
 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAPET  

Møtested: Møterom  

Møtedato: 01.12.2010 Tid: 0900 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

56/10 10/251   

 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR 

VARANGERHALVØYA NASJONALPARK  

 

57/10 10/528   

 FINANSREGLEMENT  

 

58/10 10/864   

 MEDLEMSKAP I FINNUT SIN INNKJØPSSIRKEL  

 

59/10 10/613   

 ØKONOMIPLAN FOR 2011- 2014 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2011  

 

60/10 10/827   

 BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011 -2014 BÅTSFJORD HAVN  

 

61/10 10/858 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13  

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER 

MED DNJF  

 

62/10 10/859 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13  

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER 

MED NSF  

 

63/10 10/860 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13  

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER 

MED FAGFORBUNDET  

 

 

Båtsfjord, den 23.11.2010 

Båtsfjord kommune 

 

 

Gunn Marit Nilsen 

ordfører 
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Side 2  

DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR 

VARANGERHALVØYA NASJONALPARK 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: K12   

Arkivsaksnr.: 10/251   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/10 Kommunestyret 18.03.2010 

56/10 Formannskapet 01.12.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.03.2010 sak 18/10 

 

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Ordføreren velges til Båtsfjord kommunes representant i nasjonalpark-/ verneområdestyret for 

Varangerhalvøya nasjonalpark. Varaordføreren velges som hennes vararepresentant til styret. 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til kommunestyrets vedtak i møte 18.03.2010 der ordfører og varaordfører ble valgt 

som Båtsfjord kommunes representant og vararepresentant i nasjonalparkstyret for 

Varangerhalvøya nasjonalpark. 

Vedlagt følger miljøvernministerens invitasjon til å delta i et slikt styre, datert 14.12.2009. 

Vedlagt følger også siste brev fra ministeren der det bl.a. framgår at av hensyn til 

likestillingsloven bes Båtsfjord kommune fremme et annet forslag til vararepresentant. 
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Side 3  

FINANSREGLEMENT 

 

 

Saksbehandler:  Sølvi Mathisen Arkiv: 202 &00  

Arkivsaksnr.: 10/528   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

57/10 Formannskapet 01.12.2010 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Vedlagte finansreglement vedtas. 

 

 

Innstilling: 

Vedlagte finansreglement vedtas. 

 

 

 

Saksutredning: 

Alle kommuner er pålagt av staten å revidere sine finansreglement innen 01.07.2010. Dette 

som en følge av finansskandalene i noen kommuner (Terra-kommunene). Vedlagt følger 

økonomisjefens forslag til nytt finansreglement for Båtsfjord kommune. 
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Side 4  

MEDLEMSKAP I FINNUT SIN INNKJØPSSIRKEL 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 073   

Arkivsaksnr.: 10/864   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/10 Formannskapet 01.12.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune takker ja til Finnut sitt tilbud om medlemskap i deres innkjøpssirkel, i 

første omgang for en periode på to år fra 01.01.2011 – 31.12.2012. 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune takker ja til Finnut sitt tilbud om medlemskap i deres innkjøpssirkel, i 

første omgang for en periode på to år fra 01.01.2011 – 31.12.2012. 

 

 

 

Saksutredning: 

Båtsfjord kommune har tidligere vært medlem av innkjøpssirkelen til Finnut. De har nå tilbudt 

oss å bli medlem på nytt ved å tilby oss et to års medlemskap.  

15 av kommunene i Finnmark er medlem av innkjøpssirkelen. For en fast årlig pris, som for 

Båtsfjord vil være kr. 120.000,-, vil vår kommune delta på jevnlige offentlige anbud innenfor 

ti kontraktsområder. Disse er: 

 

- Olje og drivstoff 

- Elkraft 

- Medisinsk forbruksmateriell 

- Legemidler 

- Rammeavtale IT 

- Papir og plast 

- Kontorrekvisita og skolemateriell 

- Reisebyråtjenester 

- Mobiltelefoni/ Telefoni 

- Matvarer 

 

Fordelen med slike fellesanbud er at ved å kjøre samtidig anbud for flest mulig kommuner kan 

prisene presses. Ut fra Finnut sine erfaringer vil det kunne være realistisk at vi på denne måten 

sparer ca. 300.000,- pr. år ved kjøp av varer og tjenester. 

 

I tillegg kan vi kjøpe enkeltanbud av Finnut til kr. 25.000,- pr. anbud. Vi kan også kjøpe 

rådgivningstjeneste til 25 % rabatt av fast timepris kr. 1200,-. 

 

Finnut gjennomfører hele anbudsprosessen fram til og med kontraktsinngåelse. I tillegg til at 

vi kan oppnå reduserte priser vil bruk av Finnut bety en kraftig kvalitetssikring av våre 

innkjøp. Det er et meget strengt regelverk i Norge og EU når det gjelder offentlige 

anskaffelser. Regelverket endres stadig, og kommunene er i økende grad gjenstand for 



  Sak 58/10 

 

 Side 5 av 9   

 

oppmerksomhet både fra leverandører og statlige myndigheter med henblikk på at regelverket 

følges. Det finns også sanksjonsmuligheter overfor dem som bryter regelverket. Rådmannen i 

Båtsfjord har bare det siste halvåret fått kritikk fra kontrollutvalget i forbindelse med 

servicetorget hvor anskaffelsesreglene ikke ble fulgt. Kompetansen hos rådmannen og de 

øvrige ansatte i Båtsfjord kommune som er satt til å handle varer og tjenester, er ikke god nok 

i forhold til dette regelverket. Dersom Båtsfjord kommune ikke knytter seg opp mot 

samarbeidspartnere, slik som Finnut, må vi iverksette tiltak for å heve vår interne kompetanse 

innen offentlige anskaffelser. 

 

Et viktig argument for å melde oss ut av innkjøpssirkelen var hensynet til det lokale 

næringslivet og at vi stod friere til å handle lokalt dersom vi ikke var bundet av 

innkjøpssirkelens fellesinnkjøp. Etter samtale med Finnut vil vi fortsatt kunne unnta 

enkeltvarer i et fellesanbud slik at vi for eksempel unntar kopipapir fra fellesanbud på 

kontorvarer. Samtidig kan ikke hensynet til lokalt næringsliv frata oss plikten til å følge norsk 

lov når det gjelder offentlige anskaffelser. 

 

På denne bakgrunn anbefaler jeg at Båtsfjord kommune igjen blir medlem av Finnut sin 

innkjøpssirkel, i første omgang i to år. 
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Side 6  

ØKONOMIPLAN FOR 2011- 2014 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2011 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 10/613   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

55/10 Formannskapet 11.11.2010 

20/10 Kultur- og oppvekststyret 16.11.2010 

17/10 Helse- og omsorgstyre 15.11.2010 

32/10 Teknisk styre 17.11.2010 

26/10 Administrasjonsstyret 01.12.2010 

59/10 Formannskapet 01.12.2010 

6/10 Eldrerådet 07.12.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Innstilling: 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.11.2010 sak 55/10 

 

Behandling: 

Fra AP v/Geir Knutsen er det ønskelig å få oversendt regnskap for 2009, Budsjett for 2010 og 

rådmannens forslag til budsjett 2011. 

 

Ordfører sender e-post til virksomhetslederne der hun etterspør kommentar fra 

virksomhetslederne angående budsjettforslaget til rådmannen. 

Det er også ønskelig med en liste over lovpålagte oppgaver/stillinger, slik at det kan bli lettere 

for politikerne å se på alternative tiltak i budsjett.  

 

Vedtak: 

Rådmann Øyvind Hauken sender over regnskap for 2009, budsjett 2010 og forslag til budsjett 

2011. 

Ordfører sender e-post til virksomhetslederne der hun etterspør kommentar fra 

virksomhetslederne angående budsjettforslaget til rådmannen. 

 

Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den 16.11.2010 sak 20/10 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Høyre: 

Vi bør skjerme skolene i størst mulig grad i budsjettet for 2011, men tilpasse driften til ett 

redusert elevtall i skolen og redusert barnetall i barnehagen. 

 

Forslag fra Ap: 

BAP`s gruppe kan ikke støtte rådmannens forslag til budsjett, verken når det gjelder kutt i 

stillinger eller at barnehagene og skolene allerede til neste høst skal samles under en ledelse 

hhv en styrer og en rektor. 
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BAP vil vise til uttalelsene til utdanningsforbundet, felles personalmøte for barnehagene, 

fagforbundet og personalmøte ved Nordskogen skole. 

BAP`s gruppe vil be rådmannen komme med andre forslag til reduksjoner. 

 

Forslag fra Høyre satt opp mot forslag fra Ap. 

 

Forslag fra Høyre vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 

Vedtak: 

Vi bør skjerme skolene i størst mulig grad i budsjettet for 2011, men tilpasse driften til ett 

redusert elevtall i skolen og redusert barnetall i barnehagen. 

 

Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 15.11.2010 sak 17/10 

 

Behandling: 

Forslag fra Tor Åge Sund: 

 

Helse og omsorgsstyret anbefaler sterkt å tilsette helse- og omsorgssjef snarest. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag fra Tor Åge Sund: 

 

Helse- og omsorgstyret ønsker: 

- Ikke å redusere ansatte på kjøkkenet 

- Å utsette opprettelse av ny stilling som folkehelsekoordinator 

 

Avstemning: 2 for og 3 imot forslaget som falt. 

 

Vedtak: 

Helse og omsorgsstyret anbefaler sterkt å tilsette helse- og omsorgssjef snarest. 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 17.11.2010 sak 32/10 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2011 – 2014 vedtas uten endringer. 

 

I forslag til årsbudsjett for 2011 for teknisk etat ønsker teknisk styre følgende endring: 

 

Teknisk styre foreslår at elektriker i Båtsfjord kommune overflyttes til planlagt utlyst stilling 

som vaktmester. 

 

Rådmannens forslag til reduksjon i stilling i renholdsteamet avventes til det er foretatt 

evaluering av renholdsplanen. 

 

Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2011 – 2014 vedtas uten endringer. 

 

Forslag til årsbudsjett for 2011 for teknisk etat vedtas med følgende endring: 

 

Teknisk styre foreslår at elektriker i Båtsfjord kommune overflyttes til planlagt utlyst stilling 

som vaktmester. 

 

Rådmannens forslag til reduksjon i stilling i renholdsteamet avventes til det er foretatt 

evaluering av renholdsplanen. 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til sakens dokumenter som etter hvert er blitt ganske omfattende: 

 

- Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014, presentert på 

møte med politikere og tillitsvalgte torsdag 4.11. 

- Vedlegg 1 (detaljert budsjett med kommentarer) og vedlegg 2 (ansattelister) til 

konsekvensjustert budsjett som på møtet og dokumentasjonen utdelt 4.11. ikke var 

presentert på detaljnivå. Vedlegg 1 og 2 er gjort tilgjengelig for de som har ønsket det 

og ligger også sammen med resten av rådmannens forslag ute på kommunens 

hjemmeside. 

 

Følgende dokumenter framgår av sakspapirene her eller er vedlagt: 

 

- Diverse uttalelser fra fagforeninger, personalmøter og mellomledere i forhold til 

rådmannens opprinnelige forslag og andre forslag underveis i prosessen så langt 

- Vedtak fra hovedutvalgenes behandling 

- Rådmannens reviderte forslag til driftstiltak og investeringstiltak 

 

Investeringsbudsjettet er ikke mye endret i mitt reviderte forslag. Jeg har kun utredet ett nytt 

tiltak: Forslag til kortsiktige investeringer i skolebygg og barnehagebygg dersom vi ikke går 

inn for en omfattende ombygging og renovering av skole og barnehage med sikte på ett 

skolebygg og ett barnehagebygg. Om vi velger dette tiltaket eller det fortsatt anbefalte tiltaket 

med omfattende ombygging, vil få store konsekvenser for driftsdelen av økonomiplanen. 

Forhåpentlig vil vi 29.11. få mer sikre kostnadsoverslag fra arkitekt på kostnadene med å 

bygge om Båtsfjord skole og Nordskogen skole/ barnehage. 

 

I mitt reviderte forslag til driftstiltak er det flere endringer. Først og fremst er det utredet flere 

tiltak, noen er anbefalt av meg og noen er det ikke. Jeg har også endret litt på mine 

prioriteringer; bl.a. foreslår jeg ikke lengre en felles rektor og en felles barnehagestyrer 

allerede fra høsten 2011. 

 

Formannskapet skal i sitt møte 1.12. vedta et forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for 

2011-2014 som er i balanse hvert år. Dette forslaget skal ligge ute til offentlig høring i to uker 

før kommunestyret gjør endelig vedtak 16.12. 
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BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011 -2014 BÅTSFJORD HAVN 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 10/827   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/10 Havnestyret 17.11.2010 

60/10 Formannskapet 01.12.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til havnestyrets behandling av budsjett for 2011. Formannskapet skal innstille og 

legge ut til offentlig høring sin innstilling også når det gjelder budsjett og økonomiplan for 

Båtsfjord havn. Kommunestyret gjør vedtak 16.12.2010.  

 


