
Båtsfjord kommune 
 

 

Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: 78 98 53 23 

9991 BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks: 78 98 53 10 

 

HOVEDUTSKRIFT 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Pensjonisthuset   

Møtedato: 26.01.2012 Fra: 18:00  Til: 19:30 

 

Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Bjørn 

Johnny Eriksen, Mona Wrengsted, Aslaug Eriksen, Pål Forbergskog, Gunn 

Marit Nilsen, Morten Andersen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny Jørgensen, 

Frank Kristiansen og Malin Hansen 

Forfall: Anne Grethe Strandheim 

 

Fra administrasjonen 

(evt. andre): 

Rådmann Øyvind Hauken, Tove Godtvassli (sekretær), Sølvi 

Mathisen, Marianne Tiberg, Torbjørn Tangen, Ove Arnesen, 

Wanja Karstensen, Anne Marte Libakken, Odd Jarle Jensen, 

Britt M Hansen. 

Innkalling: Godkjent 

Saksliste: Rådmann informerte om at det i sak 1 var vedlagt feil Notat i 

saken. Det nye notatet er kopiert opp til alle representantene.  

På bakgrunn av dette velger ordfører å trekke saken av 

sakskartet og ta denne opp i ekstra møte i februar.  

Kommunestyret sa seg enig i dette.  

Referater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegerte vedtak: 

Behandlede saker: 

Økonomisjef gikk kort igjennom regnskapsrapport pr. 31.12.11 

og da på de ansvarsområder hvor det ser ut til å være  

overskridelser. Alt i alt ser det ut som at regnskapet vil gå i 

overskudd. 

Årsrapporten fra Linken Næringshage ble kort referert av 

rådmann.  

Frank Kristiansen stilte spørsmål til ordfører angående  Øst-

Finnmark regionsråd støtte av aksjonen ”Fritt Fiske for 

kystflåten”. Hvorfor skal bare den ene flåtegruppen støttes ?  

Ordfører svarer med at initiativet er kommet fra fiskerne, og 

ønske er å få mer ferskfisk på land. Dette kan også bidra til økt 

rekruttering. 

Ørjan Vevle viser til økonomiplan 2012 -2015 og årsbudsjett for 

2012 og rådmannens notat: 3120 spesialundervisning. 

Rådmannens opprinnelige forslag var økning på 1. mill, mens 

BAP foreslo å redusere rådmannens forslag med kr. 500.000,-

Han sier videre at det vil bli gitt midler hvis behovet skulle 

melde seg. 

Referatsakene tas til orientering. 

Ingen 

Sak 1/12 trukket fra sakskartet. Sak 2/12 – 12/12 behandlet. 

 

Før behandling av sakslisten orienterte ordfører kort hva han har jobbet med siden forrige 

møte. 
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Ordfører avsluttet møtet med å minne om politikeropplæring 19 og 20. mars. Det vil også bli 

avholdt kommunestyremøte 20. mars kl. 13.00 på Skansen. 

 

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

bestemt på møtet. 

 

Båtsfjord, den 27.01.2012 

 

 

 

Underskrifter: 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/12 11/393  

 SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG  

 

2/12 12/66  

 IT-INVESTERINGER 2012  

 

3/12 11/462  

 TORG OG KAIPROMENADE - REVIDERT INVESTERINGSTILTAK  

 

4/12 12/44  

 VANN- OG AVLØPSPROSJEKT SKOLEGATA/ FJORDVEIEN DEL 2  

 

5/12 11/797  

 REVISJON AV ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG 

ANSATTE  

 

6/12 11/798  

 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER  

 

7/12 12/4  

 ENDRING REGNSKAPSFØRING BÅTSFJORD HAVNEVESEN  

 

8/12 12/35  

 AVTALER MELLOM BÅTSFJORD KOMMUNE OG HELSE 

FINNMARK HF  

 

9/12 12/43  

 PLANSTRATEGI FOR 2012 - 2015  

 

10/12 12/45  

 ENDRING AV BÅTSFJORD KOMMUNES MØTEREGLEMENT  

 

11/12 12/64  

 OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2007 - 

2012 HANDLINGSPLAN FOR 2012 

 

12/12 12/68  

 UTVIDELSE AV BARNEHAGETILBUDET  
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Sak nr.: 1/12  

Emnekode: 113   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG  

 

 

Innstilling: 

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.  

 

 

Behandling: 
 

Trukket fra sakskartet. 

 

Vedtak: 

 

Trukket fra sakskartet. 

 

 

  

Sak nr.: 2/12  

Emnekode: 150   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

IT-INVESTERINGER 2012  

 

 

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,-.: 

 
1. Elektronisk postliste 

2. Risk manager  
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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. 

 

 

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

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,-.: 

 
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. 

 

 

 

  

Sak nr.: 3/12  

Emnekode: L05  

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

TORG OG KAIPROMENADE - REVIDERT INVESTERINGSTILTAK  

 

 

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 
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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.  

 

Behandling: 
 

Forslag fra Båtsfjord AP v/Bjørn Johnny Eriksen: 

Følgende arbeid skal gjennomføres/fullføres i 2012; 

 Påbegynt arbeid med plastring fra sjøsiden fullføres 

 Utsetting/montering av flytebryggen (Båtsfjord havn sitt ansvar) 

 Planering av torget (egne maskiner brukes) 

 Pumpehuset utvides med lager, vannuttak, strømuttak og offentlige toaletter. Dette skal 

være universelt utformet. Arkitekt kan brukes til tegning av dette. 

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.  

 

Avstemming: 

Innstilling settes opp mot forslag fra BAP: 

Forslag fra BAP vedtatt 8 mot 7 stemmer. 

 

Vedtak: 
 

Følgende arbeid skal gjennomføres/fullføres i 2012; 

 Påbegynt arbeid med plastring fra sjøsiden fullføres 

 Utsetting/montering av flytebryggen (Båtsfjord havn sitt ansvar) 

 Planering av torget (egne maskiner brukes) 

 Pumpehuset utvides med lager, vannuttak, strømuttak og offentlige toaletter. Dette skal 

være universelt utformet. Arkitekt kan brukes til tegning av dette. 

 

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.  

 

 

  

Sak nr.: 4/12  

Emnekode: M21  

Saksbehandler: Ove Arnesen 

VANN- OG AVLØPSPROSJEKT SKOLEGATA/ FJORDVEIEN DEL 2  

 

 

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 
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utover de vedtatte økonomiske rammene skal kommunestyret varsles omgående. 

 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra BAP v/ Bjørn Johnny Eriksen: 

Avtalen mellom Statens vegvesen og Båtsfjord kommune som skal regulere fordelingen av 

kostnader, periodisering av budsjetter mv, skal være på plass før Båtsfjord kommune inngår 

avtale med tilbyder. 

 

Avstemming: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag fra BAP: vedtatt 9 mot 6 stemmer. 

 

 

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. 

 

Avtalen mellom Statens vegvesen og Båtsfjord kommune som skal regulere fordelingen av 

kostnader, periodisering av budsjetter mv, skal være på plass før Båtsfjord kommune inngår 

avtale med tilbyder. 

 

 

 

  

Sak nr.: 5/12  

Emnekode: 007  &00  

Saksbehandler: Elin Karlsen 

REVISJON AV ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE  

 

 

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: 
 

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.  
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Sak nr.: 6/12  

Emnekode: 062  &00  

Saksbehandler: Elin Karlsen 

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER  

 

 

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: 
 

Innstilling 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. 

 

 

 

 

  

Sak nr.: 7/12  

Emnekode: 212   

Saksbehandler: Sølvi Mathisen 

ENDRING REGNSKAPSFØRING BÅTSFJORD HAVNEVESEN  
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Innstilling: 

 

Behandling: 
 

Forslag fra BAP v/Aslaug Eriksen: 

Fra og med 2011 kommer Båtsfjord kommune til å ta inn havnevesenets regnskap inn i 

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

balansekontoer i kommunens regnskap. 

 

Avstemming: 

Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Fra og med 2011 kommer Båtsfjord kommune til å ta inn havnevesenets regnskap inn i 

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

balansekontoer i kommunens regnskap. 

 

 

 

  

Sak nr.: 8/12  

Emnekode: 024   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

AVTALER MELLOM BÅTSFJORD KOMMUNE OG HELSE FINNMARK HF  

 

 

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: 
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. 
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Sak nr.: 9/12  

Emnekode: 140   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

PLANSTRATEGI FOR 2012 - 2015  

 

 

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 

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: 
 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

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 
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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. 

 

 

  

Sak nr.: 10/12  

Emnekode: 033  &00  

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

ENDRING AV BÅTSFJORD KOMMUNES MØTEREGLEMENT  

 

 

Innstilling: 

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

 

 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra H v/Gunn Marit Nilsen: 

Sakspapirene til kommunestyret og formannskapet skal legges ut på kommunens hjemmeside 

ca. 1 uke før møtene. 

 

Avstemming: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

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

Sakspapirene til kommunestyret og formannskapet skal legges ut på kommunens hjemmeside 

ca. 1 uke før møtene. 

 

 

  

Sak nr.: 11/12  

Emnekode: U01  

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2007 - 2012  

HANDLINGSPLAN FOR 2012 
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Innstilling: 

Omstillingsstyrets forslag til handlingsplan for 2012 vedtas. 

 

 

Behandling: 
 

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Omstillingsstyrets forslag til handlingsplan for 2012 vedtas. 

 

 

  

Sak nr.: 12/12  

Emnekode: A11  

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

UTVIDELSE AV BARNEHAGETILBUDET  

 

 

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.  

 

 

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

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.  

 

 

  


