
 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAPET  

Møtested: Møterom  

Møtedato: 13.01.2011 Tid: ca. kl. 10.00 (umiddelbart etter møte i           

                                                                              administrasjonsstyret) 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/11 10/268   

 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE  

 

2/11 11/20   

 SØKNAD OM DELFINANSIERING AV FILM OM BÅTSFJORD  

 

 

 

 

Båtsfjord, 05.01.2011 

Båtsfjord kommune 

 

 

Gunn Marit Nilsen 

ordfører 



  Sak  1/11 

 

Side 2  

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: K22   

Arkivsaksnr.: 10/268   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/11 Formannskapet 13.01.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

Saksutredning: 

Båtsfjord kommunestyre vedtok i sitt møte 17.06.2010: 

 

Det bevilges kr. 100.000,- til å lage energi- og klimaplan for Båtsfjord kommune. 

Dette finansieres ved låneopptak. 

 

Det stilles krav til anbyderne at klima- og energiplanen er i henhold til Enovas 

retningslinjer/forskrifter, samt at reise og oppholdsutgifter er inkludert i anbudsprisen 

 

Vedlagt følger tilsagn fra Enova om tilskudd til utarbeidelse av planen samt vilkår for 

utbetaling av tilskudd. Planen må være ferdig behandlet av kommunestyret innen 01.05.2011. 

 

Rambøll har på oppdrag fra Båtsfjord kommune utarbeidet et utkast til plan. Denne følger 

også vedlagt. 

 

Jeg ønsker at Formannskapet nå tar stilling til hvor bred høring vi skal ha på planutkastet. Skal 

det kun annonseres og legges ut til offentlig høring eller skal vi ta i bruk andre virkemidler 

slik som for eksempel folkemøte for å få til mer lokal involvering i planprosessen? 

 



  Sak  2/11 

 

Side 3  

SØKNAD OM DELFINANSIERING AV FILM OM BÅTSFJORD 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: C11   

Arkivsaksnr.: 11/20   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/11 Formannskapet 13.01.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

Saksutredning: 

Vedlagt følger søknad fra Hero media v/ Hans Edv. Olsen om økonomisk støtte til 

dokumentarfilm om Båtsfjord. Søknaden har blitt behandlet av Omstillingsstyret som nedsatte 

en arbeidsgruppe. Vedlagt følger notat fra arbeidsgruppen der de utfordrer Formannskapet på 

følgende: 

 

Har vi bruk for et slikt produkt i Båtsfjord? Hva skal det brukes til? Hvor mye midler 

kan vi stille til rådighet? 

 

Dessverre har behandling av saken i Formannskapet blitt uteglemt og har følgelig blitt purret 

på av søker, se vedlagte epost. Ordfører har opplyst søker om at Formannskapet vil drøfte 

saken på sitt møte 13.01.2011. 

 

 

 


