
 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
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Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Side 3  

BUDSJETTREGULERING 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 153   

Arkivsaksnr.: 11/170   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/11 Kommunestyret 24.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Konto 1.1170.149000.180 styrkes med kr. 983.531,- som hentes fra artskonto 109003 på 

ansvar 5020, 6000, 6010, 6300 og 6600. 

 

 

Innstilling: 

Konto 1.1170.149.000.180 styrkes med kr. 983.531,- som hentes fra artskonto 109003 på 

ansvar 5020, 6000, 6010, 6300 og 6600. 

 

 

 

Saksutredning: 

Ved en feil har det i budsjett for 2011 blitt dobbeltbudsjettert pensjon for sykepleiere. Dette 

utgjør kr. 983.531,- som jeg foreslår blir tilført budsjettreserven. 
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Side 4  

ENDRING AV ÅPNINGSTID SFO 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: A22   

Arkivsaksnr.: 11/169   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/11 Kommunestyret 24.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Åpningstidene for SFO endres slik at SFO igjen åpner kl. 08.00 og stenger kl. 15.30. Dette 

gjennomføres snarest mulig. Nye åpningstider innarbeides i vedtektene for SFO. Prisene i 

SFO settes fra 01.03.2011 ned til samme nivå som før utvidet åpningstid ble gjennomført.  

 

 

Innstilling: 

Åpningstidene for SFO endres slik at SFO igjen åpner kl. 08.00 og stenger kl. 15.30. Dette 

gjennomføres snarest mulig. Nye åpningstider innarbeides i vedtektene for SFO. Prisene i 

SFO settes fra 01.03.2011 ned til samme nivå som før utvidet åpningstid ble gjennomført.  

 

 

 

Saksutredning: 

Kommunestyret vedtok høsten 2010 å utvide åpningstiden i SFO fra kl. 08.00 til kl. 06.45 om 

morgenen og fra kl. 15.30 til kl. 15.45 om ettermiddagen. 

Det viste seg vanskelig å finne ansatte til å dekke utvidet åpningstid om morgenen. Derfor ble 

ikke dette iverksatt før fra årsskiftet. Erfaringene fram til nå er at ingen barn er i SFO fra kl. 

15.30 til 15.45 og kun to barn er i SFO mellom kl. 06.45 og kl. 08.00.  

For å gi et forsvarlig tilbud er det nødvendig at det er minimum to voksne til stede selv om det 

er få barn. Etter mitt syn viser erfaringen over snart 2 måneder at det ikke er tilstrekkelig 

behov for utvidet åpningstid. 

I forbindelse med utvidet åpningstid ble også prisen for alle i SFO satt opp. Jeg foreslår at 

prisene settes ned igjen tilsvarende. 
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Side 5  

STILLING SOM SEKRETÆR MED ARBEIDSSTED NORDSKOGEN SKOLE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 404   

Arkivsaksnr.: 11/6   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/11 Administrasjonsstyret 13.01.2011 

3/11 Arbeidsmiljøutvalget 07.01.2011 

3/11 Kommunestyret 24.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Ledig fast stilling som sekretær i 30 %, tilknyttet servicetorget med hovedarbeidssted 

Nordskogen skole, lyses ut eksternt. Nåværende vikariat forlenges fram til fast tilsatt kan 

tiltre. 

 

 

Innstilling: 

 

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsstyret den 13.01.2011 sak 5/11 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Høyre: Saken sendes tilbake til Kommunestyret for ny vurdering. 

Høyres forslag settes opp mot rådmannens innstilling. 

 

Avstemming: 

Høyres forslag vedtatt med ordførerens dobbeltstemme. 

 

Vedtak: 

Saken sendes tilbake til Kommunestyret for ny vurdering. 

 

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 07.01.2011 sak 3/11 

 

Behandling: 

AMU er enig med rådmannens innstilling. 

 

Vedtak: 

AMU er enig med rådmannens innstilling. 

 

Saksutredning: 

Kutt av 30 % stilling som sekretær ved Nordskogen skole var ett av mange kutt som ble 

diskutert i forbindelse med budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014. Til slutt vedtok 

kommunestyret følgende: 

 

 Sekretærstillingen på Nordskogen skole videreføres i 2011. 

 

Samtidig vedtok kommunestyret, gjennom et annet tiltak, at også denne merkantile stillingen 



  Sak 3/11 

 

 Side 6 av 24   

 

skulle overføres til servicetorget under kontorsjefens ledelse.  

 

Den faste stillingsinnehaveren sa i 2010 opp stillingen og sluttet i juli. Det ble tilsatt vikar i 

stillingen ut året. Vedlagt følger stillingsvurdering for stillingen, se vedlegg 1. 

 

Rådmannen ønsker at administrasjonsstyret avklarer følgende: 

 

- Skal det tilsettes fast eller midlertidig i stillingen? Jeg anbefaler at det tilsettes i fast 

stilling selv om kommunestyret kun har vedtatt at stillingen videreføres i 2011. Jeg 

kan ikke finne hjemmel i arbeidsmiljøloven for midlertidig tilsetting i stillingen. 

- Skal stillingen lyses ut eller tilbys den som har vært vikar? Prinsipielt mener jeg at 

ledige stillinger bør lyses ut eksternt. 
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Side 7  

STILLING SOM BADEBETJENT 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 404   

Arkivsaksnr.: 10/916   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/11 Administrasjonsstyret 13.01.2011 

2/11 Arbeidsmiljøutvalget 07.01.2011 

4/11 Kommunestyret 24.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Ledig 50 % stilling som badebetjent lyses ikke ut, men inndras. I stedet lyses det ut og tilsettes 

minst to badebetjenter på timebasert avtale. Minst en av disse må være en kvinne. 

 

Innstilling (fra administrasjonsstyret): 

Med forbehold om Kommunestyrets godkjenning tilsettes det en badebetjent i fast 

stillingsprosent og en på timebasis, slik at det til enhver tid er to på jobb. Minst en av disse må 

være en kvinne. 

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsstyret den 13.01.2011 sak 2/11 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arbeiderpartiet: Med forbehold om Kommunestyrets godkjenning tilsettes det en 

badebetjent i fast stillingsprosent og en på timebasis, slik at det til enhver tid er to på jobb. 

Minst en av disse må være en kvinne. 

 

Avstemmning: 

Innstillingen fra rådmannen settes opp mot forslaget fra Arbeiderpartiet. 

Arbeiderpartiets forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Med forbehold om Kommunestyrets godkjenning tilsettes det en badebetjent i fast 

stillingsprosent og en på timebasis, slik at det til enhver tid er to på jobb. Minst en av disse må 

være en kvinne. 

 

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 07.01.2011 sak 2/11 

 

Behandling: 

AMU ønsker at det fortrinnsvis ansettes en i fast stillingsprosent.  

Her tas hensyn til åpningstid og sikkerhet både til besøkende og badebetjent. 

 

 

Vedtak: 

AMU ønsker at det fortrinnsvis ansettes en i fast stillingsprosent.  

Her tas hensyn til åpningstid og sikkerhet både til besøkende og badebetjent. 
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Saksutredning: 

Administrasjonsstyret vedtok sist i 2006 at det fortsatt skal være to 50 % stillinger som 

badebetjent, en kvinnelig og en mannlig, hvorav den ene er ledende badebetjent. Da ble det 

tilsatt en mannlig ledende badebetjent. Stillingen som kvinnelig badebetjent ble lyst ut sist i 

2009, men det ble ikke tilsatt noen fordi ingen søkere var kvalifisert til stillingen. I stedet har 

det ved siden av ledende badebetjent blitt brukt et antall badevakter på timebasis. Pga. av 

redusert besøk i bassenget har det de siste par årene vært tilstrekkelig med en badebtjent alle 

dager med offentlig bad utenom lørdager. Dette er også lagt til grunn for budsjett både i 2010 

og 2011. 

 

Fagforbundet har nå stilt spørsmål om hvorfor det ikke er tilsatt i ledig 50 % stilling som 

kvinnelig badebetjent, og jeg finner det derfor hensiktsmessig å fremme saken på nytt overfor 

administrasjonsstyret. 

 

Vedlagt følger stillingsvurdering, se vedlegg 1. Så lenge besøkstallene i bassenget ikke er 

større enn nå finner jeg det ikke hensiktsmessig å opprettholde mer enn en 50 % stilling. Det 

lyses i stedet ut stillinger på timebasis med arbeid på lørdager. Det vil da trolig være 

hensiktsmessig å tilsette minst to personer på timebasis. Dersom administrasjonsstyret går inn 

for å opprettholde 50 % stilling må det tilleggsbevilges lønnsmidler til stillingen da disse har 

vært strøket fra budsjettet siden 2010. 
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Side 9  

SØKNAD OM UTVIDELSE AV MEDFINANSIERINGSAVTALE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 202 &01  

Arkivsaksnr.: 11/114   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/11 Formannskapet 09.02.2011 

5/11 Kommunestyret 24.02.2011 

 

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. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.02.2011 sak 4/11 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

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. 

 

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 



  Sak 5/11 

 

 Side 10 av 24   

 

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 11  

NYE PRISER PÅ KINO ETTER DIGITALISERING 

 

 

Saksbehandler:  Tony Petterson Arkiv: 105 C34   

Arkivsaksnr.: 11/30   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/11 Kultur- og oppvekststyret 01.02.2011 

6/11 Kommunestyret 24.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Kultur- og oppvekstyret vedtar priser som vist i tabellen under.  Prisene iverksettes 

umiddelbart når den digitale kinoen starter.  Saken oversendes kommunestyret for endelig 

behandling og godkjenning. 

Priser/barn, voksne Voksne Barn/honnø

r 

Ny pris, vanlig film 95.- 75.- 

Ny pris 3D, premiere, dyr film 120.- 100.- 

 

En eventuell utvidelse av tilbudet til flere spillekvelder tas opp som egen sak i KOS etter 6 

måneders drift. 

 

Innstilling: 

 

Kultur- og oppvekstyret vedtar priser som vist i tabellen under.  Prisene iverksettes 

umiddelbart når den digitale kinoen starter.  Saken oversendes kommunestyret for endelig 

behandling og godkjenning. 

Priser/barn, voksne Voksne Barn/honnø

r 

Ny pris, vanlig film 85.- 65.- 

Ny pris 3D, premiere, dyr film 110.- 85.- 

 

En eventuell utvidelse av tilbudet til flere spillekvelder tas opp som egen sak i KOS etter 6 

måneders drift. 

 

 

Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den 01.02.2011 sak 3/11 

 

Behandling: 

Forslag fra FrP: 

Priser på kino    Voksne Barn 

Ny pris, vanlig film   85,-  65,- 

Ny pris, 3D,Premiere, dyr film 110,-  85,- 

 

Innstillingen satt opp mot forslag fra FrP. 

 

Forslag fra FrP enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

 

Kultur- og oppvekstyret vedtar priser som vist i tabellen under.  Prisene iverksettes 

umiddelbart når den digitale kinoen starter.  Saken oversendes kommunestyret for endelig 

behandling og godkjenning. 

Priser/barn, voksne Voksne Barn/honnø

r 

Ny pris, vanlig film 85.- 65.- 

Ny pris 3D, premiere, dyr film 110.- 85.- 

 

En eventuell utvidelse av tilbudet til flere spillekvelder tas opp som egen sak i KOS etter 6 

måneders drift. 

 

Saksutredning  

Generell del: I kommunestyresak 10/713, priser og avgifter ble følgende skrevet i 

saksfremlegget i forbindelse med priser på kino: ”Når det gjelder kinoen foreslås det å 

beholde prisene til vi justerer opp i forbindelse med digitaliseringen, og da som egen sak 

dersom det skjer lenge før den neste generelle justeringen”.  

 

Billettprisene i Båtsfjord har i mange år ligget godt under andre kinoer. Dette har vært bevisst 

pga noe dårlig bildekvalitet og elendig lydkvalitet. Nå når digitaliseringen skal realiseres vil vi 

ha topp bilde og lydkvalitet. Det vil derfor være helt naturlig å normalisere prisnivået.  

Administrasjonen forslår derfor følgende nye priser vist i tabellen under.  Her er også gammel 

pris tatt med for sammenligning: 

   

Priser/barn, voksne Voksne Barn/honnø

r 

Dagens, vanlig film 60.- 40.- 

Dagens premiere, dyr film 70.- 50.- 

Ny pris, vanlig film 95.- 75.- 

Ny pris 3D, premiere, dyr film 120.- 100.- 

 

Kinoer med engangsbriller kan operere med noe lavere billettpriser, men der må man i tillegg 

kjøpe engangsbriller. 

I vårt 3D system leier publikum briller, noe som er innbakt i prisen.  Dette medfører også 

innsamling av disse etter forestilling (viktig da brillene koster ca kr 310.-), samt at brillene må 

vaskes av kinobetjenten etter bruk. Årsaken til dette brillevalget er at det andre systemet hvor 

man selger engangsbriller (lite miljøvennlig) må ha et såkalt sølvlerret.  Sølvlerret kan man 

ikke ha på rull, noe vi er avhengig av da vi har en flerbruksscene (ikke bare kino) hvor det 

også skal spilles teater og noen ganger show, i tillegg til at skolen, kulturskolen og 

ungdomsklubb, bruker lokalene til egne forestillinger. Sølvlerret på rull er prøvd andre steder, 

men blir fort ødelagt (sprekker).  Sølvlerret koster dessuten ca 3 ganger så mye som et vanlig 

lerret og engangsbriller er ikke særlig miljøvennlig (bruk og kast).  

 

Når det gjelder muligheter for utvidelse av driften bør dette vurderes etter at vi har fått en del 

erfaring hvordan den ny kvalitetsfremvisningen blir mottatt.  Dersom oppslutningen om 

kinoen øker såpass mye at man kan utvide tilbudet uten at den totale kostnadsrammen øker 

bør dette vurderes.  Denne vurderingen bør gjøres etter en tid, f.eks etter 6 måneders drift.  En 
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slik vurdering bør derfor foretas av KOS høsten 2011. Da kan administrasjonen legge frem 

erfaringstall på utgifts og inntektssiden.  

 

Økonomiske konsekvenser: Billettprisen i Båtsfjord har vært mye lavere enn andre kinoer.  

Nå kompenseres det for dette, samt at vi tar betalt for mye bedre kvalitet enn hva vi kunne fått 

før digitalisering og innføring av 3D. 

    

Juridiske konsekvenser: Formelt skal prisjustering vedtas i kommunestyret.  

Administrasjonen ber likevel om en ekstraordinær behandling av denne saken slik at prisene 

kan iverksettes etter vedtak i KOS, før den sendes til KS til formell behandling.  

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: Kinobetjenten vil få en lettere arbeidssituasjon med 

hensyn til filmbehandling.  Men han vil ved 3D visning få ekstra oppgave med utdeling, 

innsamling og renhold av briller. 

 

Helsemessige konsekvenser: Ingen. 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Brillevalget er miljøvennlig. 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen.  
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LÅN OG LEIE AV LOKALER I BARNEHAGER OG SKOLER 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 221   

Arkivsaksnr.: 11/75   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/11 Kultur- og oppvekststyret 01.02.2011 

7/11 Kommunestyret 24.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Praksisen med gratis utlån av lokaler i skoler og barnehager til bursdager og lignende 

opphører. I stedet innføres en utleiepris på kr. 200,- pr. gang. Leier skal rydde opp/ gjøre rent 

etter seg som tidligere. Ordningen administreres av rektor/ barnehagestyrer. 

 

 

Innstilling: 

Praksisen med gratis utlån av lokaler i skoler og barnehager til bursdager og lignende 

opphører. I stedet innføres en utleiepris på kr. 200,- pr. gang. Leier skal rydde opp/ gjøre rent 

etter seg som tidligere. Ordningen administreres av rektor/ barnehagestyrer. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den 01.02.2011 sak 4/11 

 

Behandling: 

Innstillingen vedtatt med 3 mot 1 stemme. 

 

 

Vedtak: 

Praksisen med gratis utlån av lokaler i skoler og barnehager til bursdager og lignende 

opphører. I stedet innføres en utleiepris på kr. 200,- pr. gang. Leier skal rydde opp/ gjøre rent 

etter seg som tidligere. Ordningen administreres av rektor/ barnehagestyrer. 

 

 

Saksutredning: 

Da kommunestyret i oktober 2010 vedtok priser og avgifter for 2011 videreførte de en praksis 

gjennom en god del år med å låne gratis ut lokaler i barnehager og skoler til bursdager og 

lignende for elever som går der. I forbindelse med budsjettprosessen før jul kom det politiske 

signaler om at man kunne tenke seg å endre på den praksisen. 
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Side 15  

BEVILGNING TIL NÆRINGSFONDET I 2011 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242 U01   

Arkivsaksnr.: 11/171   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/11 Kommunestyret 24.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Kr. 500.000,- av omstillingsmidlene for 2011 tilføres næringsfondet. 

 

 

Innstilling: 

Kr. 500.000,- av omstillingsmidlene for 2011 tilføres næringsfondet. 

 

 

 

Saksutredning: 

Høsten 2010 ble næringsfondet på det nærmeste tømt. Etter årsskiftet har det kommet inn en 

del søknader som ikke kan behandles før kommunestyret har bevilget penger til 

næringsfondet. 

Fylkestinget vedtok i desember 2010 at Båtsfjord kommune skulle få kr. 3.000.000,- i 

omstillingsmidler for 2011. Omstillingsstyret har i sitt møte 16.02.2011 foreslått at kr. 

500.000,- av dette settes av til næringsfondet i 2011. Det er tilsvarende beløp som ble tilført 

næringsfondet i 2010. 

Vedlagt følger vedtak fra omstillingsstyret. 
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ENDRING AV VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/123   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/11 Formannskapet 09.02.2011 

9/11 Kommunestyret 24.02.2011 

 

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. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.02.2011 sak 6/11 

 

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

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. 

 

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 
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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: 

 
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 
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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. 



  Sak  10/11 

 

Side 19  

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR AVLASTINGSBOLIG FOR BARN 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: H34 &58  

Arkivsaksnr.: 09/260   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/11 Kultur- og oppvekststyret 01.02.2011 

10/11 Kommunestyret 24.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Vedlagte utkast til internkontrollsystem for avlastningsboliger for barn i Båtsfjord kommune 

godkjennes. 

 

 

Innstilling: 

Vedlagte utkast til internkontrollsystem for avlastningsboliger for barn i Båtsfjord kommune 

godkjennes. 

 

Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den 01.02.2011 sak 1/11 

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Vedlagte utkast til internkontrollsystem for avlastningsboliger for barn i Båtsfjord kommune 

godkjennes. 

 

 

Saksutredning: 

Fylkesmannen og helsetilsynet i Finnmark gjennomførte i februar 2009 tilsyn med 

tjenesteyting til barn i avlastningsenhet i Båtsfjord kommune. Under tilsynet ble det avdekket 

følgende avvik som Båtsfjord kommune ble pålagt å lukke: 

 

 
Rådmannen besluttet at avviket skulle lukkes ved at Båtsfjord kommune utarbeidet et 

internkontrollsystem for avlastningsboliger for barn. Dette informerte vi Fylkesmannen om og 

fikk tilslutning til at dette var et hensiktsmessig tiltak for å lukke avviket. Av ulike årsaker har 

det dessverre tatt lengre tid enn antatt å få ferdigstilt dette internkontrollsystemet, men 

arbeidet er nå sluttført. Utkastet følger vedlagt. Sist frist fra Fylkesmannen for å lukke avviket 

er satt til 31.01.2011, jfr. vedlagte purrebrev. Utkastet til ferdig internkontrollsystem blir sendt 

Fylkesmannen innen denne fristen med forbehold om kommunestyrets godkjenning. Kultur- 

og oppvekststyret innstiller til kommunestyret da denne tjenesten ligger under samordnet 

hjelpetjeneste. 
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PROSJEKT SAMHANDLING I ØST- FINNMARK 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: G00   

Arkivsaksnr.: 11/126   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/11 Helse- og omsorgstyre 11.02.2011 

11/11 Kommunestyret 24.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune vil delta i et felles prosjekt om samhandling i Øst-Finnmark slik det er 

beskrevet i vedlagte dokument, datert januar 2011. Båtsfjord kommune påtar seg med dette 

sin del av de økonomiske og øvrige ressursmessige forpliktelser som framgår av beskrivelsen. 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune vil delta i et felles prosjekt om samhandling i Øst-Finnmark slik det er 

beskrevet i vedlagte dokument, datert januar 2011. Båtsfjord kommune påtar seg med dette 

sin del av de økonomiske og øvrige ressursmessige forpliktelser som framgår av beskrivelsen. 

 

 

Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 11.02.2011 sak 1/11 

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Båtsfjord kommune vil delta i et felles prosjekt om samhandling i Øst-Finnmark slik det er 

beskrevet i vedlagte dokument, datert januar 2011. Båtsfjord kommune påtar seg med dette 

sin del av de økonomiske og øvrige ressursmessige forpliktelser som framgår av beskrivelsen. 

 

Saksutredning: 

Vadsø kommune har tatt initiativ til å etablere et utredningsprosjekt mellom samtlige 7 

kommuner i Øst-Finnmark om samhandlingsreformen.  Administrasjonene i alle kommunene 

har vært samlet for å avklare grunnlaget for et slikt samarbeid og prosjektbeskrivelse er 

utarbeidet av en gruppe bestående av representanter fra Vadsø, Båtsfjord, Tana og Sør-

Varanger. Fra Båtsfjord kommune har kommuneoverlege Beate S. Lupton deltatt. 

 

Prosjektets hovedmålsetning er ”…å avklare mulighetene for samarbeid mellom kommunene i 

Øst-Finnmark  og mellom kommunene og Helse Finnmark, slik at den enkelte kommune skal 

kunne stå best mulig rustet til å møte utfordringene i samhandlingsreformen.  Prosjektet vil 

gjennom dette arbeidet analysere den enkelte kommunes utfordringer og muligheter i forhold 

til forebyggende og intermediære helsetjenester.  Prosjektet skal utrede mulighetene for et 

virtuelt DMS, der det gjennom videre arbeid avklares hva det er naturlig å samarbeide om. 

Disse utfordringene knytter seg til det ansvar kommunene vil få med henblikk på å oppfylle 

hovedmålene i samhandlingsreformen, slik de er oppsummert av KS i forbindelse med 

Hovedstyrets møte 03.12.10: 

- Minske behovet for helse- og omsorgstjenester gjennom økt vekt på folkehelsearbeid 
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- Minske behovet for liggedøgn på sykehus gjennom økt kapasitet og kvalitet på 

kommunale helse- og omsorgstjenester 

- Tydeligere brukerperspektiv og mer vekt på effektiv ressursbruk gjennom bedre flyt 

mellom de ulike nivå i behandlingskjeden.” 

Kommunens kostnader til dette prosjektet vil være i all hovedsak bli de arbeidsmessige 

ressurser som kommunens ansatte må bidra med. Disse er beskrevet i prosjektbeskrivelsen.  
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ANBUD PÅ BARNEHAGEOVNER 

 

 

Saksbehandler:  Line Røtvold Arkiv: 624 A10 &41  

Arkivsaksnr.: 11/141   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/11 Kommunestyret 24.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Klausjorda barnehage installerer nye barnehageovner våren 2011. Det monteres samme type 

ovn som barnehagen allerede har (oljefyrt) og de leveres av Haugsnes elektro a/s. Kostnadene 

på inntil kr. 86 000,- hentes av barnehagens fond  (Skjønnsmidler til barnehagen). 

 

Innstilling: 

 

Klausjorda barnehage installerer nye barnehageovner våren 2011. Det monteres samme type 

ovn som barnehagen allerede har (oljefyrt) og de leveres av Haugsnes elektro a/s. Kostnadene 

på inntil kr. 86 000,- hentes av barnehagens fond  (Skjønnsmidler til barnehagen). 

 

 

Saksutredning: 

 

Klausjorda barnehage har de siste årene slitt med å holde varmen i 1 etasje, spesielt i kalde 

perioder. I påvente av mulig sammenslåing har vi valgt å ikke gjøre noe med dette. Nå når det 

er vedtatt at det ikke blir sammenslåing, må vi gjøre noe med varmen i Klausjorda barnehage.  

I 1 etasje har vi ESVA som oppvarming, denne har vært siden starten av barnehagen og 

tidligere teknisk sjef, Rune Ræisanen, mente det ikke var forsvarlig å ha denne stående på 

over natten. I fjor monterte vi 2 barnehageovner på avdeling Per og Kari, men dette er ikke 

nok for å holde en forsvarlig temperatur. Barnehageovner er ovner som har veldig lav 

temperaturoverflate og det er ikke fare for at barna skal brenne seg, vi har vært veldig fornøyd 

med de ovnene vi kjøpte i fjord.  

I de kaldeste periodene har vi rundt 14 – 16 grader i barnehagen, noe som overhode ikke er 

forsvarlig. Veileder til forskrift om miljøretta helsevern i barnehagen/skoler, § 19,  sier at 

temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. I 

Båtsfjord Kommunes beredskapsplan for skoler og barnehager under tema strømbrudd, punkt 

3, sier at det kan være aktuelt å stenge ved under 15 grader. I vinter har vi ofte vært på grensa 

til dette.  

Dette tiltaket er også viktig for personalets arbeidsmiljø siden varmen ligger i takhøyde og i 

vinterperiodene med mye inneaktivitet opplever vi at flere av personalet sliter med hodepine. 

 

Det ble sendt ut papirer til alle våre 3 lokale elektrikerfirma der vi ønsket anbud med frist 

25.01.11. Innen fristens utløp var det kun Haugsnes elektro som hadde levert tilbud.  

Elektro Nord leverte tilbud 26.01.11, altså dagen etter frist og jeg har dermed ikke tatt dette 

tilbudet i betraktning. Tilbudet var også dårligere spesifisert. 

 

Haugsnes Elektro leverte inn to anbud. Det var samme type ovn i tilbudene, men den ene er 

oljefyrt og noe dyrere. Det er denne ovnen vi har i dag, og i henhold til Kommunens  
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bedriftselektriker bør investere i. Følgende pris var for de ulike anbudene. 

 

Anbud 1 Haugsnes Elektro a/s   kr. 61 144,-- 

Anbud 2 Haugsnes Elektro a/s  kr. 85 498,- 
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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 

FASTSETTING AV VALGDAG 

 

Saksbehandler:  Tove Godtvassli Arkiv: 014   

Arkivsaksnr.: 11/100   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/11 Kommunestyret 24.02.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret fastsetter med dette at det i Båtsfjord skal avholdes valg for kommunestyre- 

og fylkesting søndag 11. september 2011 i tillegg til mandag 12. september 2011. 

 

 

Innstilling: 

 

Kommunestyret fastsetter med dette at det i Båtsfjord skal avholdes valg for kommunestyre- 

og fylkesting søndag 11. september 2011 i tillegg til mandag 12. september 2011. 

 

 

 

Saksutredning: 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 – Fastsetting av valgdag. 

 

Mandag 12. september 2011 er fastsatt som valgdag for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 

2011. 

I tillegg kan hvert enkelt kommunestyre bestemme at vedkommende kommune også skal 

holde valg søndag 11. september 2011. 

I Båtsfjord kommune har det vært vanlig å avholde valget over to dager. Dette anbefales også 

for årets valg. 

 

 

 

 

 


