
 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAPET  

Møtested: Rådhusets nye møterom  

Møtedato: 09.02.2011 Tid: kl. 09:00 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320/304 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

3/11 11/113   

 SØKNAD OM MIDLER TIL UTBYTTING AV EKSISTERENDE 

SENDERE  

 

4/11 11/114   

 SØKNAD OM UTVIDELSE AV MEDFINANSIERINGSAVTALE  

 

5/11 11/122   

 PLAN FOR AVSLUTTING AV MASSEUTTAK STORHOLMEN NORD  

 

6/11 11/123   

 ENDRING AV VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET  

 

 

 

 

Båtsfjord den 01.02.2011 

Båtsfjord kommune 

 

 

Anne Grethe Strandheim 

varaordfører 
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Side 2  

SØKNAD OM MIDLER TIL UTBYTTING AV EKSISTERENDE SENDERE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 223 U01   

Arkivsaksnr.: 11/113   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/11 Formannskapet 09.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Linken radio innvilges inntil kr. 22.000,- i tilskudd til å installere ny sender i Båtsfjord og 

gammel sender i Syltefjord. Utgiftene dekkes av budsjettreserven.  

 

 

Innstilling: 

Linken radio innvilges inntil kr. 22.000,- i tilskudd til å installere ny sender i Båtsfjord og 

gammel sender i Syltefjord. Utgiftene dekkes av budsjettreserven.  

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad om tilskudd fra Linken radio. Dette er en omarbeidet søknad i 

forhold til søknad sist høst som ikke ble ferdigbehandlet. 

 

Søknaden gjelder tilskudd til investeringer som vil gi bedre dekning i Båtsfjord og Berlevåg, 

samt dekning i hytteområdene i Nordfjord og Syltefjorddalen, Kongsfjord og 

Kongsfjordfjellet. Radioen søker både Båtsfjord og Berlevåg kommune om et tilskudd på kr. 

22.000,-. 

 

Jeg foreslår at søknaden innvilges som et tilskudd til sendere i Båtsfjord og Syltefjord. 
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Side 3  

SØKNAD OM UTVIDELSE AV MEDFINANSIERINGSAVTALE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 202 &01  

Arkivsaksnr.: 11/114   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/11 Formannskapet 09.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune tilleggsbevilger kr. 53480,- for 2011 til 2 nye tiltaksplasser i Varig 

Tilrettelagt Arbeid (VTA) fra 01.03.2011. Dette dekkes av budsjettreserven. De økte ugiftene 

innarbeides i budsjettet fra 2012. 

Rådmannen tar initiativ overfor Båtsfjord service med sikte på å revidere gjeldende avtaler 

mellom Båtsfjord kommune og Båtsfjord Service AS. 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune tilleggsbevilger kr. 53480,- for 2011 til 2 nye tiltaksplasser i Varig 

Tilrettelagt Arbeid (VTA) fra 01.03.2011. Dette dekkes av budsjettreserven. De økte ugiftene 

innarbeides i budsjettet fra 2012. 

Rådmannen tar initiativ overfor Båtsfjord service med sikte på å revidere gjeldende avtaler 

mellom Båtsfjord kommune og Båtsfjord Service AS. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad med vedlegg fra Båtsfjord Service. De skriver: 

 

 
 

Gjeldende finansieringsplan på denne type plasser sier at Staten v/ Nav yter 75 % og Båtsfjord 

kommune 25 %. Kommunens andel utgjør for tiden kr. 2674 pr. måned pr. plass. To nye 

plasser for 10 måneder i 2011 vil således utgjøre kr. 53480 i 2011 og kr. 64176 fra 2012. I 

tillegg kommer indeksregulering. 

 

Det er åpenbart at dette tiltaket er et viktig bidrag til en meningsfull hverdag med arbeid for de 

enkeltmenneskene det gjelder. I tillegg finansierer staten en vesentlig del av arbeidsplassene. 

Slik sett er det vanskelig for Båtsfjord kommune å avslå søknaden. 

 

Vedlagt søknaden følger referat fra møte mellom Båtsfjord kommune v/ rådmannen og daglig 

leder ved Båtsfjord Service om tolkning av gjeldende medfinansieringsavtale. Selve avtalen 

følger ikke vedlagt. Jeg foreslår at vi benytter denne anledningen til å gjennomgå denne og 

evt. andre avtaler mellom Båtsfjord kommune og Båtsfjord Service. 
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Side 4  

PLAN FOR AVSLUTTING AV MASSEUTTAK STORHOLMEN NORD 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: K53   

Arkivsaksnr.: 11/122   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/11 Formannskapet 09.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Kommunestyret innvilget 20.08.2009 Kystverket Troms og Finnmark rammetillatelse til 

bygging av molo og forlengelse av eksisterende molo, i henhold til søknad og vedtatt 

reguleringsplan. Ett av vilkårene som ble satt som en del av rammetillatelsen er følgende: 

 

- Det er en forutsetning at området på Storholmen Nord, etter avsluttet 

masseuttak, skal ryddes og planeres etter nærmere avtale med Båtsfjord 

kommune 

 

Kystverket hadde da i forkant gitt følgende uttalelse når det gjaldt dette punktet: 

 

 
 

Båtsfjord kommune vil onsdag 02.02.2011 ha møte med Kystverket om en slik plan for 

avslutting av masseuttaket. Møtereferat vil bli ettersendt Formannskapets medlemmer snarest 

mulig etter møtet. 
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Side 5  

ENDRING AV VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/123   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/11 Formannskapet 09.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

I næringsfondets vedtekter § 6 tilføyes: 

 

Søknader om tilskudd fra næringsfondet behandles to ganger i året. Søknadsfrist for 

første behandlingsrunde er 1. mars. Formannskapet skal behandle disse søknadene 

innen 15. april. Inntil 60 % av disponible midler kan da fordeles. Søknadsfrist for 

andre behandlingsrunde er 1. oktober. Formannskapet skal behandle disse søknadene 

innen 15.november. Resten av disponible midler kan da fordeles. 

 

 

Innstilling: 

I næringsfondets vedtekter § 6 tilføyes: 

 

Søknader om tilskudd fra næringsfondet behandles to ganger i året. Søknadsfrist for 

første behandlingsrunde er 1. mars. Formannskapet skal behandle disse søknadene 

innen 15. april. Inntil 60 % av disponible midler kan da fordeles. Søknadsfrist for 

andre behandlingsrunde er 1. oktober. Formannskapet skal behandle disse søknadene 

innen 15.november. Resten av disponible midler kan da fordeles. 

 

 

 

Saksutredning: 

Høsten 2009 foreslo rådmannen følgende endring av vedtektene for næringsfondet: 

 

Søknader om tilskudd fra næringsfondet behandles to ganger i året. Søknadsfrist for 

første behandlingsrunde er 1. mars. Formannskapet skal behandle disse søknadene 

innen 15. april. Inntil 60 % av disponible midler kan da fordeles. Søknadsfrist for 

andre behandlingsrunde er 1. oktober. Formannskapet skal behandle disse søknadene 

innen 15.november. Resten av disponible midler kan da fordeles. 

 

Forslaget ble den gangen begrunnet som følger: 

 

De siste årene har det vært praksis å behandle søknader til næringsfondet fortløpende. I 

siste Formannskapsmøte ble resterende midler i næringsfondet brukt opp. Rådmannen 

ble da muntlig å utarbeide forslag til reviderte vedtekter hvor det ble lagt opp til å 

behandle søknader om tilskudd fra næringsfondet kun to ganger i året. 

 

Kommunestyret valgte i 2009, etter innstilling fra Formannskapet, likevel ikke å forandre 

vedtektene. Avgjørende for denne beslutningen var nok følgende innspill pr. epost fra Linken 

næringshage v/ Morten Andersen: 
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Hei! 
Viser til forslag til nye vedtekter for Næringsfondet i Båtsfjord 
Kommune. 
Tillegg til §6 
 
"Søknader om tilskudd fra næringsfondet behandles to ganger i året. 
Søknadsfrist for første behandlingsrunde er 1. mars. Formannskapet skal 
behandle disse søknadene innen 15. april. Inntil 60 % av disponible 
midler kan da fordeles. Søknadsfrist for andre behandlingsrunde er 1. 
oktober. 
Formannskapet skal behandle disse søknadene innen 15.november. Resten 
av disponible midler kan da fordeles." 
 
Synes dette blir veldig lite fleksibelt i forhold til næringslivets 
behov. Næringsfondet skal være med å bidra til finansiering av definerte 
satsingsområder iflg. vedtektene.  
Det blir vanskelig å forholde seg til dette hvis fondet kun skal 
behandle saker 2 ganger i året.  
 
Det ville vært bedre å sørge for å ha bedre kontroll med brukte midler 
og saldo i fondet slik at politikerne til enhver tid har oversikt.  
 
Næringsfondet skal ikke være en stor finansiør i prosjekter m.m., men 
kan være avgjørende nok for den enkelte bedrift som søker.  
 
Jeg mener det er viktigst å tilpasse seg bedriftene og ikke gjøre det 
enklest for saksbehandlere og politikere.  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Morten Andersen 
Prosjektleder  
 
Linken Næringshage AS 

 

Ordføreren har nå bedt meg utrede dette på nytt. Bakgrunnen er at også i 2010 ble 

næringsfondet tomt relativt tidlig på høsten, og søknader ble av den grunn avslått. Praksis er at 

næringsfondet ikke fylles opp igjen før kommunestyret formelt har vedtatt ny årlig 

handlingsplan for omstillingsarbeidet og tildelt midler fra omstillingsmidlene til 

næringsfondet. Erfaringsmessig skjer dette på årets første kommunestyremøte i slutten av 

februar. Realiteten har dermed de to siste årene vært at mellom ca. 1. oktober og 1. mars kan 

ikke søknader til næringsfondet behandles. Argumentene mot å innføre to årlige tildelinger 

faller dermed bort i praksis. Mitt opprinnelige forslag vil gi bedre forutsigbarhet for 

næringslivet og vil dermed være bedre tilpasset deres behov enn realiteten er i dag. Med 

begrensede midler til rådighet vil det også i større grad være mulig for Formannskapet å bruke 

politisk skjønn når det gjelder fordeling av midlene. I dag gjelder kun prinsippet ”først til 

mølla” så lenge søknaden er innenfor næringsfondets bestemmelser om hva det kan gis støtte 

til. 

 


