
Båtsfjord kommune 
 

 

Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: 78 98 53 04 

9991 BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks: 78 98 53 10 

 

HOVEDUTSKRIFT 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Møterom   

Møtedato: 09.02.2011 Fra: 0900 Til: 1100 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, 

Geir Knutsen og Bjørn Johnny Eriksen 

Forfall: Anne Olavson 

Fra adm. (evt. andre): Rådmann Øyvind Hauken og Tove Godtvassli (sekretær) 

  

Innkalling: Godkjent 

Merknader: 

Saksliste: 

Ingen 

Godkjent 

Referater: 

Delegerte vedtak: 

Behandlede saker: 

Tatt til orientering 

Tatt til orientering 

3/11 – 6/11 

 

 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

Båtsfjord, den 09.02.2011 

 

 

 

Underskrifter: 
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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  
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Sak nr.: 3/11  

Emnekode: 223 U01  

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

SØKNAD OM MIDLER TIL UTBYTTING AV EKSISTERENDE SENDERE  

 

 

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.  

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Tilleggsforslag fra H v/Anne Grethe Strandheim: 

Med forbehold om at Kommunestyret fyller opp budsjettreserven 

 

Tilleggsforslag fra BAP v/Geir Knutsen:  

Vi må få framlagt et godkjent regnskap for 2010. I tillegg må det framlegges et 

kostnadsoverslag på investeringene fra godkjent leverandør. 

 

Avstemming: 

Forslag fra H enstemmig vedtatt. 

Forslag fra BAP falt med 2 mot 3 stemmer. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

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. Med forbehold om at 

kommunestyret fyller opp budsjettreserven. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

 Sak nr.: 4/11  

Emnekode: 202  &01  

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

SØKNAD OM UTVIDELSE AV MEDFINANSIERINGSAVTALE  

 

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. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Innstilling enstemmig vedtatt. 
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&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

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. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

  

Sak nr.: 5/11  

Emnekode: K53  

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

PLAN FOR AVSLUTTING AV MASSEUTTAK STORHOLMEN NORD  

 

 

Innstilling: 

 

 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Rådmann:  

Plan for avslutting av masseuttak storholmen Nord tas foreløpig til orientering. 

Formannskapet inviterer Rambøll til neste formannskapsmøte for gjennomgang av planen og 

befaring på området. 

 

Forslag fra BAP v/Geir Knutsen: 

Saken utsettes til førstkommende kommunestyremøte. Administrasjonen lager retningslinjer 

for hvordan massen kan avhentes. 

 

Forslag fra H og SP v/Gunn Marit Nilsen:  

Massen fra Storholmen gis vederlagsfritt etter søknad til Båtsfjord kommune. 

 

Avstemming: 

Forslag fra rådmann enstemmig vedtatt. 

Forslag fra BAP: Falt med 2 mot 3 stemmer. 

Forslag fra H og SP: Enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

Plan for avslutting av masseuttak storholmen Nord tas foreløpig til orientering. 

Formannskapet inviterer Rambøll til neste formannskapsmøte for gjennomgang av planen og 

befaring på området. 
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Massen fra Storholmen gis vederlagsfritt etter søknad til Båtsfjord kommune. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

Sak nr.: 6/11  

Emnekode: 242   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

ENDRING AV VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET  

 

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. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

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. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  


