
Båtsfjord kommune 
 

 

Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: 78985301 

9991 BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks: 78985310 

 

HOVEDUTSKRIFT 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhusets nye møterom   

Møtedato: 28.11.2011 Fra: 09:00 Til: 09:25 

 

 

Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen 

 

 

Fra administrasjonen 

(evt. andre): 

Rådmann Øyvind Hauken og Tove Godtvassli (sekretær) 

Innkalling: Morten Andersen stilte spørsmål om hvorfor det ikke var innkalt 

til administrasjonsmøte. Dette på bakgrunn av søknad som ble 

mottatt i forrige uke, og der Høyre mener at de burde møtes for å 

få diskutert saken nøye og ikke bare telefonmøte. Ordfører 

svarer at denne saken hastet og derfor ble dette tatt over 

telefonen. Ordfører tar dette til orientering.  

Saksliste: Forespørsel fra rådmann om at det etter formannskapsmøte kan 

settes av tid til noen spørsmål fra rådmann. Ordfører skal tenke 

på dette under møtet. Saksliste godkjent  

Referater: 

 

 

 

Delegerte vedtak: 

Behandlede saker: 

Skjema over kommunens skatteinngang ble lagt frem på forrige 

møte, men medlemmene ønsket en orientering fra 

skatteoppkrever. Skatteoppkrever sier skatteinngangen har gått 

ned, men at den er innenfor budsjettet. 

Ingen 

82/11 – 84/11 

 

 

 

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

bestemt på møtet. 

 

Båtsfjord, den 28.11.2011 

 

 

 

Underskrifter: 

 

   

   

 

 



  

møteleder  sekretær Side 2  

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

82/11 11/794  

 SØKNAD FRA BÅTSFJORD HISTORIE OG MUSEUMSLAG OM 

ØKONOMISK STØTTE FOR 2012 

 

83/11 11/773  

 PRISER OG AVGIFTER 2012 I BÅTSFJORD KOMMUNE  

 

84/11 11/550  

 ØKONOMIPLAN FOR 2012- 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 

BEHANDLING I AMU 

 



  

møteleder  sekretær Side 3  

 

 

 

Sak nr.: 82/11  

Emnekode: 223 C56  

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

SØKNAD FRA BÅTSFJORD HISTORIE OG MUSEUMSLAG  

OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2012 

 

Innstilling: 

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

 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Innstilling enstemmig vedtatt 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

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

 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

Sak nr.: 83/11  

Emnekode: 221   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

PRISER OG AVGIFTER 2012 I BÅTSFJORD KOMMUNE  

 

 

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: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

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

 



  

møteleder  sekretær Side 4  

 

 

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. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  

Sak nr.: 84/11  

Emnekode: 150   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

ØKONOMIPLAN FOR 2012- 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012  

BEHANDLING I AMU 

 

Innstilling: 

 

Rådmannens budsjettforslag tas til orientering. 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Rådmannen delte ut følgende skriv: 

- Oversikt over lovbestemte oppgaver 

- Fagforbundets kommentarer til rådmannens budsjettforslag 2012 

- Norsk sykepleierforbunds kommentar til rådmannens budsjettforslag 2012 

 

Forslag fra BAP v/Geir Knutsen: 

Båtsfjord arbeiderparti foreslår at rådmannens forslag for budsjett 2012 og økonomiplan 

2012-2015 legges ut på høring. 

 

Høyre v/Gunn Marit Nilsen ønsker at det i tillegg kommer ut en politisk kommentar som sier 

noe om at det jobbes med budsjettet og at det vil komme endringer. 

 

Formannskapet ønsker ikke innføring av eiendomsskatt. 

 

Avstemming: 

Forslag fra Arbeiderpartiet enstemmig vedtatt. 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

 

Rådmannens forslag for budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 legges ut på høring. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  


