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Side 2  

PROSJEKT SAMHANDLING I ØST- FINNMARK 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: G00   

Arkivsaksnr.: 11/126   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/11 Kommunestyret 24.02.11 

35/11 Formannskapet 28.04.11 

53/11 Formannskapet 18.10.11 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Rådmannen blir Båtsfjord kommunes representant i styringsgruppen for samhandling Øst-

Finnmark. Rådmannen utpeker selv evt. vararepresentant. 

 

 

Innstilling: 

Rådmannen blir Båtsfjord kommunes representant i styringsgruppen for samhandling Øst-

Finnmark. Rådmannen utpeker selv evt. vararepresentant. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.02.11 sak 11/11 

 

Behandling: 

Forslag fra BAP v/Geir Knutsen: 

Båtsfjord kommune slutter seg til det foreslåtte utredningsarbeidet om samhandling i Øst- 

Finnmark, og vil delta under forutsetning av at den planlagte prosjektfinansiering blir 

gjennomført slik det er beskrevet. 

 

Avstemming: 

Forslag fra BAP settes opp mot innstilling: 

Forslag fra BAP falt 7 mot 8 stemmer. 

 

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. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.04.11 sak 35/11 

 

Behandling: 

Forslag fra H v/Gunn Marit Nilsen om valg av representant og vararepresentant til 

styringsgruppen for prosjektet:  

Som representant velges ordfører og vararepresentant velges Tor Åge Sund. 

 

Vedtak: 

Som representant og vararepresentant til styringsgruppen for prosjektet velges ordfører og 

vararepresentant Tor Åge Sund. 
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Saksutredning: 

Jeg viser til vedtak i Båtsfjord kommunestyre om å delta i dette prosjektet.  

Formannskapet har tidligere valgt medlem av styringsgruppen og vara for denne. 

Det viser seg at de øvrige kommunene har valgt rådmenn eller andre ansatte ledere til 

styringsgruppen. Jeg foreslår derfor at Båtsfjord gjør det samme. 
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SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL BARENTSBAR AS 

 

 

Saksbehandler:  Tove Buschmann Arkiv: U60 &18  

Arkivsaksnr.: 11/553   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

54/11 Formannskapet 18.10.11 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

I medhold av alkohollovens § 1-7 gis BarentsBar AS skjenkebevilling slik: 

 

Skjenkestedet: BarentsBar AS, Skolegata 88, 9990 Båtsfjord 

Styrer: Raymond Holm Eriksen, 9990 Båtsfjord 

Stedfortreder: Espen Nystad 

Stedets eier(e): Raymond Holm Eriksen 

Type alkoholholdig drikk det søkes 

bevilling for: 

Alle typer alkoholholdig drikk 

Type skjenkebevilling det søkes om: Alminnelig bevilling. 

Skjenke / serveringstid : Øl og vin: kl. 12.00 – kl. 0300 

Br.vin; kl. 1300 – kl. 0300 

 

Skjenkebevilling gis fram til og med 30.06.2012. 

Skjenkeinnehaver oppfordres til å ha alkoholfrie kvelder, jfr. Båtsfjord kommunes ruspolitiske 

handlingsplan, pkt. 4.1.6.4. 

 

Innstilling: 

I medhold av alkohollovens § 1-7 gis BarentsBar AS skjenkebevilling slik: 

 

Skjenkestedet: BarentsBar AS, Skolegata 88, 9990 Båtsfjord 

Styrer: Raymond Holm Eriksen, 9990 Båtsfjord 

Stedfortreder: Espen Nystad 

Stedets eier(e): Raymond Holm Eriksen 

Type alkoholholdig drikk det søkes 

bevilling for: 

Alle typer alkoholholdig drikk 

Type skjenkebevilling det søkes om: Alminnelig bevilling. 

Skjenke / serveringstid : Øl og vin: kl. 12.00 – kl. 0300 

Br.vin; kl. 1300 – kl. 0300 

 

Skjenkebevilling gis fram til og med 30.06.2012. 

Skjenkeinnehaver oppfordres til å ha alkoholfrie kvelder, jfr. Båtsfjord kommunes ruspolitiske 
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handlingsplan, pkt. 4.1.6.4. 

 

 

Saksutredning: 

BarentsBar AS v/ Raymond Holm Eriksen har søkt om skjenkebevilling fra fast utsalgssted. 

Se vedlagte søknad. Søknaden gjelder salg av øl, vin og brennevin etter lovens maksimale 

utsalgstider. Søker er innvilget å skjenke på Tove’s kro v/ Tove Buschmann sin 

skjenkebevilling i inntil 3 mnd. fra 27.07.2011. Etter 27.10.11 må de derfor ha egen 

skjenkebevilling. Alle faste skjenkebevillinger i Båtsfjord kommune går ut 30.06.2012 da alle 

slike bevillinger skal revurderes etter valg av nytt kommunestyre. Det er derfor i denne 

omgang kun aktuelt å innvilge en skjenkebevilling fram til og med 30.06.2012. 

Søknaden har vært til uttalelse hos Skatt Nord, politiet og NAV. Ingen av dem har merknader 

til søknaden. Ut fra likebehandling innvilges derfor søknaden. Kommunestyret og 

formannskapet vil innen kort tid har mulighet til å revurdere omfanget av faste 

skjenkebevillinger i Båtsfjord kommune. Søker har bestått kunnskapsprøve. 
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Side 6  

KNUSING AV MASSER STORHOLMEN NORD 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: K53   

Arkivsaksnr.: 11/688   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/11 Formannskapet 06.10.11 

55/11 Formannskapet 18.10.11 

 

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. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.10.11 sak 47/11 

 

Behandling: 

Saken ble trukket fra sakslisten og utsatt. 

 

 

Vedtak: 

Saken ble trukket fra sakslisten og utsatt. 

 

 

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 
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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,- 
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FINANSIERING AV NY OMFORMERSTASJON PÅ STORHOLMEN 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: N64   

Arkivsaksnr.: 11/709   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

52/11 Formannskapet 06.10.11 

56/11 Formannskapet 18.10.11 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Det bevilges kr. 1.676.000,- til ny omformerstasjon på Holmen. Investeringen dekkes ved 

låneopptak. Vedtaket gjøres med hjemmel i Båtsfjord kommunes delegasjonsreglement pkt. 5 

, jfr. kommunelovens § 13 (hasteparagrafen). Vedtaket refereres på førstkommende 

kommunestyremøte. 

 

 

Innstilling: 

Det bevilges kr. 1.676.000,- til ny omformerstasjon på Holmen. Investeringen dekkes ved 

låneopptak. Vedtaket gjøres med hjemmel i Båtsfjord kommunes delegasjonsreglement pkt. 5, 

jfr. kommunelovens § 13 (hasteparagrafen). Vedtaket refereres på førstkommende 

kommunestyremøte. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.10.11 sak 52/11 

 

Behandling: 

Saken ble trukket fra sakslisten og utsatt. 

 

 

Vedtak: 

Saken ble trukket fra sakslisten og utsatt. 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til de diskusjonene som fant sted høsten 2009 og fram mot sommeren 2010 

vedrørende fjerning av telemastene på Holmen. Etter sterkt lokalpolitisk press og en del fram 

og tilbake med Telenor ble det satt opp en ny mast på Holmen og de to gamle mastene ble 

fjernet. 

Telenor gjorde det hele veien klart at utgiftene til å sette opp nye mast måtte Båtsfjord 

kommune dekke. Utgiftene ble anslått til ca. 1 million kroner. 

Så langt har vi ikke mottatt noen faktura på dette fra Telenor, og vi har heller ikke etterlyst 

den. Nå har vi imidlertid mottatt en faktura på kr. 1.676.345,25 (kr. 1.341.077 uten moms) 

med forfall 26.10.2011. 

 

 

 


