
 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAPET  

Møtested: Rådhusets nye møterom  

Møtedato: 06.10.2011 Tid: 09:00 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

46/11 11/687   

 KLORANLEGG SVØMMEBASSENG  

 

47/11 11/688   

 KNUSING AV MASSER STORHOLMEN NORD  

 

48/11 11/690   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER 

MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 5.2. 

 

49/11 11/691   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER 

MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 4.A.2. 

 

50/11 11/689   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER 

MED DEN NORSKE LEGEFORENING HTA KAP. 5.2. 

 

 

 

 

Båtsfjord, 30.09.2011 

Båtsfjord kommune 

 

 

Gunn Marit Nilsen 

ordfører 



  Sak  46/11 

 

Side 2  

KLORANLEGG SVØMMEBASSENG 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: D21  

Arkivsaksnr.: 11/687   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/11 Formannskapet 06.10.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Formannskapet bevilger inntil kr. 102.000,- til å skifte kloranlegg i svømmehallen. Utgiftene 

dekkes av ubundet investeringsfond 25399014 forsikringsoppgjør garasje gamle flyplass. 

Vedtaket gjøres med hjemmel i kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) og refereres i neste 

kommunestyremøte. 

 

Innstilling: 

Formannskapet bevilger inntil kr. 102.000,- til å skifte kloranlegg i svømmehallen. Utgiftene 

dekkes av ubundet investeringsfond 25399014 forsikringsoppgjør garasje gamle flyplass. 

Vedtaket gjøres med hjemmel i kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) og refereres i neste 

kommunestyremøte. 

 

 

Saksutredning: 

I svømmehallen har vi to basseng; et lite og et stort. Da bassenget sist ble totalrenovert ble det 

anlagt et kloranlegg til hvert basseng. Begge disse brukte salt som råstoff for å produsere klor. 

Begge disse anleggene har fungert dårlig, og kloranlegget til det lille bassenget ble for noen år 

siden byttet ut med et anlegg som bruker tørr klor som råstoff. Nå er kloranlegget til det store 

bassenget også ødelagt. Det må enten repareres eller byttes ut. Reparasjon er oppgitt til kr. 

83.337,50,-, mens å skifte det ut med et anlegg som bruker tørr klor som råstoff er oppgitt til å 

koste kr. 101.756.405,-. Alle beløp er oppgitt med moms. 

Erfaringene med begge anleggene som produserer klor fra salt er dårlig. I tillegg til at det er 

mye feil med dem så fører saltet til rustdannelse i lokalet. Vaktmester og teknisk sjef anbefaler 

derfor sterkt at vi anskaffer et nytt kloranlegg også til det store bassenget.  

Båtsfjord kommunes økonomi er i 2011 meget anstrengt og det er ikke tilgjengelige 

reservebevilgninger. Tiltaket er imidlertid like over grensen for investeringer (kr. 100.000,-). 

Jeg foreslår derfor at tiltaket dekkes av ubundet investeringsfond som er forsikringsoppgjør 

etter brann i garasje gamle flyplass. På dette fondet står det for tiden kr. 449.700,-.  

 

 

 



  Sak  47/11 

 

Side 3  

KNUSING AV MASSER STORHOLMEN NORD 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: K53  

Arkivsaksnr.: 11/688   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/11 Formannskapet 06.10.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Knusing av masser på Storholmen Nord kan utføres for inntil kr. 1.700.000,- som dekkes av  

Investeringsfond avslutning av likviditetsreserven. Det delegeres samtidig til rådmannen, om 

nødvendig, å bruke inntil kr. 300.000,- av andre ubundne investeringsfond til formålet. 

Vedtaket er hjemlet i kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) og refereres i neste 

kommunestyremøte. 

 

 

Innstilling: 

Knusing av masser på Storholmen Nord kan utføres for inntil kr. 1.700.000,- som dekkes av  

Investeringsfond avslutning av likviditetsreserven. Det delegeres samtidig til rådmannen, om 

nødvendig, å bruke inntil kr. 300.000,- av andre ubundne investeringsfond til formålet. 

Vedtaket er hjemlet i kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) og refereres i neste 

kommunestyremøte. 

 

 

 

Saksutredning: 

 

Som kjent har vi store mengder overskuddsmasser på Storholmen Nord etter Kystverkets 

masseuttak til bygging av molo. Samtidig har vi selv behov for knuste masser til bl.a. følgende 

formål de neste par årene: 

 

- Skifting av vann- og avløpsrør 

- Utbedring og grusing veien til Syltefjord 

- Strøsand til kommunale veier 

 

På denne bakgrunn har vi for tiden en utlysning på Doffin om knusing av masser på 

Storholmen til nevnte formål. Vi antar at det vil være gunstig prismessig å lyse dette ut mens 

det er etablert et knuseverk på området. Utlysningen er gjort med forbehold om finansiering. 

Jeg foreslår at vi bruker midlene på investeringsfond avslutning av likviditetsreserven til 

formålet. Dette utgjør i dag kr. 1.706.179,86. Jeg foreslår samtidig at det delegeres til 

rådmannen, om nødvendig, å bruke inntil kr. 300.000,- av andre ubundne investeringsfond til 

formålet. Aktuelle fond er: 

 

- Fond aksjeinvesteringer: kr. 265.425,- 

- Forsikringsoppgjør garasje gamle flyplass: kr. 449.700,- 

- Innfridd lån Varanger kraft: kr. 14.338,93 

- Egenkapitalinnskudd KLP: 503.135,- 

 



  Sak  48/11 

 

Side 4  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED 

FAGFORBUNDET 

HTA KAP. 5.2. 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 515  

Arkivsaksnr.: 11/690   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/11 Formannskapet 06.10.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

 

Innstilling: 

Protokollen godkjennes. 

 

 

 

Saksutredning: 

Protokollen er unntatt offentlighet og vil bli utdelt i møtet. Den kan leses på forhånd ved 

henvendelse servicetorget. 

 

 

 

 



  Sak  49/11 

 

Side 5  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED 

FAGFORBUNDET 

HTA KAP. 4.A.2. 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 515  

Arkivsaksnr.: 11/691   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/11 Formannskapet 06.10.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

 

 

Innstilling: 

Protokollen godkjennes. 

 

 

 

 

Saksutredning: 

 

Protokollen er unntatt offentlighet og vil bli utdelt i møtet. Den kan leses på forhånd ved 

henvendelse servicetorget. 

 

 

 



  Sak  50/11 

 

Side 6  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED DEN 

NORSKE LEGEFORENING 

HTA KAP. 5.2. 

 

Saksbehandler:  Tove Godtvassli Arkiv: 515  

Arkivsaksnr.: 11/689   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

50/11 Formannskapet 06.10.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Protokollen godkjennes. 

 

 

 

Innstilling: 

 

Protokollen godkjennes. 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Protokollen er unntatt offentlighet og vil bli utdelt i møtet. Den kan leses på forhånd ved 

henvendelse servicetorget. 

 

 

 

 

 


