
Båtsfjord kommune 
 

 

Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: 78985301 

9991 BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks: 78985310 

 

HOVEDUTSKRIFT 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhusets nye møterom   

Møtedato: 11.08.2011 Fra: 09:25 Til: 10:00 

 

 

Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald 

Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen 

Forfall: Anne Olavson 

 

Fra administrasjonen 

(evt.andre):                            

 

 

Rådmann Øyvind Hauken og Tove Godtvassli (sekretær) 

Innkalling: Godkjent 

Saksliste: Godkjent 

Referater: 

 

 

 

Delegerte vedtak: 

Behandlede saker: 

Utdelt på møte. Geir Knutsen sier han er bekymret for 

skatteinngangen, men rådmann sier at i ser vi på skatteinngang i 

% i forhold til budsjettert inngang er denne på 51,98 %. 

Brev fra Båtsfjord Invest AS delt ut til orientering. 

Ingen 

41/11 – 43/11 

 

Før behandling av første sak ble det også snakket om eventuell Minnesmerke plassert i 

Båtsfjord kommune etter tragedien i Oslo og på Utøya. Ingen vedtak nå, men vil saken bero en 

stund. 

 

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

bestemt på møtet. 

 

Båtsfjord, den 11.08.2011 

 

 

 

Underskrifter: 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

41/11 11/363  

 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD 

KOMMUNE  

 

42/11 11/550  

 TIDSPLAN FOR BUDSJETTARBEIDET HØSTEN 2011  

 

43/11 11/551  

 ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD 

KOMMUNE  
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Sak nr.: 41/11  

Emnekode: 212   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE  

 

 

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 

 

 

Behandling: 
 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

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 

 

 

  

Sak nr.: 42/11  

Emnekode: 150   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

TIDSPLAN FOR BUDSJETTARBEIDET HØSTEN 2011  

 

 

Innstilling: 

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 
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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. 

 

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

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 
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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. 

 

Sak nr.: 43/11  

Emnekode: 044   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE  

 

 

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: 

 

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. 
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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. 

 

Behandling: 
Forslag fra BAP v/Geir Knutsen: 

Saken utsettes. 

 

Avstemming:  

Forslag fra BAP falt 2 mot 3 stemmer. 

 

Avstemming:  

Innstilling vedtatt 3 mot 2 stemmer. 

 

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. 
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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. 

 

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: 
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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. 

 

 

  


