonens forslag til årsbudsjett 

og økonomiplan er presentert i fellesmøte 

mellom administrative ledergruppe, 

politikere i kommunestyre og hovedutvalg, 

samt hovedtillitsvalgte  

 

I møte torsdag 

04.11. kl. 18.00 

Rådmann 

9 Alle hovedutvalg (inkludert formannskapet 

når det gjelder ansvarsområde 1.0, 1.1 og 

1.9) har behandlet sitt område av budsjettet 

Innen 18.11. Rådmann og 

respektive 

møtesekretærer 

10 Formannskapet har avgitt sin innstilling I møte 29.11. Rådmann 

11 Kommunestyret har gjort sitt vedtak I møte 16.12. Rådmann 

 

Det er en forutsetning at et best mulig trepartsamarbeid; mellom administrasjon, politikere og 

tillitsvalgte, skal gjennomsyre budsjettprosessen. 

Innstilling: 

Tidsplan for budsjettarbeidet høsten 2010 er som følger: 
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Nr. Milepel er nådd når Tidsfrist Ansvarlig 

saksbehandler 

    

1 Formannskapet har godkjent denne planen 

for budsjettarbeidet 

I møte 23.08. Rådmann 

2 Budsjettskriv med retningslinjer og 

foreløpige rammer er sendt virksomhetene 

01.09. Rådmann og 

økonomisjef 

3 Virksomhetslederne har lagt forslag til 

investeringstiltak i økonomiplanperioden 

inn i Arena 

25.09. Virksomhetslederne 

4 Hovedutvalgene har vedtatt innstilling til 

nytt regulativ for priser og avgifter innen 

sitt område 

Innen 01.10. Rådmann og 

virksomhetsledere 

5 Forslaget til statsbudsjett legges fram 05.10.  

6 Kommunestyret har vedtatt nytt regulativ 

for priser og avgifter 

I møte 14.10. Rådmann 

7 Virksomhetslederne har lagt forslag til 

driftstiltak i økonomiplanperioden inn i 

Arena 

Innen 22.10. Virksomhetslederne 

8 Administrasjonens forslag til årsbudsjett 

og økonomiplan er presentert i fellesmøte 

mellom administrative ledergruppe, 

politikere i kommunestyre og hovedutvalg, 

samt hovedtillitsvalgte  

 

I møte torsdag 

04.11. kl. 18.00 

Rådmann 

9 Alle hovedutvalg (inkludert formannskapet 

når det gjelder ansvarsområde 1.0, 1.1 og 

1.9) har behandlet sitt område av budsjettet 

Innen 18.11. Rådmann og 

respektive 

møtesekretærer 

10 Formannskapet har avgitt sin innstilling I møte 29.11. Rådmann 

11 Kommunestyret har gjort sitt vedtak I møte 16.12. Rådmann 

 

Det er en forutsetning at et best mulig trepartsamarbeid; mellom administrasjon, politikere og 

tillitsvalgte, skal gjennomsyre budsjettprosessen. 

 

Saksutredning: 

 

Rådmannen foreslår at tidsplan for budsjettarbeidet høsten 2010 er slik som det følger av 

innstillingen ovenfor.  

Det er denne gangen lagt opp til et mer avgrenset opplegg for administrasjonens presentasjon 

av sitt samlede budsjettforslag overfor politikerne. Det tas denne gangen sikte på at dette 

gjøres på et kveldsmøte med en tidsramme på inntil 3 timer, se milepel nr. 9. 
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ANBUD BÅTSFJORD TORG 

 

 

Saksbehandler:  Rune Reisænen Arkiv: GR/BR 2/61  

Arkivsaksnr.: 10/629   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte brev fra teknisk sjef. Her framgår det at innleverte anbud på Båtsfjord 

torg langt overgår de beløpene som hittil er bevilget til prosjektet. 

 

Formannskapet må som styringsgruppe for prosjektet drøfte hva vi nå gjør videre. Jeg ser tre 

alternative hovedløsninger: 

 

- Formannskapet ber kommunestyre bevilge tilstrekkelig med midler til å velge ett av de 

to anbudene som nå foreligger 

- Formannskapet ber arbeidsgruppe/ arkitekt utarbeide billigere alternativer enn det som 

nå er prosjektert 

- Formannskapet anbefaler Kommunestyret å vedta å utsette eller skrinlegge planene om 

et torg nå 
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SKJØNNSMIDLER 2011 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 243   

Arkivsaksnr.: 10/532   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune kan også i 2011, som en følge av vår vedtatte oppreisningsordning for 

barnehjemsbarn, komme til å erfare et vesentlig utgiftsbehov som ikke kompenseres av 

inntekssystemet eller dekkes opp på annen måte. Båtsfjord kommune vil derfor på nytt 

anmode Fylkesmannen i Finnmark om, bl. a. gjennom ordningen med skjønnsmidler, å bidra 

til at enkeltkommuner ikke kommer ut i store økonomiske problemer pga. denne 

oppreisningsordningen. Båtsfjord kommune ønsker også tilbakemelding fra Fylkesmannen i 

Finnmark om andre Fylkesmannembeter i Norge har ytt  økonomisk bistand overfor 

kommuner i forbindelse med lignende oppreisningsordninger. 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune kan også i 2011, som en følge av vår vedtatte oppreisningsordning for 

barnehjemsbarn, komme til å erfare et vesentlig utgiftsbehov som ikke kompenseres av 

inntekssystemet eller dekkes opp på annen måte. Båtsfjord kommune vil derfor på nytt 

anmode Fylkesmannen i Finnmark om, bl. a. gjennom ordningen med skjønnsmidler, å bidra 

til at enkeltkommuner ikke kommer ut i store økonomiske problemer pga. denne 

oppreisningsordningen. Båtsfjord kommune ønsker også tilbakemelding fra Fylkesmannen i 

Finnmark om andre Fylkesmannembeter i Norge har ytt  økonomisk bistand overfor 

kommuner i forbindelse med lignende oppreisningsordninger. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte skriv fra Fylkesmannen i Finnmark vedrørende fordeling av 

skjønnsmidler for 2011. Fylkesmannen ber her kommunene komme med skriftlig 

tilbakemelding på ”vesentlige utgiftsbehov eller betydelig inntekssvikt som ikke kompenseres 

av inntekstssstemet eller dekkes opp på annen måte.” 

 

Jeg vil i den sammenheng vise til vedlagte brev fra Båtsfjord kommune til Fylkesmannen i 

Finnmark vedrørende oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, samt 

Fylkesmannens noe nedslående svar. 

 

Slik det er formulert i Fylkesmannens brev nå om fordeling av skjønnsmidler for 2011 finner 

jeg det grunn til å signalisere at Båtsfjord kommune også i 2011, som en følge av vår vedtatte 

oppreisningsordning for barnehjemsbarn, kan erfare et vesentlig utgiftsbehov som ikke 

kompenseres av inntekssystemet eller dekkes opp på annen måte. 
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SAMKOMMUNEMODELLEN - HØRING 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 026   

Arkivsaksnr.: 10/533   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune stiller seg positiv til departementets forslag om samkommune. Vi legger 

avgjørende vekt på at samkommune er en fleksibel modell som åpner for både begrenset og 

utvidet samarbeid, alt etter hva de samarbeidende kommunene finner formålstjenelig, samt at 

samarbeid i en samkommune er frivillig. 

Vi støtter også departementets forslag om at det ikke bør åpnes for samkommuner der 

fylkeskommuner og kommuner er deltakere, at det ikke skal stilles særlige krav til en 

kommunes vedtak om å delta i en samkommune og at samkommuner ikke kan eie 

aksjeselskaper, interkommunale selskaper og lignende. 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune stiller seg positiv til departementets forslag om samkommune. Vi legger 

avgjørende vekt på at samkommune er en fleksibel modell som åpner for både begrenset og 

utvidet samarbeid, alt etter hva de samarbeidende kommunene finner formålstjenelig, samt at 

samarbeid i en samkommune er frivillig. 

Vi støtter også departementets forslag om at det ikke bør åpnes for samkommuner der 

fylkeskommuner og kommuner er deltakere, at det ikke skal stilles særlige krav til en 

kommunes vedtak om å delta i en samkommune og at samkommuner ikke kan eie 

aksjeselskaper, interkommunale selskaper og lignende. 

 

 

 

Saksutredning: 

På kommunestyremøtet i juni ble høringsbrev angående samkommune referert. Nå er 

høringsfristen utsatt fra 2. august til 1. oktober. Dette har gjort det mulig for administrasjonen 

å forberede saken og gitt kommunepolitikerne i Båtsfjord bedre tid til å sette seg inn i saken. 

 

Kommunaldepartementet har sendt ut følgende høringsbrev: 

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til mulige endringer i kommuneloven. Vi ber om at 

høringsuttalelsene er departementet i hende senest 2. august 2010. Oppdatert 14. juni 

2010: Departementet har på bakgrunn av henvendelser om utsatt høringsfrist, vedtatt 

å utsette fristen til 1. oktober 2010.  

I dette høringsnotatet beskrives en ny mulig modell for interkommunalt samarbeid i form av en 

samkommune. Samkommunemodellen er tiltenkt interkommunale samarbeid mellom flere 

kommuner, om et bredt spekter av oppgaver/tjenester innenfor kommunenes lovpålagte 

oppgaver.    
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Samkommunemodellen har tidligere vært på høring sammen med forslag til lovfesting av 

vertskommunemodellen (2005). Forslag til lovfesting av vertskommunemodellen ble fremmet i 

Ot.prp. nr. 95 (2005-2006). Departementet fulgte i samme dokument ikke opp forslaget om å 

lovfeste en samkommunemodell. Hovedbegrunnelsen for dette var at departementet, etter en 

samlet vurdering, mente at det var grunn til å vinne noe mer erfaring med 

samkommunemodellen før en slik samarbeidsform eventuelt ble lovfestet. Det har skjedd mye i 

perioden etter at forslag til samkommunemodell første gang ble sendt på høring. Kommunene 

befinner seg nå i annen situasjon med hensyn til oppgaver, jf. her spesielt 

samhandlingsreformen, enn for noen få år tilbake. Mange kommuner ser behov for å samarbeide 

på stadig flere områder. Dessuten er samkommunemodellen videreutviklet og endret på flere 

punkter i forhold til den som ble hørt i 2005. Det er derfor viktig at kommunene får anledning til 

å være med å påvirke modellen ved at det gjennomføres en ny høring.  

I dette høringsforslaget er det noen særlige punkter departementet er opptatt av at 

høringsinstansene skal gi sitt syn på.  

Dette er følgende punkter: 

 Punkt 3.7 der det drøftes om det bør åpne for samkommuner der både kommuner og 

fylkeskommuner er deltakere 

 Punkt 3.8 der det drøftes om det bør stilles et særlig krav til kommunenes vedtak om å 

delta i en samkommune 

 Punkt 3.9.2 der det drøftes om det bør åpnes for at en samkommune kan eie 

aksjeselskaper, interkommunale selskaper mv. 

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for organisasjoner og organer på sitt område 

som ikke er oppført i adresselisten, men som bør gis anledning til å uttale seg.  

 

 Selve høringsdokumentetet er et omfattende dokument på over 100 sider. Det kan leses på 

følgende link på internett:  

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Kommunejuss/Horingsnotat_endeli

g.pdf  

Følgende fra høringsnotatets kap. 3.2 gir en god oversikt hva en samkommune er: 

Samkommunemodellen kan oppsummeres slik: 

− En frivillig samarbeidsmodell som bygger på avtale  mellom 

deltakerkommunene. 

− Samkommunen er et nytt felles interkommunalt forvaltningsorgan som får 

sin myndighet overført fra deltakerkommunene. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/otprp/20052006/otprp-nr-95-2005-2006-.html?id=190191
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Kommunejuss/Horingsnotat_endelig.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Kommunejuss/Horingsnotat_endelig.pdf
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− Samkommunen er en egen juridisk person. 

− Samkommunen har et felles overordnet styringsorgan (samkommunestyret) 

valgt av og blant kommunestyrene i deltakerkommunene (minimum tre fra hver 

kommune). 

− Samkommunen kan opprette underliggende organer. 

− Samkommunen skal ha egen administrasjonssjef og egne ansatte. 

− Samkommunen er indirekte finansiert av deltakerkommunene. 

− Deltakerkommunene hefter proratarisk for sin andel av 

samkommunensforpliktelser. 

Det er ingen begrensninger på hva de samarbeidende kommune i en samkommune kan 

overføre til samkommunen. Modellen gir følgelig muligheter for utstrakt samarbeid. 

Det foregår for tiden en debatt om samkommunemodellen, bl.a. i Kommunal rapport. 

Motstanderne av modellen påpeker at modellen kan redusere innbyggernes demokratiske 

påvirkning gjennom direkte valg da samkommunestyret er et indirekte valgt organ. Dog skal 

det bestå kun av direkte valgte kommunestyremedlemmer fra de samarbeidende kommunene. 

Jeg gjør oppmerksom på at departementet har bedt høringsinstansene om å ta særlig stilling til 

følgende spørsmål knyttet til samkommunemodellen: 

 

I dette høringsforslaget er det noen særlige punkter departementet er opptatt av at 

høringsinstansene skal gi sitt syn på.  

Dette er følgende punkter: 

 Punkt 3.7 der det drøftes om det bør åpne for samkommuner der både kommuner og 

fylkeskommuner er deltakere 

 Punkt 3.8 der det drøftes om det bør stilles et særlig krav til kommunenes vedtak om å 

delta i en samkommune 

 Punkt 3.9.2 der det drøftes om det bør åpnes for at en samkommune kan eie 

aksjeselskaper, interkommunale selskaper mv. 

  

Departementets forslag legger opp til negativt svar på alle disse tre spørsmålene. 

 

Saksbehandler mener at de mulighetene som samkommunemodellen åpner for når det gjelder 

kommunalt samarbeid er positive. Det er også en fleksibel modell som åpner for både 

begrenset og utvidet samarbeid, alt etter hva de samarbeidende kommunene finner 

formålstjenelig. Samarbeid i en samkommune er frivillig. Jeg ser derfor ingen tungtveiende 

argumenter som tilsier at kommuneloven ikke skal åpne for interkommunalt samarbeid etter 

samkommunemodellen. 
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SØKNAD OM SALGSBEVILLING 

 

 

Saksbehandler:  Tove Buschmann Arkiv: U63   

Arkivsaksnr.: 10/440   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknaden fra As Radioservice v/ Andor Kristiansen om salgsbevilling for alkoholholdige 

drikker med høyst 4,7 volumprosent alkohol avslås. Dette begrunnes med at tilgangen på øl og 

andre alkoholholdige drikker med høyst 4,7 volumprosent alkohol er god i Båtsfjord. Alle de 

tre dagligvarebutikkene har slik bevilling og med salgstid etter lovens maksimum. Videre 

ønsker Båtsfjord kommune, ut fra ruspolitiske vurderinger, å begrense slik salgsbevilling til 

dagligvarebutikker. 

 

Innstilling: 

Søknaden fra As Radioservice v/ Andor Kristiansen om salgsbevilling for alkoholholdige 

drikker med høyst 4,7 volumprosent alkohol avslås. Dette begrunnes med at tilgangen på øl og 

andre alkoholholdige drikker med høyst 4,7 volumprosent alkohol er god i Båtsfjord. Alle de 

tre dagligvarebutikkene har slik bevilling og med salgstid etter lovens maksimum. Videre 

ønsker Båtsfjord kommune, ut fra ruspolitiske vurderinger, å begrense slik salgsbevilling til 

dagligvarebutikker. 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til følgende søknad fra As Radioservice v/ Andor Kristiansen om salgsbevilling for 

øl: 

 
Søker har siden fylt ut formelt søknadsskjema og det er innhentet uttalelse fra NAV, Politi og 

Skatt Nord. Ingen av dem har noen merknad til søknaden. 

 

Det er likevel Båtsfjord kommune v/ Formannskapet som vurderer, ut fra ruspolitiske hensyn, 

hvorvidt en ny søker gis salgsbevilling for øl. Verken NAV, Politi eller Skatt Nord gjør slike 

vurderinger. 

 

Før søker tar nødvendig kunnskapsprøve for å få salgsbevilling finner jeg det hensiktsmessig 

at Formannskapet avgjør om det er aktuelt, ut fra ruspolitiske vurderinger, å gi salgsbevilling i 

dette tilfellet. I vedtatte ruspolitiske retningslinjer står det pr. i dag ikke noe om hvor mange 

eller hva slags utsalgssteder det skal være for alkoholholdige drikker med høyst 4,7 
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volumprosent alkohol. Etter mitt syn er dette en svakhet ved disse retningslinjene, noe som 

bør rettes opp ved neste revisjon. 

 

I dag er tilgangen på øl og andre alkoholhodlige drikker med høyst 4,7 volumprosent alkohol 

god i Båtsfjord. Alle de tre dagligvarebutikkene har slik bevilling og med salgstid etter lovens 

maksimum. Jeg finner det rimelig at nåværende praksis med at dagligvarebutikkene 

likebehandles videreføres. Derimot bør det vurderes nøye om salgsbevilling også bør gis til 

andre bedrifter enn daglivarebutikker. Jeg vil ikke anbefale det. Det vil da bli vanskelig, ut fra 

et likebehandlingsperspektiv, å avslå søknader fra andre bedrifter som oppfyller de formelle 

kravene til å få salgsbevilling.  
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SØKNAD OM SALGSBEVILLING 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: U62   

Arkivsaksnr.: 10/498  Unntatt offentlig ofl §13 Ofl 

§13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/10 Formannskapet 23.08.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Innstilling: 

 

Saksutredning: 

Sakspapirene blir delt ut i møtet. Evt kan de fås ved henvendelse til saksbehandler. 

 

 

 


