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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 212  

Arkivsaksnr.: 11/363   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/11 Formannskapet 11.08.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2010 godkjennes.  

 

Mindreforbruket på kr. 3 326 037,71 disponeres som følger: 

 

- Netto premieavvik og andre føringer vedrørende pensjon på kr. 2 285 156,35 overføres 

bundet driftsfond for premieavvik pensjon. 

- Resterende på kr. 1 040 881,36 overføres disposisjonsfond 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2010 godkjennes.  

 

Mindreforbruket på kr. 3 326 037,71 disponeres som følger: 

 

- Netto premieavvik og andre føringer vedrørende pensjon på kr. 2 285 156,35 overføres 

bundet driftsfond for premieavvik pensjon. 

- Resterende på kr. 1 040 881,36 overføres disposisjonsfond 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til følgende bestemmelser i kommuneloven vedrørende årsregnskap og årsberetning 

for kommuner: 

 

§ 48. Årsregnskapet og årsberetningen.  

1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning.  

2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og 
anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i 
årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet 
avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal 
regnskapsskikk.  

3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på 
grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk 
styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av 
regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.  
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4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år 
regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under 
særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige 
endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere 
to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at 
kommunen eller fylkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet 
punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at 
underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over 
mer enn ti år.  

5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å 
bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av 
virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av 
vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres 
for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det 
gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for 
tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og 
for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme 
formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.  

6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, 
årsberetningen og regnskapsføringen.  

 

Vedlagt følger regnskap og årsberetning for 2010, samt revisors uttalelse. 

 

Formannskapet skal innstille overfor kommunestyret. 

 

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 3 326 037,71, hvorav kr. 2 285 156,35 er 

premieavvik og andre føringer vedrørende pensjon. Sistnevnte foreslås overført bundet 

driftsfond for premieavvik pensjon. Resterende mindreforbruk på kr. 1 040 881,36 foreslås 

overført disposisjonsfond. 

 

Kontrollutvalget behandler trolig saken i møte uke 33 slik at deres vedtak vil være klart til 

kommunestyrets behandling 01.09.2011. 

 

Regnskap og årsberetning for Båtsfjord havn vil bli behandlet senere da det ikke foreligger. 
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TIDSPLAN FOR BUDSJETTARBEIDET HØSTEN 2011 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 11/550   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/11 Formannskapet 11.08.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Tidsplan for budsjettarbeidet høsten 2011 er som følger: 

 

Nr. Milepel er nådd når Tidsfrist Ansvarlig 

saksbehandler 

    

1 Formannskapet har godkjent denne planen 

for budsjettarbeidet 

I møte 11.08. Rådmann 

2 Budsjettskriv med retningslinjer og 

foreløpige rammer er sendt virksomhetene 

01.09. Rådmann og 

økonomisjef 

3 Virksomhetslederne har lagt forslag til 

investeringstiltak i økonomiplanperioden 

inn i Arena 

30.09. Virksomhetslederne 

NB! Forslaget til statsbudsjett legges fram 06.10.  

4 Virksomhetslederne har lagt forslag til 

driftstiltak i økonomiplanperioden inn i 

Arena 

Innen 21.10. Virksomhetslederne 

5 Administrasjonens forslag til årsbudsjett 

og økonomiplan er presentert i fellesmøte 

mellom administrative ledergruppe, 

politikere i kommunestyre og hovedutvalg, 

samt hovedtillitsvalgte  

 

I møte 03.11. kl. 

18.00 

Rådmann 

6 Alle hovedutvalg (inkludert formannskapet 

når det gjelder ansvarsområde 1.0, 1.1 og 

1.9) har behandlet sitt område av budsjettet 

Innen 18.11. Rådmann og 

respektive 

møtesekretærer 

7 Formannskapet har avgitt sin innstilling I møte 28.11. Rådmann 

8 Kommunestyret har gjort sitt vedtak I møte 15.12. Rådmann 

 

Det er en forutsetning at et best mulig trepartsamarbeid; mellom administrasjon, politikere og 

tillitsvalgte, skal gjennomsyre budsjettprosessen. 

 

 

 

Innstilling: 

Tidsplan for budsjettarbeidet høsten 2011 er som følger: 

 

Nr. Milepel er nådd når Tidsfrist Ansvarlig 

saksbehandler 
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1 Formannskapet har godkjent denne planen 

for budsjettarbeidet 

I møte 11.08. Rådmann 

2 Budsjettskriv med retningslinjer og 

foreløpige rammer er sendt virksomhetene 

01.09. Rådmann og 

økonomisjef 

3 Virksomhetslederne har lagt forslag til 

investeringstiltak i økonomiplanperioden 

inn i Arena 

30.09. Virksomhetslederne 

NB! Forslaget til statsbudsjett legges fram 06.10.  

4 Virksomhetslederne har lagt forslag til 

driftstiltak i økonomiplanperioden inn i 

Arena 

Innen 21.10. Virksomhetslederne 

5 Administrasjonens forslag til årsbudsjett 

og økonomiplan er presentert i fellesmøte 

mellom administrative ledergruppe, 

politikere i kommunestyre og hovedutvalg, 

samt hovedtillitsvalgte  

 

I møte 03.11. kl. 

18.00 

Rådmann 

6 Alle hovedutvalg (inkludert formannskapet 

når det gjelder ansvarsområde 1.0, 1.1 og 

1.9) har behandlet sitt område av budsjettet 

Innen 18.11. Rådmann og 

respektive 

møtesekretærer 

7 Formannskapet har avgitt sin innstilling I møte 28.11. Rådmann 

8 Kommunestyret har gjort sitt vedtak I møte 15.12. Rådmann 

 

Det er en forutsetning at et best mulig trepartsamarbeid; mellom administrasjon, politikere og 

tillitsvalgte, skal gjennomsyre budsjettprosessen. 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Rådmannen foreslår at tidsplan for budsjettarbeidet høsten 2011 er slik som det følger av 

innstillingen ovenfor.  

Opplegget er om lag det samme som de siste årene. Det er som i 2010 lagt opp til et mer 

avgrenset opplegg for administrasjonens presentasjon av sitt samlede budsjettforslag overfor 

politikerne. Det tas denne gangen sikte på at dette gjøres på et kveldsmøte med en tidsramme 

på inntil 3 timer, se milepel nr. 9. 

I høst er det kommunevalg, og det er de nyvalgte politikerne som skal behandle budsjettet. 

Planen ovenfor forutsetter da at medlemmene til hovedutvalgene blir valgt på det 

konstituerende kommunestyremøtet 27.10. 
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ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 044  

Arkivsaksnr.: 11/551   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/11 Formannskapet 11.08.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommunes delegasjonsreglement endres som følger: 

 

6.1 Administrasjonsstyre 

Følgende strykes: 

 

Ansette stabs- og virksomhetsledere. 

Omgjøre, opprette og nedlegge stillinger. 

Avgjøre om ledige stillinger skal lyses ut. 

 

8.7 

Endres til: 

 

Rådmannen delegeres myndighet i ansettelsessaker i henhold til Båtsfjord kommunes 

tilsettingsreglement. 

 

5 Formannskapet 

Følgende strykes: 

 

De fullmakter til å foreta budsjettendringer som er gitt hovedutvalgene under pkt. 6 tillegges 

formannskapet for poster på øvrige kapitler som faller utenfor hovedutvalgenes 

myndighetsområder. 

 

6.0 Myndighetsområde for hovedutvalgene 

Følgende strykes: 

 

Med hjemmel i KL § 10 og budsjettforskriftene gir kommunestyret hovedutvalgene fullmakt 

til å: 

Disponere vedtatt budsjett innenfor nettoramme, med unntak av lønnsmidler til stillinger som 

står vakant i mer enn et halvt år. Disse midlene disponeres av formannskapet. Alle 

ekstrainntekter/ mindreutgifter disponeres av hovedutvalget. 

Formannskapet og rådmannen skal ha særutskrift av alle budsjettreguleringsvedtak. 

 

6.6 Kultur og oppvekst og samordna hjelpetjeneste 

Følende strykes: 

 

Gjelder også fastsettelse av følgende innenfor de økonomiske rammer fastsatt av 

kommunestyret: 

Fordeler ressurser mellom de enkelte skoler, barnehager, samordna hjelpetjeneste og kultur, 

og vurderer delingstall for klasser og andre relevante forhold for skoler og barnehager. 
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6.8 Teknisk 

Følende strykes: 

 

HT får myndighet til å anta anbud innenfor sitt område for utbyggingsoppgaver som er vedtatt 

igangsatt.  Det er et vilkår at anbudene holdes innenfor den bevilgede ramme for prosjektet. 

Styret kan delegere til rådmannen å anta anbud for mindre utbyggingsprosjekter.  

 

8.12 

Her tilføyes: 

 

Rådmannen budsjettregulerer innenfor driftsbudsjettets rammer, dvs. innenfor de enkelte og 

mellom forskjellige budsjettansvar. 

 

Nytt pkt. 8.17 

Der skal det stå: 

 

Rådmannen får myndighet til å anta anbud for tiltak som er vedtatt igangsatt.  Det er et vilkår 

at anbudene holdes innenfor den bevilgede ramme for prosjektet.  

 

Gammelt pkt. 8.17 blir nytt pkt. 8.18. 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommunes delegasjonsreglement endres som følger: 

 

6.1 Administrasjonsstyre 

Følgende strykes: 

 

Ansette stabs- og virksomhetsledere. 

Omgjøre, opprette og nedlegge stillinger. 

Avgjøre om ledige stillinger skal lyses ut. 

 

8.7 

Endres til: 

 

Rådmannen delegeres myndighet i ansettelsessaker i henhold til Båtsfjord kommunes 

tilsettingsreglement. 

 

5 Formannskapet 

Følgende strykes: 

 

De fullmakter til å foreta budsjettendringer som er gitt hovedutvalgene under pkt. 6 tillegges 

formannskapet for poster på øvrige kapitler som faller utenfor hovedutvalgenes 

myndighetsområder. 

 

6.0 Myndighetsområde for hovedutvalgene 

Følgende strykes: 
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Med hjemmel i KL § 10 og budsjettforskriftene gir kommunestyret hovedutvalgene fullmakt 

til å: 

Disponere vedtatt budsjett innenfor nettoramme, med unntak av lønnsmidler til stillinger som 

står vakant i mer enn et halvt år. Disse midlene disponeres av formannskapet. Alle 

ekstrainntekter/ mindreutgifter disponeres av hovedutvalget. 

Formannskapet og rådmannen skal ha særutskrift av alle budsjettreguleringsvedtak. 

 

6.6 Kultur og oppvekst og samordna hjelpetjeneste 

Følende strykes: 

 

Gjelder også fastsettelse av følgende innenfor de økonomiske rammer fastsatt av 

kommunestyret: 

Fordeler ressurser mellom de enkelte skoler, barnehager, samordna hjelpetjeneste og kultur, 

og vurderer delingstall for klasser og andre relevante forhold for skoler og barnehager. 

 

6.8 Teknisk 

Følende strykes: 

 

HT får myndighet til å anta anbud innenfor sitt område for utbyggingsoppgaver som er vedtatt 

igangsatt.  Det er et vilkår at anbudene holdes innenfor den bevilgede ramme for prosjektet. 

Styret kan delegere til rådmannen å anta anbud for mindre utbyggingsprosjekter.  

 

8.12 

Her tilføyes: 

 

Rådmannen budsjettregulerer innenfor driftsbudsjettets rammer, dvs. innenfor de enkelte og 

mellom forskjellige budsjettansvar. 

 

Nytt pkt. 8.17 

Der skal det stå: 

 

Rådmannen får myndighet til å anta anbud for tiltak som er vedtatt igangsatt.  Det er et vilkår 

at anbudene holdes innenfor den bevilgede ramme for prosjektet.  

 

Gammelt pkt. 8.17 blir nytt pkt. 8.18. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til nylig inngått lederavtale mellom Båtsfjord kommune og rådmann i forbindelse 

med tilsetting av rådmann. Følgende punkter i lederavtalen er gjort med forbehold om 

kommunestyrets godkjenning: 

 

3.Krav og forventninger til rådmannen fra Båtsfjord kommune 

Ansvar 

For den samlede administrasjon og tjenesteyting i Båtsfjord kommune er rådmannen: 

o Øverste administrative og faglige leder (formelt ansvar) 

o Leder og overordnet for alle ansatte (personalansvar). Dette betyr bl.a. at: 
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- For alle øvrige stillinger gis rådmannen tilsettingsmyndighet, samt 

myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger innenfor 

vedtatte budsjettramme. 

o Ansvarlig for en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø og et lavest 

mulig sykefravær (organisasjonsansvar) 

o Ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgaver kommunen har, slik de framgår av 

kommunens vedtatte planer og andre styringsdokumenter (resultatansvar) 

o Ansvar for en effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser i 

henhold til budsjett og økonomireglementer (økonomiansvar). Dette betyr bl.a. 

at: 

- Rådmannen delegeres å budsjettregulere innenfor driftsbudsjettets 

rammer, dvs. innenfor de enkelte og mellom forskjellige budsjettansvar. 

o Ansvarlig for en bruker-og serviceorientert utvikling av kommunens tjenester 

(serviceansvar) 

o Samarbeide med politisk nivå om Båtsfjord kommunes eierstyring i henhold til 

prinsipper i vedtatt eiermelding. Dette betyr bl.a. at: 

- Rådmannen er sekretær og medlem av Båtsfjord kommunes 

eiersekretariat 

 

Det som skal godkjennes er understreket. Det dreier seg om følgende forhold som rådmannen 

ønsker konkretisert med henblikk på hva som er delegert til rådmannen, innenfor følgende tre 

ansvarsområder: 

 

1.Personalansvar: 

 

o Personansvaret innebærer at rådmannen tilsetter i alle stillinger, også 

virksomhetsledere og stabsledere. I henhold til Båtsfjord kommunes 

tilsettingsreglement er det administrasjonsstyret som tilsetter virksomhetsledere og 

stabsledere ( kontorsjef og økonomisjef) i dag.  

o Personalansvaret innebærer at rådmannen gis myndighet til å topprette, nedlegge og 

omgjøre stillinger innenfor vedtatt budsjett. I henhold til Båtsfjord kommunes 

tilsettingsreglement er det administrasjonsstyret som har denne myndigheten i dag.  

 

Disse to endringene krever at tilsettingsreglementet endres. Det lages egen sak på dette hvor 

administrasjonsstyret innstiller overfor kommunestyret. Saken sendes også på høring hos 

fagforeningene og tas opp på hovedtillitsvalgt-møte før kommunestyret gjør endelig vedtak. 

Dersom tilsttingsreglementet endres på disse punktene vil det også medføre endringer i 

delegasjonsreglementet. Disse forslagene til endringer er som følger: 

 

6.1 Administrasjonsstyre 

Følgende strykes: 

 

Ansette stabs- og virksomhetsledere. 

Omgjøre, opprette og nedlegge stillinger. 

Avgjøre om ledige stillinger skal lyses ut. 

 

8.7 

Endres til: 
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Rådmannen delegeres myndighet i ansettelsessaker i henhold til Båtsfjord kommunes 

tilsettingsreglement. 

 

2.Økonomiansvar: 

 

o Økonomiansvaret innebærer at rådmannen budsjettregulerer innenfor driftsbudsjettets 

rammer, dvs. innenfor de enkelte og mellom forskjellige budsjettansvar. 

 

Dette krever følgende endringer i delegasjonsreglementet: 

 

5 Formannskapet 

Følgende strykes: 

 

De fullmakter til å foreta budsjettendringer som er gitt hovedutvalgene under pkt. 6 

tillegges formannskapet for poster på øvrige kapitler som faller utenfor 

hovedutvalgenes myndighetsområder. 

6.0 Myndighetsområde for hovedutvalgene 

Følgende strykes: 

 

Med hjemmel i KL § 10 og budsjettforskriftene gir kommunestyret hovedutvalgene 

fullmakt til å: 

Disponere vedtatt budsjett innenfor nettoramme, med unntak av lønnsmidler til 

stillinger som står vakant i mer enn et halvt år. Disse midlene disponeres av 

formannskapet. Alle ekstrainntekter/mindreutgifter disponeres av hovedutvalget. 

Formannskapet og rådmannen skal ha særutskrift av alle budsjettreguleringsvedtak. 

 

6.6 Kultur og oppvekst og samordna hjelpetjeneste 

Følende strykes: 

 

Gjelder også fastsettelse av følgende innenfor de økonomiske rammer fastsatt av 

kommunestyret: 

Fordeler ressurser mellom de enkelte skoler, barnehager, samordna hjelpetjeneste og 

kultur, og vurderer delingstall for klasser og andre relevante forhold for skoler og 

barnehager. 

 

 6.8 Teknisk 

Følende strykes: 

 

HT får myndighet til å anta anbud innenfor sitt område for utbyggingsoppgaver som er 

vedtatt igangsatt.  Det er et vilkår at anbudene holdes innenfor den bevilgede ramme 

for prosjektet. Styret kan delegere til rådmannen å anta anbud for mindre 

utbyggingsprosjekter.  

 

8.12 

Her tilføyes: 

 

Rådmannen budsjettregulerer innenfor driftsbudsjettets rammer, dvs. innenfor de 

enkelte og mellom forskjellige budsjettansvar. 
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Nytt pkt. 8.17 

Der står: 

 

Rådmannen får myndighet til å anta anbud for utbyggingsoppgaver som er vedtatt 

igangsatt.  Det er et vilkår at anbudene holdes innenfor den bevilgede ramme for 

prosjektet.  

 

Gammelt pkt. 8.17 blir nytt pkt. 8.18. 

 

 

3.Eierstyringsansvar: 

 

Nødvendige endringer i delegasjonsreglementet for å være i tråd med lederavtalens 

formuleringer ble gjort av kommunestyret 16.06.2011. Dette framgår av 

delegasjonsreglementets pkt. 6.11. 

 

Jeg viser til vedlagte delegasjonsreglement etter endringer 16.06.2011. 


