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Side 2  

SØKNAD FRA BÅTSFJORD HISTORIE OG MUSEUMSLAG 

OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2012 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 223 C56   

Arkivsaksnr.: 11/794   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

82/11 Formannskapet 28.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Pga. Båtsfjord kommunes anstrengte økonomi avslås søknaden om økonomisk støtte for 2012. 

 

 

Innstilling: 

Pga. Båtsfjord kommunes anstrengte økonomi avslås søknaden om økonomisk støtte for 2012. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte søknad fra Båtsfjord historie- og museumslag om økonomisk støtte for 

2012. 

 

Jeg viser til at de er innvilget kr. 40.000 i støtte for 2011.  

 

Beløpet det søkes om er relativt beskjedent i forhold til den ulønnede innsatsen som legges 

ned i drift av museet. Likevel mener jeg at pga. Båtsfjord kommunes etter hvert mer 

anstrengte økonomi ser vi oss ikke i stand til å innvilge støtte for 2012. 
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PRISER OG AVGIFTER 2012 I BÅTSFJORD KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 221   

Arkivsaksnr.: 11/773   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/11 Kultur- og oppvekststyret 15.11.2011 

11/11 Helse- og omsorgstyre 16.11.2011 

34/11 Teknisk styre 17.11.2011 

83/11 Formannskapet 28.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Priser og avgifter 2012 endres i samsvar med saksframlegget fra 01.01.2012 eller snarest 

mulig etter dette. 

 

Innstilling: 

Gebyr og priser som ikke regnes ut etter selvkost økes med 10% fra 01.01.12. 

 

Avløpsavgift økes med 23%, renovasjonsgebyr økes med 6%, feieavgift økes med 32%. 

 

Pris for tining av private vannledinger og staking av private kloakkledninger vil bli utført etter 

selvkostprinsippet. 

 

 

Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den 15.11.2011 sak 19/11 

 

Behandling: 

Forslag fra Ap: innstillingen vedtas med følgende endring for priser Båtsfjord skole/basseng: 

Navn på avgift Pris i dag Sist 

endret  

Ny pris 

Billett for barn, basseng 25 01.01.10 25 

Billett for pensjonister, basseng 45 01.01.10 50 

Billett for voksne, basseng 65 01.01.10 75 

Timepris for utleie av basseng til lag/foreninger 165 pr. t 01.01.10 200 

Timepriser for utleie av basseng til andre 330 pr. t 01.01.10 400 

Utleie av klasserom til for eksempel kjøreskole  110 pr. time 01.01.10 120 

Utlån av skolelokaler til bursdager og lignende 200 Våren 

2011 

220 

 

Innstilling med endringsforslag fra Ap enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Prisene endres i samsvar med saksframlegget fra 01.01.2012, med følgende endring for 

Båtsfjord skole/basseng: 

Navn på avgift Pris i dag Sist 

endret  

Ny pris 
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Billett for barn, basseng 25 01.01.10 25 

Billett for pensjonister, basseng 45 01.01.10 50 

Billett for voksne, basseng 65 01.01.10 75 

Timepris for utleie av basseng til lag/foreninger 165 pr. t 01.01.10 200 

Timepriser for utleie av basseng til andre 330 pr. t 01.01.10 400 

Utleie av klasserom til for eksempel kjøreskole  110 pr. time 01.01.10 120 

Utlån av skolelokaler til bursdager og lignende 200 Våren 

2011 

220 

 

 

 

Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 16.11.2011 sak 11/11 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Prisene endres i samsvar med saksframlegget fra 01.01.2012 eller snarest mulig etter dette. 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 17.11.2011 sak 34/11 

 

Behandling: 

Forslag fra administrasjonen: 

 

Gebyr og priser som ikke regnes ut etter selvkost økes med 10%.  

 

Avløpsavgift økes med 23%, renovasjonsgebyr økes med 6%, feieavgift økes med 32%. 

 

Pris for tining av private vannledinger og staking av private kloakkledninger vil bli utført etter 

selvkostprinsippet. 

 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Gebyr og priser som ikke regnes ut etter selvkost økes med 10% fra 01.01.12. 

 

Avløpsavgift økes med 23%, renovasjonsgebyr økes med 6%, feieavgift økes med 32%. 

 

Pris for tining av private vannledinger og staking av private kloakkledninger vil bli utført etter 

selvkostprinsippet. 

 

Saksutredning: 

Jeg har lagt opp til et prishopp på ca. 10 % i 2012 for de prisene og avgiftene vi selv 

bestemmer fritt.  

Jeg viser til vedtak i de respektive hovedutvalgene. Deres vedtak er innbakt i oppsettet 

nedenfor: 

 

Kultur- og oppvekst: 
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Virksomhet/område: Barnehager 

 

Navn på avgift Pris i dag Sist 

endret  

Ny pris 

Full plass 2330,- pr. 

mnd. 

Sentralt 

maxpris 

Kr. 2330,- 

pr. mnd. 

Matpenger Selvkost 01.02.2009 Selvkost 

Utlån av lokaler til bursdager og lignende 200 Våren 

2011 

220 

Kommentar: 

Prisen på full plass er sentralt fastsatt og vil ikke bli endret, uten at dette er bestemt sentralt. 

Matpenger er et område der inntekter og utgifter til sammen går i null.  

 

Virksomhet/ område: Båtsfjord skole/ basseng 

 

 

Navn på avgift Pris i dag Sist 

endret  

Ny pris 

Billett for barn, basseng 25 01.01.10 25 

Billett for pensjonister, basseng 45 01.01.10 50 

Billett for voksne, basseng 65 01.01.10 75 

Timepris for utleie av basseng til lag/foreninger 165 pr. t 01.01.10 200 

Timepriser for utleie av basseng til andre 330 pr. t 01.01.10 400 

Utleie av klasserom til for eksempel kjøreskole  110 pr. time 01.01.10 120 

Utlån av skolelokaler til bursdager og lignende 200 Våren 

2011 

220 

Kommentar:   
Nye priser ble satt 01.01.10. Det er da ikke urimelig å øke med ca. 10 %. 

 

 

Virksomhet/område: SFO Båtsfjord skole og Nordskogen skole 

 

Navn på avgift Pris i 

dag 

Sist 

endret  

Ny pris 

Full plass Kr 

1400,- 

01.02.05 Kr 1700,- 

2/3 plass Kr 

1100,- 

01.02.05 Kr 1400,- 

Time basert Kr 50,- Våren 

2011 

Kr 60,- 

50 % søsken moderasjon opprettholdes (gjelder ikke 

timebasert) 

   

Utlån av lokaler til bursdager og lignende 200 Våren 

2011 

220 

    

Kommentar: 

Prisene ble justert opp ved utvidet åpningstid som forsøk våren 2011, men de ble justert ned 
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igjen til tidligere nivå da forsøket ikke ble videreført. Det er således svært lenge siden SFO-

prisene er blitt justert. Jeg foreslår derfor en økning på mer enn 10 %. 

 

 

Virksomhet/ område: Kulturskolen 

 

Navn på avgift Pris i dag Sist 

endret  

Ny pris 

Skolepenger o/16 år endres til fra 20 år Kr. 1800,- pr. år 2010 2200,- pr. år 

Skolepenger u/16 år endres til u/ 20 år Kr. 1700,- pr. år 2010 1900,- pr. år 

Søskenmoderasjon 2. Barn Kr. 500,- pr. år 2010   500,- pr. år 

Søskenmoderasjon 3. Barn eller flere Kr. 850,- pr. år 2010   900,- pr. år 

Flertilbud, moderasjon 2 eller flere fag Kr. 850,- pr. år 2010   900,- pr. år 

Utleie av instrument (begrenset utvalg) Kr. 300,- pr. år 2010   300,- pr. år 

Salg av tjenester til kor/ korps for voksne Kr. 285,- pr. 

undervisningstime 

2010   350,- pr. 

undervisningstime 

Kommentar: 

Priser endret sist 01.01.10. Det er da ikke urimelig å øke med ca. 10 %. Jeg foreslår at skolepenger 

ikke øker før eleven er fylt 20 år. Denne satsen øker da mer enn 10 %. Dersom salg av tjenester til 

kor/ korps ikke avvikles bør det heves til kr. 350,- pr. time. 

 

 

 

Virksomhet/ område: Kultur 

 

Navn på avgift Pris i dag Sist endret  Ny pris 

Idrettshall 1/1 hall, pr time idrettslag endres til fra 

20 år 

175 1.2.2010 200 

Idrettshall 1/3 hall, pr time idrettslag endres til fra 

20 år 

  70 01.02.10 80 

Idrettshall, skyte/bryterom   70 01.02.10 80 

Idrettshall, kantine, pr utleiedag private 450 01.02.10 500 

Idrettshall, 1/1 hall pr t næringslivet 290 01.02.10 320 

Idrettshall pr døgn næringslivet 1.170 01.02.10 1300 

Styrketrening pr år, ordinær/ungdom  1875/1325 01.05.2008 2100/1450 

Styrketrening ½ år, ordinær/ungdom 1125/750 01.05.2008 1250/825 

Styrketrening 3 mnd, ordinær/ungdom 635/425 01.05.2008 700/470 

Styrketrening 1 mnd, ordinær/ungdom 260/170 01.05.2008 290/190 

Idrettshall, varemesse  1/1 hall pr døgn 2.900 01.02.10 3200 

Idrettshall, kantine pr døgn, varemesse 1.750 01.02.10 1925 

Skansen, festsal, fredag og lørdag, ikke 

inntektsgivende 

1.170 01.02.10 1300 

Skansen festsal, øvrige dager, ikke inntektsgivende 700 01.02.10 800 

Skansen festsal, fredag og lørdag, inntektsgivende 2.330 01.02.10 2600 

Skansen festsal, øvrige dager, inntektsgivende 1.170 01.02.10 1300 

Kino voksne, vanlig film/3D og premiere 85/110 2011 85/110 

Kino barn, vanlig film/3D og premierer 65/85 2011 65/85 

Kinosal, utleie ikke inntektsgivende  700 01.02.10 800 
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Kinosal, uleie inntektsgivende 1.170 01.02.10 1300 

Gymnastikksal, bedrifter pr time 190 01.02.10 210 

Gymnastikksal, foreninger pr time 35 01.02.10 40 

Kommentarer: 

Kinopriser beholdes da de nettopp er justert opp etter  digitak kino åpnet. 

 

 

Virksomhet/ område: Helsestasjonen 

 

Navn på avgift Pris i dag Sist endret  Ny pris 

Reisevaksiner Kr. 100,- pr. voksen 

Kr. 50,- pr. barn (under 

18 år) 

01.02.2010 Kr. 110,- pr. voksen 

Kr. 55,- pr. barn (under 18 

år) 

Hørselstest Kr. 100,- 01.02.2010 Kr. 110,- 

Influensavaksine Kr. 100,- for alle over 

20 år. 

Gratis når yndighetene 

bestemmer det. 

01.02.2010 Kr. 110,- for alle over 20 år. 

Gratis når myndighetene 

bestemmer det. 

Utleie bilstol Kr. 50,- pr. dag, kr. 100 

pr. uke, kr. 200,- utover 

en uke 

01.02.2010 Kr. 55,- pr. dag, kr. 110 pr. 

uke, kr. 220,- utover en uke 

Utleie brystpumpe Kr. 200,- utover pris for 

engangssett 

01.02.2010 Kr. 220,- utover pris for 

engangssett 

Kommentar: Ikke justert på to år. 

 

 

Helse- og omsorg: 
Nåværende satser står i parentes. Alle priser er øket med 10 %. Husleien er regulert etter 

konsumprisindeksen (1,6 %). De fleste prisene er regulert for ett år siden. Alle endringer må varsles 

med 1 mnd frist. 

 

Kostpris på alderspensjonatet: 

 Frokost kr. 33,- (30,-) 

Middag      kr. 62,- (56,-) 

Middag ½ kr. 33,- (30,-) 

Kvelds  kr. 33,- (30,-) 

Helpensjon  kr. 3966,- (3605,-) pr. mnd.  

 

Kostpris på matombringing klienter: 

Middag  kr. 62,- (56,-) 

Middag ½ kr. 33,- (30,-) 

I tillegg kr. 7,00 (6,00) for utkjøring  

 

Husleie Alderspensjonatet: 

Enkeltrom kr. 1404,- (1383,-) 

Liten Leilighet kr. 2133,- (2100,-) 

Stor Leilighet   kr. 2844,- (2800,-)  

Husk varslingsfrist til beboere, 1 mnd ved prisregulering i følge husleiekontraktene.  

 

Korttidsopphold: 
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Betales pr. døgn med fast pris kr. 129,- jfr. Pris fastsatt av Kongen. (høyeste sats)  

Korttidsopphold gitt som avlastningstilbud er gratis. 

 

Pris hjemmehjelp/praktisk bistand: 

Husstander m/nettoinntekt < 2G  Fast månedssats Kr. 70,- (63,-) 

Husstander m/nettoinntekt >2G til 3G     Pr. time: Kr. 48,- (43-) 

Husstander m/nettoinntekt >3G til 5G     Pr. time: Kr. 76,- (69,-) 

Husstander m/nettoinntekt >5G   Pr. time: Kr. 141,- (128,-) 

 

Det fastsettes følgende maks betalingssatser gjeldene per måned: 

-Netto inntekt fra 2G til 3G,  Kr.   165,- per mnd. (155,-) (ny nasjonal maxtakst minstepensj.) 

-Netto inntekt fra 3G til 5G Kr.   460,- per mnd. (418,-) 

-Netto inntekt over 5G  Kr. 1150,- per mnd. (1045,-) 

 

1 G er ca 79.206,- kroner pr.1.5.2011.  

 

Trygghetsalarmer. 

Det vedtas en årlig abonnementspris på kr. 924,- noe som er 77,- pr.mnd (840 / 70) 

Denne kreves innbetalt etterskuddsvis med en beregning på kr. 77,- pr mnd, med innbetaling x4 pr år. 

Det må påregnes et større prishopp når vi kjøper inn nye alarmer tilpasset mobiltelefoner.  

 

 

 

Prisregulering Kantinesalg til ansatte: 

 

KANTINEPRISER     PR. 01.01.2012  PR. 01.01.2011 

Middag    Kr. 72,-    65,- 

Frokost/ Kvelds   Kr. 44,-    40,- 

Brødskive med ost   Kr. 13,-    12,- 

Melk/saft/juice pr glass  Kr. 11,-    10,- 

Melk 1 liter    Kr. 18,-    16,- 

Brus 0,5 l    Kr. 22,-    20,- 

Juice 1 liter    Kr. 22,-    20,- 

Kaffe pr. kanne   Kr. 39,-    35,- 

Te pr. kanne    Kr. 22,-    20,- 

 

Rømmekolle    Kr. 12,-    11,- 

Youghurt    Kr. 11,-      10,- 

 

Frukt     Kr. 8,-       7,- 

 

 

Store pk. Kjeks   Kr. 30,-    27,- 

Små pk. Kjeks    Kr. 23,-    21,- 

”Rett i koppen”   Kr. 14,-    13,- 

Brød     Kr. 28,-    25,- 

 

 

Priser hos fastlegen 
gjeldende fra 1. juli 2011 – 30. juni 2012. (pris i 2011 i parentes) 



  Sak 83/11 

 

 Side 9 av 16   

 

 

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget        kroner 

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid (2ad)/          136 

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege legevakt(2ak)            229 

Sykebesøk på dagtid(11ad) .............................................           180 

Sykebesøk på kveld (11ak)                295 

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sykebesøk...         40 (44) 

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte  på poliklinikk(1ad).  45 

Telefonkonsultasjon uten resept eller sykemelding (1f)      0 

Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding 

rekvisisjon til røntgen/fysioterapi(1h)      45 

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver (701a)....................................... 47 

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer 

og mikroskopering av urin (701a) uten samtidig konsultasjon............................. 47 

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget               

Utskrift av journal.         85 

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen.........   110 

 

Tillegg for materiell ved konsultasjoner på legekontor og på poliklinikk: 

- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind mm (10a).............................  51 (50) 

- Spirometri, EKG, rektoskopi,(10b).............................    80 

- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep (10c)  .................................................  115 

- Større kirurgiske inngrep, (10d)        155 

- Injeksjon, fjerne suturer, enkelt sårskift (10b)      80 

- Større sårskift (10d)                 155 

- Øreskylling (10a)          51 (50) 

                   

 

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, 

vaksiner, ortoser          Etter kostnad 

 

Ekspedisjonsgebyr for henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra 

pasienten................................         55 (54) 

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt 

time eller ikke benyttes hos allmennlege / spesialist       137/244 (136/216) 

 

Kommentar: 

Priser hos fastleger følger Normaltariff for privat allmennpraksis 2011-2012. For spesielt 

interesserte; se følgende linker: 

 

http://www.legeforeningen.no/normaltariff/Fastlegetariff_2011.pdf 

 

http://www.legeforeningen.no/normaltariff/fastlege_takstplakat_2011.pdf 

 

Normaltariffen er imidlertid åpen for tolkning på visse områder, dette gjelder særlig utgifter til 

forbruksmateriell. Legeforeningen har utarbeidet en plakat til oppheng på legekontorer. Viser 

til vedlagte forslag, der takster brukt i Båtsfjord er presentert. Tallene i parentes er takst 

nummer og skal naturligvis ikke stå på en endelig plakat til oppheng. 

http://www.legeforeningen.no/normaltariff/Fastlegetariff_2011.pdf
http://www.legeforeningen.no/normaltariff/fastlege_takstplakat_2011.pdf
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 Det er tidligere utarbeidet en liste for bruk av takster for forbruksmateriell på poliklinikken 

som utføres av sykepleiere på sykestua (sårskift, fjerning av sting etc.) Disse takstene er i alt 

vesentlige videreført og innarbeidet i priser hos fastlegen.(Sykestuas poliklinikk er i denne 

sammenheng utført av sykepleiere som leges medhjelper). Det er gjort to endringer. Det er 

ikke anledning til å ta en takst for materiell hvis poliklinikken måler et blodtrykk da det ikke 

medgår materiell til dette. Enkelt sårskift er oppgradert fra takst 10b til 10 c som er i tråd med 

normaltariffen. Det benyttes i tillegg takst for enkel pasient kontakt(1ad) hvis legen ikke tilser 

pasienten under konsultasjonen, hvis lege tilkalles benyttes takst for ordinær konsultasjon 2ad. 

Det siste har i liten grad vært gjort. Disse vil ikke medføre vesentlige endringer i kommunens 

inntekter. 

 

 

Teknisk: 

 
Gebyrer for saksbehandling etter pbl og Matrikkelloven er fremlagt som egne saker. Gebyrer 

for saksbehandling etter pbl. ble behandlet og vedtatt i kommunestyret den 02.09.2010. 

Gebyrer etter Matrikkelloven blir behandlet som egen sak. Øvrige avgifter som ligger inn 

under teknisk etat blir behandlet i dette saksfremlegget. 

 

GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN: 

 

Disse ble vedtatt 2.9.2010 i kommunestyret. Se vedlegg med satsene vedtatt 2.9.2010. 

Alle satsene økes med 10 % fra 01.01.2012. 

 

 

GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVEN: 

 

Disse ble vedtatt 14.10.2010 i kommunestyret. Se vedlegg med satsene vedtatt 14.10.2010. 

Alle satsene økes med 10 % fra 01.01.2012. 

 

 

NYE OG VESENTLIG ENDREDE GEBYRER: 

 

Tining/staking av private ledninger (eksisterende gebyr) 
 

Gjeldende gebyr er på kr 600,- pr påbegynt time. Vedtatt i k-styret 1999; jfr. sak 87/99. 

 

Forslag til nytt gebyr: Etter selvkost.  

 

Ressursbruk: Spylevogn/steamkjel og 2 personer. Kan nevne at f.eks Alta kommune har et 

tilsvarende gebyr på kr 1466,- pr time eks. mva. 

 

 

Vannavstenging (nytt gebyr) 

 
Forslag til gebyr: kr 500.- (pr. oppmøte) 
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Dette gjelder oppmøte i forbindelse med avstegning – påsetting av vannforsyning i 

bolig/andre bygninger. Ressursbruk: 1 person 

 

 

Behandling av gravetillatelse (nytt gebyr) 

 
Forslag til gebyr: kr 1000,- (ikke mva) pr. behandlet søknad. 

 

Dette gjelder graving kun i kommunal vei; herunder fortau, g/s-vei eller annet trafikkareal. 

 

Gebyret skal dekke utgifter til administrasjon, saksbehandling og kontroll av gravearbeider. 

Forslag til størrelse på gebyret ligger som ca ”landsgjennomsnitt”. I tillegg har flere 

kommuner også et ”forringelsesgebyr” på eksisterende asfalterte veier og plasser. Dette 

gebyret sammen med et evt. ”straffegebyr” for sendrektig innrapportert areal foreslås eventuelt 

innført senere. 

 

Gebyret kan ikke innkreves før Båtsfjord kommune har vedtatt egne Retningslinjer for 

graving i kommunale veier. Rådmannen vil allikevel foreslå at behandlingsgebyret vedtas 

sammen med de andre gebyrene for 2012, men at dette ikke iverksettes før retningslinjene 

foreligger. 

 

 

VANNAVGIFT:  

 

Økes ikke ut fra selvkostberegning. 

 

AVLØPSAVGIFT: 

 

Økes med 23 % ut fra selvkostberegning. 

 

RENOVASJON: 

 

Økes med 6 % ut fra selvkostberegning. 

 

FEIING : 

 

Økes med 32 % ut fra selvkostberegning. 

 

FESTEAVGIFT: 

 
Nåværende satser: 

 

Pr. m2 pr. år     kr.     1,- 

 

Punktfeste på kommunal grunn: 

 

Nausttomt pr. år    kr.   500,- 

Hyttetomt pr. år   kr.   800,- 
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Andre installasjoner  pr. år  kr. 2.500,- 

 

Evt. forslag om endring fremmes av rådmannen i møtet. 

 

Salg av kommunal grunn/tomter: 
 

Boligtomt pr. m2   kr.    12,- 

Industritomt pr. m2   kr.    15,-   

Forretningsforetak pr. m2  kr.    20,- 

 

Evt. forslag om endring fremmes av rådmannen i møtet. 

 

 

Øvrige priser og avgifter i Båtsfjord kommune: 

 
Økes ikke. 
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Side 13  

ØKONOMIPLAN FOR 2012- 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 11/550   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/11 Arbeidsmiljøutvalget 04.11.2011 

20/11 Kultur- og oppvekststyret 15.11.2011 

12/11 Helse- og omsorgstyre 16.11.2011 

29/11 Teknisk styre 17.11.2011 

81/11 Formannskapet 17.11.2011 

84/11 Formannskapet 28.11.2011 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 04.11.2011 sak 13/11 

 

Behandling: 

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett 2012 og økonomiplane for 2012 -2015. 

Saken tas opp igjen i nytt AMU møte 05.desember 2011. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken tas opp igjen i nytt AMU møte 05.desember 2011.  

 

Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den 15.11.2011 sak 20/11 

 

Behandling: 

Forslag fra Ap: 

Kultur og oppvekststyret vedtar det fremlagte budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015 

med følgende tillegg: 

 Kultur og oppvekststyret ønsker å opprettholde dagens tilbud på kulturskolen med 

foreslått økning i timesats. Vi ønsker at administrasjonen utreder framtidig drift av 

Kulturskolen. 

 Kultur og oppvekststyret vil så langt som mulig unngå å berøre bibliotektjenesten. 

 Kultur og oppvekststyret vil ikke ta bort lærerstillinger. 

 Kultur og oppvekststyret vil at det ses på andre løsninger innenfor avlastningstjenester 

enn hva rådmannen har foreslått. 

 Kultur og oppvekststyret vil at skolebusstjenesten bør bestå, og det bør diskuteres om 

foreldrebetaling kan være en måte å finansiere denne på. 
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 Kultur og oppvekststyret slutter seg til vedtak fra Samarbeidsutvalgene i barnehagene 

08.11.11, om at budsjett for barnehagene tas til etterretning med følgende 

kommentarer: Styrerressurs i barnehagene bør ikke kuttes. Ved nedbemanning må 

vikarpool utredes og forberedes tidlig, slik at personalet vet hva de har å forholde seg 

til. 

 

Forslag fra Ap enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kultur og oppvekststyret vedtar det fremlagte budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015 

med følgende tillegg: 

 Kultur og oppvekststyret ønsker å opprettholde dagens tilbud på kulturskolen med 

foreslått økning i timesats. Vi ønsker at administrasjonen utreder framtidig drift av 

Kulturskolen. 

 Kultur og oppvekststyret vil så langt som mulig unngå å berøre bibliotektjenesten. 

 Kultur og oppvekststyret vil ikke ta bort lærerstillinger. 

 Kultur og oppvekststyret vil at det ses på andre løsninger innenfor avlastningstjenester 

enn hva rådmannen har foreslått. 

 Kultur og oppvekststyret vil at skolebusstjenesten bør bestå, og det bør diskuteres om 

foreldrebetaling kan være en måte å finansiere denne på. 

 Kultur og oppvekststyret slutter seg til vedtak fra Samarbeidsutvalgene i barnehagene 

08.11.11, om at budsjett for barnehagene tas til etterretning med følgende 

kommentarer: Styrerressurs i barnehagene bør ikke kuttes. Ved nedbemanning må 

vikarpool utredes og forberedes tidlig, slik at personalet vet hva de har å forholde seg 

til. 

 

Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 16.11.2011 sak 12/11 

 

Behandling: 

Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti v/ Ørjan Vevle: 

 

Helse- og omsorgstyret slutter seg i hovedsak til rådmannens forslag for våre ansvarsområder, 

med følgende endringer: 

 

 Åpningstid for kjøkken skal ikke reduseres 

 Tiltak 6010 Frisklivssentral iverksettes ikke 

 

Helse- og omsorgstyret ber administrasjonen framlegge alle større avtaler som lege-, 

fysioterapi og evt. andre lignende avtaler til møte i formannskapet 28.11.2011. 

 

Forslag fra Båtsfjord høyre v/ Tor Eirik Antonsen: 

 

Som Båtsfjord arbeiderparti sitt forslag, men frisklivssentral beholdes. 

 

Avstemming: 

 

Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti (uten forslag om ikke å iverksette frisklivssentral):  

Enstemmig vedtatt. 
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Tilleggsforslag fra Båtsfjord arbeiderparti om ikke å iverksette frisklivssentral: 

Vedtatt med 3 stemmer for og 2 stemmer mot. 

 

 

Vedtak: 

Helse- og omsorgstyret slutter seg i hovedsak til rådmannens forslag for våre ansvarsområder, 

med følgende endringer: 

 

 Åpningstid for kjøkken skal ikke reduseres 

 Tiltak 6010 Frisklivssentral iverksettes ikke 

 

Helse- og omsorgstyret ber administrasjonen framlegge alle større avtaler som lege-, 

fysioterapi og evt. andre lignende avtaler til møte i formannskapet 28.11.2011. 

 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 17.11.2011 sak 29/11 

 

Behandling: 

Forslag fra BAP: 

Teknisk styre slutter seg i all hovedsak til rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan. 

 

Forlag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Teknisk styre slutter seg i all hovedsak til rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.11.2011 sak 81/11 

 

Behandling: 

Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti v/Geir Knutsen: 

Rådmannens budsjettforslag tas til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Rådmannens budsjettforslag tas til orientering. 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til rådmannens forslag til budsjett/ økonomiplan presentert 3.11. 

Jeg viser også til hovedutvalgenes behandling og deres vedtak/ innspill. 

 

Etter avtale med ordfører sender vi ikke ut på nytt følgende dokumenter som vil være sentrale 

i formannskapets behandling: 

 

- Oversikt over investeringstiltak 

- Rapport over alle investeringstiltak 

- Oversikt over driftstiltak 

- Rapport over alle driftstiltak 
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Disse dokumentene inneholder alle tiltak som er utredet av rådmannen. De er sortert etter de 

tiltak rådmannen anbefaler og de han ikke anbefaler. Disse dokumentene er delt ut både på 

rådmannens presentasjon 3.11. og i sakspapirer til formannskapets møte 17.11. De ligger også 

ute på kommunens hjemmeside. 

 

Vedlagt denne gang følger en ny rapport som viser konsekvensjustert budsjett med 

kommentarer. Konsekvensjustert budsjett er det grunnlaget som rådmannens driftstiltak 

bygger på. Tiltakene kommer altså som et tillegg til konsekvensjustert budsjett for å få 

budsjettet i balanse. Kommentarene i konsekvensjustert budsjett er laget av 

virksomhetslederne under utarbeidelse av budsjettet. 

 

I tillegg følger vedlagt: 

 

- Budsjett Interkommunalt arkiv Finnmark 

- Budsjett Nora-senteret 

- Budsjett Finnmark kommunerevisjon IKS 

- Budsjett Kontrollutvalgan IS  

- Budsjettforslag menighetsrådet 

 

For disse er deres forslag i all hovedsak innarbeidet i konsekvensjustert budsjett, med unntak 

av menighetsrådet som er lagt inn med samme tilskudd som i 2011. Det er heller ikke laget 

tiltak på noen av disse. 

 

Vedlagt følger også uttalelser fra diverse: 

 

- Brev fra Båtsfjord sportsklubb (BSK) 

- Uttalelse fra personalet ved Båtsfjord skole 

- Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Nordskogen og Klausjorda barnehage 

 

Helse- og omsorgsstyret har vedtatt at administrasjonen framlegger alle større avtaler som 

lege-, fysioterapi og evt. andre lignende avtaler til møte i formannskapet 28.11.2011. Disse er 

unntatt offentlighet og vil før møtet bli gjort tilgjengelige i servicetorget ved oppmøte der. 

 

 

 

 


