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PROSJEKT "TOTAL GJENNOMGANG AV BÅTSFJORD 

KOMMUNEORGANISASJON" 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 000   

Arkivsaksnr.: 12/46   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar rapport fra fase 1 i prosjektet til orientering.  

Det delegeres til styringsgruppen snarest mulig å ta stilling til inntil 4 tjenesteområder som det 

gjennomføres fokusanalyse av. 

 

Innstilling: 

Kommunestyret tar rapport fra fase 1 i prosjektet til orientering.  

Det delegeres til styringsgruppen snarest mulig å ta stilling til inntil 4 tjenesteområder som det 

gjennomføres fokusanalyse av. 

 

 

Saksutredning: 

Kommunestyret vedtok 15.12.2011, som en av mange kommentarer til budsjettet, følgende: 

”Rådmannen pålegges å få tatt en total gjennomgang av hele vår organisasjon med tanke 

på å redusere våre utgifter eventuelt øke vår inntekter. Til dette arbeidet skal det brukes 

ekstern bistand. Dette skal føre til et økt effektiviseringskrav på 2 % ( 3,5 mill pr år) i 

2013, 2014 og 2015. Dette arbeidet skal være ferdig 01.09.2012 (kostra tall bør kunne 

brukes for å sammenligne med andre kommuner) Kostnadene for dette behandles i 

formannskapet.” 

 

Oppdraget som ekstern konsulent ble lyst ut på nyåret og vi har inngått avtale med et 

revisjonsselskap som heter BDO til å bistå oss. 

 

Formannskapet vedtok vedlagte tidsplan for prosjektet (vedlegg 1).  

 

Styringsgruppe for prosjektet består av: 

 

 Ordfører Geir Knutsen 

 Formannskapsmedlem Gunn Marit Nilsen 

 Rådmann Øyvind Hauken 

 Økonomisjef Sølvi Mathisen 

 HTV Fagforbundet Anne Olavson 

 HTV Utdanningsforbundet Kjell Kålheim 

 Hovedverneombud Ann Tone Salmela 

 Rådgiver fra BDO Sven-Erik Antonsen 

 

I fase 1 i prosjektet vil ekstern rådgiver lage en KOSTRA-analyse og en tjenesteprofilanalyse. 

Data til dette hentes fra offentlig tilgjengelig statistikk. I tillegg har rådgiver vært i Båtsfjord 
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10. – 12. april og gjennomført workshop med de forkjellige lederne for tjenesteområdene i 

kommunen. Det ble også holdt egen workshop med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 

Alt dette danner grunnlaget for rapport fra rådgiver der tiltak for å effektivisere 

tjenesteproduksjonen beskrives. Denne rapporten fra fase 1 i prosjektet blir presentert for 

kommunestyret torsdag 26. april. Arbeidet i fase 1 er nærmere beskrevet i vedlagte skriv 

(vedlegg 2). 

I fase 2 av prosjektet vil styringsgruppen velge ut inntil 4 tjenesteområder med et særlig stort 

effektiviseringspotensial og undersøke disse nærmere. Hvilke tjenesteområder dette blir 

foreslår jeg at styringsgruppen tar stilling snarest mulig etter at fase 1 er gjennomført. Ekstern 

konsulent vil da gjennomføre en såkalt fokusanalyse for hvert av disse tjenesteområdene. 

Rapport fra dette arbeidet vil foreligge fra konsulent innen 20. august. 
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Side 5  

REGNSKAPSRAPPORTER ÅR 2012 (HELE BÅTSFJORD KOMMUNE) 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 212   

Arkivsaksnr.: 12/211   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Foreløpige regnskapsrapport for 1. kvartal 2012 tas til orientering. 

 

 

Innstilling: 

Foreløpige regnskapsrapport for 1. kvartal 2012 tas til orientering. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til ettersendt regnskapsrapport som blir klar i løpet av fredag 20.04. De som har 

hentet sakspapirene sine i hyllene på rådhuset før mandag 23.4. får den ettersendt i posten 

mandag 23.04. Den er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside sammen med sakspapirer 

til møtet i løpet av fredag 20.4. 
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PROSJEKT FYLLING VED BÅTSFJORDBRUKET - TLLLEGGSBEVILGNING I 

FORBINDELSE MED FERDIGSTILLELSE AV PROSJEKTET 

 

 

Saksbehandler:  Ove Arnesen Arkiv: 611 &40  

Arkivsaksnr.: 10/374   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar å tilleggsbevilge kr 320.000,- til fullføring av fyllingsarbeider ved 

Båtsfjordbruket. I dette beløpet ligger også plastring av fylling mot Båtsfjordbruket. 

 

 

 

Innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar å tilleggsbevilge kr 320.000,- til fullføring av fyllingsarbeider ved 

Båtsfjordbruket. I dette beløpet ligger også plastring av fylling mot Båtsfjordbruket. 

 

 

Saksutredning  

 

Fyllingsarbeidet ble stoppet senhøstes 2011 på grunn av at tidligere bevilgning på kr 700.000,- 

da var brukt opp. Det gjenstod på dette tidspunkt en del arbeider for at prosjektet skulle bli 

ferdigstillet. Dette var bl.a. oppfylling av hele fyllingen med ca. 0,6 meter for at denne skulle 

få riktig kotehøyde. I tillegg manglet noe masse i et område mot selve bruket. 

 

 Det viste seg også at prosjektet hadde en overskridelse på kr 71.832,- ved avslutting av 

regnskapet for 2011. 

 

Saken blir nå fremmet for politisk behandling da det er kommet sterke signaler fra eier av 

Båtsfjordbruket om å få tatt i bruk deler av fyllinga til lagringsplass etc. 

I tillegg har han tidligere kommet med ønske om plastring av hele fyllinga mot sjøsiden samt 

den enden av fyllinga som ligger mot bruket (søndre side av fyllinga); jfr. vedlagt kartutsnitt. 

 

Hovedårsak til overskridelsen på dette prosjektet ligger i tilleggskostnader for opplasting av 

masser på Storholmen; og hvor det er snakk om kr 145.800 (inkl. mva). Denne summen var i 

kontrakten med entreprenør satt som fradrag pga. at arbeidet skulle Båtsfjord kommune ”få 

gratis” ved at Kystverkt gjorde denne jobben samtidig med arbeidene med moloen. Denne 

gevinsten i prosjektet ble ikke realisert da arbeidene ble stoppet av Fylkesmannen i 2010 på 

grunn av manglende tillatelse til å utføre fyllingsarbeider i området. Da tillatelsen endelig 

forelå etter ett års behandlingstid, måtte Båtsfjord kommune betale entreprenør også for 

opplasting av fyllmasser da arbeidene ble gjenopptatt høsten 2011. 
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Andre årsaker til overskridelser: Ekstra konsulentkostnader, gebyr behandling utslippssøknad 

og ekstra masser ved ”ras i fylling. 

 

 

Følgende kostnader (inkl. mva) vil foreligge for at fyllingen skal bli ferdig iht. dagen plan: 

- Fylling mot Båtsfjordbruket (”hull i fylling”)…….kr 27.825,- (vedlegg 1) 

- Fylling opp til kote +2,1 :  …………………….…kr 170.415,- (vedlegg 2) 

- Inndekning overskridelse (2010/2011).…………...kr 71.832 

                                           SUM……………………………….……….kr 270.072,- 

 

Følgende tilleggskostnader (inkl. mva) vil foreligge for å innfri ønsker fra Båtsfjordbruket 

mht. plastring av fyllinger: 

- Plastring mot Båtsfjordbruket …………….kr 34.250,-   (vedlegg 3) 

- Plastring av hele fylling mot sjø  ……….…kr 916.608,- (vedlegg 4) 

                                           SUM……………………………….……….kr 950.858,- 

 

Når det gjelder plastring av fyllingen mot sjøsiden så har dette aldri vært et tema hverken 

under prosjektering av konsulent eller på senere byggemøter.  

 

Når det imidlertid gjelder Båtsfjordbrukets ønske om en plastring av fylling mot selve 

”bruket”, så må dette sies å kunne være en reell problemstilling. Det er her snakk om å sikre 

kai og bygningsmasse mot evt. ras i fylling, og arbeidet bør utføres av Båtsfjord kommune i 

forbindelse med sluttføring av dette prosjektet. 

 

 

 

Generell del: 

 

Økonomiske konsekvenser: JA 

 

Juridiske konsekvenser: 

 

Organisasjonsmessige konsekvenser: 

 

Helsemessige konsekvenser: 

 

Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: 

 

Beredskapsmessige konsekvenser: 
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BOLIGSOSIAL PLAN 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 149 F17   

Arkivsaksnr.: 10/122   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/12 Kultur- og oppvekststyret 06.03.2012 

10/12 Helse- og omsorgstyre 07.03.2012 

16/12 Teknisk styre 08.03.2012 

3/12 Eldrerådet 12.03.2012 

4/12 Råd for funksjonshemmede 12.03.2012 

10/12 Formannskapet 08.03.2012 

28/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Vedlagte utkast til boligsosial plan vedtas. Planen gjøres gjeldende for perioden 2012 – 2016 

og revideres i løpet av 2016. Den skal da behandles som kommunedelplan. 

 

 

Innstilling: 

Vedlagte utkast til boligsosial plan vedtas. Planen gjøres gjeldende for perioden 2012 – 2016 

og revideres i løpet av 2016. Den skal da behandles som kommunedelplan. 

 

 

Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den 06.03.2012 sak 10/12 

 

Behandling: 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Siste reviderte utkast til boligsosial plan vedtas. Planen gjøres gjeldende for perioden 2012 – 

2015 og revideres i 2016. Den skal da behandles som kommunedelplan. 

 

Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 07.03.2012 sak 10/12 

 

Behandling: 

Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti v/Ståle A. Olsen: 

Boligsosial plan utsettes, statistikken oppdateres, vektlegging av spørreundersøkelsen minskes 

og man vektlegger heller analysen av undersøkelsen.  

 

Forslag fra Båtsfjord Høyre: 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak opprettholdes.  

 

Avstemming: 

Båtsfjord Arbeiderpartis forslag ble vedtatt med 3 stemmer. Høyres forslag fikk 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Boligsosial plan utsettes, statistikken oppdateres, vektlegging av spørreundersøkelsen minskes 
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og man vektlegger heller analysen av undersøkelsen.  

 

Behandling/vedtak i Teknisk styre den 08.03.2012 sak 16/12 

 

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Siste reviderte utkast til boligsosial plan vedtas. Planen gjøres gjeldende for perioden 2012 – 

2015 og revideres i 2016. Den skal da behandles som kommunedelplan. 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 12.03.2012 sak 3/12 

 

Behandling: 

 

Eldrerådet har følgende innspill til siste reviderte plan. 

- Det haster å kommer i gang med bygging av omsorgsboliger. Disse bør bygges i 

sentrum. 

- Det skal være en økonomisk forankring. Planen må inn i investeringsbudsjettet og 

økonomiplanen for Båtsfjord kommune. 

- Det må også tas hensyn til eksisterende boligmasse ved planlegging og gjennomføring 

av vedlikehold.  

- Tiltak som er med i planen bør tidfestes. 

- De berørte parter ved en evt. sammenslåing av Båtsfjord kommunale boligselskap og 

Melkarn boligstiftelse bør komme sammen for å diskutere mulige løsninger. 

 

Vedtak: 

Eldrerådet har følgende innspill til siste reviderte plan. 

- Det haster å kommer i gang med bygging av omsorgsboliger. Disse bør bygges i 

sentrum. 

- Det skal være en økonomisk forankring. Planen må inn i investeringsbudsjettet og 

økonomiplanen for Båtsfjord kommune. 

- Det må også tas hensyn til eksisterende boligmasse ved planlegging og gjennomføring 

av vedlikehold.  

- Tiltak som er med i planen bør tidfestes. 

- De berørte parter ved en evt. sammenslåing av Båtsfjord kommunale boligselskap og 

Melkarn boligstiftelse bør komme sammen å diskutere mulige løsninger. 

 

Behandling/vedtak i Råd for funksjonshemmede den 12.03.2012 sak 4/12 

 

Behandling: 

Rådet for funksjonshemmede synes det var vanskelig å se hvilke endringer som ble tatt med i 

den reviderte planen. For ettertid er det ønskelig med ei oppsummering på hvilke innspill som 

er tatt med, og en begrunnelse på prioriteringer som er gjort og på de innspill som ikke er tatt i 

betraktning. 

 

Ellers har vi følgende tilbake melding; 

1. Viser til vårt innspill per 17.06.11 der vi poengterte at barneboliger burde også tas med 

i planen, noe også Samordnet hjelpetjeneste tar med i sitt innspill fra 29.06.11. Vi kan 
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ikke se at dere har tatt dette innspillet med i den reviderte planen, noe vi stiller oss 

forunderlige til da vi vet at familier har behov innen en toårsperiode. 

 

2. Vi støtter også NAVs uttalelse i forhold til at planen i liten grad har kartlagt hvilke 

grupper som sliter mest med å finne boliger. Vi kan ikke se at den reviderte planen har 

tatt med dette innspillet. 

 

Vedtak: 

Rådet for funksjonshemmede synes det var vanskelig å se hvilke endringer som ble tatt med i 

den reviderte planen. For ettertid er det ønskelig med ei oppsummering på hvilke innspill som 

er tatt med, og en begrunnelse på prioriteringer som er gjort og på de innspill som ikke er tatt i 

betraktning. 

 

Ellers har vi følgende tilbake melding; 

1. Viser til vårt innspill per 17.06.11 der vi poengterte at barneboliger burde også tas med 

i planen, noe også Samordnet hjelpetjeneste tar med i sitt innspill fra 29.06.11. Vi kan 

ikke se at dere har tatt dette innspillet med i den reviderte planen, noe vi stiller oss 

forunderlige til da vi vet at familier har behov innen en toårsperiode. 

 

2. Vi støtter også NAVs uttalelse i forhold til at planen i liten grad har kartlagt hvilke 

grupper som sliter mest med å finne boliger. Vi kan ikke se at den reviderte planen har 

tatt med dette innspillet. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.03.2012 sak 10/12 

 

Behandling: 

Ordfører spør om det er mulig å få inn i rapporten innspill som er kommet fra andre 

hovedutvalg, og at planen settes på sakskartet til kommunestyret i april. 

Rådmannen mener han skal kunne klare det.  

 

Innstilling enstemmig vedtatt, 

 

Vedtak: 

Før planen legges frem til behandling i kommunestyret i april, gjøres de endringer som er 

kommet frem i hovedutvalgene. 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte utkast til boligsosial plan. Etter siste behandling i politiske organer er 

statistikk oppdatert og nytt kapittel 6 om årlig handlingsplan for å koble tiltak og budsjett 

bedre sammen er føyd til.  

 

Jeg viser også til vedtak i politiske organer underveis i planprosessen som framgår av dette 

saksframlegget. 

 

Saken var på høring i 2011 og er revidert etter denne høringsrunden. 

Vedlagt følger også utkastet som var på høring, samt høringsuttalelsene. 

 

Jeg tar nå sikte på at planen vedtas endelig av kommunestyret 26.04. 
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI BÅTSFJORD KOMMUNE FOR 2012 - 2015 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 140   

Arkivsaksnr.: 12/43   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/12 Kommunestyret 26.01.2012 

29/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Vedlagte utkast til planstrategi kunngjøres som Båtsfjord kommunes forslag til planstrategi. 

 

Innstilling: 

Vedlagte utkast til planstrategi kunngjøres som Båtsfjord kommunes forslag til planstrategi. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.01.2012 sak 9/12 

 

Behandling: 

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar følgende tidsplan for utarbeidelse av planstrategi for Båtsfjord 

kommune for perioden 2012 – 2015: 

 

Innen Tiltak Ansvarlig 

   

01.02.2012 Planarbeidet varsles i samsvar med lovens krav Rådmannen 

15.02.2012 Eksisterende planer er kartlagt Ledergruppen 

01.03.2012 Utkast til tekstdel er ferdig Rådmannen 

01.03.2012 Administrasjonens forslag til prioritering av planer er 

ferdig 

Ledergruppen 

15.03.2012 Første utkast er behandlet i formannskap og hovedutvalg FSK og 

hovedutvalg 

20.03.2012 Høringsutkast er vedtatt av kommunestyret Kommunestyret 

01.04.2012 Høringsutkast er lagt ut på 30 dagers høring Rådmann 

01.05.2012 Revidert utkast er ferdig Rådmannen 

20.05.2012 Revidert utkast er behandlet i formannskap og 

hovedutvalg 

FSK og 

hovedutvalg 

13.06.2012 Kommunestyret vedtar planstrategien Kommunestyret 

 

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

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

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

planstrategien. 
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Saksutredning: 

Gjennom ny plan- og bygningslov (heretter forkortet til pbl) § 10-1 er kommunene pålagt 

følgende: 

§ 10-1. Kommunal planstrategi 

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

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte 

en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder 

langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av 

kommunens planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra 

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

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

i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller 

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

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

nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

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

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

 

Jeg viser til Båtsfjord kommunestyres vedtak 26.01.2012 om oppstart av arbeidet med 

kommunal planstrategi. Det framgår av vedtaket at utarbeiding og behandling av kommunal 

planstrategi skal foregå for seg selv. Det skal ikke slås sammen med og skal ikke være en del 

av oppstart av arbeidet med kommuneplanen. Prioriteringer innenfor det videre arbeidet med 

kommuneplanen skal det tas stilling til i selve planstrategien. 

Utarbeidelsen av kommunal planstrategi for Båtsfjord er varslet i brev (vedlegg 1 til 

planstrategien) til nabokommuner (alle kommunene i Øst-Finnmark regionråd), Finnmark 

Fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark og følgende statlige og regionale organer: 

 

- Sametinget 

- NVE 

- Mattilsynet 

- Kystverket 

- Statens vegvesen 

- Fefo 

- Fiskeridirektoratet 

- Reindriftsforvaltningen 
 

I tillegg er det lagt ut informasjon på Båtsfjord kommunes hjemmeside med oppfordring om å 

komme med innspill. 

 

Tidsplanen vedtatt av kommunestyret er senere blitt justert i følge brev fra rådmannen til 

kommunestyret (vedlegg 2 til planstrategien), referert i deres møte 22.03.2012 hvor det ble tatt 

til orientering. Justert tidsplan er som følger: 
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Innen  Tiltak  Ansvarlig  

 

01.02.2012  Planarbeidet varsles i 

samsvar med lovens 

krav  

Rådmannen  

15.02.2012  Eksisterende planer er 

kartlagt  

Ledergruppen  

22.03.2012  Administrasjonens 

forslag til prioritering av 

planer er ferdig  

Ledergruppen  

16.04.2012  Forslag til kommunal 

planstrategi er ferdig  

Rådmannen  

26.04.2012  Forslaget til kommunal 

planstrategi er behandlet 

i kommunestyret  

Kommunestyret  

27.04.2012  Forslaget til kommunal 

planstrategi er kunngjort 

og sendt ut  

Rådmannen  

01.06.2012  Forslaget til kommunal 

planstrategi er behandlet 

i eldreråd, råd for 

funksjonshemmede, 

formannskapet og 

hovedutvalgene  

FSK og hovedutvalg  

05.06.2012  Rådmannens reviderte 

forslag til kommunal 

planstrategi er ferdig  

Rådmannen  

13.06.2012  Kommunestyret vedtar 

planstrategien  

Kommunestyret  

 

Dette er første gangen vi utarbeider en kommunal planstrategi for Båtsfjord. Vi har lagt vekt 

på at dette dokumentet ikke skal bli for omfattende. Den kommunale planstrategiens 

hovedanliggende er å vurdere og konkludere når det gjelder kommunens planbehov de 

kommende 4 årene. Vi mener at mer inngående analyser av Båtsfjord kommune sin status og 

mulige utvikling framover hører hjemme i kommuneplanens samfunnsdel. Vi har derfor ikke i 

noen særlig omfattende grad brukt analyser av statistikk i dette planstrategi-dokumentet. 

 

Etter varsel om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi er det kommet innspill fra 

følgende: 

 

 Fylkesmannen i Finnmark 

 Sametinget 

 Kystverket 

 NVE 

 Statens vegvesen 

 Fiskeridirektoratet 

 Harald Aas (privatperson i Båtsfjord) 

 

I tillegg har vi mottatt forslag til kommunal planstrategi fra Tana kommune som også gir 
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innspill til vår planstrategi. 

Alle disse følger vedlagt som vedlegg til planstrategien. 

 

Fylkesmannen i Finnmark har følgende innspill som vi finner relevante å ta hensyn til i den 

kommunale planstrategien: 

 

- Klima- og energiplan: Fylkesmannen er her av den feilaktige oppfatningen at Båtsfjord 

kommune ikke har en egen klima- og energiplan. 

- Samfunnssikkerhet og beredskap: Overordnet ROS-analyse skal oppdateres minst en 

gang hver valgperiode. 

- Folkehelse: Fylkesmannen viser til kommunens forpliktelser i ny folkehelselov. 

- Universell utforming. 

 

Til innspillet om universell utforming minner vi om at Båtsfjord kommune i perioden 2005 – 

2008 deltok i et landsomfattende pilotkommuneprosjekt om universell utforming. Den 

kompetansen vi tilegnet oss da vil vi videreføre inn i kommuneplanarbeidet ved at vi legger 

opp til at universell utforming skal inngå som ett av hovedtemaene i kommuneplanens 

samfunnsdel som skal utarbeides.  

 

Innspillene fra de statlige regionale myndighetene bærer preg av å være bygget på maler som 

brukes for en stor del likelydende til alle kommuner.  

Innspillene fra Harald Aas dreier seg om nye omsorgsboliger i sentrum, nytt hurtigruteanløp i 

sentrum og tilrettelegging av nye arealer for oljevirksomhet. 

Innspillet fra Tana kommune med særlig relevans for Båtsfjord kommune gjelder en 

oppfordring til nabokommunene å vurdere om det er mulig å etablere en interkommunal 

snøscooterløype med noen av kommunene i Finnmark. Til dette innspillet vi vil også nevne at 

Båtsfjord kommune har startet opp et arbeid med å revidere noen av våre snøscooterløyper. Vi 

foreslår derfor at dette tas med som en av planoppgavene i denne planstrategien. 

 

Vedlagt følger rådmannens forslag til planstrategi for Båtsfjord kommune som jeg med dette 

inviterer kommunestyret å komme med innspill til. Vedtatte endringsforslaget i 

kommunestyret vil bli innarbeidet i det utkastet som kunngjøres som Båtsfjord kommunes 

forslag til planstrategi. 
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GODKJENNING AV KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2011 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 200 &14  

Arkivsaksnr.: 12/372   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommune tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering. 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommune tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering. 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte årsmelding for 2011 fra kontrollutvalget, med vedlegg (oppfølging av 

saker).  

Vedlagt følger også kontrollutvalgets vedtak i saken med innstilling til kommunestyrets 

vedtak. 
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FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT KNYTTET TIL STØNAD TIL 

LIVSOPPHOLD 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 216   

Arkivsaksnr.: 11/343   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Sosialtjenesten gjennomfører umiddelbart følgende tiltak i forbindelse med søknader om 

stønad til livsopphold: 

 

 Innhenter skjema for egenerklæring fra nye søkere 

 Innhenter dokumentasjon over andre inntekter eller formuesforhold 

 Vurderer rutiner for å dokumentere at søkeren har utnyttet sine arbeids- eller 

inntektsmuligheter 

 

 

Innstilling: 

Sosialtjenesten gjennomfører umiddelbart følgende tiltak i forbindelse med søknader om 

stønad til livsopphold: 

 

 Innhenter skjema for egenerklæring fra nye søkere 

 Innhenter dokumentasjon over andre inntekter eller formuesforhold 

 Vurderer rutiner for å dokumentere at søkeren har utnyttet sine arbeids- eller 

inntektsmuligheter 

 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte rapport fra forvaltningsrevisjon angående stønad til livsopphold, med 

vedlegg.  

Vedlagt følger også kontrollutvalgets vedtak i saken med innstilling til kommunestyrets 

vedtak. Jeg foreslår at kommunestyret vedtar kontrollutvalgets anbefaling. 
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RETNINGSLINJER FOR MEDIEKONTAKT FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I 

BÅTSFJORD KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Elin Karlsen Arkiv: 062 &00  

Arkivsaksnr.: 12/132   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/12 Arbeidsmiljøutvalget 02.03.2012 

6/12 Administrasjonsstyret 17.04.2012 

32/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Retningslinjer for mediekontakt for folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune vedtas. 

 

 

Innstilling: 

 

Retningslinjer for mediekontakt for folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune vedtas. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 02.03.2012 sak 3/12 

 

Behandling: 

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Retningslinjer for mediekontakt for folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune vedtas. 

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsstyret den 17.04.2012 sak 6/12 

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Retningslinjer for mediekontakt for folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune vedtas. 

 

 

Saksutredning: 

I administrasjonsstyremøtets sak 2/12, ”Retningslinjer for bruk av sosiale medier for 

folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune”, ble det vedtatt at det skulle utarbeides egne 

retningslinjer for bruk av medier som fjernsyn, radio og aviser.  

Viser til vedlagte forslag til slike retningslinjer. Disse retningslinjene skal være gjeldende for 

både folkevalgte og ansatte i Båtsfjord kommune. 
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EVALUERING AV FLYKNINGPROSJEKT 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: F30   

Arkivsaksnr.: 12/329   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/12 Formannskapet 17.04.2012 

33/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 Prosjekt bosetting av flyktninger forlenges ett år fram til 01.08.2013 

 Stilling som prosjektleder i 50 % forlenges fram til 01.08.2013 og tilbys den som nå 

innehar stillingen 

 Prosjektet samarbeider nærmere med NAV med sikte på at de overtar ansvaret for den 

kommunale flyktningtjenesten snarest mulig og senest innen prosjektets avslutning 

01.08.2013 

 Båtsfjord kommune bosetter inntil videre ikke flere flyktninger enn de 20 (evt. med tillegg 

av familiegjenforening) vi vedtok å bosette i 2009 

 Utgiftene til prosjektet dekkes gjennom de statlige øremerkede tilskuddene til integrering 

(integreringstilskudd) og opplæring i norsk/ samfunnsfag (pr. capita-tilskudd) 

 

Innstilling: 

 Prosjekt bosetting av flyktninger forlenges ett år fram til 01.08.2013 

 Stilling som prosjektleder i 50 % forlenges fram til 01.08.2013 og tilbys den som nå 

innehar stillingen 

 Prosjektet samarbeider nærmere med NAV med sikte på at de overtar ansvaret for den 

kommunale flyktningtjenesten snarest mulig og senest innen prosjektets avslutning 

01.08.2013 

 Båtsfjord kommune bosetter inntil videre ikke flere flyktninger enn de 20 (evt. med tillegg 

av familiegjenforening) vi vedtok å bosette i 2009 

 Utgiftene til prosjektet dekkes gjennom de statlige øremerkede tilskuddene til integrering 

(integreringstilskudd) og opplæring i norsk/ samfunnsfag (pr. capita-tilskudd) 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.04.2012 sak 14/12 

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 Prosjekt bosetting av flyktninger forlenges ett år fram til 01.08.2013 

 Stilling som prosjektleder i 50 % forlenges fram til 01.08.2013 og tilbys den som nå 

innehar stillingen 

 Prosjektet samarbeider nærmere med NAV med sikte på at de overtar ansvaret for den 

kommunale flyktningtjenesten snarest mulig og senest innen prosjektets avslutning 

01.08.2013 
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 Båtsfjord kommune bosetter inntil videre ikke flere flyktninger enn de 20 (evt. med tillegg 

av familiegjenforening) vi vedtok å bosette i 2009 

 Utgiftene til prosjektet dekkes gjennom de statlige øremerkede tilskuddene til integrering 

(integreringstilskudd) og opplæring i norsk/ samfunnsfag (pr. capita-tilskudd) 

 

Saksutredning: 

 

Bakgrunn: 

Jeg viser til følgende vedtak i kommunestyret 19.03.2009: 

 

ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2009 

 

1. Båtsfjord kommune svarer ja til anmodning fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet om å bosette 20 flyktinger i 2009. I tillegg kommer evt. 

familiegjenforening. 

2. Denne bosettingen organiseres i første omgang som et 3-årig prosjekt. Som 

prosjektleder tilsettes snarest mulig prosjektleder i 50 % stilling. Formannskapet 

er inntil videre styringsgruppe for prosjektet. De vedtar snarest mulig 

prosjektorganisering, prosjektfinansiering og prosjektplan. 

3. I oppstartfasen av prosjektet, som strekker seg fram til 01.09.2009, må følgende 

arbeid prioriteres: 

a. Informasjon til Båtsfjord kommunes innbyggere 

b. Kontakt med direktoratet om bosetting av konkrete personer 

c. Nødvendig kompetanseutvikling av ansatte i Båtsfjord kommune 

Det er fra Båtsfjord kommune sin side ønskelig at en overveiende del av bosettingen finner 

sted høsten 2009. 

 

I henhold til vedtakets pkt. skulle bosettingen organiseres som et 3-årig prosjekt. Prosjektleder 

begynte i slutten av juli, og prosjektet strekker seg derfra fra 01.08.2009 – 01.08.2012. 

 

Formannskapet vedtok 19.05.2011: 

 

Båtsfjord kommune forsetter inntil videre å bosette nye flyktninger omtrent i det 

omfanget vi har gjort de siste 2 årene, dvs. 8-10 personer hvert år fram til 

prosjektavslutning i 2012. Evalueringen vil vise om vi skal fortsette å ta imot flere 

flyktninger. 

 

Vedlagt følger evalueringsrapport fra flyktningkonsulent Beate Sund. Hun vil også delta i 

formannskapets møte 17.04.12. 

 

Rådmannens vurderinger: 

For å få til en vellykket bosetting og integrering av flyktninger mener jeg at kommunen må 

sørge for at følgende 4 forutsetninger er til stede: 

 

- God nok bolig 

- En kombinasjon av opplæring og arbeidserfaring som fyller en normal arbeidsdag 
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- God opplæring i norsk/ samfunnsfag 

- En meningsfull fritid 

 

Etter mine vurderinger har vi klart å skaffe boliger som er greie nok. Når det gjelder de 3 

øvrige forutsetningene er det min oppfatning at vi ikke har klart å legge godt nok til rette. 

 

Når kommunen mottar integreringstilskudd og tilbyr flyktningene et introduksjonsprogram så 

er det vår plikt i henhold til loven å tilby en kombinasjon av opplæring og arbeidserfaring som 

fyller en normal arbeidsdag. Dette har vi ikke klart. Vi fyller pr. i dag opp bare inntil 25 av 

37,5 timer pr. uke i den enkeltes arbeidsplan. Dette skyldes ikke minst at det har vist seg 

vanskelig å finne praksisplasser i arbeidslivet. 

 

Fram til vi fikk tilsatt egen lærer for flyktningene fra høsten 2010 hadde vi også i lange 

perioder problemer med å tilby undervisning i norsk/ samfunnsfag. Dette har bedret seg siden. 

Imidlertid sliter vi med å kunne tilby grunnskole for voksne, noe som er en ordinært lovpålagt 

oppgave for kommuner. Derfor går en av flyktningene på skole i Hammerfest for tiden. 

 

Det ser også ut for å være utfordrende å integrere flyktningene i lokalsamfunnet. Det viser seg 

vanskelig å knytte sosiale kontakter og vennskap på tvers av kulturer. Jeg tror nok ikke at 

Båtsfjordsamfunnet er fullt så ”åpent” som mange av oss hevder. 

 

Etter en samlet vurdering er derfor mitt råd at Båtsfjord kommune tar imot de 20 flyktningene 

vi lovet å ta i mot i 2009. Dette vil skje i løpet av 2012, trolig før sommeren. Som det framgår 

av vedlegget til flyktningkonsulentens rapport har fire av de personene vi har bosatt flyttet. Vi 

har ennå ikke bosatt noen pga. familiegjenforening, men det kan skje. Det vil derfor være et 

betydelig behov for en flyktningkonsulent en tid framover. Jeg foreslår derfor at prosjektet 

forlenges ett år, fram til 01.08.2013. I løpet av det drøye året fram til da samarbeider 

prosjektet nærmere med NAV med sikte på at de overtar ansvaret for den kommunale 

flyktningetjenesten snarest mulig og senest innen prosjektets avslutning 01.08.2013. 

Utgiftene til dette dekkes gjennom de statlige tilskuddene til integrering (integreringstilskudd) 

og opplæring i norsk/ samfunnsfag (pr. capita-tilskudd). 
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VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER TIL TINGRETTENE I FINNMARK 2012 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: X42 &15  

Arkivsaksnr.: 12/375   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

 

Innstilling: 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Det vises til brev av 18.01.2012 fra Finnmark fylkeskommune vedr. oppnevning av 

skjønnsmedlemmer til Øst-Finnmark tingrett. Skjønnsmedlemmene velges av fylkestinget 

etter forslag fra tingrettene og kommunene. 

 

Det skal oppnevnes 3 skjønnsmedlemmer fra Båtsfjord, men det samlede forslag fra 

kommunen bør inneholde 20 % flere navn enn det som skal velges. Båtsfjord kommune bør 

derfor inngi forslag på 4, minimum 3 skjønnsmedlemmer 

 

Utvalget av skjønnsmedlemmer skal ha en allsidig sammensetning med hensyn til 

erfaringsbakgrunn.  Skjønnsmedlemmene er bl.a. med på å fastsette erstatninger, og det er ofte 

hensiktsmessig at skjønnsmennene har bakgrunn i bygningsvesen m.v. Jeg viser for øvrig til 

vedlagte brev fra Justisdepartementet om valg av (bl.a.) skjønnsmedlemmer. 

 

For 4 år siden ble følgende foreslått: 

 

Bjørn Arne Berg  

Rune Reisænen  

Ståle Johannessen 

Sigmund Bjerk 
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RUSPOLITISK DEBATT 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: F62 &30  

Arkivsaksnr.: 12/86   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Innstilling: 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til sist vedtatte ruspolitiske plan der det bl.a. står: 

 

”6.5 EVALUERING OG RULLERING AV PLANEN 

Planen revideres hvert 4.år. I forkant av revisjonsarbeidet holder det nyvalgte 

kommunestyret snarest mulig etter konstituering en ruspolitisk debatt. 

 

Dette ble fra administrasjonen foreslått tatt inn i planen ved forrige revisjon med den 

begrunnelse at det ikke vil være hensiktsmessig å rullere planen hvert år da dette i realiteten 

vil kreve en omfattende prosess hver gang. I stedet ble formuleringen i kap. 6.5 ovenfor tatt 

inn. 

 

Dette betyr at det nye kommunestyret først holder en ruspolitisk debatt, deretter vedtar en 

revidert ruspolitisk handlingsplan, og deretter behandler formannskapet søknader om 

skjenkebevilgninger for de neste 4 årene. Etter mitt syn vil da kommunestyret og 

formannskapet gjøre sine vurderinger og ta sine avgjørelser innen dette området i riktig 

rekkefølge. 

 

Ruspolitisk handlingsplan for 2008 – 2011 er nå under revisjon. Et utkast til revidert plan er 

utarbeidet og har vært på høring. Det har kun kommet inn en høringsuttalelse. 

 

Vedlagt følger plan for 2008 – 2011, utkast til ny plan, samt høringsuttalelsen. 

 

Vedlagt følger også brev fra politiet i Båtsfjord vedrørende rusmisbrukere og skjenketider. 

 

I tillegg følger et brev fra Helsedirektoratet vedrørende kommunestyrets behandling av 

søknader om fornying av salgs- og skjenkebevillinger. De ønsker gjennom dette brevet å rette 

kommunens oppmerksomhet mot viktige folkehelsehensyn som de mener bør vektlegges ved 

vurdering av søknader om skjenkebevilling. Som et vedlegg til dette brevet har 

helsedirektoratet listet opp en del forhold som de mener at kommunen bør vurdere ved 

behandling av søknader om tildeling eller fornyelse av skjenkebevillinger. 

 

Jeg mener at disse vurderingene bør starte allerede i den ruspolitiske debatten slik at den kan 

gi politiske signaler til sluttbehandlingen av ny ruspolitisk handlingsplan.  
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Mange av de nevnte forholdene er relevante for oss å diskutere. Jeg ønsker å utdype og føye til 

følgende forhold: 

 

- Skal Båtsfjord kommune åpne for at andre bedrifter enn dagligvarebutikker og 

serveringssteder får tillatelse til å selge alkohol? Jeg viser her til søknader siste 4-års-

periode fra bl.a. Caliber, Polarklipp og Båtsfjord rør om å servere alkohol i forbindelse 

ved enkeltarrangement og søknad fra Radioservice om å selge øl til private 

øltappemaskiner. 

- Skal Båtsfjord kommune videreføre praksisen med å gi lovens maksimale lovlige 

skjenke- og salgstider? Alkoholloven har følgende bestemmelser om disse tidene: 

 

§ 3-7. Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol 

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 

18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette 

gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. 

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted 

innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 

20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt 

dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne 

sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og 

helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, 

fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. 

§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker 

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. 

Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00. 

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested 

innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første 

ledd. 

Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning. 

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 

13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 

06.00. 

 

 

Etter denne ruspolitiske debatten vil utkastet til ruspolitiske retningslinjer bli behandlet i 

kultur- og oppvekststyret og helse- og omsorgsstyret før kommunestyret vedtar ny plan 13. 

juni. Formannskapet vil behandle søknader om skjenking og salg for neste 4-års-periode på 

sitt møte 21. juni. 
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PLAN FOR AVSLUTTING AV MASSEUTTAK STORHOLMEN NORD 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: K53   

Arkivsaksnr.: 11/122   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

Innstilling: 

 

Saksutredning: 

Denne saken er unntatt offentlighet, hjemlet i offentliglovens § 23; unntak av omsyn til det 

offentliges forhandlingsposisjon. 

 

Rådmannens saksframlegg, med vedlegg, kan leses av innkalte representanter til 

kommunestyret, ved henvendelse i servicetorget fra og med mandag 23.04. 
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KANDIDATER TIL STYRET I VARANGER KRAFT AS 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 037   

Arkivsaksnr.: 12/341   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/12 Eiersekretariatet 17.04.2012 

37/12 Kommunestyret 26.04.2012 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

 

 

Innstilling: 

Da ingen av kandidatene fikk flertall, går saken til kommunestyret foravgjørelse, jfr. Båtsfjord 

kommunes delegasjonsreglement pkt. 6.11. 

 

 

Behandling/vedtak i Eiersekretariatet den 17.04.2012 sak 1/12 

 

Behandling: 

Forslag fra Båtsfjord Høyre: Morten Andersen 

Forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti: Kjellaug Rasmussen 

 

Da ingen av kandidatene fikk flertall, går saken til kommunestyret foravgjørelse, jfr. Båtsfjord 

kommunes delegasjonsreglement pkt. 6.11. 

 

Vedtak: 

Da ingen av kandidatene fikk flertall, går saken til kommunestyret foravgjørelse, jfr. Båtsfjord 

kommunes delegasjonsreglement pkt. 6.11. 

 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til vedlagte brev fra Geir Knutsen som er leder i valgkomiteen i Varanger Kraft AS. 

Han ber eierne innen 1. mai 2012 kommer med forslag på kandidater. 

 

I Båtsfjord kommunes delegasjonsreglement kap. 6.11, pkt 7 står det følgende om delegert 

myndighet til eiersekretariatet: 

 

”Gi forslag til styrekandidater i selskaper Båtsfjord kommune eier alene eller sammen med 

andre.” 

 

 

 

 


