
 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAPET  

Møtested: Rådhusets nye møterom  

Møtedato: 17.11.2011 Tid: 1200 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

59/11 11/428   

 SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET  

 

60/11 11/446   

 SØKNAD OM TILSKUDD TIL STORBILOPPLÆRING  

 

61/11 11/469   

 SØKNAD OM TILSKUDD TIL INNKJØP AV FESTIVALTELT  

 

62/11 11/577   

 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD  

 

63/11 11/624   

 SØKNAD OM TILSKUDD TIL INVESTERINGER FOR FØRING AV 

LEVENDE FISK OG FOR HANDTERING AV BIOPRODUKTER 

OMBORD I BÅT 

 

64/11 11/627   

 SØKNAD OM MIDLER FRA DET KOMMUNALE NÆRINGSFOND  

 

65/11 11/634   

 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET  

 

66/11 11/694   

 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BEDRIFTSUTVIKLING  

 

67/11 11/695   

 SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED ØKT 

PRODUKSJONSKAPASITET  

 

68/11 11/696   

 SØKNAD OM MIDLER TIL KJØP AV FRESEMASKIN  

 



69/11 11/701   

 SØKNAD FRA ELISABETH'S PARFYMERI  

 

70/11 11/702   

 SØKNAD FRA BÅTSFJORD BILSENTER  

 

71/11 11/703   

 SØKNAD FRA VELFERDSTUA  

 

72/11 11/704   

 SØKNAD FRA  BÅTSFJORD RØR AS  

 

73/11 11/705   

 SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET FRA VELFERDSSTUA  

 

74/11 11/706   

 SØKNAD FRA HAVLY BÅTSFJORD LÅN FRA BUTIKKFONDET 

 

75/11 11/781   

 SØKNAD OM LÅN FRA FISKERIFONDET  

 

76/11 10/642   

 BÅTSFJORD HELSESENTER - NYTT RESERVEKRAFTAGGREGAT  

 

77/11 11/122   

 PLAN FOR AVSLUTTING AV MASSEUTTAK STORHOLMEN NORD  

 

78/11 11/709   

 FINANSIERING AV NY OMFORMERSTASJON PÅ STORHOLMEN  

 

79/11 11/765   

 SØKNAD OM SPONSING AV FILM  

 

80/11 11/766   

 ABONNEMENT PÅ KOMMUNAL RAPPORT  

 

81/11 11/550   

 ØKONOMIPLAN FOR 2012- 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 

FØRSTE GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

 

 

 

 

Båtsfjord den 07.11.2011 

Båtsfjord kommune 

 

 

Geir Knutsen 

ordfører 



  Sak  59/11 

 

Side 3  

SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/428   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

59/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Straumskjær AS v/ John Roger Eriksen gis 30 % av inntil kr. 200.000,- i tilskudd til 

ombygging av fiskebåten ”Rubin” for levendeføring av fisk. Søknaden innvilges ikke fullt ut 

etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. 

 

 

 

Innstilling: 

Straumskjær AS v/ John Roger Eriksen gis 30 % av inntil kr. 200.000,- i tilskudd til 

ombygging av fiskebåten ”Rubin” for levendeføring av fisk. Søknaden innvilges ikke fullt ut 

etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad om tilskudd til investeringer for å kunne føre levende fangst på 

”Rubin”.  

 

Søknaden er i samsvar med næringsfondets vedtekter § 2: 

 

- Følgende ekstraordinære tiltak om bord i fiskefartøy:  

*Investeringer til føring av levende fisk  

*Investeringer til å ta vare på biprodukter 

 

Søknaden er på 50 % av totalinvesteringen på kr. 251.000,-. Vedtektenes investeringsramme i 

§ 5 er på kr. 200.000,-. Dette maksimum av hva tiltaket kan få i støtte fra næringsfondet. Pga. 

begrensede midler i forhold til antall søknader foreslår jeg at det innvilges 30 %. 

 

 

 



  Sak  60/11 

 

Side 4  

SØKNAD OM TILSKUDD TIL STORBILOPPLÆRING 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/446   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Jan Nylund & Sønner AS innvilges 50 % av inntil kr. 100.000,- i tilskudd fra næringsfondet 

for å sertifisere en ansatt til å kjøre storbil klasse CE. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter 

næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. 

 

 

 

Innstilling: 

Jan Nylund & Sønner AS innvilges 50 % av inntil kr. 100.000,- i tilskudd fra næringsfondet 

for å sertifisere en ansatt til å kjøre storbil klasse CE. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter 

næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Jan Nylund & Sønner AS. De søker om støtte fra 

næringsfondet i forbindelse med utgifter knyttet til at en ansatt tar sertifikat for å kunne kjøre 

storbil klasse CE. 

Ut fra vedtektene kan søknaden innvilges med maksimum 75 % av inntil kr. 100.000,-, jfr. § 4 

og 5 i næringsfondets vedtekter. Dette fordi den som skal ta sertifikat så vidt jeg har brakt i 

erfaring er 25 år eller yngre. 

Ut fra samlet tilgjengelige midler i fondet settes imidlertid tilskuddet til 50 %. 

 

 

 



  Sak  61/11 

 

Side 5  

SØKNAD OM TILSKUDD TIL INNKJØP AV FESTIVALTELT 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/469   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

61/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik 

eksisterende næringsliv, jfr. næringsfondets vedtekter § 4, 7. ledd. 

 

 

Innstilling: 

Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik 

eksisterende næringsliv, jfr. næringsfondets vedtekter § 4, 7. ledd. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Finnmark mat & kulturopplevelser. De søker om støtte til 

innkjøp av festivaltelt som skal brukes under Båtsfjord i fest og ellers kan leies ut til ulike 

festivaler rundt i Finnmark. 

 

Tiltaket kan etter mitt syn komme inn under næringsfondets vedtekter i § 2 når det gjelder 

investeringer i bedrifter i forbindelse med nyskaping. Støttegrunnlaget for investeringer i 

forbindelse med nyskaping er inntil kr. 200.000,-, og siden bedriften har en kvinnelig eier kan 

det ytes inntil 75 % av dette i støtte. 

 

Formannskapet må ta stilling til om tiltaket kan være i strid med vedtektenes § 4 om 

konkurransevridning. Det finns andre bedrifter i Båtsfjord som driver innen matservering og 

skjenking. Det kan også diskuteres i hvilken grad utleie av telt øker sysselsetting.  Etter en 

samlet vurdering innstiller jeg på å avslå søknaden begrunnet med at tiltaket kan være 

konkurransevridende og er lik eksisterende næringsliv. 

 

 

 



  Sak  62/11 

 

Side 6  

SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/577   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik 

eksisterende næringsliv, jfr. næringsfondets vedtekter § 4, 7. ledd. 

 

 

Innstilling: 

Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik 

eksisterende næringsliv, jfr. næringsfondets vedtekter § 4, 7. ledd. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Pauline Overnatting og Catering. De søker om støtte til i 

pensjonat i Skolegata 6. 

 

Formannskapet må ta stilling til om tiltaket kan være i strid med vedtektenes § 4 om 

konkurransevridning. Det finns andre bedrifter i Båtsfjord som driver innen catering og 

overnatting. Etter en samlet vurdering innstiller jeg på å avslå søknaden begrunnet med at 

tiltaket kan være konkurransevridende og er lik eksisterende næringsliv. 

 

 

 



  Sak  63/11 

 

Side 7  

SØKNAD OM TILSKUDD TIL INVESTERINGER FOR FØRING AV LEVENDE 

FISK 

OG FOR HANDTERING AV BIOPRODUKTER OMBORD I BÅT 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/624   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Raymond Bjørkås gis 30 % av inntil kr. 180.000,- i tilskudd til ombygging av ny speedsjark 

F40MD for levendeføring av fisk og å ta vare på biprodukter. Søknaden innvilges ikke fullt ut 

etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet.  

 

 

 

Innstilling: 

Raymond Bjørkås gis 30 % av inntil kr. 180.000,- i tilskudd til ombygging av ny speedsjark 

F40MD for levendeføring av fisk og å ta vare på biprodukter. Søknaden innvilges ikke fullt ut 

etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet.  

 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Raymond Bjørkås om tilskudd til investeringer for å kunne 

føre levende fangst på ny båt F40BD.  

 

Søknaden er i samsvar med næringsfondets vedtekter § 2: 

 

- Følgende ekstraordinære tiltak om bord i fiskefartøy:  

*Investeringer til føring av levende fisk  

*Investeringer til å ta vare på biprodukter 

 

Søknaden er på 50 % av totalinvesteringen på kr. 180.000,-. Vedtektenes investeringsramme i 

§ 5 er på kr. 200.000,-. Dette er maksimum av hva tiltaket kan få i støtte fra næringsfondet. 

Pga. begrensede midler i forhold til antall søknader foreslår jeg at det innvilges 30 %. 

 

Jeg ber formannskapet i denne saken være oppmerksom at Raymond Bjørkås ved forrige 

tildeling fra næringsfondet fikk et tilskudd til samme formål, men til en annen båt. Jeg antar at 

det er denne båten han nå selger for å kjøpe ny. Jeg finner imidlertid ingen ting i 

næringsfondets vedtekter som tilsier at søknaden skal avslås fordi han nettopp har fått tilskudd 

til en annen båt. Dersom formannskapet likevel mener at søknaden kan avslås med denne 

begrunnelsen er neppe heller det i strid med vedtektene. 

 

 

 



  Sak  64/11 

 

Side 8  

SØKNAD OM MIDLER FRA DET KOMMUNALE NÆRINGSFOND 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/627   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

64/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Bli gla’ v/ Line Leistad og Janne’s Naturterapi v/ Janne Pettersen gis tilskudd fra 

næringsfondet på 50 % av inntil kr. 20.000,- til markedsføringstiltak. Søknad innvilges ikke 

fullt ut i forhold til næringsfondets rammer pga. begrensede midler i fondet. 

 

 

Innstilling: 

Bli gla’ v/ Line Leistad og Janne’s Naturterapi v/ Janne Pettersen gis tilskudd fra 

næringsfondet på 50 % av inntil kr. 20.000,- til markedsføringstiltak. Søknad innvilges ikke 

fullt ut i forhold til næringsfondets rammer pga. begrensede midler i fondet. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte felles søknad fra Bli gla’ v/ Line Leistad og Janne’s Naturterapi v/ Janne 

Pettersen. Der søker de om tilskudd fra næringsfondet på 100 % av utgifter til markedsføring 

som totalt koster kr. 20.000,-. 

 

Næringsfondets vedtekter § 2 åpner for å gi tilskudd til markedsføring. I annen søknad til 

næringsfondet har jeg ikke innstilt på å gi støtte til Båtsfjord Rør AS til skilting ved og til 

deres butikk da jeg mener dette er et noe ”tynt” markedsføringstiltak. I denne søknaden har 

Leistad/ Pettersen, i tillegg til skilting, også tatt med at de skal utarbeide flyere og plakater etc. 

 

Næringsfondets vedtekter sier ikke noe om hva som må til for at et tiltak kan regnes som 

markedsføring. Under sterkt tvil, der jeg legger avgjørende vekt på at det i dette tilfellet er to 

kvinnelige bedriftseiere, går jeg inn for at de får støtte. I henhold til næringsfondets vedtekter 

kan ikke kvinner motta mer enn 75 % av tilskuddsgrunnlaget. Pga. knapt med penger i 

næringsfondet innstiller jeg her på at de får 50 % av inntil kr. 20.000,- i tilskudd fra 

næringsfondet. 

 

 



  Sak  65/11 

 

Side 9  

SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/634   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknaden avslås da den faller utenom næringsfondets vedtekter. Søker anbefales i stedet å 

søke rådgiving hos Linken næringshage med sikte på et evt. forstudie for å utrede mulighetene 

for å etablere campingplass som planlagt. 

 

 

 

Innstilling: 

Søknaden avslås da den faller utenom næringsfondets vedtekter. Søker anbefales i stedet å 

søke rådgiving hos Linken næringshage med sikte på et evt. forstudie for å utrede mulighetene 

for å etablere campingplass som planlagt. 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til søknad fra Benn Olsborg om tilskudd fra næringsfondet til å etablere 

campingplass på egen eiendom i Vesterelv Syltefjord. 

 

Etter saksbehandlers syn faller søknaden utfor næringsfondets rammer. Søker anbefales i 

stedet å søke rådgiving hos Linken næringshage med sikte på et evt. forstudie for å utrede 

mulighetene for å etablere campingplass som planlagt. 

 

 



  Sak  66/11 

 

Side 10  

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BEDRIFTSUTVIKLING 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/694   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

66/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik 

eksisterende næringsliv, jfr. næringsfondets vedtekter § 4, 7. ledd. 

 

 

Innstilling: 

Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik 

eksisterende næringsliv, jfr. næringsfondets vedtekter § 4, 7. ledd. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Østbas AS v/ Odd Arne Harjo der han søker om støtte til 

oppussing av sine lokaler i Havnegata 12 som han vil bruke til egnebu og verksted for 

reparasjoner av fiskeutstyr. 

 

Tiltaket faller etter mitt syn ikke inn under næringsfondets vedtekter i § 2 når det gjelder 

investeringer i bedrifter i forbindelse med nyskaping. 

  

Formannskapet må også ta stilling til om tiltaket kan være i strid med vedtektenes § 4 om 

konkurransevridning. Det finns andre bedrifter i Båtsfjord som driver innen egning og 

reperasjon av fiskeredskap.  

 

Etter en samlet vurdering innstiller jeg på å avslå søknaden begrunnet med at tiltaket kan være 

konkurransevridende og er lik eksisterende næringsliv. 

 

 

 



  Sak  67/11 

 

Side 11  

SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED ØKT 

PRODUKSJONSKAPASITET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/695   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknaden avslås da det ikke er grunnlag for tilskudd i næringsfondets vedtekter. 

 

Innstilling: 

Søknaden avslås da det ikke er grunnlag for tilskudd i næringsfondets vedtekter. 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte opprinnelige søknad og reviderte søknad fra Barents seafood. I den 

opprinnelige søker de om tilskudd i forbindelse med nytt fryseanlegg, samt kjøp av 

hurtighakke for å kunne kjøre parallell produksjon. I den reviderte søknaden har de utsatt kjøp 

av nytt fryseanlegg. Det gjenstår da søknad om tilskudd fra næringsfondet til følgende to 

formål: 
1. Ombygging for å kunne øke varetransport mellom første og andre etasje. I stedet for å bygge 

nytt fryserom leier de en frysecontainer. De søker om 50 % av kr. 50.000,- til dette. 

2. Kjøp av hurtighakke for å kunne kjøre parallell produksjon. De søker om 50 % av kr. 40.000,- 

til dette. 

Begge tiltakene har sin bakgrunn i behov for økt produksjonskapasitet i forbindelse med økte 

ordrer. 

Jeg har problemer med å finne hjemmel i næringsfondet til å gi tilskudd til disse tiltakene. Økt 

produksjon er i dette tilfellet ikke som en følge av nyskaping. Det produseres om lag de 

samme typer produkter som før.  Denne mindre ombyggingen og innkjøp av alminnelig 

produksjonsutstyr anser jeg som en del av den alminnelige drift i en produksjonsbedrift. 

 

 

 



  Sak  68/11 

 

Side 12  

SØKNAD OM MIDLER TIL KJØP AV FRESEMASKIN 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/696   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

68/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

4-Inventors AS v/ Rolf Libakken innvilges tilskudd fra næringsfondet med 30 % av inntil kr. 

74.000,- til innkjøp av fresemaskin. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets 

økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. 

 

 

Innstilling: 

4-Inventors AS v/ Rolf Libakken innvilges tilskudd fra næringsfondet med 30 % av inntil kr. 

74.000,- til innkjøp av fresemaskin. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets 

økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad 4-Inventors AS v/ Rolf Libakken, med senere utdypet søknad, 

om tilskudd fra næringsfondet til innkjøp av fresemaskin. Han søker om 50 % av kr. 74.000,- 

 

Søknaden kan være i samsvar med vedtektenes § 2 om nyskaping. Det som kan tale mot 

søknaden er om den er konkurransevridende eller lik i forhold til etablerte bedrifter som driver 

med lignende arbeidsoperasjoner, jfr. vedtektenes § 4 siste ledd. Jeg kjenner ikke til at andre 

firmaer i Båtsfjord tilbyr denne tjenesten. 

 

Under tvil velger jeg derfor å innstille på at søknaden innvilges, og jeg legger da avgjørende 

vekt på at dette er en videreutvikling av bedriften med en tjeneste som ingen andre tilbyr i 

Båtsfjord. 

 

 

 



  Sak  69/11 

 

Side 13  

SØKNAD FRA ELISABETH'S PARFYMERI 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/701   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik 

eksisterende næringsliv, jfr. næringsfondets vedtekter § 4, 7. ledd. 

 

 

Innstilling: 

Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik 

eksisterende næringsliv, jfr. næringsfondets vedtekter § 4, 7. ledd. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Elisabeth’s parfymeri der de søker om støtte til 

ventilasjonsanlegg i sine lokaler. 

 

Tiltaket faller etter mitt syn ikke inn under næringsfondets vedtekter i § 2 når det gjelder 

investeringer i bedrifter i forbindelse med nyskaping. 

  

Formannskapet må også ta stilling til om tiltaket kan være i strid med vedtektenes § 4 om 

konkurransevridning. Det finns andre bedrifter i Båtsfjord som driver innen frisørvirksomhet 

og salg av kosmetikk og parfyme.  

 

Etter en samlet vurdering innstiller jeg på å avslå søknaden begrunnet med at tiltaket kan være 

konkurransevridende og er lik eksisterende næringsliv. 

 

 

 



  Sak  70/11 

 

Side 14  

SØKNAD FRA BÅTSFJORD BILSENTER 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/702   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord Bilsenter AS innvilges tilskudd fra næringsfondet på 30 % av inntil kr. 199.140,- til 

etablering av et ”totakt-senter”. 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord Bilsenter AS innvilges tilskudd fra næringsfondet på 30 % av inntil kr. 199.140,- til 

etablering av et ”totakt-senter”. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Båtsfjord Bilsenter AS. De søker om støtte til innkjøp av en 

rubbhall som skal brukes som scooterverksted m.m. 

 

Tiltaket kan etter mitt syn inn under næringsfondets vedtekter i § 2 når det gjelder 

investeringer i bedrifter i forbindelse med nyskaping. Støttegrunnlaget for investeringer i 

forbindelse med nyskaping er inntil kr. 200.000 med maksimum 50 % av dette i tilskudd. 

 

Formannskapet må ta stilling til om tiltaket kan være i strid med vedtektenes § 4 om 

konkurransevridning. Den eneste lokale konkurrenten når det gjelder snescootere er under 

avvikling. Byggmakker konkurrerer vel på gressklippere, men har ikke noe verksted hvor man 

reparerer.  

 

Etter en samlet vurdering innstiller jeg på å innvilge søknaden. Imidlertid innstiller jeg på kun 

30 % av støttegrunnlaget pga. begrensede midler i næringsfondet. 

 

 

 



  Sak  71/11 

 

Side 15  

SØKNAD FRA VELFERDSTUA 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/703   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik 

eksisterende næringsliv, jfr. næringsfondets vedtekter § 4, 7. ledd. 

 

 

Innstilling: 

Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik 

eksisterende næringsliv, jfr. næringsfondets vedtekter § 4, 7. ledd. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Velferdsstua der de søker om støtte til oppussing av sine 

lokaler, samt anskaffelse av ny kjøkkenovn med utvidede funksjoner. 

 

Tiltaket faller etter mitt syn ikke inn under næringsfondets vedtekter i § 2 når det gjelder 

investeringer i bedrifter i forbindelse med nyskaping. 

  

Formannskapet må også ta stilling til om tiltaket kan være i strid med vedtektenes § 4 om 

konkurransevridning. Det finns andre bedrifter i Båtsfjord som driver innen matservering.  

 

Etter en samlet vurdering innstiller jeg på å avslå søknaden begrunnet med at tiltaket kan være 

konkurransevridende og er lik eksisterende næringsliv. 
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Side 16  

SØKNAD FRA  BÅTSFJORD RØR AS 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/704   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknaden avslås da den ikke kommer inn under næringsfondets vedtekter § 2 om støtteformål. 

 

 

Innstilling: 

Søknaden avslås da den ikke kommer inn under næringsfondets vedtekter § 2 om støtteformål. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Båtsfjord Rør AS der de søker om støtte til oppussing av 

fasade samt skilting til sine lokaler.  

 

Skilting for å finne fram til butikken anser jeg som et for lite omfattende markedsføringstiltak 

til å berettige tilskudd. 

 

Tiltaket faller etter mitt syn derfor ikke inn under næringsfondets vedtekter i § 2, og søknaden 

avslås. 
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Side 17  

SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET FRA VELFERDSSTUA 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/705   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Velferdsstua innvilges tilskudd fra næringsfondet på 50 % av inntil kr. 16.000,- for å 

gjennomføre kurset ”Bruk av lokalmat i hjem og næringsutvikling” v/ Neil Lupton. 

 

 

Innstilling: 

Velferdsstua innvilges tilskudd fra næringsfondet på 50 % av inntil kr. 16.000,- for å 

gjennomføre kurset ”Bruk av lokalmat i hjem og næringsutvikling” v/ Neil Lupton. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til søknad fra Velferdsstua der de søker om kr. 8.000 i tilskudd fra næringsfond til å 

gjennomføre kurset ”Bruk av lokalmat i hjem og næringsutvikling” v/ Neil Lupton. Da kurset 

er åpent for også andre enn Velferdsstuas ansatte vurderer jeg tiltaket som meget positivt. Det 

kommer etter mitt syn også klart innunder næringsfondets vedtekter § 2 om 

kompetanseheving. 
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Side 18  

SØKNAD FRA HAVLY BÅTSFJORD 

LÅN FRA BUTIKKFONDET 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242 U01   

Arkivsaksnr.: 11/706   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Havly v/ Tuptim Ropjukwat innvilges kr. 30.000,- fra Båtsfjord kommunes butikkfond. Lånet 

er rentefritt og skal betales tilbake innen 24 måneder etter utbetaling har funnet sted. Ingen lån 

kommer til utbetaling før den øvrige finansiering er i orden. Det skal ikke tas pant i lånet, men 

lånetaker skal skrive under på et bindende gjeldsbrev. 

 

Innstilling: 

Havly v/ Tuptim Ropjukwat innvilges kr. 30.000,- fra Båtsfjord kommunes butikkfond. Lånet 

er rentefritt og skal betales tilbake innen 24 måneder etter utbetaling har funnet sted. Ingen lån 

kommer til utbetaling før den øvrige finansiering er i orden. Det skal ikke tas pant i lånet, men 

lånetaker skal skrive under på et bindende gjeldsbrev. 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad om lån fra Båtsfjord kommunes butikkfond fra Havly v/ Tuptim 

Ropjukwat. Vedlagt følger også vedtektene for butikkfondet. 

 

Følgende i vedtektene sier noe om hva det kan lånes til/ ikke lånes til: 

 

 
 

 
Søker ønsker å låne til følgende formål: 
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Spørsmålet er om disse investeringene må karakteriseres som direkte investeringer til drift. 

Jeg velger å oppfatte tiltak 1 og 2 som en utvidelse og fornyelse av Havly sin virksomhet, og 

at søknaden således er i samsvar med vedtektenes pkt. 2. 

 

Det er tilstrekkelige midler i butikkfondet til å innvilge dette lånet. 
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Side 20  

SØKNAD OM LÅN FRA FISKERIFONDET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 242   

Arkivsaksnr.: 11/781   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknaden avslås da den ikke er i samsvar med hva fiskerifondets vedtekter hjemler å gi lån til. 

 

Innstilling: 

Søknaden avslås da den ikke er i samsvar med hva fiskerifondets vedtekter hjemler å gi lån til. 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad om lån fra Båtsfjord kommunes fiskerifond fra SUS v/ Knut 

Haldorsen. Vedlagt følger også vedtektene for fiskerifondet. 

 

Søknaden avslås da den ikke er innenfor fiskerifondets rammer for hva det kan gis lån til.  
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Side 21  

BÅTSFJORD HELSESENTER - NYTT RESERVEKRAFTAGGREGAT 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 614   

Arkivsaksnr.: 10/642   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/10 Kommunestyret 14.10.2010 

61/11 Kommunestyret 01.09.2011 

28/11 Teknisk styre 12.10.2011 

12/11 Arbeidsmiljøutvalget 04.11.2011 

76/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Investeringstiltaket nytt reservekraftaggregat lyses ut på Doffin snarest. Vi krever tilbud i to 

alternativer, både innendørs i garasjen og i container utenfor. Vi ber også om dokumentasjon 

på at begge løsninger er innenfor lovlige verdier for støy og luftkvalitet for de ansatte som 

berøres. 

 

Innstilling: 

Investeringstiltaket nytt reservekraftaggregat lyses ut på Doffin snarest. Vi krever tilbud i to 

alternativer, både innendørs i garasjen og i container utenfor. Vi ber også om dokumentasjon 

på at begge løsninger er innenfor lovlige verdier for støy og luftkvalitet for de ansatte som 

berøres. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 14.10.2010 sak 78/10 

 

Behandling: 

 

Saken utgår 

 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 01.09.2011 sak 61/11 

 

Behandling: 

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 12.10.2011 sak 28/11 

 

Behandling: 

Einar Sørnes erklærte seg innhabil ved behandling av denne saken. 

 

Teknisk styre går inn for at aggregat på helsesenteret plasseres innendørs. 
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Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Teknisk styre går inn for at aggregat på helsesenteret plasseres innendørs.Det delegeres til 

formannskapet å ta en avgjørelse i saken, etter at arbeidsmiljøutvalget og teknisk styre har 

uttalt seg. Investeringsrammen utvides fra 2 millioner til 2,5 millioner kr. For å få med nye 

PU-bolig. Tiltaket finansieres med låneopptak, hvorav noe er ubrukte lånemidler tatt opp i 

2010 

Saken utgår 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedtak tidligere høsten 2011 i kommunestyre, teknisk styre og AMU. Det er 

enighet om at tiltaket skal gjennomføres, men usikkerhet om aggregatet skal plasseres inne i 

garasje på helsesenteret eller i egen container utenfor. Teknisk styre har gått inn for en løsning 

innendørs i garasjen. AMU har vedtatt at hensyn til støy og luftkvalitet for de ansatte må veie 

tyngst.  

Etter en samlet vurdering går rådmannen inn for at vi lyser ut på Doffin og krever tilbud i to 

alternativer, både innendørs i garasjen og i container utenfor. Vi ber også om dokumentasjon 

på at begge løsninger er innenfor lovlige verdier for støy og luftkvalitet for de ansatte som 

berøres. 
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Side 23  

PLAN FOR AVSLUTTING AV MASSEUTTAK STORHOLMEN NORD 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: K53   

Arkivsaksnr.: 11/122   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/11 Formannskapet 09.02.2011 

29/11 Kommunestyret 10.03.2011 

70/11 Kommunestyret 01.09.2011 

45/11 Formannskapet 15.09.2011 

77/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune innhenter advokatbistand for å gjennomgå hele saken, samt bistå 

Båtsfjord kommune med en avtale før vi går inn i forhandlinger med Kystverket. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.02.2011 sak 5/11 

 

Behandling: 

Forslag fra Rådmann:  

Plan for avslutting av masseuttak storholmen Nord tas foreløpig til orientering. 

Formannskapet inviterer Rambøll til neste formannskapsmøte for gjennomgang av planen og 

befaring på området. 

 

Forslag fra BAP v/Geir Knutsen: 

Saken utsettes til førstkommende kommunestyremøte. Administrasjonen lager retningslinjer 

for hvordan massen kan avhentes. 

 

Forslag fra H og SP v/Gunn Marit Nilsen:  

Massen fra Storholmen gis vederlagsfritt etter søknad til Båtsfjord kommune. 

 

Avstemming: 

Forslag fra rådmann enstemmig vedtatt. 

Forslag fra BAP: Falt med 2 mot 3 stemmer. 

Forslag fra H og SP: Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 10.03.2011 sak 29/11 

 

Behandling: 
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Fellesforslag fra BAP, H, SP og Frp: 

Foreslår at saken utsettes til plan for avslutning av masseuttaket fra kystverket som beskrevet i 

vilkår 7 i svarbrev fra Kystverket datert 19. august 2009 foreligger kommunestyret for 

godkjenning.  

Det forutsettes videre at et nytt møte med Kystverket avholdes. 

 

Båtsfjord kommune vurderer i samråd med Fylkesmannen om det bør innhentes advokathjelp. 

Dersom dette anbefales bevilges inntil kr. 100.000,- fra budsjettreserven. 

 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 01.09.2011 sak 70/11 

 

Behandling: 

Forslag fra BAP v/Geir Knutsen: 

Kommunestyret delegerer til formannskapet å forhandle med Kystverket.  

Kommunestyret skal godkjenne avtalen. 

 

Avstemming: 

Innstilling settes opp mot forslag: 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.09.2011 sak 45/11 

 

Behandling: 

Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti v/ Geir Knutsen: 

 

Båtsfjord kommune innhenter advokatbistand for å gjennomgå hele saken, samt bistå 

Båtsfjord kommune med en avtale før vi går inn i forhandlinger med Kystverket. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Båtsfjord kommune innhenter advokatbistand for å gjennomgå hele saken, samt bistå 

Båtsfjord kommune med en avtale før vi går inn i forhandlinger med Kystverket. 

 

 

Kommunestyret delegerer til formannskapet å forhandle med Kystverket.  

Kommunestyret skal godkjenne avtalen. 

 

Saken utsettes til plan for avslutning av masseuttaket fra kystverket som beskrevet i vilkår 7 i 

svarbrev fra Kystverket datert 19. august 2009 foreligger kommunestyret for godkjenning.  

Det forutsettes videre at et nytt møte med Kystverket avholdes. 
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Båtsfjord kommune vurderer i samråd med Fylkesmannen om det bør innhentes advokathjelp. 

Dersom dette anbefales bevilges inntil kr. 100.000,- fra budsjettreserven. 

Plan for avslutting av masseuttak storholmen Nord tas foreløpig til orientering. 

Formannskapet inviterer Rambøll til neste formannskapsmøte for gjennomgang av planen og 

befaring på området. 

 

Massen fra Storholmen gis vederlagsfritt etter søknad til Båtsfjord kommune. 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til tidligere vedtak om å hente inn juridisk bistand. Dette er gjort og rådmannen vil 

redegjøre nærmere i møtet. Formannskapet bør i tillegg legge opp en plan for videre 

forhandlinger med Kystverket.  
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Side 26  

FINANSIERING AV NY OMFORMERSTASJON PÅ STORHOLMEN 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: N64   

Arkivsaksnr.: 11/709   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

52/11 Formannskapet 06.10.2011 

56/11 Formannskapet 18.10.2011 

78/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Innstilling: 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.10.2011 sak 52/11 

 

Behandling: 

Saken ble trukket fra sakslisten og utsatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.10.2011 sak 56/11 

 

Behandling: 

Forslag fra BAP v/Geir Knutsen: 

Ønsker at saken utsettes til vi får alt av skriftlig materiale på bordet.  

 

Avstemming: 

Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til alt av skriftlig materiale ligger på bordet. 

 

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. 

 

I opprinnelig tillatelse gitt til Kystverket om å starte arbeid på Storholmen Nord av 

kommunestyret 20.08.2009 står det om mastene: 
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Båtsfjord kommune stiller følgende vilkår for tillatelsen: 

- Båtsfjord kommune kan, som en midlertidig ordning, akseptere den foreslåtte 

løsningen med å la de to kommunikasjonsmastene bli stående. Forutsetningen 

er at Kystverket deltar i en dialog med Båtsfjord kommune og eierne av 

mastene om fjerning av mastene innen ett år og finansiering av dette. 

 

Senere høsten 2009 vedtar formannskapet følgende i møte 09.11.: 

 

Administrasjonen avklarer så snart som mulig med de øvrige involverte partene; 

Kystverket, Netcom og Norkring/ Telenor flytting av telemastene på Holmen. 

Festeavtale med Netcom sies opp. 

 

Teknisk sjef setter deretter i gang med dette arbeidet. Festeavtale med Netcom sies opp. 

Teknisk sjef går i dialog med Telenor om ny mast. Slik jeg fikk det gjengitt fra teknisk sjef, 

som var den som var i direkte dialog md Netcom og Telenor, så gjorde Telenor det hele veien 

klart at utgiftene til å sette opp ny mast måtte Båtsfjord kommune dekke. Utgiftene ble anslått 

til ca. 1 million kroner i en epost jeg har fått fra teknisk sjef. 

 

Utover våren 2010 behandles det også en byggesøknad på å sette opp ny mast. Etter en 

prosess, bl.a. med protester fra de nærmeste naboene, flyttes omsøkt plassering av masten 

lengre nord på Storholmen, ved fyrlykta. Telenor (Norkring) får fra teknisk styre i juni 2010 

dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i området. I deres søknad framkommer det ikke noe 

om hva som skal betale for masten. 

 

Masten blir satt opp sommeren 2010. 

 

I oktober 2011 mottatt Båtsfjord kommune en faktura fra Telenor på kr. 1.676.345,25 (kr. 

1.341.077 uten moms) med forfall 26.10.2011. 

 

Etter forrige møte i formannskapet har jeg bedt Telenor om å klargjøre hva slags avtale som 

ligger bak fakturaen. Jeg har fått oppgitt at en ikke navngitt person hos Telenor skulle ta 

kontakt med meg om dette. Så langt har ikke det skjedd (etter ca. en uke). Jeg har deretter på 

nytt bedt om å få oppgitt navn og kontaktinformasjon (i dag 7.11.). 

 

Jeg vil informere ytterligere om saken i møtet. 
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Side 28  

SØKNAD OM SPONSING AV FILM 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: B52   

Arkivsaksnr.: 11/765   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Søknaden avslås. Dette begrunnes med at det ikke finns dekning i Båtsfjord kommunes 

budsjett, samt kommunens generelt anstrengte økonomi i 2011. 

 

 

Innstilling: 

Søknaden avslås. Dette begrunnes med at det ikke finns dekning i Båtsfjord kommunes 

budsjett, samt kommunens generelt anstrengte økonomi i 2011. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad om sponsing av film med kr. 15.000,-. Ordfører har satt saken 

opp på formannskapets sakskart. 

Jeg kan ikke finne dekning noe sted for dette i vårt budsjett og viser samtidig til Båtsfjord 

kommunes generelt anstrengte økonomi i 2011. 
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ABONNEMENT PÅ KOMMUNAL RAPPORT 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 089   

Arkivsaksnr.: 11/766   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Ordfører har bedt om at denne saken tas opp i formannskapet. Vedlagt følger tilbud fra 

Kommunal rapport om abonnement for alle kommunestyrerepresentanter, evt. 

formannskapsmedlemmer. 

Vi hadde tidligere abonnement til alle kommunestyrerepresentanter. Dette ble vedtatt strøket i 

budsjettet for 2010, som et av mange tiltak for å redusere de samlede utgiftene på politisk 

område (ansvar 1000) i budsjettet.  
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Side 30  

ØKONOMIPLAN FOR 2012- 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 

FØRSTE GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 11/550   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/11 Formannskapet 11.08.2011 

13/11 Arbeidsmiljøutvalget 04.11.2011 

20/11 Kultur- og oppvekststyret 15.11.2011 

12/11 Helse- og omsorgstyre 16.11.2011 

/ Teknisk styre  

81/11 Formannskapet 17.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.08.2011 sak 42/11 

 

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 

I møte 03.11. kl. 

18.00 

Rådmann 
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mellom administrative ledergruppe, 

politikere i kommunestyre og hovedutvalg, 

samt hovedtillitsvalgte  

 

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: 

Jeg viser til rådmannens presentasjon av sitt budsjettforslag 4.11. Vedlagt følger de mest 

sentrale dokumentene fra denne presentasjonen: 

 

- Oversikt investeringer 

- Investeringstiltak som er med i rådmannens opprinnelige forslag 

- Investeringstiltak som ikke er med i rådmannens opprinnelige forslag 

- Oversikt driftstiltak 

- Drifts tiltak som er med i rådmannens opprinnelige forslag 

- Driftstiltak som ikke er med i rådmannens opprinnelige forslag 

 

I disse dokumentene er tiltak for hele kommunen med. Formannskapet skal i sin første gangs 

behandling først og fremst være opptatt av de områdene som hovedutvalgene ikke behandler, 

dvs. ansvarsnr. mellom 1000 og 1999, samt 9000-serien (finanser).  

 

Rådmannens komplette dokumentsamling til sitt budsjettforslag finnes på denne nettadressen: 

 

http://batsfjord.custompublish.com/raadmannens-budsjettforslag.113900.no.html  

 

 

 

 

http://batsfjord.custompublish.com/raadmannens-budsjettforslag.113900.no.html

