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FORELØPIG REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.01.2012 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 212   

Arkivsaksnr.: 12/211   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/12 Formannskapet 08.03.2012 

14/12 Kommunestyret 20.03.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Foreløpig regnskapsrapport pr. 31.01.2012 tas til orientering. 

 

 

Innstilling: 

Foreløpig regnskapsrapport pr. 31.01.2012 tas til orientering. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.03.2012 sak 5/12 

 

Behandling: 

 

Ordfører vil gjerne at budsjettet for 2012 kommer inn i regnskapsrapporten.  

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Foreløpig regnskapsrapport pr. 31.01.2012 tas til orientering. 

 

Saksutredning: 

Nedenfor følger regnskapsrapport for hele Båtsfjord kommune pr. 31.01.2012. Jeg kaller den 

foreløpig fordi tallene er tatt ut 24.02. og da var ikke alle regninger ført ennå, men de fleste er 

kommet med slik at rapporten gir et noenlunde riktig bilde. 

 

Regnskapsrapport pr. 31.01.2012 
(tall tatt ut 24.02.12) 

 

    Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

Hele kommunen Sum   -5 518 568,34 -598 434,72 4 920 133,62 922,2 

Hele kommunen 10 Lønn 10 238 567,29 9 403 726,68 -834 840,61 108,9 

Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 2 744 879,29 2 060 287,54 -684 591,75 133,2 

Hele kommunen 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 1 240 924,66 931 430,39 -309 494,27 133,2 

Hele kommunen 14 Overføringsutgifter 902 435,34 1 184 850,25 282 414,91 76,2 

Hele kommunen 16 Salgsinntekter -3 664 001,75 -761 408,17 2 902 593,58 481,2 

Hele kommunen 17 Refusjoner -4 483 206,40 -1 979 119,07 2 504 087,33 226,5 
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Hele kommunen 18 Overføringsinntekter -14 072 683,49 -12 018 083,34 2 054 600,15 117,1 

Hele kommunen 15 Finansutgifter mv. 2 061 645,67 1 975 866,59 -85 779,08 104,3 

Hele kommunen 19 Finansinntekter mv. -487 128,95 -1 395 985,59 -908 856,64 34,9 

 

Denne rapporten viser regnskap pr. 31.01.2012 (tall tatt ut 24.02.2012). Vi har denne gangen 

valgt å se på budsjettallene for kun januar måned og ikke totalt for hele 2012. De aller fleste 

budsjettpostene er periodisert med 1/12 hver mnd. Vi har noen unntak, dette kommenteres der 

det er aktuelt.  
For kommunen totalt sett har vi pr. 31.01.2012 et mindreforbruk på kr. 5.518.568,34. 
Kommentarer til de enkelte artsgruppene: 
 

Artsgruppe 10 – Lønn: 

Her viser rapporten av til har et merforbruk på kr. 835.000,-. Sykelønnsrefusjon er 

inntektsført med nesten kr. 400.000,- mer enn budsjettert. Da blir ”reelt” merforbruk 

kr. 435.000,-. Det ble jo vedtatt en del stillingskutt som gjør seg gjeldende fra 2 halvår 

2012. Budsjettet hensyntar ikke dette og kuttene er fordelt ut over hele året. Dette 

medfører at før vi får gjennomført stillingskuttene vi det se ut som om vi har 

merforbruk.  

Artsgruppe 11-2 – Kjøp av varer/tjenester som inngår i komm.egenproduksjon: 

Posten ligger med et merforbruk på kr. 685.000,-. Dette skyldes i hovedsak kostnader 

som vi forskuddsbetaler pr. kvartal, halvår eller for hele året. Dette gjelder 

forsikringer, serviceavtaler, lisenser, abonnement m.m. Det er blant annet betalt 

forsikringer for hele 2012 som nok er den største posten som utgjør merforbruket.  

Artsgruppe 13 – Kjøp av varer/tjenester som erstatter komm. tjeneste produksjon: 

Merforbruk kr. 310.000,- skyldes kostnader som er forskuddsbetalt for en periode frem 

i tid. Blant annet forskuddsbet. renovasjon til Øfas for 1. kvartal.  

Artsgruppe 14 – Overføringsutgifter: 

Mindreforbruk kr. 282.000,-. Under denne posten ligger det utbetalinger av diverse 

tilskudd, samt merverdiavgiftskompensasjon. Mindreforbruket her kommer i hovedsak 

av at mange av tilskuddene utbetales bare en eller 2 ganger i året.  

Artsgruppe 16 – Salgsinntekter 

Merinntekter på kr. 2.902.000,- dette kommer av at kommunale avgifter er fakturert i 

januar for 1. kvartal.  

Artsgruppe 17 – Refusjoner: 

Merinntekter på kr. 2.504.000,- Merinntekten skyldes hovedsaklig at vi har fått utbetalt 

omstillingsmidlene (kr. 3.000.000,-)for 2011 i januar 2012. 

Artsgruppe 18 – Overføringsinntekter: 

Merinntekter kr. 2.054.000,-. Skyldes hovedsaklig at skatteinntektene ikke er 

periodisert i budsjettet. Vi får inn store beløp i skatteinntekter annenhver mnd. januar, 

mars, mai osv. Mens budsjettet er periodisert med 1/12 hver mnd.  

Artsgruppe 15 – Finansutgifter mv.: 

 Merutgifter på kr. 86.000,-. Forbruk som forventet på alle postene.  

Artsgruppe 19 – Finansinntekter mv.: 

Mindreinntekt kr. 908.000,-. Skyldes at renteinntektene kapitaliseres etter hvert 

kvartal, samt at utbytte ikke utbetales før i juni/juli (dette er det ikke tatt hensyn til i 

budsjettet). Postene er ellers innenfor det forventede.   
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PROSJEKTER 

 

    Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

00 - Prosjeter Sum   572 696,88 265 544,61 -307 152,27 215,7 

00 - Prosjeter 10 Lønn 217 656,31 287 655,26 69 998,95 75,7 

00 - Prosjeter 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 81 626,57 87 541,69 5 915,12 93,2 

00 - Prosjeter 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 191 152,00 220 666,66 29 514,66 86,6 

00 - Prosjeter 14 Overføringsutgifter 197 081,54 9 583,34 -187 498,20 2 056,5 

00 - Prosjeter 16 Salgsinntekter -11 880,00 -20 833,33 -8 953,33 57,0 

00 - Prosjeter 17 Refusjoner -102 939,54 -143 520,00 -40 580,46 71,7 

00 - Prosjeter 18 Overføringsinntekter 0,00 -166 666,67 -166 666,67   

00 - Prosjeter 15 Finansutgifter mv. 0,00 5 701,00 5 701,00   

00 - Prosjeter 19 Finansinntekter mv. 0,00 -14 583,34 -14 583,34   

 

Følgende prosjekter har hatt transaksjoner i 2012: 
0010 – Helsestasjon for Ungdom    kr.          991,60 
0029 – Prosjekt Rus og Psykiatri     kr.    85 437,22 
0030 – Ikt i skolen      kr.         489,25  (skal til ansvar 6030) 
0035 – Fri rettshjelp i off. servicekontor    kr.      8.000,- 
0043 – Bosetting av flyktninger     kr.    77.186,79 
0046 – Folkehelsearbeid     kr.       1.588,- 
0048 – Prosjekt Brobygging     kr.    15.877,86 
0049 – Vikarpool      kr.    11.127,91 
0050 – Kompetanseutvikling ansatte    kr.      2.296,56 
0053 – Samhandlingsreformen     kr. 380.829,60 
 
Prosjektene finansieres i en stor grad av eksterne midler og av fond.  
 
Artsgruppe 10 – Midreforbruk skyldes hovedsaklig lavere lønnskostnad på ansvar 0043 – flyktninger. 
Artsgruppe 11-2 – Som forventet 
Artsgruppe 13 – Som forventet 
Artgruppe 14 – Overføringsutgifter er den posten som har størst merforbruk her. Dette skyldes 
betalingen til staten for medfinansiering av spesialist helsetjenesten. Merforbruket skyldes at vi har 
betalt for både januar og februar. 
Artsgruppe 16 – Denne posten gjelder husleieinntekter på flyktningene.  
Artsgruppe 17 – En del tilskudd fra andre kommer bare en gang i året, ellers inneholder denne 
posten stort sett mva-komp.  
Artsgrupe 18 – Vi har ikke mottatt integreringstilskudd for flyktninger i januar (mottas stort sett 
hvert kvartal). 
Artsgruppe 15 – Ingen transaksjoner hittil i år (avsetning til fond foretas ved årets slutt). 
Artsgruppe 19 – Ingen transaksjoner hittil i år (bruk av fond foretas ved årets slutt). 
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POLITISK 

 

    Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

10 - Politisk 
Su
m 

  149 569,07 141 225,08 -8 343,99 105,9 

10 - Politisk 10 Lønn 128 330,30 107 433,41 -20 896,89 119,5 

10 - Politisk 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 21 238,77 24 041,67 2 802,90 88,3 

10 - Politisk 14 Overføringsutgifter 959,70 11 416,67 10 456,97 8,4 

10 - Politisk 17 Refusjoner -959,70 -1 666,67 -706,97 57,6 

 
Art 10 – lønn: Etterlønn til forrige ordfører er utbetalt i januar, budsjettet på dette er fordelt over 
hele året så derfor ser det ut som det er merforbruk. Dette vil jevne seg ut over året.  
 
På de øvrige artene er forbruket som forventet.  
 
 

FELLESUTGIFTER 

 

    Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

11 - Fellesutgifter Sum   -1 609 632,55 622 021,04 2 231 653,59 -258,8 

11 - Fellesutgifter 10 Lønn 382 047,45 118 990,58 -263 056,87 321,1 

11 - Fellesutgifter 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 739 029,59 302 423,79 -436 605,80 244,4 

11 - Fellesutgifter 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 179 754,75 127 180,42 -52 574,33 141,3 

11 - Fellesutgifter 14 Overføringsutgifter 346 595,10 762 621,08 416 025,98 45,4 

11 - Fellesutgifter 16 Salgsinntekter -20 809,00 -41 666,67 -20 857,67 49,9 

11 - Fellesutgifter 17 Refusjoner -3 086 337,44 -605 861,49 2 480 475,95 509,4 

11 - Fellesutgifter 19 Finansinntekter mv. -149 913,00 -41 666,67 108 246,33 359,8 

 
Artsgruppe 10 – Regnskapet viser her et merforbruk på kr. 263.000,-. Dette skyldes at 
budsjettvedtaket vedr. bruk av premiefond (kr. 3.000.000,-) er budsjettert på dette ansvarsområdet. 
Dette skal reguleres ut på alle ansvar etter hvert. Reelt er det ikke noe merforbruk på lønnspostene 
under dette ansvarsområdet.  
Artsgruppe 11-2 – Merforbruket her skyldes kostnader vi har forskuddsbetalt fram i tid, for eksempel 
har vi betalt yrkesskadeforsikring for hele 2012.  
Artsgruppe 13 – Her skyldes også merforbruket forskuddsbetalte kostnader. 
Artsgruppe 14 – Mindreforbruk her skyldes i hovedsak det at budsjett- og lønnsreserven ligger under 
denne artsgruppen. Disse reguleres etter vedtak i kommunestyret.  
Artsgruppe 16 – Her er det blant annet lagt inn den prisøkningen kommunestyret vedtok i desember 
2011, denne skal reguleres ut til de enkelte ansvarsområdene.  
Artsgruppe 17 – Vi har mottatt kr. 3 mill i omstillingsmidler for år 2011 fra fylkeskommunen, disse 
skal settes av til fond.  
Artsgruppe 19 – Dette gjelder bruk av omstillings- og næringsfond.  
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RÅDMANN/STAB/ØKONOMI 

 

    Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

12 - Sentraladministrasjon 
Su
m 

  586 102,61 564 387,21 -21 715,40 103,8 

12 - Sentraladministrasjon 10 Lønn 541 518,15 555 470,50 13 952,35 97,5 

12 - Sentraladministrasjon 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 57 173,46 25 583,36 -31 590,10 223,5 

12 - Sentraladministrasjon 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 0,00 3 500,00 3 500,00   

12 - Sentraladministrasjon 14 Overføringsutgifter 15 096,27 5 166,66 -9 929,61 292,2 

12 - Sentraladministrasjon 16 Salgsinntekter -12 589,00 -19 333,32 -6 744,32 65,1 

12 - Sentraladministrasjon 17 Refusjoner -15 096,27 -5 999,99 9 096,28 251,6 

 
Totalt merforbruk pr. 31.01.2012 på kr. 21.715,-. Dette skyldes i hovedsak kostnader som er 
forskuddsbetalt for hele året (abonnement m.m) 
 
Artsgruppe 10 – Ingen vesentlige avvik 
Artsgruppe 11-2 – Merforbruk skyldes forskuddsbetalte kostnader. 
Artsgruppe 13 – ingen transaksjoner i januar mnd.  
Artsgruppe 14 – Gjelder kun merverdiavgiftskompensasjon 
Artsgruppe 16 – Mindreinntekter skyldes at det er inntekter vi kun fakturerer 2 ganger i året.  
Artsgruppe 17 - Merverdiavgiftskompesasjon 

 
Forbruk pr. ansvar: 
 1200 – Rådmann  224,51 % 
 1210 – Stab      59,22 % 
 1220 – Økonomi  120,24 % 
 
Høyt forbruk på ansvar 1200 skyldes at lønn til noen i staben er blitt feilført, dette er rettet på 
februarlønn. Dette forklarer også hvorfor staben har svært lavt forbruk.  Høyt forbruk på 
økonomiavdelingen skyldes forskuddsbetalinger som gjelder hele året samt at kostnader til konsulen 
ved å ha hovedbankavtalen på anbud er betalt i januar. Økonomiavdelingen har også litt merforbruk 
på lønn pga at vi har leid inn tidligere ansatt noen timer til opplæring.  
 
 

FRIVILLIGSENTRALEN 

      Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

13 - Frivilligsentralen Sum   -223 020,06 16 666,66 239 686,72 -1 338,1 

13 - Frivilligsentralen 10 Lønn 40 329,33 37 068,91 -3 260,42 108,8 

13 - Frivilligsentralen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 36 650,61 9 083,34 -27 567,27 403,5 

13 - Frivilligsentralen 14 Overføringsutgifter 8 072,20 1 000,00 -7 072,20 807,2 

13 - Frivilligsentralen 16 Salgsinntekter 0,00 -583,34 -583,34   

13 - Frivilligsentralen 17 Refusjoner -308 072,20 -26 000,00 282 072,20 1 184,9 

13 - Frivilligsentralen 19 Finansinntekter mv. 0,00 -3 902,25 -3 902,25   

 



  Sak 14/12 

 

 Side 8 av 47   

 

Art 10 – Noe overforbruk lønn dette skyldes kun periodiseringen av budsjettet.  
Art 11-2 – Her er medlemsavgiften til studiesenteret bokført på feil ansvar. Skal ikke bokføres på 
1300 Frivilligsentralen men på ansvar 1140 Voksenopplæring. Når man hensyntar dette har de ikke 
merforbruk på denne posten. 
Art 14 – Gjelder merverdiavgiftskompensasjon 
Art 16 - Ingen transaksjoner i januar. 
Art 17 – Statstilskuddet kr. 300.000,- mottatt for hele 2012. 
Art 19 – Ingen transaksjoner i januar 

 

NORDSKOGEN BARNEHAGE 

 

    Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

20 - Nordskogen Barnehage 
Su
m 

  426 018,78 362 745,74 -63 273,04 117,4 

20 - Nordskogen Barnehage 10 Lønn 537 397,86 414 116,41 -123 281,45 129,8 

20 - Nordskogen Barnehage 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 22 463,73 20 666,67 -1 797,06 108,7 

20 - Nordskogen Barnehage 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 0,00 2 083,33 2 083,33   

20 - Nordskogen Barnehage 14 Overføringsutgifter 3 167,55 3 250,00 82,45 97,5 

20 - Nordskogen Barnehage 16 Salgsinntekter -74 160,00 -56 620,67 17 539,33 131,0 

20 - Nordskogen Barnehage 17 Refusjoner -62 850,36 -3 250,00 59 600,36 1 933,9 

 
Art 10: overforbruk 123.281,-  skyldes nødvendig bruk av vikar pga sykefravær i 
arbeidsgiverperioden. I budsjettbehandlingen i desember 2011 ble det vedtatt kutt på kr. 809.827,- 
hvorav det meste ville gjelde fra medio august 2012. Hele reduksjonen er nå spredd utover alle 12 
mnd. Regner med at dette vil jevne seg ut gjennom året – utviklingen vil bli fulgt opp utover våren. 
En ansatt feilført med lønn og refusjon som skulle vært på ansvar 2100, utgjør ca 15.385,- i netto økt 
utgift.  
Art 11-2: overforbruk skylles at faktura forsikring er betalt for hele året. 
Art 13: ikke vært forbruk her 
Art 14: som forventet 
Art 16: økning i inntekt pga økning i antall barn kr 17.539,- 
Art 17: merinntekt sykelønnsrefusjon og refusjon Nav er totalt kr 45.182,- 
 
Totalt overforbruk på kr. 63.273,- kan da tilskrives spredningen av kutt som egentlig ikke skulle tas 
før i august. 
 
27.02.12 – Britt M. Hansen – virksomhetsleder 

 

KLAUSJORDA BARNEHAGE  

 

    Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

21 - Klausjorda Barnehage Sum   432 953,12 506 835,92 73 882,80 85,4 

21 - Klausjorda Barnehage 10 Lønn 559 691,88 585 476,92 25 785,04 95,6 

21 - Klausjorda Barnehage 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 18 011,41 27 133,34 9 121,93 66,4 

21 - Klausjorda Barnehage 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 0,00 2 416,66 2 416,66   
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21 - Klausjorda Barnehage 14 Overføringsutgifter 1 679,03 3 166,67 1 487,64 53,0 

21 - Klausjorda Barnehage 16 Salgsinntekter -102 888,50 -88 550,00 14 338,50 116,2 

21 - Klausjorda Barnehage 17 Refusjoner -43 540,70 -9 057,67 34 483,03 480,7 

21 - Klausjorda Barnehage 19 Finansinntekter mv. 0,00 -13 750,00 -13 750,00   

 
Art 10: mindreforbruk kr 25.785,-. I budsjettbehandlingen i des 2011 ble det vedtatt kutt på kr. 
743.838,- hvorav det meste ville gjelde fra medio august 2012. Hele reduksjonen er nå spredd utover 
alle 12 mnd. Regner med at dette vil jevne seg ut gjennom året – utviklingen vil bli fulgt opp utover 
våren. En ansatt feilført med lønn og refusjon på ansvar 2000, utgjør ca 15.385,- i netto økt utgift.  
Art 11-2: div innkjøp ikke gjennomført enda. Forsikring betalt for hele året. 
Art 13: ikke forbruk her enda 
Art 14: som forventet 
Art 16: økte inntekter økning antall barn. 
Art 17: merinntekt sykelønnsrefusjon på kr. 36.804,- 
Art 18: ikke regnskapsført bruk av fond 
 
Totalt mindreforbruk kr 73.882,-  
 
27.02.12 – Britt M. Hansen – for Line Røtvold 

 

 

 

SPESIELLE TILTAK BARNEHAGENE 

 

    Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   
Januar 

2012 
Januar 2012 01-2012 01-2012 

22 - Spesielle tiltak Barnehagene Sum     13 404,16 13 404,16   

22 - Spesielle tiltak Barnehagene 10 Lønn 0,00 16 595,83 16 595,83   

22 - Spesielle tiltak Barnehagene 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 0,00 583,33 583,33   

22 - Spesielle tiltak Barnehagene 17 Refusjoner 0,00 -3 775,00 -3 775,00   

 
Art 10: Barnehagene har ikke søkt om midler fra dette ansvaret enda. Vil komme utover året. 
Art 11-2: som ovenfor. 
Art 17: refusjoner fra Staten er ikke mottatt enda. 
 
27.02.12 – Britt M. Hansen – virksomhetsleder Nordskogen barnehage 

 

NORDSKOGEN SKOLE 

 

    Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

30 - Nordskogen Skole Sum   768 049,01 657 518,42 -110 530,59 116,8 

30 - Nordskogen Skole 10 Lønn 649 679,36 602 685,08 -46 994,28 107,8 

30 - Nordskogen Skole 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 130 475,80 88 166,67 -42 309,13 148,0 

30 - Nordskogen Skole 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 0,00 1 500,00 1 500,00   
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30 - Nordskogen Skole 14 Overføringsutgifter 18 115,57 14 416,67 -3 698,90 125,7 

30 - Nordskogen Skole 16 Salgsinntekter -2 500,00 -30 833,33 -28 333,33 8,1 

30 - Nordskogen Skole 17 Refusjoner -27 721,72 -18 416,67 9 305,05 150,5 

 
Totalt merforbruk på kr. 110.000,- 
 
Art 10 – Merforbruk kr. 47.000,- 
Art 11-2 – Merforbruket skyldes hovedsakelig høye utgifter til energi samt at forsikringer er betalt 
for hele 2012. 
Art 13 – Ingen transaksjoner i januar 
Art 14 – Dette gjelder mva-kompensasjon 
Art 16 – Dette gjelder i hovedsak brukerbetaling på sfo. Ser at det er noe feil periodisering på 
inntektene her – dette blir rettet opp. Inntektene i januar skulle her ha vært kr. 45.000,-. 
Art 17 – Mva-komp. og refusjon sykepenger.  

 

BÅTSFORD SKOLE 

 

    Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

31 - Båtsfjord Skole Sum   1 455 239,23 1 265 313,65 -189 925,58 115,0 

31 - Båtsfjord Skole 10 Lønn 1 282 514,43 1 169 796,98 -112 717,45 109,6 

31 - Båtsfjord Skole 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 246 413,38 167 016,67 -79 396,71 147,5 

31 - Båtsfjord Skole 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 174,00 4 166,66 3 992,66 4,2 

31 - Båtsfjord Skole 14 Overføringsutgifter 28 781,80 30 562,49 1 780,69 94,2 

31 - Båtsfjord Skole 16 Salgsinntekter 0,00 -11 000,00 -11 000,00   

31 - Båtsfjord Skole 17 Refusjoner -102 644,38 -95 229,15 7 415,23 107,8 

 
Båtsfjord Skole har et merforbruk pr. 31.01.12 på kr. 190.000,-. 
 
Art 10 - For 2012 ble det vedtatt at grunnskolene skulle redusere utgiftene til spesialundervisning 
med kr. 500.000,-. Dette ble lagt inn i budsjettet på art 10 – lønn på kun Båtsfjord Skole. Dette har 
nok en del å si på hvorfor Båtsfjord Skole har et overforbruk på art 10 på kr. 113.000,-. Båtsfjord 
skole har også slitt med mye sykefravær i 2012 og har derfor mye vikarbruk hittil i år.  
Art 11-2 – Her skyldes merforbruket at forsikringene er betalt for hele 2012, de har også høye 
kostnader på skoleskyss og energi.  
Art 13 – Ingen vesentlige avvik. 
Art 14 – Merverdiavgiftskompensasjon 
Art 16 – Ingen transaksjoner i januar. 
Art 17 – Merverdiavgiftskompensasjon og sykelønnsrefusjoner.  
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KULTURSKOLEN 

 

      Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

34 - Kulturskolen Sum   80 275,77 98 689,59 18 413,82 81,3 

34 - Kulturskolen 10 Lønn 73 840,84 93 689,58 19 848,74 78,8 

34 - Kulturskolen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 5 684,93 5 000,01 -684,92 113,7 

34 - Kulturskolen 14 Overføringsutgifter 1 347,16 833,33 -513,83 161,7 

34 - Kulturskolen 16 Salgsinntekter 750,00 0,00 -750,00 0,0 

34 - Kulturskolen 17 Refusjoner -1 347,16 -833,33 513,83 161,7 

 
Totalforbruk i januar 81,3 % 
Mindreforbruk på lønn skyldes at de ikke har besatt alle stillinger.  
Salgsinntektene faktureres bare 2 ganger i året og budsjettet er periodisert til at inntekten kommer i 
mai og november.  
På de øvrige artene er det ingen vesentlige avvik.  
 
 
 

KULTUR OG FRITID 

 

      Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

40 - Kultur og fritid Sum   162 608,82 181 267,52 18 658,70 89,7 

40 - Kultur og fritid 10 Lønn 135 899,86 135 325,85 -574,01 100,4 

40 - Kultur og fritid 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 51 853,81 52 275,00 421,19 99,2 

40 - Kultur og fritid 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 0,00 3 000,00 3 000,00   

40 - Kultur og fritid 14 Overføringsutgifter 10 357,89 36 500,01 26 142,12 28,4 

40 - Kultur og fritid 16 Salgsinntekter -21 612,85 -41 750,00 -20 137,15 51,8 

40 - Kultur og fritid 17 Refusjoner -13 889,89 -4 083,34 9 806,55 340,2 

 
Art 10 – Ingen avvik 
Art 11-2 – Ingen avvik 
Art 13 – Ingen transaksjoner i januar  
Art 14 – Lavt forbruk pga at her førers utbetaling av feks tilskudd til nærmiljøtiltak, tilskudd til bsk, 
kulturmidler mm  – disse utbetales bare en gang i året. 
Art 16 – Billettinntekter og utleie av lokaler – avhenger av når det er arrangement.  
Art 17 – Stor sett merverdiavgiftskompensasjon 
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SAMORDNET HJELPETJENESTE 

 

      Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   
Januar 

2012 
Januar 2012 01-2012 01-2012 

50 - Samordent Hjelpetjeneste 
Su
m 

  257 407,41 309 667,56 52 260,15 83,1 

50 - Samordent Hjelpetjeneste 10 Lønn 273 745,65 228 500,90 -45 244,75 119,8 

50 - Samordent Hjelpetjeneste 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 16 703,23 15 750,00 -953,23 106,1 

50 - Samordent Hjelpetjeneste 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 420,00 1 416,66 996,66 29,6 

50 - Samordent Hjelpetjeneste 14 Overføringsutgifter 3 422,46 78 583,33 75 160,87 4,4 

50 - Samordent Hjelpetjeneste 16 Salgsinntekter 0,00 -2 500,00 -2 500,00   

50 - Samordent Hjelpetjeneste 17 Refusjoner -36 883,93 -4 583,33 32 300,60 804,7 

50 - Samordent Hjelpetjeneste 18 Overføringsinntekter 0,00 -7 500,00 -7 500,00   

 
Forbruksrapport januar 2012 Samordnet hjelpetjeneste. 
Samordnet hjelpetjeneste har et forbruk på 83,1 % for januar måned. 
 
Art 10. Lønn  
Forbruk på 119,8 %. 
Dette skyldes at lønn for ansatt som jobber i seksjonen for Andre hjelpetjenester ble tatt bort av 
rådmannen i budsjettet for 2012. I tillegg fikk denne personen lønn  for 50 % stilling, men skal lønnes 
i 20 % stilling. I tillegg har merkantilansatt fått lønn fra Samordnet hjelpetjeneste. Denne skal lønnes 
fra virksomheten rådmann/stab/økonomi. 
 
Art 11 – 2. Kjøp av varer/tjenester som inngår i komm.egenprod. 
Forbruk på 106,1 %. 
Dette skyldes innkjøp av vaksiner, betaling av lisenser og kjøp av faglitteratur. 
 
Art 13. Kjøp av varer/tjenester som erstatter komm.tj.prod. 
Forbruk på 29,6 % 
Kjøp av tolketjenester. 
 
Art 14. Overføringsutgifter. 
Forbruk på 4,4 %. 
Mva.komp. 
 
Art 16. Salgsinntekter. 
Ingen salgsinntekter i januar. 
 
Art 17. Refusjoner 
Forbruk på 804,7 %. 
Dette skyldes refusjon av sykepenger. 
 
Art 18. Overføringsinntekter 
Ingen overføringsinntekter januar måned. 
 
Bente Iversen 
Virksomhetsleder Samordnet hjelpetjeneste 

 



  Sak 14/12 

 

 Side 13 av 47   

 

NAV 

 

      Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

51 – Nav Sum   306 139,67 308 241,58 2 101,91 99,3 

51 – Nav 10 Lønn 263 403,78 220 353,76 -43 050,02 119,5 

51 – Nav 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 2 225,00 42 458,32 40 233,32 5,2 

51 – Nav 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 0,00 666,67 666,67   

51 – Nav 14 Overføringsutgifter 77 238,94 119 916,66 42 677,72 64,4 

51 – Nav 17 Refusjoner -32 494,00 -52 153,83 -19 659,83 62,3 

51 – Nav 15 Finansutgifter mv. 6 948,00 16 666,67 9 718,67 41,7 

51 – Nav 19 Finansinntekter mv. -11 182,05 -39 666,67 -28 484,62 28,2 

  
Art 10 – Høyt forbruk skyldes at en person ansatt er ute i fødselspermisjon, merforbruket dekkes 
delvis av refusjon. Det er også høyere utbetalinger på kvalifiseringsstønad enn beregnet.  
Art 11-2 Svært lavt forbruk skyldes at vi mottar refusjonskrav fra Nav Finnmark på disse kostnadene, 
disse refusjonskravene får vi kvartalsvis.  
Art 13 – ingen vesentlige avvik. 
Art 14 – Bidrag til sosialklienter, lavere utbetalinger enn budsjettert. 
Art 17 – Refusjon fødselspermisjon 
Art 15 – Sosiale utlån, lavere enn budsjettert 
Art 19 – Det som føres her er innbetalinger på sosiale utlån samt bruk av fond. Innbetalinger sosiale 
utlån er litt lavere enn budsjettert, mens bruk av fond ikke bokføres før ved årets slutt.  
 

BARNEVERN 

 

      Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

52 - Barnevernet 
Su
m 

  129 881,53 458 499,99 328 618,46 28,3 

52 - Barnevernet 10 Lønn 39 057,30 100 000,00 60 942,70 39,1 

52 - Barnevernet 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 89 564,23 204 749,99 115 185,76 43,7 

52 - Barnevernet 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 1 260,00 145 416,67 144 156,67 0,9 

52 - Barnevernet 14 Overføringsutgifter 9 895,14 8 333,33 -1 561,81 118,7 

52 - Barnevernet 17 Refusjoner -9 895,14 0,00 9 895,14 0,0 

 
Totalt forbruk i januar 28,3 % 
 
Art 10 – Fosterhjemsgodtgjørelse, støttekontakter, godtgjøring besøkshjem er lavere enn 
budsjettert.  
Art 11-2 – Alle poster utenom edb lisenser har mindreforbruk. Edb lisenser har merforbruk, men her 
er det forskuddsbetalt for en tid fremover.  
Art 13 – Her bokføres blant annet fakturaene fra Berlevåg kommune, disse får vi stort sett pr. tertial 
så derfor er forbruket her svært lavt.  
Art 14 – Merverdiavgiftskompensasjon.  
Art 17 – Merverdiavgiftskompensasjon. 
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HELSE OG OMSORG 

 

      Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

60 - Helse og omsorg 
Su
m 

  3 988 664,10 3 336 437,35 -652 226,75 119,5 

60 - Helse og omsorg 10 Lønn 3 794 708,50 3 685 795,59 -108 912,91 103,0 

60 - Helse og omsorg 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 827 147,49 513 901,20 -313 246,29 161,0 

60 - Helse og omsorg 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 252 613,91 179 750,00 -72 863,91 140,5 

60 - Helse og omsorg 14 Overføringsutgifter 149 474,02 75 333,35 -74 140,67 198,4 

60 - Helse og omsorg 16 Salgsinntekter -511 305,50 -409 487,52 101 817,98 124,9 

60 - Helse og omsorg 17 Refusjoner -523 974,32 -685 105,27 -161 130,95 76,5 

60 - Helse og omsorg 19 Finansinntekter mv. 0,00 -23 750,00 -23 750,00   

 
Regnskapstall for Helse og omsorg pr.31.01.12, kommentarer fra helse- og omsorgssjefen. 
 
Totalt for Helse og omsorg er det et merforbruk på 652.227,- kroner.  
 
Det er en del utgifter til vikarer som blir utbetalt i januar. Dette kan i stor grad forklares med høyt 
uttak av avspasering og løse feriedager før jul, noe som utbetales til vikarene på januarlønn.  
 
Det er mange lisenser og abonnementer som er betalt i januar enten for hele året eller for kvartalet. 
Dette fører til merforbruk i januar, særlig på ansvar administrasjon og ansvar kurative helsetjenester. 
På kurative helsetjenester er det ellers veldig vanskelig å få oversikt for en så kort periode, da 
refusjoner fra HELFO og utbetaling av refusjoner til legene ikke er helt regelmessige.  
 
På bygget er det på denne tiden av året høye utgifter til energi / olje. Dette forventes å jevne seg ut 
gjennom året. Forsikringer er også her betalt for lengre periode. Det er kjøpt inn lysrør og 
sparepærer som er ment å vare i lang tid fremover. Her er det kjøpt inn stort for å oppnå maks 
rabatter på varer vi vet det er behov for kontinuerlig.  
 
På Sykestua er det brukt en del penger på overtid. Det var en del sykefravær i desember, som gir 
utslag på januarlønn. Ellers er Sykestua og Fjellheimen ok. 
 
På Åpen Omsorg er besparelsen på 1 million kroner som gjelder for hele helse og omsorg lagt inn. Så 
lenge det ikke er iverksatt konkrete innsparingstiltak, gir dette et merforbruk på ca.83.000,- kroner 
pr.mnd. på dette ansvaret. Her er også regning til Båtsfjord service betalt for et kvartal, noe som gir 
merforbruk på 36.573,- kroner.  
 
I PU-boligen er det budsjettert med statstilskudd på ressurskrevende brukere. Dette er et stort beløp 
som føres en gang pr. år og som gir manglende inntekt på 233.000,- kroner per måned. I tillegg 
kommer utgiftene til Båtsfjord Service som betales kvartalsvis, første regning på 114.149,- er betalt. 
Her er det underbudsjettert med ca 100.000,- kroner til kjøp av tjenester på Båtsfjord Service,på 
grunn av nye timesatser og priser hos Båtsfjord Service som ikke ble kjent før etter 
budsjettprosessen. Her er det planlagt nye forhandlinger av avtalene før budsjettprosessen starter 
høsten 2012.   
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TEKNISK 

 

      Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

80 - Teknisk 
Su
m 

  -848 004,58 1 712 183,61 2 560 188,19 -49,5 

80 - Teknisk 10 Lønn 1 086 638,97 1 044 771,12 -41 867,85 104,0 

80 - Teknisk 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 398 617,28 473 912,49 75 295,21 84,1 

80 - Teknisk 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod 615 550,00 239 666,66 -375 883,34 256,8 

80 - Teknisk 14 Overføringsutgifter 31 150,97 22 499,99 -8 650,98 138,4 

80 - Teknisk 16 Salgsinntekter -2 907 006,90 -38 249,99 2 868 756,91 7 600,0 

80 - Teknisk 17 Refusjoner -72 954,90 -30 416,66 42 538,24 239,9 

 

Kommentar fra tekn.sjef: 
- 10 lønn: 4% overforbruk er akseptabelt 

- 11-2: Strøm ikke ført på januar – etterskuddsvis 

- 13: ØFAS kvartalsvis faktura ; første i januar 

- 14: Gjelder moms 

- 16: Kommunale avgifter kvartalsvis; første i januar 

- 17: Stort sett moms 

 

HAVNEVESEN 

 

      Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

89 - Båtsfjord Havnevesen 
Su
m 

  190 502,57 0,00 -190 502,57 0,0 

89 - Båtsfjord Havnevesen 10 Lønn 232 107,32 0,00 -232 107,32 0,0 

89 - Båtsfjord Havnevesen 17 Refusjoner -41 604,75 0,00 41 604,75 0,0 

 
Foreløpig har vi ikke bokført annet enn lønn i kommunens regnskapssystem. Vi har heller ikke fått 
lagt inn budsjettet til Havnevesenet her.  

 

FINANSER 

 

      Regnskap Rev.budsjett Avvik 
Forbruk 

(%) 

Ansvar Art   Januar 2012 Januar 2012 01-2012 01-2012 

90 - Finanser Sum   -12 344 019,72 -11 419 084,41 924 935,31 108,1 

90 - Finanser 14 Overføringsutgifter 0,00 1 666,67 1 666,67   

90 - Finanser 17 Refusjoner 0,00 -289 166,67 -289 166,67   

90 - Finanser 18 Overføringsinntekter -14 072 683,49 -11 843 916,67 2 228 766,82 118,8 

90 - Finanser 15 Finansutgifter mv. 2 054 697,67 1 953 498,92 -101 198,75 105,2 

90 - Finanser 19 Finansinntekter mv. -326 033,90 -1 241 166,66 -915 132,76 26,3 
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Art 14 – her er det budsjettert med tap på formidlingslån, har ikke hatt tap på slike lån de siste 
årene.  
Art 17 – dette gjelder mva-kompensasjon fra investeringer. 
Art 18 – Skatt og rammeoverføringer. For rammeoverføringene har vi periodisert budsjettet til de 
faste utbetalingsmånedene, for januar er utbetalingene det samme som budsjettet. Når det gjelder 
skatteinntektene får vi store overføringer annenhver måned. Dette er ikke periodisert i budsjettet så 
når vi hensyntar dette er skatteinntektene som forventet.  
Art 15 – Merforbruk kr. 100.000,- - her kommer det an på når vi har forfall på våre lån som spiller 
inn. Rentenivået er lavere enn det vi budsjetterte med så rentekostnaden er i realiteten lavere enn 
det budsjetterte.  
Art 19 – Renteinntektene kapitaliseres bare hver 3 mnd. så derfor er inntekten lav i januar. Her ligger 
også utbytte fra Varanger Kraft som en inntektspost i budsjettet, dette utbetales først i juni/juli. 

 
Investeringsprosjekter 2012  
  
Følgende prosjekter har transaksjoner i 2012: 

 
Ansvar Tekst Regnskap Revidert 

budsjett 
Budsjett 

(opprinnelig) 

1171 It-investering 0 250.000 250.000 

6002 Aggregat Bfj.helsesenter 16.364 2.500.000 2.500.000 

6010 Medisinsk utstyr 0 500.000 500.000 

6012 Ventilasjon helsesenter 0 2.500.000 2.500.000 

8116 Idrettshallen  114.477 0 0 

8129 Hamningberg kapell 0 100.000 100.000 

8200 Veg/gatelys  0 12.600.000 12.600.000 

8204 Trafikksikkerhetsarbeid 0 150.000 150.000 

8502 Vann og avløp 186.760 13.000.000 13.000.000 

8606 Snøskjermer 0 250.000 250.000 

8613 Torg og kaipromenade 16.169 1.500.000 1.500.000 

 

I denne oversikten er opprinnelig og revidert budsjett likt. Vi har noen prosjekter fra tidligere 

år som ikke har brukt all bevilgningen de fikk. Når kommunestyret skal vedta revidert 

investeringsbudsjett skal de ta stilling til om disse prosjektene skal få de ubrukte midlene til 

disposisjon i 2012. 
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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 

17/12 Teknisk styre 08.03.2012 

15/12 Kommunestyret 20.03.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune takker ja til Pir II sitt tilbud om å fullføre sitt arbeid med prosjektering av 

torget. Kostnadene på inntil kr. 420.000,- inkl. mva dekkes av bevilget beløp for 2012.  

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune takker nei til Pir II sitt tilbud om å fullføre arbeid med prosjektering av 

torget. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 16.06.2011 sak 54/11 

 

Behandling: 

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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. 

 

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 
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- 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.  

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.01.2012 sak 3/12 

 

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.  
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Behandling/vedtak i Teknisk styre den 08.03.2012 sak 17/12 

 

Behandling: 

Forslag fra BAP: 

 

Båtsfjord kommune takker nei til Pir II sitt tilbud om å fullføre arbeid med prosjektering av 

torget. 

 

Forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 

Vedtak: 

Båtsfjord kommune takker nei til Pir II sitt tilbud om å fullføre arbeid med prosjektering av 

torget. 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til kommunestyrets vedtak i saken 26.01.12. Til dette er det i investeringsbudsjettet 

for 2012 satt av 1,5 millioner og i 2013 10 millioner.  

 

Vedlagt følger tilbud fra Pir II om å ferdigstille alt av planer og tegninger for en sum på kr. 

331.500,- uten mva (kr. 414.375,-). Tilbudet er et estimat og ikke en fast pris. Dette er et 

arbeid som ble satt i gang på nytt etter kommunestyrets vedtak i juni 2011 om en total 

investeringsramme på inntil kr. 25 millioner kroner. Tidligere planer og tegninger måtte da 

justeres og tilpasses etter at anbudet sommeren 2010 ble for dyrt. Pir II er det arkitektfirmaet 

som vant arkitektkonkurransen og som dermed fikk oppdraget med å prosjektere ferdig torget.  

 

Vedlagt følger en oversikt over hva som er brukt på torget siden 2009. En betydelig del av 

dette beløpet har gått til ferdigstilling av planer og tegninger. Jeg mener at når dette 

detaljplanarbeidet på nærmeste er ferdig, og det er brukt betydelige beløp på det, så bør vi 

fullføre arbeidet. Vi vil da kunne realisere disse planene på et senere tidspunkt uten 

prosjekteringskostnader. Vi vil da også unngå evt. krav fra Pir II om brudd på åndsverkloven 

dersom vår utførelse av torget strider mot deres tegninger. 

 

Jeg foreslår at utgiftene til å ferdigstille prosjekteringen dekkes innenfor den 

investeringsrammen som kommunestyret vedtok 15.12.2011 og i tillegg til det av arbeid med 

torget som kommunestyret vedtok 26.01.2012.  
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FINANSIERING AV NY OMFORMERSTASJON PÅ STORHOLMEN 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: N64   

Arkivsaksnr.: 11/709   

 

 

 

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 

17/12 Kommunestyret 20.03.2012 

 

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: 

 

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. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.01.2012 sak 4/12 

 

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. 
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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. 

 

Nye saksopplysninger: 

Jeg viser til følgende siste setning i kommunestyrets vedtak 26.01.2012: 

 

”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.” 

 

Båtsfjord kommune hadde 10.02.2012 et møte med Statens vegvesen på lyd/ bilde. Se 

vedlagte referat. Pkt. 1 i referatet omhandler en avtale om kostnadsfordeling som 

kommunestyret har krevd for å gå i gang med resten av Skolegata og Fjordveien fram til 

Neptunelva. 

 

Båtsfjord kommune sendte umiddelbart etter møtet de opplysningene som vegvesenet ba om. 

Vi fikk også utsatt svarfrist til Kime AS med en måned til 23.03. Vi har ennå ikke, tross 

purringer, mottatt noe svar fra vegvesenet. Vi vil gjøre det vi kan for å få dette avklart innen 

kommunestyrets møte 20.3., men jeg er noe skeptisk på om vi vil få en avtale om 

kostnadsfordeling klar til da. 

 

Kommunestyret har i så fall to alternativer: 

 

1. Båtsfjord kommune inngår kontrakt med KIME AS likevel, jfr. rådmannens tilråding. 

Vi avklarer kostnadsfordeling med vegvesenet underveis i prosjektet. Dette har vi i 

praksis positive erfaringer med når det gjaldt fortau fra Toppen til Rimi. 

2. Vi utsetter prosjektet med nye vann- og avløpsrør for strekningen kryss Gamle 

Kirkegårdsvei – Neptunelva. Vi må takke nei til Kime AS med manglende finansiering 

som begrunnelse. Hele arbeidet må da ut på anbud på nytt. Jeg foreslår i så fall at vi 

ikke legger arbeidet ut på Doffin før vi har finansiering i orden. 

 

Konsekvensene av alternativ 2 er at det ikke blir anlagt fortau før tidligst i 2013, trolig ikke 

før i 2014. Dette forutsetter at vi får lagt nye rør i 2013, senest innen tidlig høst 2014. 

 

Det er også tvilsomt om Skolegata blir asfaltert før nytt fortau er lagt. Vegvesenet sier at det 

ikke er tilrådelig å legge asfalt før fortauet er ferdig. I verste fall vil da strekningen Toppen til 

kryss Gamle kirkegårdsvei være uten asfalt fram til høsten 2014. 

 

Jeg anbefaler derfor at Båtsfjord kommune velger alternativ 1. Vegvesenet er en seriøs 

samarbeidspartner som vil betale sin rettferdige andel av utgiftene, men de er tydeligvis av 
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uvisse årsaker noe forsinket med forberedelsene til å anlegge fortauet i Båtsfjord. 

Reguleringsplanen for vegstrekningen Fomakrysset – Neptunelva, som vegvesenet utarbeider, 

er ennå ikke ferdig. Den ventes lagt ut til offentlig høring i slutten av mars. Det er 

kommunestyret som vedtar reguleringsplanen. Det er usikkert om det er mulig å få den vedtatt 

før til høsten. 

 

 

 

 

Saksutredning til møte i kommunestyret 26.01.2012: 

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 

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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PLAN FOR ASFALTERING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER 

 

 

Saksbehandler:  Ove Arnesen Arkiv: Q04   

Arkivsaksnr.: 11/791   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/11 Teknisk styre 17.11.2011 

10/12 Teknisk styre 09.02.2012 

18/12 Kommunestyret 20.03.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

”Plan for asfaltering av kommunale veier og plasser” i Båtsfjord kommune vedtas i henhold 

til vedlagte plan.  

 

Innstilling: 

”Plan for asfaltering av kommunale veier og plasser” i Båtsfjord kommune vedtas med 

følgende prioritering av tiltakene i planen: 

 

Asfalt kommunale veier og gater i Båtsfjord tettsted – nytt dekke 
        Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

                               

2012 Skogsholmveien 

 

1100 340 Rest ”over Foma” (2-lag asfalt) 

2013 Vei ved Elvekroa 

 

300 50  

2013 Blåbærtoppen 

 

200 30 Gjelder breddeutvidelse med ca 1,0 m 

2012 Skader etter legging  

 

500 70 Etter legging av kabler 

2013 Blåbærtoppen 

 

600 90  

2013 Grendehuset - Stall 

 

1100 170 Planlagt utført i 2013 

2013 Sving Eides vei 200 

 

30 Klargjøres i 2012 

Asfalteres i 2013 

 SUM 2012 2900 610  

 SUM 2013 1100 170  

Asfalt kommunale veier og gater i Båtsfjord tettsted - reasfaltering 

 

                                                                                                               Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

        

2013 Strandveien – x Holmen 5000 

 

800 Planlagt utført i 2013 

 SUM 2012 0 0  

 SUM 2013 5000 800  
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Asfalt kommunale veier og gater i Båtsfjord tettsted 

                                                                                                                       Ansvar: ”Andre” 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

2012 Syltefjordveien 

 

1650 240 VA-prosjekt – selvkost/ legges av 

entrepremør i 2012 

2012 Gml. Kirkegårdsvei 

 

1000 150 VA-prosjekt – selvkost/ legges av 

enterpreør i 2012 

2012 Ravneveien 

 

840 170 VA-prosjekt – selvkost/ legges av 

entreprenør i 2012. Redusert til ett-lags 

asfalt; mens anbud har to-lag. 

2012 Skolegata (Fv 891) 

 

12800 2312 VA-prosjekt – selvkost/i samarbeid med 

SVV  -  ikke avklart ansvar. Planlagt 

utført i 2012 

 Fjordveien (Fv 891) 

 

? ? VA-prosjekt – selvkost/ i samarbeid med 

SVV – ikke avklart ansvar. Planlagt utført 

i 2013 

Ytterlig kommentar: Dette er gater og veier hvor ”andre”; dvs. enten ekstern entreprenør eller Statens 

vegvesen vil være ansvarlig for å få bestilt og lagt asfalten. 

 

Asfalt kommunale bygdeveier 

                                                                                                      Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(mill-kr) 

Kommentar 

2012 Veien til Syltefjord 

 

67500 10,2 Først etappe 2012: 15 km – asfalt 4,5 m. 

Total veibredde: 5,0 m 

2013 Veien til Syltefjord 

 

45000 6,8 Andre etappe 2013: 10 km  - asfalt 4,5 m 

Total veibredde: 5,0 m 

 SUM 2012 67500 10,2  

 SUM 2013 45000 6,8  

Ytterlig kommentar: Ovennevnte kostnader gjelder for asfalt ”ferdig vei”, dvs. at dagens grusvei kun 

høvles før ligging av asfalt. Kostnader til evt. ekstra grusing av veien og til bygging av veiskulder (grus) 

kommer i tillegg.    

Alternativ pris for dekkebredde 4,0 m: 2012: 60000 m2 = 9,0 mill kr.  2013: 40000 m2 = 6,0 mill kr 

Alternativ pris for dekkebredde 3,0 m: 2012: 45000 m2 = 6,8 mill kr.  2013: 30000 m2 = 4,5 mill kr.    

Ved valg av siste alternativ må opparbeides et stort antall møteplasser. Dette alternativ har en samlet 

skulderbredde på 1,0 m; mens på de andre to veiene er samlet skulder 0,5 m. 

 

Asfalt kommunale gang- og sykkelveger og fortau 

                                                                                                       Ansvar: SVV og BK 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

 Fortau FV 891 Skolegata 

 

- - Fv 891 – SVV betaler dette fullt ut 

 Fortau FV 891 

Fjordveien 

- - Fv 891 – SVV betaler dette fullt ut 

2013 Fortau Skogsholmveien 550 85 Søkt om TS-midler med en kommunal 
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– ”vei over Foma” egenandel på 20%. Asfalt planlagt  i 2013 

 

Asfalt kommunale plasser 

                                                                                                      Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

2013 Helsesentret 

 

500 75 Foran/bak 

2012 Helsesentret 

 

500 75 Mellom Alderpensjonatet og Fjellheimen 

2013 Arena skiskyting 

 

2900 282 Standplass og strafferunde. Forventet 

spillemidler i 2013: kr 117.000,- 

 SUM 2012 1000 150  

 SUM 2013 2900 282  Ett lag ”tynn” asfalt 

 

 

Asfalt til private  

                                                                                               Ansvar: Båtsfjord kommune/private 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

(m2) 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

Ytterlig kommentar: Kommunen annonserer når ”asfaltverket” kommer til Båtsfjord. Huseier mf. tar  

selv kontakt med asfaltentreprenør og inngår avtale. 

 

 

 

Planen oversendes kommunestyret for endelig godkjenning.  

 

Teknisk sjef gis fullmakt til å lyse ut kommunens asfaltbehov for 2012 på Doffin med 

forbehold om kommunestyrets endelige godkjenning. 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 17.11.2011 sak 36/11 

 

Behandling: 

Teknisk sjef orienterte. 

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Det utarbeides en plan for asfaltering av kommunale veier og plasser innen januar 2012 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 09.02.2012 sak 10/12 

 

Behandling: 

Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti v/Bjørn Johnny Eriksen: 

Innstilling vedtas med følgende prioritering av tiltakene i planen: 
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Asfalt kommunale veier og gater i Båtsfjord tettsted – nytt dekke 
        Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

                               

2012 Skogsholmveien 

 

1100 340 Rest ”over Foma” (2-lag asfalt) 

2013 Vei ved Elvekroa 

 

300 50  

2013 Blåbærtoppen 

 

200 30 Gjelder breddeutvidelse med ca 1,0 m 

2012 Skader etter legging  

 

500 70 Etter legging av kabler 

2013 Blåbærtoppen 

 

600 90  

2013 Grendehuset - Stall 

 

1100 170 Planlagt utført i 2013 

2013 Sving Eides vei 200 

 

30 Klargjøres i 2012 

Asfalteres i 2013 

 SUM 2012 2900 610  

 SUM 2013 1100 170  

Asfalt kommunale veier og gater i Båtsfjord tettsted - reasfaltering 

 

                                                                                                               Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

        

2013 Strandveien – x Holmen 5000 

 

800 Planlagt utført i 2013 

 SUM 2012 0 0  

 SUM 2013 5000 800  

 

Asfalt kommunale veier og gater i Båtsfjord tettsted 

                                                                                                                       Ansvar: ”Andre” 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

2012 Syltefjordveien 

 

1650 240 VA-prosjekt – selvkost/ legges av 

entrepremør i 2012 

2012 Gml. Kirkegårdsvei 

 

1000 150 VA-prosjekt – selvkost/ legges av 

enterpreør i 2012 

2012 Ravneveien 

 

840 170 VA-prosjekt – selvkost/ legges av 

entreprenør i 2012. Redusert til ett-lags 

asfalt; mens anbud har to-lag. 

2012 Skolegata (Fv 891) 

 

12800 2312 VA-prosjekt – selvkost/i samarbeid med 

SVV  -  ikke avklart ansvar. Planlagt 

utført i 2012 

 Fjordveien (Fv 891) 

 

? ? VA-prosjekt – selvkost/ i samarbeid med 

SVV – ikke avklart ansvar. Planlagt utført 

i 2013 

Ytterlig kommentar: Dette er gater og veier hvor ”andre”; dvs. enten ekstern entreprenør eller Statens 
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vegvesen vil være ansvarlig for å få bestilt og lagt asfalten. 

 

Asfalt kommunale bygdeveier 

                                                                                                      Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(mill-kr) 

Kommentar 

2012 Veien til Syltefjord 

 

67500 10,2 Først etappe 2012: 15 km – asfalt 4,5 m. 

Total veibredde: 5,0 m 

2013 Veien til Syltefjord 

 

45000 6,8 Andre etappe 2013: 10 km  - asfalt 4,5 m 

Total veibredde: 5,0 m 

 SUM 2012 67500 10,2  

 SUM 2013 45000 6,8  

Ytterlig kommentar: Ovennevnte kostnader gjelder for asfalt ”ferdig vei”, dvs. at dagens grusvei kun 

høvles før ligging av asfalt. Kostnader til evt. ekstra grusing av veien og til bygging av veiskulder (grus) 

kommer i tillegg.    

Alternativ pris for dekkebredde 4,0 m: 2012: 60000 m2 = 9,0 mill kr.  2013: 40000 m2 = 6,0 mill kr 

Alternativ pris for dekkebredde 3,0 m: 2012: 45000 m2 = 6,8 mill kr.  2013: 30000 m2 = 4,5 mill kr.    

Ved valg av siste alternativ må opparbeides et stort antall møteplasser. Dette alternativ har en samlet 

skulderbredde på 1,0 m; mens på de andre to veiene er samlet skulder 0,5 m. 

 

Asfalt kommunale gang- og sykkelveger og fortau 

                                                                                                       Ansvar: SVV og BK 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

 Fortau FV 891 Skolegata 

 

- - Fv 891 – SVV betaler dette fullt ut 

 Fortau FV 891 

Fjordveien 

- - Fv 891 – SVV betaler dette fullt ut 

2013 Fortau Skogsholmveien 

– ”vei over Foma” 

550 85 Søkt om TS-midler med en kommunal 

egenandel på 20%. Asfalt planlagt  i 2013 

 

Asfalt kommunale plasser 

                                                                                                      Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

2013 Helsesentret 

 

500 75 Foran/bak 

2012 Helsesentret 

 

500 75 Mellom Alderpensjonatet og Fjellheimen 

2013 Arena skiskyting 

 

2900 282 Standplass og strafferunde. Forventet 

spillemidler i 2013: kr 117.000,- 

 SUM 2012 1000 150  

 SUM 2013 2900 282  Ett lag ”tynn” asfalt 

 

 

Asfalt til private  

                                                                                               Ansvar: Båtsfjord kommune/private 
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Pri. Vei-/gatenavn Antall 

(m2) 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

Ytterlig kommentar: Kommunen annonserer når ”asfaltverket” kommer til Båtsfjord. Huseier mf. tar  

selv kontakt med asfaltentreprenør og inngår avtale. 

 

 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

”Plan for asfaltering av kommunale veier og plasser” i Båtsfjord kommune vedtas med 

følgende prioritering av tiltakene i planen: 

 

Asfalt kommunale veier og gater i Båtsfjord tettsted – nytt dekke 
        Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

                               

2012 Skogsholmveien 

 

1100 340 Rest ”over Foma” (2-lag asfalt) 

2013 Vei ved Elvekroa 

 

300 50  

2013 Blåbærtoppen 

 

200 30 Gjelder breddeutvidelse med ca 1,0 m 

2012 Skader etter legging  

 

500 70 Etter legging av kabler 

2013 Blåbærtoppen 

 

600 90  

2013 Grendehuset - Stall 

 

1100 170 Planlagt utført i 2013 

2013 Sving Eides vei 200 

 

30 Klargjøres i 2012 

Asfalteres i 2013 

 SUM 2012 2900 610  

 SUM 2013 1100 170  

Asfalt kommunale veier og gater i Båtsfjord tettsted - reasfaltering 

 

                                                                                                               Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

        

2013 Strandveien – x Holmen 5000 

 

800 Planlagt utført i 2013 

 SUM 2012 0 0  

 SUM 2013 5000 800  

 

Asfalt kommunale veier og gater i Båtsfjord tettsted 

                                                                                                                       Ansvar: ”Andre” 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

2012 Syltefjordveien 

 

1650 240 VA-prosjekt – selvkost/ legges av 

entrepremør i 2012 

2012 Gml. Kirkegårdsvei 1000 150 VA-prosjekt – selvkost/ legges av 
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 enterpreør i 2012 

2012 Ravneveien 

 

840 170 VA-prosjekt – selvkost/ legges av 

entreprenør i 2012. Redusert til ett-lags 

asfalt; mens anbud har to-lag. 

2012 Skolegata (Fv 891) 

 

12800 2312 VA-prosjekt – selvkost/i samarbeid med 

SVV  -  ikke avklart ansvar. Planlagt 

utført i 2012 

 Fjordveien (Fv 891) 

 

? ? VA-prosjekt – selvkost/ i samarbeid med 

SVV – ikke avklart ansvar. Planlagt utført 

i 2013 

Ytterlig kommentar: Dette er gater og veier hvor ”andre”; dvs. enten ekstern entreprenør eller Statens 

vegvesen vil være ansvarlig for å få bestilt og lagt asfalten. 

 

Asfalt kommunale bygdeveier 

                                                                                                      Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(mill-kr) 

Kommentar 

2012 Veien til Syltefjord 

 

67500 10,2 Først etappe 2012: 15 km – asfalt 4,5 m. 

Total veibredde: 5,0 m 

2013 Veien til Syltefjord 

 

45000 6,8 Andre etappe 2013: 10 km  - asfalt 4,5 m 

Total veibredde: 5,0 m 

 SUM 2012 67500 10,2  

 SUM 2013 45000 6,8  

Ytterlig kommentar: Ovennevnte kostnader gjelder for asfalt ”ferdig vei”, dvs. at dagens grusvei kun 

høvles før ligging av asfalt. Kostnader til evt. ekstra grusing av veien og til bygging av veiskulder (grus) 

kommer i tillegg.    

Alternativ pris for dekkebredde 4,0 m: 2012: 60000 m2 = 9,0 mill kr.  2013: 40000 m2 = 6,0 mill kr 

Alternativ pris for dekkebredde 3,0 m: 2012: 45000 m2 = 6,8 mill kr.  2013: 30000 m2 = 4,5 mill kr.    

Ved valg av siste alternativ må opparbeides et stort antall møteplasser. Dette alternativ har en samlet 

skulderbredde på 1,0 m; mens på de andre to veiene er samlet skulder 0,5 m. 

 

Asfalt kommunale gang- og sykkelveger og fortau 

                                                                                                       Ansvar: SVV og BK 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

 Fortau FV 891 Skolegata 

 

- - Fv 891 – SVV betaler dette fullt ut 

 Fortau FV 891 

Fjordveien 

- - Fv 891 – SVV betaler dette fullt ut 

2013 Fortau Skogsholmveien 

– ”vei over Foma” 

550 85 Søkt om TS-midler med en kommunal 

egenandel på 20%. Asfalt planlagt  i 2013 

 

Asfalt kommunale plasser 

                                                                                                      Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

2013 Helsesentret 

 

500 75 Foran/bak 
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2012 Helsesentret 

 

500 75 Mellom Alderpensjonatet og Fjellheimen 

2013 Arena skiskyting 

 

2900 282 Standplass og strafferunde. Forventet 

spillemidler i 2013: kr 117.000,- 

 SUM 2012 1000 150  

 SUM 2013 2900 282  Ett lag ”tynn” asfalt 

 

 

Asfalt til private  

                                                                                               Ansvar: Båtsfjord kommune/private 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

(m2) 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

Ytterlig kommentar: Kommunen annonserer når ”asfaltverket” kommer til Båtsfjord. Huseier mf. tar  

selv kontakt med asfaltentreprenør og inngår avtale. 

 

 

 

Planen oversendes kommunestyret for endelig godkjenning.  

 

Teknisk sjef gis fullmakt til å lyse ut kommunens asfaltbehov for 2012 på Doffin med 

forbehold om kommunestyrets endelige godkjenning. 

 

 

Saksutredning  

Vedlagte plan for asfaltering av kommunale veier og plasser - Asfaltplanen, er en oversikt 

over det totale asfaltbehovet i Båtsfjord kommune i 2012 og 2013. Planen er ”lettere revidert” 

i forhold til den planen som ble lagt fram for teknisk styre 09.02.12. Utenom rent 

layoutmessige forhold er det gjort følgende mindre endringer: 

 

 Under overskrift ”Asfalt kommunale veier og gater i Båtsfjord tettsted – nytt dekke” er 

følgende nye tiltak tatt med: 

 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

                               

2013 Blåbærtoppen 

 

200 30 Gjelder breddeutvidelse med ca 1,0 m 

 

 Under overskrift ”Asfalt kommunale veier og gater i Båtsfjord tettsted ”, m4d ansvar 

”andre” er følgende tiltak endret/ revidert: 

 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

2012 Skolegata (Fv 891) 

 

7800 1.326 VA-prosjekt – selvkost/i samarbeid med 

SVV  -  ikke avklart ansvar. Planlagt 

utført i 2012. Brukt tilbudspris 170,-/m2 

2013 Fjordvegen (Fv 891) 

 

6400 1.088 VA-prosjekt – selvkost/ i samarbeid med 

SVV – ikke avklart ansvar. Planlagt utført 

i 2013. Brukt kr 170,-/m2 
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Oversikt over tiltak i planen er delt opp i forskjellige områder som i hovedsak er relatert til 

”veistatus” og ansvar. I tillegg er det tatt med en oversikt over asfaltbehovet på kommunale 

plasser. Når det gjelder ansvar ”andre”, så er dette de veier hvor kostnadene inngår i vann- og 

avløpsanlegg og som derved finansieres over selvkost/gebyrer. 

 

Hvert område (tabell) er satt opp med forslag til prioritet. De områdene som har mest 

betydning rent økonomisk for Båtsfjord kommune er ”Asfalt kommunale veier og gater i 

Båtsfjord tettsted – nytt dekke” og ”Asfalt kommunale bygdeveier”. 

Det førstnevnte området inneholder de veier som ikke ble asfaltert i 2007 og skader etter 

graving av kabler etc. I tillegg er nytt ”veistykke” på Foma (Skogholmveien) tatt med her. 

 

Når det gjelder asfaltering av kommunale bygdeveier, så gjelder dette kun ”Vei til Syltefjord”. 

Her er oppgitt asfaltbehov i 2012 forbundet med usikkerhet. Oppgitt lengde på legging av 15 

km asfalt er basert på befaring høsten 2011. Foreslått lengde vil imidlertid kunne brukes når 

Båtsfjord kommune går ut og signaliserer sitt asfaltbehov overfor entreprenør (ut på Doffin 

senere i vinter). Teknisk sjef vil, sammen med valgt asfalt- entreprenør, kunne oppgi mer 

eksakt mengdebehov etter befaring/nærmere planlegging sommeren 2012.  

Teknisk sjef tar videre sikte på å utarbeide en ”byggeplan” i juni måned for de deler av 

prosjektet som skal utføres i 2012. Plan for restarbeider i 2013 vil være ferdig høsten 2012. 
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INVESTERINGER I MEDISINSK UTSTYR 2012 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 12/203   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/12 Helse- og omsorgstyre 07.03.2012 

19/12 Kommunestyret 20.03.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Det delegeres til rådmannen å anskaffe følgende medisinsk utstyr innenfor en samlet 

kostnadsramme på inntil kr. 150.000,-: 

 elektroniske blodtrykksapparater til alle legekontorer med tre mansjettstørrelser, 5 stk 

à 1500,- kroner 

 elektroniske blodtrykksapparater til pleieavdelingene med tre mansjettstørrelser, 4 stk 

à 1000,- kroner 

 utstyr for 24-timers blodtrykksmålinger, 2 stk à 25.000,- kroner (inkl. programvare og 

lignende) 

 håndholdt doppler med to prober, 2 stk à 10.000,- kroner 

 drill for intraossøs tilgang (utstyr for å kunne gi væskebehandling i knokkelen dersom 

det er umulig å legge inn venflon), 10.000,- kroner 

 

Denne investeringen dekkes ved låneopptak. 

Bruk av resterende bevilgning for 2012 avgjøres senere. 

 

Innstilling: 

Det delegeres til rådmannen å anskaffe følgende medisinsk utstyr innenfor en samlet 

kostnadsramme på inntil kr. 150.000,-: 

 elektroniske blodtrykksapparater til alle legekontorer med tre mansjettstørrelser, 5 stk 

à 1500,- kroner 

 elektroniske blodtrykksapparater til pleieavdelingene med tre mansjettstørrelser, 4 stk 

à 1000,- kroner 

 utstyr for 24-timers blodtrykksmålinger, 2 stk à 25.000,- kroner (inkl. programvare og 

lignende) 

 håndholdt doppler med to prober, 2 stk à 10.000,- kroner 

 drill for intraossøs tilgang (utstyr for å kunne gi væskebehandling i knokkelen dersom 

det er umulig å legge inn venflon), 10.000,- kroner 

 

Denne investeringen dekkes ved låneopptak. 

Bruk av resterende bevilgning for 2012 avgjøres senere. 

 

Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 07.03.2012 sak 9/12 

 

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
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Det delegeres til rådmannen å anskaffe følgende medisinsk utstyr innenfor en samlet 

kostnadsramme på inntil kr. 150.000,-: 

 elektroniske blodtrykksapparater til alle legekontorer med tre mansjettstørrelser, 5 stk 

à 1500,- kroner 

 elektroniske blodtrykksapparater til pleieavdelingene med tre mansjettstørrelser, 4 stk 

à 1000,- kroner 

 utstyr for 24-timers blodtrykksmålinger, 2 stk à 25.000,- kroner (inkl. programvare og 

lignende) 

 håndholdt doppler med to prober, 2 stk à 10.000,- kroner 

 drill for intraossøs tilgang (utstyr for å kunne gi væskebehandling i knokkelen dersom 

det er umulig å legge inn venflon), 10.000,- kroner 

 

Denne investeringen dekkes ved låneopptak. 

Bruk av resterende bevilgning for 2012 avgjøres senere. 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til følgende investeringstiltak som ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2011: 

 

Tiltak:  6010 Medisinsk utstyr  

Beskrivelse:  For å imøtekomme samhandlingsreformens intensjoner om at flere 

pasienter skal behandles lokalt i stedet for på sykehus investerer 

Båtsfjord kommune i medsinsk utstyr for 1/2 million kroner både i 

2012 og 2013. Dette finansieres ved låneopptak. 

 

Dette utstyret er i stor grad helt nødvendig skal kommunen klare å behandle flest mulig 

pasienter her i kommunen på en forsvarlig måte. Det vil også gi mulighet for å spare penger 

på reduserte innleggelser ved sykehus.  

 

Deler av dette utstyret er det innhentet tilbud på og bestilt. Dette gjelder kun det aller 

nødvendigste: 
 elektroniske blodtrykksapparater til alle legekontorer med tre mansjettstørrelser, 5 stk à 

1500,- kroner 
 elektroniske blodtrykksapparater til pleieavdelingene med tre mansjettstørrelser, 4 stk à 

1000,- kroner 
 utstyr for 24-timers blodtrykksmålinger, 2 stk à 25.000,- kroner (inkl. programvare og 

lignende) 
 håndholdt doppler med to prober, 2 stk à 10.000,- kroner 
 drill for intraossøs tilgang (utstyr for å kunne gi væskebehandling i knokkelen dersom det er 

umulig å legge inn venflon), 10.000,- kroner 

 

Når det gjelder CTG-maskin for registrering av fosterlyd er vi i gang med å se på ulike 

apparater. Dette koster anslagsvis kr. 30.000,-. Det er viktig å skaffe apparat med god kvalitet, 

men uten unødvendige og kostbare finurligheter.   

Innkjøp av resten av utstyret som var satt opp i det opprinnelige forslaget til investering vil bli 

vurdert nærmere i forbindelse med saksfremlegg og saksbehandling før eventuell iverksettelse 

av frisklivsentral. 
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DAM HAMNEVANN 

 

 

Saksbehandler:  Ove Arnesen Arkiv: S11 &58  

Arkivsaksnr.: 12/59   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/12 Teknisk styre 08.03.2012 

20/12 Kommunestyret 20.03.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Innstilling: 

 

Dam Hamnevatn i Båtsfjord vedtas ombygget slik at den kvalifiserer for plassering i 

konsekvensklasse 0 (delvis nedlegging).  

 

 

Innstilling: 

 

Dam Hamnevatn i Båtsfjord vedtas ombygget slik at den kvalifiserer for plassering i 

konsekvensklasse 0 (delvis nedlegging).  

 

Teknisk sjef utreder en løsning for å senke vannstanden på billigst mulig måte (større 

overløp?). 

 

 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 08.03.2012 sak 15/12 

 

Behandling: 

Forslag fra BAP:  

 

Dam Hamnevatn i Båtsfjord vedtas ombygget slik at den kvalifiserer for plassering i 

konsekvensklasse 0 (delvis nedlegging).  

 

Teknisk sjef utreder en løsning for å senke vannstanden på billigst mulig måte (større 

overløp?). 

 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Dam Hamnevatn i Båtsfjord vedtas ombygget slik at den kvalifiserer for plassering i 

konsekvensklasse 0 (delvis nedlegging).  

 

Teknisk sjef utreder en løsning for å senke vannstanden på billigst mulig måte (større 

overløp?). 
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Saksutredning  

 

Generell del: 

 

NVE har i brev av 20.12.2012 redegjort for resultatet av revisjonsmøte og befaring avholdt 

den 9. november 2011 på Dam Hamnevatn.  

 

Med bakgrunn i dette har NVE i ovennevnte brev gjort følgende vedtak: 

 

Med hjemmel i vassdragsloven § 59 pålegger NVE Båtsfjord kommune innen 01.08.2012 å 

fremme søknad om godkjenning av kvalifisert vassdragsteknisk ansvarlig (VTA), jf. forskrift 

om sikkerhet ved vassdragsanlegg (DSF) §§ 2-2 bokstav c og 3.6. Dernest må kommunen 

innen 30.11.2012 legge frem tilsynsprogram og beredskapsplan for Dam Hamnevatn, jf. DSF 

§§ 7-2 og 7-4 og etablere et fullstendig internkontrollsystem, jf. Vannressurslovens §54. 

 

Alternativt kan kommunen innen 30.04.2012 fatte en beslutning om nedleggelse av dammen 

eller ombygging av dammen (senking) slik at den kvalifiserer for plassering i 

konsekvensklasse 0 (delvis nedlegging), jf. Vannressursloven § 41. 

 

Begrunnelsen for NVE sitt vedtak fremgår av innholdet i ovennevnte brev av 20.12.2011. 

 

Med bakgrunn i pålegg om retting, har teknisk sjef fått utarbeidet et NOTAT fra ekstern 

konsulent (Aquapartner). Dette notatet klargjør konsekvensene av NVE sitt vedtak vedr. Dam 

Havnevatn; herunder kostnader etc. i valget mellom å beholde dammen med dagens vannspeil 

eller å legge den helt eller delvis ned.  

 

Notatet er imidlertid mangelfullt på ett punkt; dvs. i vurderingen av konsekvensene av en 

”delvis nedlegging” av dammen. Her har konsulenten utredet kostnader med bakgrunn kun i 

det forhold at damhøyden må senkes til under 2 meter terreng. Dette arbeidet er kostnads-

beregnet til 1,75 mill kr. Vurderingen er for så vidt riktig dersom man kun ser på bestemmelse 

i lov og forskrifter, men feil mht. utøving av skjønn. 

 

Teknisk sjef har i denne forbindelse vært i kontakt med NVE (Region Nord) den 28. februar 

2012 for å kvalitetssikre saken. En tok i denne forbindelse opp konsulentens utredning og 

diskuterte mulige alternative/billigere løsninger for bl.a. å senke vannspeilet slik at dammen 

kunne settes i konsekvensklasse 0. Her fikk en avklart med NVE at senkning av overløp og 

nedbygging av bare en del av damkonstruksjonen kunne være aktuelle tiltak i denne 

sammenheng. Teknisk sjef ble videre enig med NVE om en tett dialog når tiltak senene skal 

vurderes og utføres. 

 

Teknisk sjef sin begrunnelse for innstillingen er basert på en samlet vurdering av fordeler og 

ulemper med å beholde dammen som den er i dag eller utføre tiltak mht. delvis eller full 

nedlegging. Det viktigste argumentet for å ombygge dammen (delvis nedlegging) ligger i 

kostnadene. Det er her snakk om små anleggskostnader sammenliknet med de andre 

alternative løsningsforslagene. 

 

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at vedtak om ”delvis nedleggelse” av dammen 



  Sak 20/12 

 

 Side 36 av 47   

 

senere kan omgjøres. En tenker for eksempel på senere behov for ekstra vann fra Hamnevatn i 

for eksempel nyetableringer med stort vannbehov. Dammen vil da kunne oppgraderes og 

brukes til dette formålet. I dag har ikke dammen oppe i Hamnedalen noen sikkerhetsmessig 

funksjon for Båtsfjord kommune sin vannforsyning. 

 

 

Økonomiske konsekvenser:  

JA, men størrelsen avhenger av hvilke tiltak som må utføres 

 

Juridiske konsekvenser:  

JA, ved nedlegging av dammen 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: 

 

Helsemessige konsekvenser: 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: 
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RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER I KOMMUNALE VEIER OG 

PLASSER 

 

 

Saksbehandler:  Ove Arnesen Arkiv: Q14 &00  

Arkivsaksnr.: 12/90   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/12 Teknisk styre 09.02.2012 

21/12 Kommunestyret 20.03.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 Vedlagte forslag til ”Retningslinjer for gravearbeider i kommunal vei” vedtas. 

 Nytt behandlingsgebyr for søknad om tillatelse til graving i kommunal vei på kr 1000,- 

pr søknad vedtas. 

 Nytt forringelsesgebyr på kr 100,- pr. m2 vedtas. 

Innstilling: 

 

 Forslag til ”Retningslinjer for gravearbeider i kommunal vei” vedtas. 

 Nytt behandlingsgebyr for søknad om tillatelse til graving i kommunal vei på kr 1000,- 

pr søknad vedtas. 

 Nytt forringelsesgebyr på kr 100,- pr. m2 vedtas. 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 09.02.2012 sak 7/12 

 

Behandling: 

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

 Forslag til ”Retningslinjer for gravearbeider i kommunal vei” vedtas. 

 Nytt behandlingsgebyr for søknad om tillatelse til graving i kommunal vei på kr 1000,- 

pr søknad vedtas. 

 Nytt forringelsesgebyr på kr 100,- pr. m2 vedtas. 

Retningslinjer og gebyrer må vedtas av kommunestyret før de settes i verk. 

 

 

Saksutredning  

 

Båtsfjord kommune mangler i dag retningslinjer for de gravearbeider som skjer av forskjellige 

entreprenører, kabeletater mf i kommunale veier med tilhørende sidearealer. Teknisk sjef har 

derfor utarbeidet et forslag til nye retningslinjer; herunder et nytt søknadsskjema, forslag til 

behandlingsgebyr og et ”forringelsesgebyr” (tilknyttet spesielt asfaltert vei). 
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De nye retningslinjene skal ivareta tilstanden på kommunale veier slik at disse ikke blir påført 

skade eller forringelse når gravearbeider skjer i veien. Retningslinjene gjelder også for graving 

nær eller inntil kommunal vei, samt graving i grøntarealer i og langs veien. 

 

I reglene er det også lagt vekt på sikkerhet; herunder at gravearbeidene ikke skal medføre fare 

eller unødig ulempe for trafikanter og andre som ferdes på kommunale veier hvor 

gravearbeider foregår. 

 

Teknisk sjef foreslår at det innføres et gebyr for behandling av ”Søknad om gravetillatelse” og 

et ”forringelsesgebyr” for graving i eller i nærheten av kommunal vei. 

 

Følgende gebyrsatser foreslås: 

 

 Behandlingsgebyr: kr 1000,- pr søknad. Dette skal dekke administrative kostnader i 

forbindelse med behandlingen av søknaden og kontroll av utført arbeid. 

 

 Forringelsesgebyr: kr 100 pr. m2 lagt asfalt etter gravearbeider. Dette gebyret skal 

kompensere for kostnader i forbindelse med hyppigere legging av ny asfalt/ 

reasfaltering enn om graving ikke hadde funnet sted. Her er videre foreslått et tillegg 

på 10% ved for sen innrapportering. 

Begge gebyrene er fritatt merverdiavgift. 

 

 

Generell del: 

 

Økonomiske konsekvenser:  

Ja, her får vi inntekter! 

 

Juridiske konsekvenser: 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: 

 

Helsemessige konsekvenser: 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: 
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VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER- REVISJON 2012 

 

 

Saksbehandler:  Britt Myklebust Hansen Arkiv: A10 &60  

Arkivsaksnr.: 12/167   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/12 Kultur- og oppvekststyret 06.03.2012 

22/12 Kommunestyret 20.03.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune godkjenner forslag til nye vedtektene for Båtsfjord kommunale 

barnehager slik de fremkommer av saksutredningen. Nye vedtekter trer i kraft 01.04.12 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune godkjenner forslag til nye vedtektene for Båtsfjord kommunale 

barnehager slik de fremkommer av saksutredningen. Nye vedtekter trer i kraft 01.04.12 

 

Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den 06.03.2012 sak 6/12 

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Båtsfjord kommune godkjenner forslag til nye vedtektene for Båtsfjord kommunale 

barnehager slik de fremkommer av saksutredningen. Nye vedtekter trer i kraft 01.04.12 

 

Saksutredning: 

Gjeldende vedtekter var sist revidert i februar 2010. Det er nå behov for å gjøre noen 

presiseringer i vedtektene,  

 gjelder særlig § 5 – opptak av barn. 

 

Dimensjonering av barnehageplasser i kommunens 2 barnehager skjer årlig i forbindelse med 

budsjettbehandling i kommunen. Man bygger da på lister fra folkeregisteret som oppdateres 2 

g pr år. Tilbudet dimensjoneres så ut i fra tanken om at det skal være plass til alle som søker 

ved hovedopptaket 01.04 og har rett til plass etter loven. 

 

I alle år har det vært gjennomført 1 hovedopptak og fortløpende supplerende opptak ved ledig 

kapasitet ellers i året.  

 

Det siste året har det blitt betydelig lavere fødselskull i årskullene.  

Fra barnehageåret 2011/-12, har man valgt at kommunens barnehagetilbud skal bestå av 

følgende modell: 

 Klausjorda barnehage:    2 x 18 plasser alder 3-6 år, og 1 x18-24 plasser alder 0-3 år. 

 Nordskogen barnehage:   1 x 18 – 24 plasser 3-6 år, og 1 x 18-24 plasser alder 0-3 år. 

Ved hovedopptaket fylles barnehageplassene opp etter denne fordelingen. Så langt det er 

mulig plasseres søsken i samme barnehage, men avstanden mellom barnehagene er ikke større 

enn at barnehagene regnes som en opptakskrets. 
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Man ønsker nå å innføre 2 hovedopptak i året, med supplerende opptak ved ledig 

kapasitet. Forslag om 2 hovedopptak vil gi barn som søker plass pr hovedopptak 01.04 rett til 

plass fra august om de fyller 1 år innen utgangen av august, og barn som søker ved 

hovedopptak 01.10 og fyller 1 år innen utgangen av januar året etter, rett til plass pr. 01.01. 

Dette er en bedre ordning enn minstekravet som barnehageloven setter.  

 

Hovedopptak gir søkerne klagerett mht avslag på plass, samt hvis søkerne ikke har fått verken 

sitt 1 eller 2 barnehagevalg innvilget. Det siste vil ikke være aktuelt hos oss siden kommunen 

bare har 2 barnehager med kort avstand imellom. 

 

Suppleringsopptak har ikke klagerett. 

 

Målsettingen er å skape oversikt og stabilitet både for barnegruppene og personalgruppene. 

 

Det var 11 nye søkere/endringssøknader/overflyttinger mellom barnehagene ved siste 

hovedopptak i 2011. Etter dette er det behandlet 20 søknader nye søknader/endringer. Dette 

har gjort at særlig Nordskogen barnehage det siste året, har måttet gjennomføre flere endringer 

i organiseringen av barnegruppene. Dette er uheldig først og fremst for barna, men også for de 

voksne. Barnegruppene endres samt at man også må flytte mellom avdelingene for å utnytte 

plassen maksimalt. Det er også krevende hele tiden å ha nye barn på innkjøring/tilvenning.  

 

Økonomisk vil det være gunstig med 2 hovedopptak da dette gir forutsigbarhet i forhold til 

utgifter til bemanning. Hovedopptak i april gir føringer for drifta i august, mens hovedopptak i 

oktober gir føring for drifta fra januar året etter. 

 

Bakdelen med 2 hovedopptak uten suppleringsopptak, er at man må være villig til å ha 

ventelister for de som ikke søker til hovedopptak. Dette kan også skje når alle plasser er fylt 

opp etter hovedopptak. Søkere utenom hovedopptak må evt være forberedt på å ikke få plass 

når de ønsker. 

 

Man tar sikte på å lage informasjonsbrosjyre om opptak/søknadsrutiner barnehageplass som 

virksomheter kan ha tilgjengelig, samt ha liggende informasjon på kommunens nettside.  

 

 Det er også foreslått endring i § 11 ferieavvikling – barnas ferie skal meldes til 

barnehagen innen 01.04, mot tidligere 01.05. Hensikten er å få oversikt tidligst mulig, 

slik at personalet kan få sin ferie godkjent innen ferielovens frister. 

 

Saken har vært behandlet i Samarbeidsutvalgene ved barnehagene den 16.02.12 med følgende 

resultat: 

 

Sak 4 – 11/12: Endring av vedtekter for Båtsfjord kommunale barnehager. 

   Utredning samt forslag til nye vedtekter vedlagt. 

   Saken skal politisk behandles i Kultur-og oppvekststyret i mars-12. 

  

Gjennomgang av utredningen, særlig § 5 – opptak. 

Også endring i § 11 – ferie – dato endret til 01.04. for melding av barnas 

ferie til barnehagen 
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Det bør tas med i vedtektene at man ikke tildeler barnehageplass i 

perioden 01.mai til nytt barnehageår. Dette av hensyn til barnets 

tilvenning i periode med ferieavvikling for personalet. 

 

 

    

Vedtak:  

I punkt 3 bytter enslige og begge forsørgere plass på prioriteringslista. 

Innføring av 2 hovedopptak godkjennes. Supplerende opptak bær 

gjennomføres i den grad det er ledig plass etter førstemann til mølla-

prinsipp. 

Det bør tas med i vedtektene at man ikke tildeler barnehageplass i 

perioden 01.mai til nytt barnehageår. 

Ny feriefrist 01.04 godkjennes. 

 

Forslag fra SU er innarbeidet i det nye forslaget til vedtekter for barnehagene. 

 

 

Hvis man klarer å innarbeide disse 2 fristene godt i foreldregruppen samt hos 

arbeidsgiver/helsestasjon, vil dette gi kommunen bedre oversikt for dimensjonering og 

bemanning/drift av barnehagetilbudet. 
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PLAN FOR KRISELEDELSE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: X20   

Arkivsaksnr.: 12/193   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/12 Havnestyret 05.03.2012 

9/12 Kultur- og oppvekststyret 06.03.2012 

7/12 Helse- og omsorgstyre 07.03.2012 

18/12 Teknisk styre 08.03.2012 

9/12 Formannskapet 08.03.2012 

23/12 Kommunestyret 20.03.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Planen vedtas av kommunestyret. 

 

Innstilling: 

Planen godkjennes. 

 

Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den 06.03.2012 sak 9/12 

 

Behandling: 

Forslag fra Rådmannen: 

Kultur-og oppvekststyret har ingen innvendinger til den fremlagte planen. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kultur-og oppvekststyret har ingen innvendinger til den fremlagte planen. 

 

Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 07.03.2012 sak 7/12 

 

Behandling: 

 

Helse- og omsorgsstyret har ingen innvendinger til den fremlagte planen. 

 

Vedtak: 

Helse- og omsorgsstyret tar planen til orientering.  

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 08.03.2012 sak 18/12 

 

Behandling: 

Teknisk styre har ingen merknader til planen. 

 

Vedtak: 

Teknisk styre har ingen merknader til planen. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.03.2012 sak 9/12 

 

Behandling: 

 

Formannskapet har ingen merknader til den fremlagte planen. Planen godkjennes. 

 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet har ingen merknader til den fremlagte planen. Planen godkjennes. 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte utkast til plan for kriseledelse. Jeg legger opp til at utkastet behandles i 

kommunens underutvalg før den vedtas i kommunestyret. Liste over kontaktpersoner med 

tilhørende adresser, telefonnr. og epostadresser er tatt ut av selve planen: Dette er gjort fordi 

dette må oppdateres fortløpende. Vedlegget vil selvsagt følge med når vedtatt plan 

distribueres.  
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REGULERINGSPLAN FOR FOMA - SLUTTBEHANDLING 

 

 

Saksbehandler:  Ove Arnesen Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 08/767   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/09 Teknisk styre 03.06.2009 

26/10 Teknisk styre 29.09.2010 

73/10 Kommunestyret 14.10.2010 

7/11 Teknisk styre 02.03.2011 

13/12 Teknisk styre 08.03.2012 

24/12 Kommunestyret 20.03.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Forslag til reguleringsplan for foretnings, - industri-, hotell-, bevertnings- og friområde på 

Foma, med plankart dat. 26.08.2010  med tilhørende bestemmelser dat. 26.08.2010 og 

planbeskrivelse dat. 27.05.2009, vedtas oversendt kommunestyret for sluttbehandling og 

endelig vedtak. 

 

 

 

Innstilling: 

Forslag til reguleringsplan for foretnings, - industri-, hotell-, bevertnings- og friområde på 

Foma, med plankart dat. 26.08.2010  med tilhørende bestemmelser dat. 26.08.2010 og 

planbeskrivelse dat. 27.05.2009, vedtas oversendt kommunestyret for sluttbehandling og 

endelig vedtak. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 03.06.2009 sak 6/09 

 

Behandling: 

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Iht pbl § 27.1-2. ledd sendes reguleringsplan for Foma industriområde til offentlig ettersyn i 

30 dager. 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 29.09.2010 sak 26/10 

 

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 



  Sak 24/12 

 

 Side 45 av 47   

 

Forslag til reguleringsplan for forretnings-, industri-, hotell-, bevertnings- og friområde på 

Foma, med plankart dat. 26.08.2010 med tilhørende bestemmelser dat. 26.08.2010 og 

planbeskrivelse dat. 27.05.2009, vedtas lagt ut til offentlig ettersyn.  

Vedtaket er truffet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 14.10.2010 sak 73/10 

 

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Forslag til reguleringsplan for forretnings-, industri-, hotell-, bevertnings- og friområde på 

Foma, med plankart dat. 26.08.2010 med tilhørende bestemmelser dat. 26.08.2010 og 

planbeskrivelse dat. 27.05.2009, vedtas lagt ut til offentlig ettersyn.  

Vedtaket er truffet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 02.03.2011 sak 7/11 

 

Behandling: 

Saken utsettes. Utforminga av friområdet på Foma må avklares med Fylkesmann og arkitekt 

før saken kan behandles på nytt. 

 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Saken utsettes. Utforminga av friområdet på Foma må avklares med Fylkesmann og arkitekt 

før saken kan behandles på nytt. 

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 08.03.2012 sak 13/12 

 

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Forslag til reguleringsplan for foretnings, - industri-, hotell-, bevertnings- og friområde på 

Foma, med plankart dat. 26.08.2010  med tilhørende bestemmelser dat. 26.08.2010 og 

planbeskrivelse dat. 27.05.2009, vedtas oversendt kommunestyret for sluttbehandling og 

endelig vedtak. 

 

 

Saksutredning  

Denne reguleringsplanen var helt på ”oppløpssida” for endelig godkjenning for ganske 

nøyaktig ett år siden. Saken ble da vedtatt utsatt av teknisk styre i møte 02.03.2011 sak 7/11; 

og hvor en da ba om at ”utforminga av friområdet på Foma måtte avklares med Fylkesmannen 

og arkitekt” før saken kunne behandles på nytt.  

Sakens kjerne var spørsmålet omkring opparbeiding av området på Foma dersom 

”brakkvannsdammen” ble fylt igjen med masser. Med andre ord var man ute etter å få klarlagt 

konsekvensene for å endre ”en vesentlig del” av reguleringsplanen med bestemmelser; og på 

et tidspunkt helt opp mot sluttbehandling i planprosessen.  
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Tidligere ordfører Gunn Marit Nilsen gjorde en telefonisk henvendelse til Fylkesmannen den 

7. mars 2011 angående ”spørsmål omkring det formelle ved opparbeiding av området FOMA i 

Båtsfjord med gjenfylling av en brakkvannsdam mv.” 

 

I en e-post samme dag svarer seksjonssjef Ørjan Jenssen ved fylkesmannens miljøvern-

avdeling bl.a. følgende til ordføreren: ”Så vidt vi kan se er området per i dag styrt av 

kommunedelplan for Båtsfjord tettsted. Her er området lagt ut til friområde (område F17). Av 

bestemmelsene fremgår det at området skal brukes til idrettsbygg, skøytebane mv. og at 

opparbeiding først kan skje etter at det er laget bebyggelsesplan (detaljplan etter ny plan og 

bygningslov). 

Kommunen hadde i 2008 og 2009 på høring en ny reguleringsplan som også omfatter dette 

området. Fylkesmannen uttalte seg til planen i 2009. Så vidt vi vet (vi har ikke fått noe vedtak 

tilsendt fra kommunen) er planen ikke vedtatt. Vi legger derfor kommunedelplanen til grunn. 

For å opparbeide området må det dispenseres fra kravet i kommunedelplanen om 

bebyggelsesplan/detaljplan. Det enkleste er trolig å egengodkjenne reguleringsplanen dersom 

det ikke alt er gjort, evt. egengodkjenne en del av reguleringsplanen. Disse framgangsmåtene 

vil bringe opparbeiding i tråd med plan. 

Tiltakene må så byggesaksbehandles mv. på vanlig måte dvs. som om det var en annen en 

kommunen som var tiltakshaver – loven gjelder for kommunen som for andre, men 

kommunen kan gi byggetillatelse, gravetillatelse mv. til seg selv”. 

 

Innholdet i e-posten fra Fylkesmannen sier i klartekst følgende: Gjennomfør prosessen med 

denne reguleringsplanen eller ta i bruk ”dispensasjonsinstituttet” med grunnlag i eksisterende 

kommunedelplan for Båtsfjord sentrum.  

 

Følgende konsekvenser mht. planprosess vil foreligge dersom det skal gjøres en endring av 

friområdet i planen: 

 

 Planprosessen vil bli forlenget ved at planforslaget må ut på en helt ny runde med 

offentlig ettersyn mv. på grunn av endring i formål, formålsavgrensning og 

bestemmelser; dvs. en ”vesentlig endring” av planforslaget. 

 Friområdet med uteromsplan er utarbeidet av ekstern landskapsarkitekt og er en del av 

det formelle planmaterialet tilknyttet reguleringsplanen gjennom regulerings-

bestemmelsene. Skal friområdet revideres med nye skisser, tegninger etc., vil dette 

medføre ekstra kostnader. 

 Ekstra arbeid for ekstern konsulent og dermed ekstra kostnader 

 Merarbeid for teknisk etat mf. i kommunen 

Med bakgrunn i ovennevnte, er teknisk sjef av den klare oppfatning at det her er riktig å 

fullføre denne planprosessen snarest. Dette med særlig henblikk mot det faktum at kommunen 

allerede har brukt meget store ressurser med å utarbeide planforslaget, samt at det haster å få 

en ny og oppdatert reguleringsplan for dette området. En må også være klar over at flere av de 

bygg som inngår i planforslaget, er oppført før planen er godkjent – noe som antakelig vil 

medføre at en endring av friområdet (uteromsplanen) vil dette kunne bli noe problematisk i en 

ny høringsrunde.  

 

Når det gjelder den såkalte ”brakkvannsdammen”, så vil denne lett kunne bli tilført vann i 
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forbindelse med forestående vann-/avløpsanlegg som kommunen skal gjennomføre i området 

kommende år. Dessuten vil en mer hensiktsmessig ”tilpassing” av dammen kunne skje etter at 

planen er vedtatt. 

 

I pkt. 1.1 c i bestemmelsene til reguleringsplanen står det i andre setning at ”Sykkelparkering 

skal være takoverdekt og skal integreres i bebyggelsen”. Denne setningen bør fjernes da en 

mener at denne bestemmelsen er lite aktuell i Båtsfjord. Dette vil være en ”mindre vesentlig 

endring” i bestemmelsene og utløser derfor  ikke nytt offentlig ettersyn og lignende. 

  

 

 


