
 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAPET  

Møtested: Møterom  

Møtedato: 11.11.2010 Tid: 0900 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

54/10 10/794   

 SØKNAD OM MIDLER FRA BUTIKKFONDET  

 

55/10 10/613   

 ØKONOMIPLAN FOR 2011- 2014 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2011 

FØRSTE GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

 

 

 

 

Båtsfjord, 03.11.2010 

Båtsfjord kommune 

 

 

Gunn Marit Nilsen 

ordfører 
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Side 2  

SØKNAD OM MIDLER FRA BUTIKKFONDET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 10/794   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

54/10 Formannskapet 11.11.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Elisabeth’s Parfymeri v/ Elisabeth Nylund innvilges kr. 50.000,- fra Båtsfjord kommunes 

butikkfond. Lånet er rentefritt og skal betales tilbake innen 24 måneder etter utbetaling har funnet 

sted. Ingen lån kommer til utbetaling før den øvrige finansiering er i orden. Det skal ikke tas pant i 

lånet, men lånetaker skal skrive under på et bindende gjeldsbrev. 

 

 

 

Innstilling: 

 

Elisabeth’s Parfymeri v/ Elisabeth Nylund innvilges kr. 50.000,- fra Båtsfjord kommunes 

butikkfond. Lånet er rentefritt og skal betales tilbake innen 24 måneder etter utbetaling har funnet 

sted. Ingen lån kommer til utbetaling før den øvrige finansiering er i orden. Det skal ikke tas pant i 

lånet, men lånetaker skal skrive under på et bindende gjeldsbrev. 

 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad om lån fra Båtsfjord kommunes butikkfond fra Elisabeth’s 

Parfymeri v/ Elisabeth Nylund. Vedlagt følger også vedtektene for butikkfondet. 

Saksbehandler finner søknaden tilfredsstillende i forhold til fondets vedtekter. Lånet skal 

brukes til å kjøpe deler av en etablert bedrift. 
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Side 3  

ØKONOMIPLAN FOR 2011- 2014 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2011 

FØRSTE GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 10/613   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/10 Formannskapet 25.08.2010 

55/10 Formannskapet 11.11.2010 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.08.2010 sak 44/10 

 

Behandling: 

I pkt 8 legges til: 

Budsjettforslag fra Rådmann gjøres tilgjengelig mandag 01.11.10 

 

Enstemmig vedtatt. 

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 
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 Side 4 av 4   

 

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 

Budsjettforslag 

fra Rådmannen 

gjøres 

tilgjengelig 

mandag 01.11. 

 

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 presenterer sitt forslag til økonomiplan 2011 – 2014 og budsjett for 2011 for 

politikerne torsdag 4.11. I første gangs behandling skal Formannskapet være spesielt opptatt 

av de delene av budsjettet som ikke blir behandlet i hovedutvalgene (Kultur- og 

oppvekststyret, helse- og omsorgsstyret og Teknisk styre). I likhet med disse hovedutvalgene 

skal Formannskapet i denne omgangen komme med politiske innspill til Formannskapets 

samlede behandling av økonomiplan og budsjett i sitt møte 29.11. 

 

 

 


