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SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 113   

Arkivsaksnr.: 11/393   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/11 Helse- og omsorgstyre 13.05.2011 

50/11 Kommunestyret 16.06.2011 

69/11 Kommunestyret 01.09.2011 

1/12 Helse- og omsorgstyre 11.01.2012 

1/12 Kommunestyret 26.01.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 13.05.2011 sak 7/11 

 

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 16.06.2011 sak 50/11 

 

Behandling: 

 

Tilleggsforslag fra BAP v/Geir Knutsen: 

Båtsfjord kommunestyre vil be kontrollutvalget om å bestille forvaltningsrevisjon av helse og 

omsorg, på lik linje som den som ble gjennomført for skolene i Båtsfjord i 2009 (ressursbruk 

helse og omsorg) 

 

Forslag fra Per Gunnar Hansen: 

Saken utsettes. 

 

Avstemming:  

Forslag om utsetting av saken falt 1 mot 14 stemmer. 

Tilleggsforslag fra BAP falt 6 mot 9 stemmer 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 01.09.2011 sak 69/11 
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Behandling: 

 

Utgår 

 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 11.01.2012 sak 1/12 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti v/ Ørjan Vevle: 

Arbeidet med sektorplan for helse og omsorg i Båtsfjord kommune starter opp snarest mulig. 

Det er en målsetning at planen skal være vedtatt av kommunestyret før budsjettarbeidet for 

2013 starter høsten 2012.  

 

Tidsplanen blir som følger: 

 Kommunestyret gjennomfører en signaldebatt for sektoren helse og omsorg på sitt 

møte 26.1.2012. Debatten gjennomføres på grunnlag av notat fra helse- og 

omsorgssjefen, tilleggsopplysninger i saksutredningen i januar 2012 og behandling av 

notatet i helse- og omsorgsstyret 11.1.2012. 

 Helse- og omsorgsstyret behandler et foreløpig utkast til sektorplan på sitt møte 

18.4.2012. 

 Kommunestyret behandler et ferdig førsteutkast til sektorplan på sitt møte 13.6.2012. 

Utkastet skal først være behandlet i helse- og omsorgsstyret.  

 Utkastet sendes på høring. Endelig utkast vedtas av kommunestyret i oktober 2012 

etter at revidert plan har vært behandlet i helse- og omsorgsstyret.  

 

Avstemming:  

Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti: Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Arbeidet med sektorplan for helse og omsorg i Båtsfjord kommune starter opp snarest mulig. 

Det er en målsetning at planen skal være vedtatt av kommunestyret før budsjettarbeidet for 

2013 starter høsten 2012.  

 

Tidsplanen blir som følger: 

 Kommunestyret gjennomfører en signaldebatt for sektoren helse og omsorg på sitt 

møte 26.1.2012. Debatten gjennomføres på grunnlag av notat fra helse- og 

omsorgssjefen, tilleggsopplysninger i saksutredningen i januar 2012 og behandling av 

notatet i helse- og omsorgsstyret 11.1.2012. 

 Helse- og omsorgsstyret behandler et foreløpig utkast til sektorplan på sitt møte 

18.4.2012. 

 Kommunestyret behandler et ferdig førsteutkast til sektorplan på sitt møte 13.6.2012. 

Utkastet skal først være behandlet i helse- og omsorgsstyret.  

 Utkastet sendes på høring. Endelig utkast vedtas av kommunestyret i oktober 2012 

etter at revidert plan har vært behandlet i helse- og omsorgsstyret.  

 

Utgår 
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Arbeidet med sektorplan for helse og omsorg i Båtsfjord kommune starter opp snarest mulig. 

Det er en målsetning at planen skal være vedtatt av kommunestyret før budsjettarbeidet for 

2013 starter høsten 2012. 

 

Arbeidet med sektorplan for helse og omsorg i Båtsfjord kommune starter opp snarest mulig. 

Det er en målsetning at planen skal være vedtatt av kommunestyret før budsjettarbeidet for 

2013 starter høsten 2012. 

 

 

Ny saksutredning til møte i kommunestyret 26.01.12: 

Se saksutredning nedenfor til møte i kommunestyret 01.09.2011 der ble saken utsatt. På grunn 

av kommunevalget har det ikke vært praktisk mulig å ta saken opp igjen til politisk 

behandling før nå. Siden 4 av 5 medlemmer av helse- og omsorgstyret er byttet ut etter valget 

har  helse- og omsorgstyret får seg forelagt helse- og omsorgsjefens notat med mulighet til å 

drøfte det før kommunestyret gjennomfører en signaldebatten om planen. 

 

I forhold til helse- og omsorgsjefens notat, som også ble laget til kommunestyremøtet 

01.09.11, har jeg justert tidsplanen som følger: 

 

- Kommunestyre gjennomfører en signaldebatt for sektoren helse og omsorg på sitt møte 

26.01.2012. Debatten gjennomføres på grunnlag av notat fra helse- og omsorgssjefen og 

behandling av notatet i helse- og omsorgstyret 11.01.2012. 

- Helse- og omsorgstyret behandler et foreløpig utkast til sektorplan på sitt møte 

07.03.2012.  

- Kommunestyret behandler et ferdig førsteutkast til sektorplan på sitt møte 13.06.2012. 

Utkastet skal først være behandlet i helse- og omsorgstyret 

- Utkastet sendes på høring. Endelig plan vedtas av kommunestyret i oktober 2012 etter at 

revidert plan har vært behandlet i helse- og omsorgstyret. 

 

I tillegg ønsker helse- og omsorgsjefen å presisere at første avsnitt etter hovedmål i notatet kan 

gi inntrykk av at delplaner (slik som eldreplan, psykiatriplan, osv.) må lages før sektorplan 

kan lages. Dette medfører ikke riktighet. Det er slik å forstå at sektorplanen lages først og at 

disse andre mer detaljerte og avgrensede planene bygger på sektorplanen. 

 

Gjennomføring av signaldebatten 

Ut fra tidligere erfaringer med signaldebatter foreslår jeg følgende gjennomføring av debatten: 

- Hver gruppering gis anledning til å framføre et hovedinnlegg på på ca. 10 minutter. Dette 

leveres skriftlig til sekretæren. 

- Etter dette gjennomføres debatten.  

 

Opprinnelig saksutredning til møtet i kommunestyret 01.09.2011: 

Det er svært mange år siden Båtsfjord kommune hadde en samlet sektorplan for helse og 

omsorg. Kommunestyret vedtok 16.06.11 at arbeidet med sektorplan for helse og omsorg i 

Båtsfjord kommune starter opp snarest mulig. Det er en målsetning at planen skal være vedtatt 

av kommunestyret før budsjettarbeidet for 2013 starter høsten 2012. 

Kommunestyret ble til møtet 16.06.11 gjort kjent med rådmannens framdriftsplan: 

 

- Nåværende kommunestyre gjennomfører en signaldebatt for sektoren helse og omsorg på 

sitt møte 01.09.2011. Debatten gjennomføres på grunnlag av et notat fra helse- og 
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omsorgssjefen som bør inneholde: 

o Relevant statistikk og prognoser (Kostra, Iplos, SSB) 

o Utsikter for tilgjengelige ressurser (penger, lokaler, utstyr og arbeidskraft) 

o Forslag til problemstillinger som bør debatteres med sikte på nødvendige 

prioriteringer 

o Status for lokale delplaner som hører under sektoren helse og omsorg 

- Det nye kommunestyret behandler et foreløpig utkast til sektorplan på sitt første møte i 

2012. Utkastet skal først være behandlet i helse- og omsorgstyret 

- Et revidert forslag, vedtatt av helse- og omsorgsstyret, sendes på bred lokal høring innen. 

01.04.2012. 

- Kommunestyret vedtar sektorplanen på sitt første møte høsten 2012 

 

Jeg viser til vedlagte notat fra helse- og omsorgssjefen som utgangspunkt for debatt i møtet 

1.9. 
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IT-INVESTERINGER 2012 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 12/66   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/12 Kommunestyret 26.01.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Kommunestyret delegerer til rådmannen å gjennomføre EDB-investeringer i 2012 etter 

følgende prioriterte rekkefølge, så langt midlene rekker innenfor en økonomisk ramme på kr. 

250.000,-.: 

 
1. Elektronisk postliste 

2. Risk manager  

3. System for kontrakter og avtalebehandling 

4. Oppgradering til winmed 3 på helsestasjonen  

5. Capa installer 

6. Forprosjekt ny kabling på kommunale bygg 

Rådmannens gis også fullmakt til, ved akutte behov, å benytte investeringsrammen til 

investering i maskinvare. 

 

 

Innstilling: 

Kommunestyret delegerer til rådmannen å gjennomføre EDB-investeringer i 2012 etter 

følgende prioriterte rekkefølge, så langt midlene rekker innenfor en økonomisk ramme på kr. 

250.000,-.: 

 
7. Elektronisk postliste 

8. Risk manager  

9. System for kontrakter og avtalebehandling 

10. Oppgradering til winmed 3 på helsestasjonen  

11. Capa installer 

12. Forprosjekt ny kabling på kommunale bygg 

Rådmannens gis også fullmakt til, ved akutte behov, å benytte investeringsrammen til 

investering i maskinvare. 

 

 

 

Saksutredning: 

De siste årene har det årlig vært bevilget kr. 500.000,- til EDB-investeringer i Båtsfjord 

kommune. Rådmannen hadde foreslått dette beløpet videreført hvert år i 

økonomiplanperioden 2012 – 2015, men kommunestyret vedtok 15.12.2011 å halvere beløpet 

til kr. 250.000 pr. år.  

Det blir derfor en tøff oppgave å prioritere innenfor de behov for EDB-investeringer som er til 

stede, noe som kan føre til at ønskelige og nødvendige investeringer må utsettes i tid. 
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Rådmannen finner denne reduksjonen uheldig, særlig sammenholdt med at kommunestyret 

samtidig vedtok at driften skal effektiviseres med 2 % fra 2013. Jeg ser derfor ikke bort i fra at 

jeg vil komme med søknad om tilleggsbevilgning til EDB-investeringer, muligens allerede i 

2012.  

I tillegg vil jeg legge opp til å bake EDB-investeringer inn i tilhørende investeringsprosjekter 

og vedtatte effektiviseringstiltak. Dette vil gjelde: 

 
- Evt. kartprogram i forbindelse med kommuneplanarbeid  

- Evt. kartprogram og styringssystemer i forbindelse med vann og avløp  

- Dataverktøy som fakturaflyt/ fakturascanning og anleggsmodul til vårt økonomiprogram Erv i 

forbindelse med vedtatt reduksjon av stilling i rådmannens stab 

Kommunestyret har vedtatt at alle investeringer skal behandles i kommunestyret før de 

iverksettes. I 2012 er det størst behov for å anskaffe dataprogrammer som hjelper oss til å 

gjennomføre tidkrevende oppgaver på en mest mulig effektiv måte. Slike programmer/ 

systemer vil ofte bestå av følgende elementer: 

 
- Et oppstartsbeløp for å ta i bruk programmet, gjerne kombinert med engangsutgifter til 

installasjon 

- Opplæring 

- En årlig lisens 

De to første elementer kan regnes som investering, mens den årlige lisensen regnes som 

driftsutgift. 

Når det gjelder EDB-investeringer i 2012 foreslår jeg at kommunestyret delegerer til 

rådmannen å gjennomføre investeringene etter følgende prioriterte rekkefølge, så langt 

midlene rekker: 

 

 Elektronisk postliste. Dette vil gjøre at Båtsfjord kommunes postliste blir gjort tilgjengelig på 

vår hjemmeside. 

 Risk manager . Dette er et program som vil hjelpe oss til å ivareta behandling av 

personopplysninger på en måte som er i samsvar med lovens krav. I henhold til pålegg fra 

Datatilsynet har ikke Båtsfjord kommune et godkjent system for å ivareta 

personopplysningslovens krav innen dette området. 

 System for kontrakter og avtalebehandling. Dette er program som vil gi oss langt bedre 

oversikt og styring med kontrakter og avtaler som Båtsfjord kommune har inngått. I dag er 

dette kun samlet i en perm og må følges opp manuelt. 

 Oppgradering til winmed 3 på helsestasjonen. Dette bør komme i gang i løpet av 2012 da 

denne oppgraderingen bl.a. inneholder funksjon for pålagt elektronisk rapportering. 

Oppgradering på legekontoret kan vente til 2013.  

 Capa installer. Dette er et program som vil effektivisere klargjøring av skole-pc’er og avlaste 

de to ansatte datamedarbeiderne for mye arbeid. 

 Forprosjekt ny kabling på kommunale bygg. Datakablene i vårt datanettverk er til dels utslitt 

og må byttes for at vi skal sikres god og stabil drift av våre datasystemer. Dette forprosjektet 

skal danne grunnlaget for en utlysning av selve arbeidet med å skifte kablene. 

Rådmannens bør også gis fullmakt til, ved akutte behov, å benytte investeringsrammen til 

investering i maskinvare. 
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TORG OG KAIPROMENADE - REVIDERT INVESTERINGSTILTAK 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: L05   

Arkivsaksnr.: 11/462   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

54/11 Kommunestyret 16.06.2011 

1/12 Teknisk styre 12.01.2012 

3/12 Kommunestyret 26.01.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

- Påbegynt arbeid med plastring fra sjøsiden og anskaffelse av flytebrygge fullføres, så 

langt mulig innenfor de 4 millioner kronene som ble bevilget i 2011 

- Bygg- og industriservice meddeles snarest skriftlig om at deres anbud fra 2010 likevel 

ikke fører til noen kontrakt da kommunestyrets budsjettvedtak 15.12.2011 ikke gir 

mulighet for å gjennomføre de planlagte arbeidene 

- Kommunestyret nedsetter en ny arbeidsgruppe for torget som avløser den tidligere 

gruppen. Denne arbeidsgruppen bør bestå av: 

o Ordfører 

o Teknisk sjef 

o Representant fra havnestyret 

o Representant fra Båtsfjord handelstands fiskerigruppe 

- Den nye arbeidsgruppen legger innen 1. juni 2012 fram et forslag til teknisk styre og 

kommunestyret for hvordan de bevilgede midlene til prosjektet skal anvendes 

 

Innstilling: 
- Påbegynt arbeid med plastring fra sjøsiden og anskaffelse av flytebrygge fullføres, så langt 

mulig innenfor de 4 millioner kronene som ble bevilget i 2011 

- Bygg- og industriservice meddeles snarest skriftlig om at deres anbud fra 2010 likevel ikke 

fører til noen kontrakt da kommunestyrets budsjettvedtak 15.12.2011 ikke gir mulighet for å 

gjennomføre de planlagte arbeidene 

- Kommunestyret nedsetter en ny arbeidsgruppe for torget som avløser den tidligere gruppen. 

Denne arbeidsgruppen bør bestå av: 

o Ordfører 

o Teknisk sjef 

o Representant fra havnestyret 

o Representant fra Båtsfjord handelstands fiskerigruppe 

o Representant fra teknisk styre 

Den nye arbeidsgruppen legger innen 1. juni 2012 fram et forslag til teknisk styre og 

kommunestyret for hvordan de bevilgede midlene til prosjektet skal anvendes.  
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 16.06.2011 sak 54/11 

 

Behandling: 

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 12.01.2012 sak 1/12 

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra leder: Arbeidsgruppen bør også bestå av en representant fra teknisk styre. 

 

Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
- Påbegynt arbeid med plastring fra sjøsiden og anskaffelse av flytebrygge fullføres, så langt 

mulig innenfor de 4 millioner kronene som ble bevilget i 2011 

- Bygg- og industriservice meddeles snarest skriftlig om at deres anbud fra 2010 likevel ikke 

fører til noen kontrakt da kommunestyrets budsjettvedtak 15.12.2011 ikke gir mulighet for å 

gjennomføre de planlagte arbeidene 

- Kommunestyret nedsetter en ny arbeidsgruppe for torget som avløser den tidligere gruppen. 

Denne arbeidsgruppen bør bestå av: 

o Ordfører 

o Teknisk sjef 

o Representant fra havnestyret 

o Representant fra Båtsfjord handelstands fiskerigruppe 

o Representant fra teknisk styre 

Den nye arbeidsgruppen legger innen 1. juni 2012 fram et forslag til teknisk styre og 

kommunestyret for hvordan de bevilgede midlene til prosjektet skal anvendes.  

Båtsfjord kommune fullfører nåværende planer for plastring av hele strandlinjen fra Velferden 

til Refabygget, samt anlegg av torg mest mulig i samsvar med foreliggende arkitekttegninger. 

Taxibu vil utgå.Total kostnadsramme settes til maksimum 25 millioner kroner  Det delegeres 

til rådmannen, med utgangspunkt i gjennomført anbudsrunde høsten 2010, å inngå kontrakt 

med Bygg- og industriservice AS med sikte på å anlegge torg i 2012 med ferdigstillelse senest 

i 2013. Rådmannen søker også om ytterligere tilskudd fra Fylkeskommunen. 

 

Saksutredning: 

Til kommunestyrets møte 16. juni 2011 skrev jeg bl.a. i saksframlegget: 

 

”Båtsfjord kommune vedtok i desember 2010 følgende når det gjelder 

investeringstiltaket torg og strandpromenade: 

2011: 5 millioner 

2012: 5 millioner 

2013: 5 millioner 

I kommunestyremøtet 19.05.2011, ved behandling av revidert investeringsbudsjett, ble 

dette endret til å bruke inntil 4 millioner kr. I 2011, da med følgende kommentar: 
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Planleggingsarbeidet i forbindelse med nytt torg og promenade har pågått høst/ vinter 

2010/2011. Etter anbudsrunde sist høst kom det inn to anbud på arbeidet med nytt 

torg. Det er avvist av formelle årsaker, mens det fortsatt ikke er endelig avklart med 

den anbyderen. Vi har fra januar 2011 leid inn Sigmund Bjerk som konsulent. Han 

råder oss til å gjennomføre plastring av hele strandlinjen fra Velferden til Refa før vi 

starter på selve torget. Til dette vil vi kunne bruke sorterte masser fra Holmen. Han er 

i dialog med eier av Rimi-bygget med sikte på medfinansiering av dette. Jeg legger i 

mitt reviderte forslag til investeringer at vi kun utfører dette arbeidet i 2011 og at 

selve torget anlegges i 2012 og evt. 2013. Bevilgningen for 2011 reduseres derfor fra 

5 millioner til 4 millioner kr.  

 

Etter dette har vi avklart med Bygg-og industriservice at de vil kunne opprettholde 

priser i sitt anbud med et påslag for prisstigning. Vi er også blitt enige om følgende 

reviderte tidsplan i grove trekk: 

 

 Sommer/ høst 2011: Plastring av hele strandlinjen fra Velferden til Refa-

bygget 

 2012 og 2013: Anlegg av torg i mest mulig samsvar med foreliggende 

arkitekttegninger 

 

De synes klart at kommunens nåværende netto kostnadsramme for hele prosjektet vil 

bli altfor knapp. Det må trolig utvides fra nåværende 15 millioner til inntil 25 

millioner kroner. Totalbeløp vil vi komme tilbake til ved høstens budsjettbehandling. 

 

Det som jeg ønsker avklart med kommunestyret nå er hvorvidt prosjektet viser seg å 

bli så dyrt at det bør stoppes eller utsettes. Dersom vi nå setter igang med plastring og 

avsluttende kontraktsforhandlinger med Bygg-og industriservice «fanger bordet». 

Etter mitt syn bør plastring uansett gjennomføres. Dette vil la seg gjøre godt innenfor 

beløpet på kr. 4 millioner som er bevilget for 2011. Jeg ber derfor kommunestyret nå 

vedta ett av to mulige alternativer: 

 

Alternativ 1: Plastring av strandlinjer fra Velferden til Refa gjennomføres i 2011. 

Videre arbeid utsettes inntil videre. 

 

Alternativ 2: Båtsfjord kommune fullfører nåværende planer for plastring av hele 

strandlinjen fra Velferden til Refabygget, samt anlegg av torg mest mulig i samsvar” 

med foreliggende arkitekttegninger. Taxibu vil utgå. Total kostnadsramme settes til 

maksimum 25 millioner kroner. Det delegeres til rådmannen, med utgangspunkt i 

gjennomført anbudsrunde høsten 2010, å inngå kontrakt med Bygg- og industriservice 

AS med sikte på å anlegge torg i 2012 med ferdigstillelse senest i 2013. Rådmannen 

søker også om ytterligere tilskudd fra Fylkeskommunen. 

 

Kommunestyret vedtok da enstemmig alternativ 2. 

 

På bakgrunn av dette vedtaket satte administrasjonen, med innleid konsulent og arkitekt, i 

gang revisjon av tegninger og planer for torget. Dette arbeidet er nå på det nærmeste sluttført.  

I forbindelse med budsjettvedtak for 2012 – 2015 vedtok kommunestyret følgende tiltak den 

15.12.2012: 

 



  Sak 3/12 

 

 Side 13 av 37   

 

Tiltak:  8613 - Torg redusert versjon (ap)  

 

Beskrivelse:  

 

BAP ønsker å stoppe litt opp for igjen å få kontroll over prosjektet.  

 

 

 

 

 
Totalt  Investert  2012  2013  2014  2015  Gjenstående  

 

Ansvar: Torg - Kaipromenade (8613)  

0.023020.335.0  

Totalentreprise  
0  0  1 200 000  8 000 000  0  0  0  

0.042910.335.0  

Mva 

kompensasjon - 

full sats  

0  0  300 000  2 000 000  0  0  0  

0.077000.335.0  

Refusjon fra 

andre private  

0  0  0  -3 750 000  0  0  0  

0.091000.335.0  

Bruk av lån  
0  0  -1 320 000  -4 650 000  0  0  0  

0.097000.335.0  

Overføringer 

fra 

driftsregnskapet  

0  0  -180 000  -1 600 000  0  0  0  

 

 
2012  2013  2014  2015  Totalt  

 

Sum investeringer  1 500 000  10 000 000  0  0  11 500 000  
 

Sum bruk av driftsmidler  -180 000  -1 600 000  0  0  -1 780 000  
 

Sum lån  -1 320 000  -4 650 000  0  0  -5 970 000  
 

Sum annet  0  -3 750 000  0  0  -3 750 000  
 

Netto finansiering  0  0  0  0  0  
 

Sum renter  15 400  99 776  204 749  199 524  519 449  
 

Sum avdrag  0  33 000  149 250  149 250  331 500  
 

Driftskonsekvenser  
   

Ansvar: Frie inntekter (9000)  

1.172810.335.0  

Mva kompensasjon - full sats  
-300 000  -2 000 000  0  0  -2 300 000  

 

Sum utgifter:  0  0  0  0  0  

Sum inntekter  -300 000  -2 000 000  0  0  -2 300 000  

Sum netto  -300 000  -2 000 000  0  0  -2 300 000  
 

Ansvar: Overføringer til investeringer (9300)  

1.157000.335.0  

Overføring til 

investeringsregnskapet  

180 000  1 600 000  0  0  1 780 000  
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Sum utgifter:  180 000  1 600 000  0  0  1 780 000  

Sum inntekter  0  0  0  0  0  

Sum netto  180 000  1 600 000  0  0  1 780 000  
 

Sum netto driftskonsekvenser  -104 600  -267 224  353 999  348 774  330 949  
 

 

Det synes derfor nå klart at den reviderte planen som nå på det nærmeste er ferdig ikke lar seg 

realisere innenfor disse nye økonomiske rammene på totalt 11,5 millioner inkl. mva. I tillegg 

kommer de 4 millionene som ble bevilget i 2011. 

. 

Jeg vil derfor foreslå følgende: 

- Påbegynt arbeid med plastring fra sjøsiden og anskaffelse av flytebrygge fullføres, så 

langt mulig innenfor de 4 millioner kronene som ble bevilget i 2011 

- Bygg- og industriservice meddeles snarest skriftlig om at deres anbud fra 2010 likevel 

ikke fører til noen kontrakt da kommunestyrets budsjettvedtak 15.12.2011 ikke gir 

mulighet for å gjennomføre de planlagte arbeidene 

- Kommunestyret nedsetter en ny arbeidsgruppe for torget som avløser den tidligere 

gruppen. Denne arbeidsgruppen bør bestå av: 

o Ordfører 

o Teknisk sjef 

o Representant fra havnestyret 

o Representant fra Båtsfjord handelstands fiskerigruppe 

- Den nye arbeidsgruppen legger innen 1. juni 2012 fram et forslag til teknisk styre og 

kommunestyret for hvordan de bevilgede midlene til prosjektet skal anvendes 
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Side 15  

VANN- OG AVLØPSPROSJEKT SKOLEGATA/ FJORDVEIEN DEL 2 

 

 

Saksbehandler:  Ove Arnesen Arkiv: M21   

Arkivsaksnr.: 12/44   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/12 Teknisk styre 12.01.2012 

4/12 Kommunestyret 26.01.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå kontrakt med KIME AS. Det er en 

forutsetning av arbeidet gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som er vedtatt av 

kommunestyret. Ved uforutsette forhold som medfører kostnader for Båtsfjord kommune 

utover de vedtatte økonomiske rammene skal kommunestyret varsles omgående. 

 

Innstilling: 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå kontrakt med KIME AS. Det er en 

forutsetning av arbeidet gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som er vedtatt av 

kommunestyret. Ved uforutsette forhold som medfører kostnader for Båtsfjord kommune 

utover de vedtatte økonomiske rammene skal kommunestyret varsles omgående. 

 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 12.01.2012 sak 5/12 

 

Behandling: 

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå kontrakt med KIME AS. Det er en 

forutsetning av arbeidet gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som er vedtatt av 

kommunestyret. Ved uforutsette forhold som medfører kostnader for Båtsfjord kommune 

utover de vedtatte økonomiske rammene skal kommunestyret varsles omgående. 

 

Saksutredning: 

I 2011 ble det lagt nye vann- og avløpsrør i Skolegata fra Toppen til kryss Gamle 

Kirkegårdsvei. Arbeidet er planlagt videreført i del 2 fram til gang og sykkelsti ved Neptun i 

2012. Dette totale arbeidet er satt i gang nå fordi vegvesenet/ fylket skal anlegge fortau på 

denne strekningen. Båtsfjord kommune har funnet det hensiktsmessig å skifte vann- og 

avløpsrør før fortau anlegges og ny asfalt legges. Båtsfjord kommune har overfor eier av 

vegen (veivesen/ fylke) påtatt seg det totale byggherreansvaret for prosjektet og får refundert 

de utgifter som skal ligge på eier av vegen. 

 

Del 2 har vært lyst ut på Doffin høsten 2011. Båtsfjord kommune har i denne konkurransen 

mottatt ett tilbud. Tilbudet var fra KIME A/S, Tromsø. Byggherrens konsulent har kontrollert 

og vurdert tilbudet for kommunen. Det er også igangsatt arbeid med tanke på å få klar en 

avtale mellom Statens vegvesen og kommunen. Denne skal regulere fordeling av kostnader, 

periodisering av budsjetter mv. Båtsfjord kommune vil når dette er klart og en får full oversikt 
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over bla. økonomi , komme tilbake med nærmere informasjon til tilbyder. Dette vil man prøve 

å få til innen utgangen av januar måned 2012, og i alle fall innenfor vedståelses-fristen i 

tilbudsgrunnlagets kap. 1.10 med 90 dager regnet fra tilbudsfristens utløp. 

Anbefalingen fra vår konsulent Aqua-partner er at Båtsfjord kommune inngår kontrakt med 

KIME AS. 

 

Jeg viser til kommunestyrets budsjettvedtak 15.12. med en bevilgning på 13 millioner kroner 

til dette arbeidet i 2012. 

Denne investeringsrammen er den nettoutgift som Båtsfjord kommune må dekke når bidrag 

fra andre, i all hovedsak veivesenet, er trukket i fra. 

Jeg foreslår at kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå kontrakt med KIME AS. Det 

er en forutsetning av arbeidet gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som er vedtatt 

av kommunestyret. 
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Side 17  

REVISJON AV ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE 

 

 

Saksbehandler:  Elin Karlsen Arkiv: 007 &00  

Arkivsaksnr.: 11/797   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/11 Arbeidsmiljøutvalget 05.12.2011 

1/12 Administrasjonsstyret 12.01.2012 

5/12 Kommunestyret 26.01.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune vedtas med følgende 

endring: Innskutt bisetning i siste del av punkt 4a ; ”begrenset oppad til kr 2-300”, fjernes.  

 

 

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 05.12.2011 sak 15/11 

 

Behandling: 

AMU foreslår at etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune vedtas 

med følgende endring: Innskutt bisetning i siste del av punkt 4a ; ”begrenset oppad til kr 2-

300”, fjernes.  

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsstyret den 12.01.2012 sak 1/12 

 

Behandling: 

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune vedtas med følgende 

endring: Innskutt bisetning i siste del av punkt 4a ; ”begrenset oppad til kr 2-300”, fjernes.  

 

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune vedtas med følgende 

endring: Innskutt bisetning i siste del av punkt 4a ; ”begrenset oppad til kr 2-300”, fjernes.  

 

Saksutredning: 

 

Ansatte og folkevalgte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer. Våre etiske 



  Sak 5/12 

 

 Side 18 av 37   

 

retningslinjer skal bidra til bevisstgjøring og oppfordre til etisk skjønn, blant annet i forhold til 

å bruke myndighet med varsomhet og forstand og opptre redelig og ærlig. 

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune ble utarbeidet i 2004. I 

forslaget til revidert utgave av disse retningslinjene er de opprinnelige beholdt, men er 

systematisert med overskrifter. Det som er nytilkommet er punkt 8, Forbud mot kjøp av 

seksuelle tjenester, og punkt 9, Lojalitetsplikt. Se vedlegg. 

 

AMU vedtok i sitt møte 05.12.2011 at innskutt bisetning i siste del av punkt 4a; ”begrenset 

oppad til kr 2-300” fjernes. 
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Side 19  

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER 

 

 

Saksbehandler:  Elin Karlsen Arkiv: 062 &00  

Arkivsaksnr.: 11/798   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/11 Arbeidsmiljøutvalget 05.12.2011 

2/12 Administrasjonsstyret 12.01.2012 

6/12 Kommunestyret 26.01.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

Retningslinjer for bruk av sosiale medier vedtas med følgende endringer: Overskriften endres 

fra ”Retningslinjer for bruk av sosiale medier” til ”Retningslinjer for bruk av sosiale medier 

for folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune”. 

Nest siste avsnitt i retningslinjene (før huskeregler) tilføyes: ”Det som ytres i sosiale medier 

må ikke komme i konflikt med lojalitetsplikten til arbeidsgiver. 

Ansatte og folkevalgte i Båtsfjord kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge 

opp de gjeldene retningslinjer. Tvilstilfeller i forhold til retningslinjene tas opp med nærmeste 

leder. Brudd på retningslinjene kan i henhold til personreglementet medføre konsekvenser for 

arbeidsforholdet.” 

Båtsfjord kommune utarbeider egne retningslinjer for bruk av medier som fjernsyn, radio og 

aviser. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 05.12.2011 sak 16/11 

 

Behandling: 

 

AMU foreslår at retningslinjer for bruk av sosiale medier vedtas med følgende endringer: 

Overskriften endres fra ”Retningslinjer for bruk av sosiale medier” til ”Retningslinjer for bruk 

av sosiale medier for folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune” 

Nest siste avsnitt i retningslinjene (før huskeregler) tilføyes: ”Det som ytres i sosiale medier 

må ikke komme i konflikt med lojalitetsplikten til arbeidsgiver. 

Ansatte og folkevalgte i Båtsfjord kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge 

opp de gjeldene retningslinjer. Tvilstilfeller i forhold til retningslinjene tas opp med nærmeste 

leder. Brudd på retningslinjene kan i henhold til personreglementet medføre konsekvenser for 

arbeidsforholdet.” 

 

Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 
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Behandling/vedtak i Administrasjonsstyret den 12.01.2012 sak 2/12 

 

Behandling: 

 

Tilleggsforslag fra Gunn M. Nilsen: 

Rådmannens innstilling vedtas med følgende tilføyelse: 

Båtsfjord kommune utarbeider egne retningslinjer for bruk av medier som fjernsyn, radio og 

aviser. 

 

Avstemming: 

Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Retningslinjer for bruk av sosiale medier vedtas med følgende endringer: Overskriften endres 

fra ”Retningslinjer for bruk av sosiale medier” til ”Retningslinjer for bruk av sosiale medier 

for folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune”. 

Nest siste avsnitt i retningslinjene (før huskeregler) tilføyes: ”Det som ytres i sosiale medier 

må ikke komme i konflikt med lojalitetsplikten til arbeidsgiver. 

Ansatte og folkevalgte i Båtsfjord kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge 

opp de gjeldene retningslinjer. Tvilstilfeller i forhold til retningslinjene tas opp med nærmeste 

leder. Brudd på retningslinjene kan i henhold til personreglementet medføre konsekvenser for 

arbeidsforholdet.” 

Båtsfjord kommune utarbeider egne retningslinjer for bruk av medier som fjernsyn, radio og 

aviser. 

 

 

 

Retningslinjer for bruk av sosiale medier vedtas med følgende endringer: Overskriften endres 

fra ”Retningslinjer for bruk av sosiale medier” til ”Retningslinjer for bruk av sosiale medier 

for folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune” 

Nest siste avsnitt i retningslinjene (før huskerelger) tilføyes: ”Det som ytres i sosiale medier 

må ikke komme i konflikt med lojalitetsplikten til arbeidsgiver. 

Ansatte og folkevalgte i Båtsfjord kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge 

opp de gjeldene retningslinjer. Tvilstilfeller i forhold til retningslinjene tas opp med nærmeste 

leder. Brudd på retningslinjene kan i henhold til personreglementet medføre konsekvenser for 

arbeidsforholdet.” 

 

Saksutredning: 

 

Som ansatt i Båtsfjord kommune bidrar en til hvordan innbyggerne i Båtsfjord oppfatter 

kommunen, også utenom arbeidstid som privatperson. Som arbeidsgiver ønsker vi at ansatte 

som er aktiv på de sosiale mediene er gode representanter for kommunen. 

Strategisk bruk av sosiale medier krever kunnskap om mediene og innsikt i egen virksomhet. 

Virksomheter som ønsker å benytte sosiale medier som informasjons- og 

kommunikasjonskanal må vurdere utfordringene og mulighetene som ligger i bruken av 

sosiale medier. På bakgrunn av dette er forslag til retningslinjer for bruk av sosiale medier 

utarbeidet. Se vedlagte retningslinjer. 

 

AMU behandlet saken i sitt møte 05.12.2011 og vedtok følgende: 
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Retningslinjer for bruk av sosiale medier vedtas med følgende endringer: Overskriften endres 

fra ”Retningslinjer for bruk av sosiale medier” til ”Retningslinjer for bruk av sosiale medier 

for folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune” 

Nest siste avsnitt i retningslinjene (før huskerelger) tilføyes: ”Det som ytres i sosiale medier 

må ikke komme i konflikt med lojalitetsplikten til arbeidsgiver. 

Ansatte og folkevalgte i Båtsfjord kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge 

opp de gjeldene retningslinjer. Tvilstilfeller i forhold til retningslinjene tas opp med nærmeste 

leder. Brudd på retningslinjene kan i henhold til personreglementet medføre konsekvenser for 

arbeidsforholdet.” 
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ENDRING REGNSKAPSFØRING BÅTSFJORD HAVNEVESEN 

 

 

Saksbehandler:  Sølvi Mathisen Arkiv: 212   

Arkivsaksnr.: 12/4   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/12 Havnestyret 18.01.2012 

7/12 Kommunestyret 26.01.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Innstilling: 

 

 

Saksutredning: 

Båtsfjord Havn K/F ble oppløst fra 01.01.2011 og havnevesenet ble forankret i 

kommuneloven § 10 (hovedutvalg). Økonomisjefen oppfattet revisorene våre slik at 

regnskapet til Båtsfjord Havnevesen fom år 2011 fortsatt kunne bokføres som et selvstendig 

regnskap. I november 2011 fikk jeg derimot tilbakemelding fra revisjonen at dette ikke var 

mulig og Båtsfjord Kommune måtte ta havnevesenets regnskap inn i kommuneregnskapet. Jeg 

stilte en del spørsmål vedr. dette til revisjonen uten å få noe fullgodt svar. Jeg sendte deretter 

henvendelse til revisorforeningen som kom med samme konklusjon som våre revisorer hadde 

antydet. Her er svaret fra revisorforeningen: 
 
Det springende punktet her er etter hva jeg forstår hvordan kravet i havneloven § 47 annet 
ledd om at havnekapitalen skal holdes regnskapsmessig atskilt fra kommunens øvrige midler 
skal forstås. I forarbeidene til havneloven, Ot.prp. nr. 75 (2007-2008) sies følgende 
i spesialmotivene til § 47: 
Annet ledd første punktumslår fast at at havnekapitalen skal holdes regnskapsmessig 

atskilt fra kommunens øvrige midler. Kravet innebærer en plikt for kommunen til å 

føre et separat regnskap for de midler som inngår i havnekapitalen, eller i det minste at 

det føres egne poster i kommunens regnskaper hvor det klart fremgår hva som er 

havnekapitalens eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. 

   
Dette er det samme som er tatt inn i kapittel 17.3 i Kystverkets veileder. Slik jeg forstår dette er 
det ikke et ubetinget krav om særregnskap for havnevirksomhet organisert som en del av 
kommunen, jf. formuleringen "eller i det minste...". Så lenge de kommunale 
regnskapsbestemmelsene kun hjemler særregnskap for kommunale foretak og § 27-
samarbeid som er egne rettssubjekt, er min vurdering at det ikke er hjemmel for å avlegge 
særregnskap for slik havnevirksomhet som jeg her forstår det er snakk om. 

  
Det er imidlertid et krav om at alle eiendeler og gjeld og inntekter og utgifter skal holdes 
regnskapsmessig atskilt. Dette kan gjøres ved bruk av egne balansekontoer og avdelings-
/prosjektregnskap som avsluttes mot bundne fond. 

 

Dette medfører at vi fra og med 2011 kommer til å ta inn havnevesenets regnskap inn i 

kommunens regnskap som et eget ansvarsområde. Balansepostene til blir overført til egne 

balansekontoer i kommunens regnskap.
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AVTALER MELLOM BÅTSFJORD KOMMUNE OG HELSE FINNMARK HF 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 024   

Arkivsaksnr.: 12/35   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/12 Helse- og omsorgstyre 11.01.2012 

2/12 Eldrerådet 16.01.2012 

1/12 Råd for funksjonshemmede 17.01.2012 

8/12 Kommunestyret 26.01.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommunestyre godkjenner avtalen/e som er framforhandlet mellom kommunen og 

Helse Finnmark HF (HF) som består av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale 1, 3, 5 

og 11. 

Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen og rådmannen signerer 

tjenesteavtalene. 

Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og 

samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommunestyre godkjenner avtalen/e som er framforhandlet mellom kommunen og 

Helse Finnmark HF (HF) som består av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale 1, 3, 5 

og 11. 

Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen og rådmannen signerer 

tjenesteavtalene. 

Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og 

samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 11.01.2012 sak 3/12 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 16.01.2012 sak 2/12 

 

Behandling: 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 
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Behandling/vedtak i Råd for funksjonshemmede den 17.01.2012 sak 1/12 

 

Behandling: 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Båtsfjord kommunestyre godkjenner avtalen/e som er framforhandlet mellom kommunen og 

Helse Finnmark HF (HF) som består av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale 1, 3, 5 

og 11. 

Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen og rådmannen signerer 

tjenesteavtalene. 

Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og 

samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. 

 

Båtsfjord kommunestyre godkjenner avtalen/e som er framforhandlet mellom kommunen og 

Helse Finnmark HF (HF) som består av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale 1, 3, 5 

og 11. 

Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen og rådmannen signerer 

tjenesteavtalene. 

Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og 

samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. 

 

Båtsfjord kommunestyre godkjenner avtalen/e som er framforhandlet mellom kommunen og 

Helse Finnmark HF (HF) som består av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale 1, 3, 5 

og 11. 

Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen og rådmannen signerer 

tjenesteavtalene. 

Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og 

samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. 

 

 

Saksutredning: 

  

Samhandlingsreformens formål 

 

Samhandlingsreformens trer i kraft 01.01.12. Reformens formål er større satsing på 

helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. 

Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og 

spesialisthelsetjenesten skal ”spisses”. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og 

sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er 

hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før, i stedet 

for og etter spesialisthelsetjenesten. 

 

De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og 

lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de 

lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og helseforetaket (HF). 
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Nye lover og forskrifter: 

Stortinget vedtok 24. juni 2011 Stortinget: 

 Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trer i kraft fra 01 01 2012  

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og 

omsorgstjenesteloven) trer i kraft fra 01 01 2012  

 Nasjonal helse- og omsorgsplan 

 

De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i 

spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og helseforetaksloven.  

 

Lovkrav om samarbeidsavtaler  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24 06 2011 nr. 30, kapittel seks, 

bestemmer at ”kommunestyret selv” skal inngå samarbeidsavtale med det regionale 

helseforetaket. Helse Nord RHF har bestemt at Helse Finnmark HF skal inngå avtaler med 

kommunene i sitt opptaksområde.  

 

Avtalene skal være juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart 

overfor HF.  

 

Helse og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom 

partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen 31.01.12, og 

for de 7 øvrige innen 01.07.12.  

 

Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom HF og kommunen 

   

KS Nord Norge har etter initiativ fra Finnmarkskommunene etter høringsmøte i Lakselv vært 

sekretariat for en forhandlingsgruppe. 

Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og 

HF. Gruppa har bestått av Prosjektleder Kenneth Johansen (Alta), kommuneoverlege Kaj 

Michael Wold (Hammerfest), Kommunelege Erik Langfeldt (Nordkapp), Konst. Helse- og 

omsorgssjef Therese Thomassen (Porsanger), prosjektleder Roy Arne Andersen (Måsøy), 

Prosjektleder Bjørnar Bang (Vadsø), Helse og omsorgssjef Trond Einar Olaussen (Gamvik) 

og samhandlingsleder Unni Bente Elde (Helse Finnmark). 

 

Samhandlingen mellom kommunen og HF skal skje mellom likeverdige parter. Et felles 

avtalearbeid for alle kommunene har hatt som mål å legge vekt på kommunenes behov og å 

sikre mest mulig like avtaler innenfor HF opptaksområde.   

Forhandlingsgruppa har hatt møter med HF.  

 

Da ferdige utkast til avtaler forelå fra KS har den lokale ressursgruppa for 

samhandlingsreformen gjort noen mindre endringer/ lokale tilpasninger i avtalene som er 

sendt HF for kommentarer. Vedlagt følger avtaleutkast, med forslag til lokale endringer, samt 

svar fra Helse Finnmark på disse endringsforslagene. Vi tar sikte på at avtaleutkastene skal 

behandles av helse- og omsorgstyret, råd for funksjonshemmede, samt eldrerådet før 

kommunestyret gjør endelig vedtak 26.1.2012. 

 

Om samarbeidsavtalen 

HF og de 19 kommunene i opptaksområdet har allerede en overordnet samarbeidsavtale som 

er utviklet ut fra partenes erfaringer over tid. Den gjeldende samarbeidsavtalen er datert 
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7.10.2010. 

Denne avtalen opphører ved inngåelse av ny samarbeidsavtale.  

 

Ny avtale er juridisk bindende og det knytter seg økonomiske forpliktelser fra kommunens 

side ved avtalen. Ny avtaletekst bygger i stor grad på eksisterende avtale/r og en nasjonal 

veileder utarbeidet for utarbeidelse av slike avtaler.  

 

Ny avtale har følgende struktur:  

 

 Overordnet samarbeidsavtale – formål, samhandlingsorgan, avvik og tvisteløsninger.  

 Tjenesteavtaler – en for hvert av de 11 lovkravene til innhold i samarbeidsavtalen. 

 

Det vil videre være aktuelt å inngå ytterligere avtaler mellom hver kommune og HF som 

regulerer andre forhold enn lovkravenes minimumsområder. 

 

 

Avtalens varighet 

 

Avtalen/e trer i kraft fra 01.02. 2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett 

års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.  

 

Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtale løper 

ut. 

 

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 

evaluering. Slik gjennomgang skal også, ved behov, omfatte tjenesteavtaler. 

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 

endres, eller erfaringer tilsier behov for dette, jfr. de korte fristene for inngåelse av 

avtaler (31.01.12).  
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PLANSTRATEGI FOR 2012 - 2015 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 140   

Arkivsaksnr.: 12/43   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Teknisk styre 12.01.2012 

/ Teknisk styre 12.01.2012 

9/12 Kommunestyret 26.01.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar følgende tidsplan for utarbeidelse av planstrategi for Båtsfjord 

kommune for perioden 2012 – 2015: 

 

Innen Tiltak Ansvarlig 

   

01.02.2012 Planarbeidet varsles i samsvar med lovens krav Rådmannen 

15.02.2012 Eksisterende planer er kartlagt Ledergruppen 

01.03.2012 Utkast til tekstdel er ferdig Rådmannen 

01.03.2012 Administrasjonens forslag til prioritering av planer er 

ferdig 

Ledergruppen 

15.03.2012 Første utkast er behandlet i formannskap og hovedutvalg FSK og 

hovedutvalg 

20.03.2012 Høringsutkast er vedtatt av kommunestyret Kommunestyret 

01.04.2012 Høringsutkast er lagt ut på 30 dagers høring Rådmann 

01.05.2012 Revidert utkast er ferdig Rådmannen 

20.05.2012 Revidert utkast er behandlet i formannskap og 

hovedutvalg 

FSK og 

hovedutvalg 

13.06.2012 Kommunestyret vedtar planstrategien Kommunestyret 

 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi skal foregå for seg selv. Det skal ikke 

slås sammen med og skal ikke være en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen. 

Prioriteringer innenfor det videre arbeidet med kommuneplanen tas det stilling til i selve 

planstrategien. 

 

Innstilling: 

Kommunestyret vedtar følgende tidsplan for utarbeidelse av planstrategi for Båtsfjord 

kommune for perioden 2012 – 2015: 

 

Innen Tiltak Ansvarlig 

   

01.02.2012 Planarbeidet varsles i samsvar med lovens krav Rådmannen 

15.02.2012 Eksisterende planer er kartlagt Ledergruppen 

01.03.2012 Utkast til tekstdel er ferdig Rådmannen 

01.03.2012 Administrasjonens forslag til prioritering av planer er 

ferdig 

Ledergruppen 

15.03.2012 Første utkast er behandlet i formannskap og hovedutvalg FSK og 
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hovedutvalg 

20.03.2012 Høringsutkast er vedtatt av kommunestyret Kommunestyret 

01.04.2012 Høringsutkast er lagt ut på 30 dagers høring Rådmann 

01.05.2012 Revidert utkast er ferdig Rådmannen 

20.05.2012 Revidert utkast er behandlet i formannskap og 

hovedutvalg 

FSK og 

hovedutvalg 

13.06.2012 Kommunestyret vedtar planstrategien Kommunestyret 

 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi skal foregå for seg selv. Det skal ikke 

slås sammen med og skal ikke være en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen. 

Prioriteringer innenfor det videre arbeidet med kommuneplanen tas det stilling til i selve 

planstrategien. 

 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 12.01.2012 sak / 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til følgende nye bestemmelse som er tatt inn i den nye plan- og bygningsloven hvor 

plandelen (bl.a.  kap. 10) trådte i kraft fra 01.07.2010 : 

Kapittel 10. Kommunal planstrategi 

§ 10-1. Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør 

omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, 

herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 

vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra 

statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til 

bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til 

vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets 

behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller 

deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 

Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid 

med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller 

oppheves. 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være 

del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 

 

Jeg vil i løpet av januar starte prosessen med å få utarbeidet en planstrategi for Båtsfjord 

kommune som er i tråd med lovens krav. I mitt arbeid vil jeg knytte til meg en mindre 
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administrativ gruppe som jeg vil bruke som en ressursgruppe innen planarbeid i Båtsfjord 

kommune.  

 

Jeg legger opp til følgende tidsplan i arbeidet med planstrategien: 

 

Innen Tiltak Ansvarlig 

   

01.02.2012 Planarbeidet varsles i samsvar med lovens krav Rådmannen 

15.02.2012 Eksisterende planer er kartlagt Rådmannen 

01.03.2012 Utkast til tekstdel er ferdig Rådmannen 

01.03.2012 Administrasjonens forslag til prioritering av planer er 

ferdig 

Ledergruppen 

15.03.2012 Første utkast er behandlet i formannskap og hovedutvalg FSK og 

hovedutvalg 

20.03.2012 Høringsutkast er vedtatt av kommunestyret Kommunestyret 

01.04.2012 Høringsutkast er lagt ut på 30 dagers høring Rådmann 

01.05.2012 Revidert utkast er ferdig Rådmannen 

20.05.2012 Revidert utkast er behandlet i formannskap og 

hovedutvalg 

FSK og 

hovedutvalg 

13.06.2012 Kommunestyret vedtar planstrategien Kommunestyret 

 

Jeg vil ikke anbefale at utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen 

med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen da jeg mener at selve 

planstrategien bør være relativt kortfattet og oversiktlig. I tillegg er det viktig at den er ferdig 

innen sommeren 2012 slik at den reelt kan fungere som et hensiktsmessig planleggingsverktøy 

i forhold til det øvrige kommunale planarbeidet. 

 



  Sak  10/12 

 

Side 30  

ENDRING AV BÅTSFJORD KOMMUNES MØTEREGLEMENT 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 033 &00  

Arkivsaksnr.: 12/45   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/12 Formannskapet 12.01.2012 

10/12 Kommunestyret 26.01.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommunes møtereglement endres i samsvar med saksframlegget og dets vedlegg. 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommunes møtereglement endres i samsvar med saksframlegget og dets vedlegg. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.01.2012 sak 3/12 

 

Behandling: 

 

Forslag fra H v/Gunn Marit Nilsen:  

 

Pkt 1.11.1 Interpellasjon - følgende strykes:  

” Ved behandling av interpellasjoner, kan interpellanten, ordføreren eller den som svarer på 

vegne av ordføreren hver få ordet i 5 minutter for å fremme interpellasjonen og gi svaret. 

I tillegg kan interpellanten og ordfører/den som svarer på vegne av ordføreren få ordet inntil 

1 gang, med taletid på inntil 2 minutter. Andre medlemmer av kommunestyret kan få ordet 1 

gang med taletid på 1 minutt. 

 

Behandling av interpellasjoner tas opp avslutningsvis på møtet”.  

 

Pkt. 1.11.2 Spørretime – følgende strykes: 

”Ved behandling av spørsmål, kan spørreren og ordføreren/den som svarer på vegne av 

ordføreren få ordet for å stille spørsmålet og gi svaret. Taletiden er begrenset til 3 minutter. 

Hver av dem kan i tillegg få ordet 1 gang med taletid på inntil 2 minutter, for å stille eventuelt 

tilleggsspørsmål og besvare dette. Ingen andre kan gis ordet ved behandling av spørsmålet”. 

 

Avstemming: 

Innstilling til nytt reglement settes opp mot Høyres forslag: 

Innstilling vedtatt 3 mot 2 stemmer. 

 

 

Vedtak: 

Båtsfjord kommunes møtereglement endres i samsvar med saksframlegget og dets vedlegg. 
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Saksutredning: 

Jeg viser til følgende tre helt uavhengige innspill til endring av Båtsfjord kommunes 

møtereglement: 

1. Forslag fra ordfører Geir Knutsen om utfyllende bestemmelser i forbindelse med 

interpellasjoner, etc. Se vedlagte epost. 

2. Forslag fra kontorsjef Tove Godtvassli vedrørende interpellasjoner. Se vedlagte epost 

3. Innspill fra hvor de hevder at bl.a. Båtsfjord kommune har et ulovlig møtereglement i 

forhold til bestemmelsene i reglementet om taushetsplikt. Se vedlagte epost. 

Vedlagt følger også en oversikt over nåværende og rådmannens forslag til nye formuleringer 

for de delene av reglementet hvor dette nå er aktuelt. Alle tre innspillene er forsøkt innarbeidet 

i det nye forslaget. 
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OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2007 - 2012 

HANDLINGSPLAN FOR 2012 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: U01   

Arkivsaksnr.: 12/64   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Omstillingsstyret  

11/12 Kommunestyret 26.01.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Omstillingsstyrets forslag til handlingsplan for 2012 vedtas. 

 

 

Innstilling: 

Omstillingsstyrets forslag til handlingsplan for 2012 vedtas. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte forslag til handlingsplanen vedtatt av omstillingsstyret. 

 

Jeg viser for øvrig til følgende behandling av saken i Omstillingsstyret 07.12.2011: 

 

Utdrag fra protokoll 07.12.2011 

 
43/11 Handlingsplan 2012 
Sist høst ble omstillingsperioden utvidet med 2 år. Dette vil si at vi har et år igjen (ut 
2012). Det har vært diskutert en del rundt nytt planverk. Omstillingsstyret har kommet 
fram til at gjeldende SNP (2008 – 2011) skal gjelde ut omstillingsperioden. I løpet av 
2012 bør SNP revideres og tilpasses de utfordringer vi ser etter omstillingsperiodens 
slutt. 
Vi må ha på plass en handlingsplan for siste omstillingsår og ved siste omstillingsmøte 
ble dette behandlet. Styret vedtok at det påtroppende styre burde jobbe med og vedta 
denne planen  
På bakgrunn av dette vedtaket har omstillingsadministrasjonen utarbeidet et utkast til 
handlingsplan for 2012  
 
Diskusjon:  
Ronny poengterer at SNP videreføres til 2012, men ønsker å sende forslaget under 
FISKERI i forslag til handlingsplan til Fiskerigruppa for innspill. Handelsstandsgruppen 
har ikke fungert de siste 3 årene. LNH har tilbudt gruppen gratis administrativt arbeid, et 
tilbud de ikke har benyttet seg av. Det er ønskelig å komme i gang igjen etter jul, men 
hvis handelsstanden ikke klarer å samle seg for å fremme sine ønsker/interesser, kan de 
bli stryket fra SNP. 
Vindkraft vil være i fokus til neste år, og det jobbes med å etablere et vindkraftforum. 
Svaret på konsesjonen vil forhåpentligvis være klar i løpet av februar 2012. 
Etablering av et studiesenter på lokalt nivå, med fokus på opplæring. Studiesenteret skal 
kunne tilby klasserom, PC, kurs og blant annet samarbeid med VGS og 
opplæringskontoret. Dette er det tverrpolitisk enighet om.  
Omdømmebygging der man heller har fokus på Båtsfjord som fiskerihovedstad enn setter 
seg «urealistiske» mål som en kraftig befolkningsøkning i løpet av en gitt periode. Det vil 
være mulig å ta ut utbytte og sette det inn i fond. (fiskerifondet driver seg selv) 
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Geir vil holde fokus på Båtsfjord som fiskerikommune, men påpeker samtidig at vi må 
jobbe for å skaffe alternativ næring i kommunen.  
Skal man beholde det kommunale næringsfondet? 
 
Forslag til vedtak: SNP videreføres ut 2012. Fiskerigruppa får komme med innspill til 
handlingsplanen. Eventuelle innspill til planen bakes inn av administrasjonen og 
videresendes til kommunen for fremlegg til kommunestyret. 
 
Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
 
44/11 Evt. 

1) Søknad om ytterligere et år forlengelse av omstillingsprogrammet 

 

Forslag til vedtak: LNH utformer og sender søknad til FFK. 

 

Vedtak: Vedtak enstemmig vedtatt.  

 
2) Forslag om å inkludere «ungjobb» og ungdomsfiske i Handelsplanen 2012.  

 

Dette er et viktig tilbud til ungdom og skal finansieres med midler fra OMS, da 

kommunen ikke har mulighet til å gi økonomisk støtte. Ungdomsfiske-prosjektet 

ble gjennomført for første gang i 2011, og det var ikke tilfredsstillende. Både 

fiskeren, ungdom / foreldre og prosjektleder var misfornøyde med ordningen, så 

her er det et stort forbedringspotensial. Må stille strengere krav til de som skal 

iverksette dette, forbedre kommunikasjon seg imellom og planlegge i god tid. Man 

bør være tidlig ute med informasjon og kartlegge hva «ungjobb» og ungdomsfiske 

innebærer, slik at alle parter har tid og mulighet til å forberede seg.  

 

Forslag til vedtak: «Ungjobb» og ungdomsfiske skal inkluderes i 

handlingssplanen og skal finansieres av OMS.  

 

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

3)  Forslag om å opprette en fiskerirettlederstasjon i Båtsfjord. 

Innehaver av fiskerirettlederstillingen skal være behjelpelig med papir/søknader. 
Dette vil bli i samarbeid med 6 andre kystkommuner, og denne stillingen vil bli 
finansiert av alle kommunene. Mulighet for samlokalisering med Linken. Dette vil bli 
en kompetansearbeidsplass. 
 
Diskusjon: Geir ønsker fortgang med prosjektet, og LNH kan søke om finansiering til 
dette prosjektet fra OMS. Ved mangel av samarbeidspartnere i dette prosjektet, kan 
eventuelt Båtsfjord kommune etablere denne stillingen selv. Pilotprosjektet bør ha en 
varighet på minimum tre år. 
 
Forslag til vedtak: LNH utarbeider en stillingsbeskrivelse, oppretter kontakt med 
råfisklaget, nabo kommuner og andre aktører som har interesse i dette prosjektet for 
å kartlegge hva de egentlig ønsker og eventuelt hvilke innspill de har å komme med. 
Tiltaket legges inn i handlingsplanen. 
 
Vedtak: Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.  
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UTVIDELSE AV BARNEHAGETILBUDET 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: A11   

Arkivsaksnr.: 12/68   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/12 Kommunestyret 26.01.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Fra 01.02.2012 og i 5 måneder styrkes Nordskogen barnehage med en 100 % assistentstilling. 

Denne stillingen utlyses internt med tilsetting fortrinnsvis fra vikarpoolen. Merutgiftene på kr. 

73.000,- dekkes av budsjettreserven.  

 

 

Innstilling: 

Fra 01.02.2012 og i 5 måneder styrkes Nordskogen barnehage med en 100 % assistentstilling. 

Denne stillingen utlyses internt med tilsetting fortrinnsvis fra vikarpoolen. Merutgiftene på kr. 

73.000,- dekkes av budsjettreserven.  

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til følgende henvendelse fra ordfører 12.01.2012: 

 

VS: Barnehageplass 
17. januar 2012 
09:14 

  
VS: Barnehageplass  
Geir Knutsen  

Sendt:  12. januar 2012 13:53  

Til:  Øyvind Hauken  

  
Med vennlig hilsen 

  
Geir Knutsen 
Ordfører 

  
  
  
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Ørjan Nergaard [mailto:orjan@milpro.no]  
Sendt: 9. januar 2012 15:22 
Til: Geir Knutsen 
Emne: Barnehageplass 

  
Hei, 

https://epost.batsfjord.kommune.no/owa/redir.aspx?C=cef04d321ddc4b41980b5898fac00d1f&URL=mailto%3aorjan%40milpro.no
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har en arbeider her som har flyttet hit fra Sverige med familien sin.  
Han jobber i et sveisefirma, hun jobber på Norway Seafoods og deres  
lille gutt på 4 år skulle så gjerne ha hatt plass i barnehagen. Det  
skulle jo vise seg å bli vanskelig da det er fullt i begge barnehagene.  
Har snakket med Britt på Nordskogen og de skulle forberede en sak som  
skal opp i Kultur- og oppvekst også videre til behandling i Kst. 
Forstår det slik at det gjelder mellom 4-6 barn som står på venteliste!! 
Det må jo være mulig å ta dette litt kjappere? 

  
Er jo forståelig at dette er kritisk for en familie hvor begge er i arbeid. 

  
Håper du kan ta dette kjapt. 

  
Mvh 

  
Ørjan 

 

Jeg har bedt barnehagestyrer Britt M. Hansen utrede dette nærmere. Her følger hennes 

utredning: 

 

Barnehagestyrers vurderinger: 

 

Barnehageplasser i Båtsfjord kommune, pr 16.01.12: 

 

Klausjorda barnehage : 

Hans & Grete: 18 plasser og 18 barn 

Per & Kari:  18 plasser og 18 barn 

Pernille:   24 plasser og 12 barn 

 

Nordskogen barnehage: 

Løvetann:  24 plasser – 24 barn 

Blåbærtua:  24 plasser – 12 barn 

 

Nye søknader pr 01.01.12: 

 

Søknad 

datert: 

Barn født Plassønske  Behandling Kommentar   

12.10.11 06.02.11 100 % fra 

01.01.12 

Fått avslag 08.11.11 Ønsker plass snarest.  

02.11.11 08.12.10 50 – 100 % 

 

Fått 50 %, avslag 

100 % 29.11.11 

Levert oppsigelse 

14.12.11 – begynt 

dagmamma  

03.11.11 20.04.11 80 % fra 

29.05.12 

Får endelig svar 

april-12 

Førskolelærer tilbake 

etter sv.perm. 

08.12.11 20.12.07 60 % fra jan- 

12 

Fått avslag 27.12.11 fremmedspråklig 

13.12.11 13.08.07 100 % fra 

01.01.12 

Fått avslag 27.12.11 Har arbeid, arbeidsgiver 

reagert…. 

16.12.11 19.10.09 100 % fra 

02.01.12 

Fått avslag 02.01.12  
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Økning barnetall i Nordskogen barnehage. 

 

Ut i fra mottatte søknader, vurderes det som å være 4 søknader pr dato som trenger og ønsker 

plass snarest, og 1 søknad som ønsker plass fra 29.mai. barna får tilbud om plass gjennom 

følgende: 

 

Mulighet for å imøtekomme behov i Klausjorda barnehage: 

 Er ikke vurdert i denne omgang. Barnehagen har ikke ledig kapasitet, og pga kort frist 

er ikke min løsning drøftet med styrer i Klausjorda. 

Mulighet for å imøtekomme behov i Nordskogen barnehage: 

 Avdeling Blåbærtua 0 - 3 år, har 2 barn som kan overflyttes til storavdeling, gir 

dermed mulighet for å ta inn 2 nye søkere – uten å gjøre noe med bemanningen på 

avdelingen. Avdelingen vil da fortsatt ha 400 % stilling fordelt på 200 % pedagog og 

200 % assistent, med 12 barn født 09 – 11 og 24 plasser. 

 Avdeling Løvetann har i dag 24 barn totalt i alder 2,10 år til 5,9 år. Med inntak av 2 

nye barn og overflytting av 2 barn fra Blåbærtua blir det totalt 28 barn der, fordelt på 

27,2 plasser. 

Pr i dag er det 200 % pedlederstilling, 230 % assistent, 50 % assistentressurs enkeltvedtak og 

50 % pedagog enkeltvedtak. Totalt 530 %. 

Dagens barnegruppe er delt i 2 med 9 barn født -06 på ei gruppe og 15 barn født 09 – 07 på 

den andre gruppa.  

Økningen av barnegruppen med evt 4 barn til, vil slik jeg ser det kreve tilførsel av midler til 1 

stk 100 % assistent fra oppstart/inntak og minimum fram til 01.07.12. Barnegruppa på 

Løvetann deles da inn i 1 gruppe med 15 barn født 06 og 07 på 3 voksne og 1 gruppe med 13 

barn 09 – 08 fordelt på 3 voksne. Begrunnelsen er utfordringer med mange krevende barn, 

barn med behov ekstra oppfølging, barn på tilvenning, minoritetsspråklige barn og plass. 

Kostnaden vil være 100 % assistentstilling tidligs i perioden ca 01.02.12 – 01.07.12, evt ut 

barnehageåret 2011/12. disse utgiftene må barnehagen få tilført, da disse ikke er medregnet i 

budsjett 2012. Det vil kunne være mulig å søke om midler til 50 % assistent fra ansvar 22 til 

generell styrking av avdelingen, og resten av midlene må barnehagen få tilført i 

ekstrabevilgning, men dette er ikke drøftet med Klausjorda barnehage. Hvilke behov de evt 

har for styrking i vår er ikke kjent pr i dag. 

Avslutningsvis, vil jeg bemerke at barnehagens personale er veldig tilpasningsdyktige og 

fleksible, da vi gjennom de siste år stadig har endret barnetall på avdelingene etter søknader 

har dukket opp gjennom hele året. Fra august 11 og fram til i dag, er det behandlet 9 søknader, 

hvor barnehagen har tatt inn 5 nye barn, 2 har fått økt plass til 100 %, og en sa opp da de bare 

fikk 50 % plass.  

Barnehagen har et høyt fokus på sykefraværsoppfølging, men sliter med et høyt sykefravær. 

Dette gjør at belastningen på de stabile til tider er stor. Det er derfor også med i totalbildet, at 

man ikke kan drive barnehagen uten vikarer ved korttidsfravær denne våren. Pr. dato er 4 

ansatte ute i sykemelding, hvorav 3 forventes å ha et lengre fravær.   

Det ville være en fordel for både barn og personale at det ikke kommer ytterligere endringer 

utover våren. Barn og personale trenger forutsigbarhet og stabilitet i tiden fremover. 

Konklusjon: 4 barn får tilbud om plass i barnehage, ikke nødvendigvis i den barnehagen de 

ønsker, men dette kan justeres fra neste barnehageår. Denne løsningen er drøftet med 
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plasstillitsvalgte i dag, men foreldregruppa har ikke fått noen informasjon om endringen. 

 

Økonomi: 

4 barn gir økte inntekter eksempel: 2 barn full plass : kr 2 330,- x 5 mnd= kr. 23 300,- (kr 51 

260,- i 11 mnd) 

1 barn 60% : kr 1 648,- x 5 mnd= kr. 8 240,- (kr 18 128,- i 11 mnd) 

1 barn full plass søsken: kr 1 165,- x 5 mnd= kr. 5 825,- (kr 12 815,- i 11 mnd) 

Totalt: kr. 89 765,- 

1 assistent 100%: lønn ca kr 134 554,- + pensjon ca kr 28 192,- = kr 162 745,- totalt for 5 

mnd. 

Økt utgift: kr 162 745 - 89 765 = kr 72 980 netto som barnehagen må ha i ekstra midler. 

 

Nordskogen barnehage, den 16.01.12 

 

Britt M. Hansen 

Virksomhetsleder 

Nordskogen barnehage 

 

Rådmannens vurderinger: 

I Norge har alle barn rett på barnehageplass fra det året de fyller ett år. Imidlertid gjelder 

denne retten kun ved hovedopptak, som for Båtsfjord kommune er med plass fra nytt 

barnehageår fra midten av august hvert år. I henhold til lov og tariffavtaler er det også nokså 

klare bemanningskrav i forhold til antall barn. Dette gjør at ved tilsettinger må Båtsfjord 

kommune tilpasse dette til antallet barn i barnehagene. Dette betyr igjen at når det i løpet av 

barnehageåret kommer søknader på barnehageplass så er det ikke bare ”å knipse i fingeren” og 

så har man barnehageplass. 

Fra høsten 2011 bemannet vi derfor barnehagene ut fra barnetallet. Pr. i dag er det ikke ansatt 

nok personell i barnehagen til at vi kan ta inn flere barn. Imidlertid er det ledige lokaler i 

Nordskogen barnehage. Ut fra barnehagestyrers utredning ovenfor er det nødvendig å tilsette 

en assistent i 100 % stilling for å ta inn 4 nye barn. På den avdelingen vil det med denne 

bemanningen være ledig ytterligere to plasser dersom slik behov skulle oppstå i løpet av 

barnehageåret. 

Med dagens delegasjonsreglement behandles nå denne saken så raskt som mulig i forhold til 

ordførers henvendelse til rådmannen ovenfor. Kommunestyret vil i sitt møte ta stilling til 

saken 14 dager etter at henvendelsen kom til rådmannen. Dersom delegasjonsreglementet ikke 

hadde blitt endret 15.12.2011 ville rådmannen kunnet tatt stilling til denne saken så snart 

tilråding fra barnehagestyrer forelå. 

 


