
 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAPET  

Møtested: Rådhusets nye møterom  

Møtedato: 28.04.2011 Tid: 0900 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

30/11 11/178   

 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV 

PRØVESTASJON FOR EL-FAG  

 

31/11 11/308   

 SØKNAD OM TILSKUDD TIL MONTERING AV BANESKILLERE I 

BASSENGET  

 

32/11 11/334   

 SØKNAD TIL FISKERIFONDET  

 

33/11 11/338   

 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2011  

 

34/11 11/341   

 VIDERE BOSETTING AV FLYKTNINGER  

 

 

 

 

Båtsfjord, 19.05.2011 

Båtsfjord kommune 

 

 

Gunn Marit Nilsen 

ordfører 



  Sak  30/11 

 

Side 2  

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR 

EL-FAG 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/178   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/11 Formannskapet 28.04.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Sørnes Eiendom AS gis 30 % av inntil kr. 53.260,- i tilskudd til investeringer ved bygging av 

prøvestasjon for elfag. Søknaden innvilges med kun 30 % på grunn av mange søknader og 

begrensede bevilgninger til næringsfondet. 

 

 

 

Innstilling: 

 

Sørnes Eiendom AS gis 30 % av inntil kr. 53.260,- i tilskudd til investeringer ved bygging av 

prøvestasjon for elfag. Søknaden innvilges med kun 30 % på grunn av mange søknader og 

begrensede bevilgninger til næringsfondet. 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Sørnes Eiendom AS om støtte til investeringer i forbindelse 

med bygging av prøvestasjon for elfag. 

Selv om søknaden ikke eksplisitt er formet som en søknad til næringsfondet har jeg etter 

samråd til ordfører lagt opp til at søknaden behandles som det. Søknaden ble dessverre 

uteglemt ved den samlede behandlingen av søknadene til næringsfondet i formannskapsmøtet 

14.4. 

I næringsfondets vedtekter kan det bl.a. gis tilskudd til kompetansehevende tiltak. Jeg foreslår 

av denne søknaden, slik som de øvrige søknadene som ble behandlet 14.4., innvilges med 30 

% av søknadsgrunnlaget som her er på kr. 53.260,-. 

 



  Sak  31/11 

 

Side 3  

SØKNAD OM TILSKUDD TIL MONTERING AV BANESKILLERE I BASSENGET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 453   

Arkivsaksnr.: 11/308   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/11 Formannskapet 28.04.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

BSK svømming gis et tilskudd på kr. 20.000,- til baneskillere i bassenget. Utgiftene dekkes av 

ledige lønnsmidler ved Nordskogen skole etter at sekretærstilling der ble nedlagt. 

 

 

Innstilling: 

BSK svømming gis et tilskudd på kr. 20.000,- til baneskillere i bassenget. Utgiftene dekkes av 

ledige lønnsmidler ved Nordskogen skole etter at sekretærstilling der ble nedlagt. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra BSK svømming om tilskudd til montering av baneskillere i 

bassenget. 

Selv om Båtsfjord kommune ikke for tiden har tilgjengelige budsjettreserver eller 

disposisjonsfond som kan brukes til formålet synes jeg at vi bør strekke oss svært langt i 

denne saken. Baneskillere har vært et savn siden bassenget ble renovert og her har BSK 

skaffet til veie ca. 80 % av finansieringen selv. 

Jeg foreslår at kr. 20.000,- hentes fra lønnsbudsjettet ved Nordskogen skole som en følge av at 

stilling som sekretær der ble vedtatt nedlagt. 

 

 



  Sak  32/11 

 

Side 4  

SØKNAD TIL FISKERIFONDET 

 

 

Saksbehandler:  Ronny Isaksen Arkiv: 242 U01   

Arkivsaksnr.: 11/334   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/11 Formannskapet 28.04.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Raymond Bjørkås innvilges kr. 150.000,- i lån for kjøp av ny båt, MS FRØYA F40BD, 

forutsatt at annen finansiering går i orden.  

Raymond Bjørkås innvilges kr. 150.000,- i lån for kjøp av kvote til båten MS FRØYA F40BD 

forutsatt at annen finansiering går i orden. Løpetid for begge lån er 7 år. Andre betingelser for 

lånene følger av fondets vedtekter. 

 

Innstilling: 

Raymond Bjørkås innvilges kr. 150.000,- i lån for kjøp av ny båt, MS FRØYA F40BD, 

forutsatt at annen finansiering går i orden.  

Raymond Bjørkås innvilges kr. 150.000,- i lån for kjøp av kvote til båten MS FRØYA F40BD 

forutsatt at annen finansiering går i orden. Løpetid for begge lån er 7 år. Andre betingelser for 

lånene følger av fondets vedtekter. 

 

Saksutredning: 

Generell del: 

Det vises til brev fra Raymond Bjørkås av 05.04.11 der han søker på lån til kjøp av MS 

FRØYA F40BD med kvote.  

 

Investeringer 

F40BD ”FRØYA” med kvote gr.1. 10-11 meter.             kr. 3.600.000,- 

Redskap- garn og hyseline                                                        kr.    100.000,- 

Div. gebyr og registrering                                                       kr.      50.000,- 

SUM         kr.3.750.000,- 

 

Finansieringsplan 

Lån Innovasjon Norge (15 år)      kr.1.900.000,- 

Lån Båtsfjord kommunes fiskerifond     kr.   300.000,- 

Egenkapital (inkl.salg av nåværende fartøy)    kr. 1.550.000,- 

SUM         kr.3.750.000,- 

 

 

Raymond Bjørkås har hatt egen båt siden 1994 og skal nå investere i nybygg. Søker har ikke 

lån i fiskerifondet. Han har også søkt Innovasjon Norge om lån til kjøp av båten. Det 

forutsettes at egenkapital og lån fra Innovasjon Norge er i orden før Båtsfjord Kommune 

utbetaler lånebeløp til søker. 

 

Båtsfjord kommune ønsker gjerne å opprettholde og øke antall fartøy som leverer fisk til 

Båtsfjord, og i dette tilfellet ønsker vi velkommen en mer effektiv en båt i Båtsfjord som vi 

håper kan levere mer fisk til foredling i kommunen. 



  Sak  33/11 

 

Side 5  

REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2011 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 153   

Arkivsaksnr.: 11/338   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/11 Formannskapet 28.04.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Rådmannens forslag til revidert investeringsbudsjett for 2011 vedtas. 

 

 

Innstilling: 

Rådmannens forslag til revidert investeringsbudsjett for 2011 vedtas. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til revidert forslag til investeringsbudsjett, med kommentarer, som ettersendes 

formannskapets medlemmer. Saken skal videre til avgjørelse i kommunestyret 19.5. 

 

 



  Sak  34/11 

 

Side 6  

VIDERE BOSETTING AV FLYKTNINGER 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: F30   

Arkivsaksnr.: 11/341   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/11 Formannskapet 28.04.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune forsetter inntil videre å bosette nye flyktninger omtrent i det omfanget vi 

har gjort de siste 2 årene, dvs. 8-10 personer hvert år.  

 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune forsetter inntil videre å bosette nye flyktninger omtrent i det omfanget vi 

har gjort de siste 2 årene, dvs. 8-10 personer hvert år.  

 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til følgende vedtak i kommunestyret: 

 

Kommunestyret  behandlet  i møte 19.03.2009 sak 9/09. Følgende vedtak ble fattet: 

 

ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2009 

 

 
1. Båtsfjord kommune svarer ja til anmodning fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet om å bosette 20 flyktinger i 2009. I tillegg kommer evt. 

familiegjenforening. 

2. Denne bosettingen organiseres i første omgang som et 3-årig prosjekt. Som 

prosjektleder tilsettes snarest mulig prosjektleder i 50 % stilling. Formannskapet er 

inntil videre styringsgruppe for prosjektet. De vedtar snarest mulig 

prosjektorganisering, prosjektfinansiering og prosjektplan. 

3. I oppstartfasen av prosjektet, som strekker seg fram til 01.09.2009, må følgende 

arbeid prioriteres: 

a. Informasjon til Båtsfjord kommunes innbyggere 

b. Kontakt med direktoratet om bosetting av konkrete personer 

c. Nødvendig kompetanseutvikling av ansatte i Båtsfjord kommune 

Det er fra Båtsfjord kommune sin side ønskelig at en overveiende del av bosettingen 

finner sted høsten 2009. 

 

Bosettingen av de 20 har tatt lengre tid enn antatt. Vi fikk ikke prosjektleder på plass før 

sommer/ høst 2009. Hittil har vi bosatt 10 med planer om å bosette ytterligere 4-6- i 2011. 
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 Side 7 av 7   

 

 

Jeg legger opp til at kommunestyret i mai, etter behandling i forutgående formannskapsmøte, 

tar stilling til om bosettingsarbeidet skal begrenses til de 20 vi har vedtatt å bosette eller om 

det skal fortsette inntil videre. Jeg legger opp til at Tone Andersen, som nå er 

flyktningkonsulent, deltar på behandling av saken i formannskapet 28.4. 

 

Vedtaket fra kommunestyret 19.03.2009 gjaldt en henvendelse fra Imdi om å bosette 20 

flyktninger i 2008. Vi har mottatt tilsvarende forespørsler for 2009, 2010 og 2011. Vi har 

valgt å svare at vi først må bosette de 20 vi har lovet å bosette. Dette viser at det vil være et 

konstant trykk fra statlige myndigheter om bosetting. Jeg viser i denne sammenheng også til 

høringssak i siste kommunestyre vedrørende statlige planer om å pålegge kommuner 

bosetting. 

 

Min innstilling er derfor at Båtsfjord kommune inntil videre forsetter å bosette nye flyktninger 

omtrent i det omfanget vi har gjort de siste 2 årene, dvs. 8-10 personer hvert år. Dette vil være 

tilstrekkelig til at de øremerkede midlene dekker våre direkte utgifter til bosetting. Samtidig er 

et slikt tempo hensiktsmessig i forhold til at vår lille kommune klarer å integrere flyktningene 

i lokalsamfunnet. 

 

 

 

 


