
Båtsfjord kommune 
 

 

Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: 78 98 53 23 

9991 BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks: 78 98 53 10 

 

HOVEDUTSKRIFT 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Pensjonisten   

Møtedato: 15.10.2009 Fra: kl. 18:00 Til: kl. 20:40 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Frank Bakke Jensen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Gunn 

Marit Nilsen, Geir Knutsen, Anne Olavson, Per Gunnar Hansen, Bjørn 

Johnny Eriksen, Thor Anders Eriksen, Anja I Johansen, Einar Sørnes, 

Pål Forbergskog, Harald Aas, Andor Sund og Bjørn Harald Fagerli 

 

Forfall: Marjut Paananen, Tonny Nilsen og Finn Tore Frantzen 

Fra adm. (evt. andre): Rådmann Øyvind Hauken, Wanja Karstensen, Cesilie J Borge, Line 

Røtvold, Rune Reisænen, Bente Iversen, Britt M Hansen, Marianne 

Tiberg og Sølvi Mathisen 

  

Innkalling: Godkjent 

Merknader: 

Saksliste: 

Geir Knutsen bemerket at sak 72/09 og 75/09 manglet innstilling. Det 

er ønskelig med innstilling i ”alle” saker som legges frem. Han 

etterlyste også at sak ”Omdømme – Nordskogen skole” ikke var lagt 

frem. Ordfører svarte med at det sjelden ligger med innstilling til 

høringssaker. Når det gjelder budsjett Helse og omsorg var det avklart 

at innstilling ble lagt frem i møte. Sak ”Omdømme – Nordskogen skole  

er tatt opp i Kultur og oppvekststyret. 

Det er kommet en tilleggsak 80/09, denne er plassert mellom sak 72/09 

og 73/09, skal den behandles i denne rekkefølgen. Ordfører svarer med 

ja, den er plassert slik i forhold til sakens innhold. 

Referater: 

Delegerte vedtak: 

Behandlede saker: 

Tatt til etterretning 

Ingen 

68/09 – 80/09  

 

Anne Grethe Strandheim informerte om årets TV aksjon CARE, søndag 18.10.09. ” Hjelp til 

Kvinner hjelper flere”. Hun oppfordret alle kommunestyrerepresentanter til å stille som 

bøssebærere.  

 

Valg av settevaraordfører fra sak 77/09 

Forslag fra H v/Stein Kollstrøm: Bjørn Harald Fagerli. 

Enstemmig vedtatt.  

 

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

bestemt på møtet. 

 

Båtsfjord, den 16.10.2009 
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Underskrifter: 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

68/09 09/258  

 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN  

 

69/09 09/328  

 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.08.2009  

 

70/09 09/632  

 STYRKING AV BUDSJETTRESERVEN FOR 2009  

 

71/09 09/397  

 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING 2009, SAMORDNET 

HJELPETJENESTE  

 

72/09 09/453  

 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING HELSE OG OMSORG 2009  

 

80/09 09/704  

 SØKNAD OM DRIFTSTØTTE  

 

73/09 09/670  

 FINANSIERING AV STILLING SOM KOMMUNEOVERLEGE  

 

74/09 09/685  

 PRISER OG AVGIFTER I BÅTSFJORD KOMMUNE  

 

75/09 09/763  

 HØRING REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FOR FINNMARK 2010 -

2013  

 

76/09 09/728  

 HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM REGIONALT 

UTVIKLINGSPROGRAM (RUP)  FOR FINNMARK 2010 - 2013 

 

77/09 09/759  

 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV  

 

78/09 09/773  

 VALG AV FAST MEDLEM AV FORMANNSKAPET  

 

79/09 09/774  

 VALG AV ORDFØRER  
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Sak nr.: 68/09  

Emnekode: H32  

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN  

 

 

Innstilling: 

 Båtsfjord kommune ønsker ved å opprette en oppreisningsordningen å ta et moralsk 

ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for 

overgrep eller omsorgssvikt i institusjon under plassering av Båtsfjord kommunes 

barnevern i perioden før 01.01.1993.  

 Oppreisningsordningen skal være i henhold til ”Stavangermodellen”. 

 Det delegeres til Formannskapet å fastsette vedtekter for ordningen. 

 Båtsfjord kommune samarbeider med Vadsø kommune ved å benytte seg av deres 

utvalg for vurdering og behandling av søknader om oppreisning. 

 

 

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 Båtsfjord kommune ønsker ved å opprette en oppreisningsordningen å ta et moralsk 

ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for 

overgrep eller omsorgssvikt i institusjon under plassering av Båtsfjord kommunes 

barnevern i perioden før 01.01.1993.  

 Oppreisningsordningen skal være i henhold til ”Stavangermodellen”. 

 Det delegeres til Formannskapet å fastsette vedtekter for ordningen. 

 Båtsfjord kommune samarbeider med Vadsø kommune ved å benytte seg av deres 

utvalg for vurdering og behandling av søknader om oppreisning. 

 

 

  

Sak nr.: 69/09  

Emnekode: 212   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.08.2009  

 

 

Innstilling: 

Regnskapsrapport pr. 31.08.2009 tas til etterretning. 

 

 

Behandling: 
 

Forslag fra BAP v/Geir Knutsen: 

Regnskapsrapport pr. 31.08.2009 tas til etterretning med unntak av helse og omsorg 1.6.  
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Denne oversendes til Kontrollutvalget for en grundig gjennomgang. 

 

Avstemming:  

Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Regnskapsrapport pr. 31.08.2009 tas til etterretning med unntak av helse og omsorg 1.6. 

Denne oversendes til Kontrollutvalget for en grundig gjennomgang. 

 

 

 

  

Sak nr.: 70/09  

Emnekode: 153   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

STYRKING AV BUDSJETTRESERVEN FOR 2009  

 

 

Innstilling: 

Budsjettreserven styrkes med kr. 4.000.000,- som finansieres slik: 

 

   Økt rammetilskudd             kr. 1.000.000,- 

   Mindre renteutgifter            kr. 2.000.000,- 

   Tilsk. ressurskr.brukere     kr.  1.000.000,- 

 

 

Behandling: 
Endret innstilling fra rådmannen: 

På grunn av forventede budsjettoverskridelser i virksomhetene helse og omsorg og samordnet 

hjelpetjeneste økes budsjettreserven til kr. 5.800.000,-. Dette finansieres slik: 

  

Gjenværende budsjettreserve: kr.    101.400,- 

 Økt rammetilskudd i 2009:  kr. 1.228.000,- 

 Lavere netto renteutgifter:  kr. 2.000.000,- 

 Tilskudd ressurskrevende brukere: kr. 1.120.600,- 

 Likviditetsreserven (drift):  kr. 1.350.000,- 

 

For å begrense behovet for å styrke budsjettreserven ytterligere i 2009 iverksetter rådmannen 

umiddelbart kjøpestopp for alle kommunens virksomheter for resten av 2009. Denne skal 

være så omfattende som mulig. 

 

Avstemming: 

Endret innstilling fra rådmannen: enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

På grunn av forventede budsjettoverskridelser i virksomhetene helse og omsorg og samordnet 
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hjelpetjeneste økes budsjettreserven til kr. 5.800.000,-. Dette finansieres slik: 

  

Gjenværende budsjettreserve: kr.    101.400,- 

 Økt rammetilskudd i 2009:  kr. 1.228.000,- 

 Lavere netto renteutgifter:  kr. 2.000.000,- 

 Tilskudd ressurskrevende brukere: kr. 1.120.600,- 

 Likviditetsreserven (drift):  kr. 1.350.000,- 

 

For å begrense behovet for å styrke budsjettreserven ytterligere i 2009 iverksetter rådmannen 

umiddelbart kjøpestopp for alle kommunens virksomheter for resten av 2009. Denne skal 

være så omfattende som mulig. 

 

 

 

Sak nr.: 71/09  

Emnekode: 153   

Saksbehandler: Bente Iversen 

SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING 2009, SAMORDNET HJELPETJENESTE  

 

Innstilling: 

Det tilleggsbevilges til sammen inntil kr. 630.000,- til barnevernet i 2009: 

- Inntil kr. 280.000,- til 1.5040.3002.252 Kjøp av tjenester statlig fosterhjem 

- Inntil kr. 350.000,- til 1.5040.2700.244 Juridisk bistand 

 

Budsjettreserven 1.1170.4906.180 reduseres tilsvarende med kr. 530.000,-. 

 

Behandling: 
 

Endret innstilling fra rådmannen: 

Det tilleggsbevilges til sammen inntil kr. 350.000,- til barnevernet: 

- inntil kr. 125.000,- til 1.5040.3002.252 Kjøp av tjenester statlig fosterhjem 

- inntil kr. 225.000,- til 1.5040.2700.244 Juridisk bistand 

 

Budsjettreserven 1.1170.4906.180 reduseres tilsvarende med inntil kr. 350.000,-. 

Avstemming: 

Endret innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Det tilleggsbevilges til sammen inntil kr. 350.000,- til barnevernet: 

- inntil kr. 125.000,- til 1.5040.3002.252  Kjøp av tjenester statlig fosterhjem 

- inntil kr. 225.000,- til 1.5040.2700.244  Juridisk bistand 

 

Budsjettreserven 1.1170.4906.180 reduseres tilsvarende med inntil kr. 350.000,-. 
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Sak nr.: 72/09  

Emnekode: 153   

Saksbehandler: Cesilie Borge 

SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING HELSE OG OMSORG 2009  

 

 

Innstilling: 

 

 

 

Behandling: 
Innstilling fra rådmannen: 

Det tilleggsbevilges ytterligere inntil kr. 5.4000.000,- til helse og omsorg i 2009. Det 

delegeres til rådmannen å fordele tilleggsbevilgningen innenfor virksomheten. 

 

Budsjettreserven 1.1170.4906.180 reduseres tilsvarende med inntil kr. 5.400.000,-. 

 

Kommunestyret ber kontrollutvalget se nærmere på de samlede budsjettoverskridelsene i helse 

og omsorg i 2009, for å avdekke i hvilken grad det foreligger brudd på lov- og regelverk. 

Kommunestyret ønsker også at kontrollutvalget anbefaler tiltak som forebygger og forhindrer 

slike store budsjettoverskridelser i framtiden. 

 

Avstemming: 

Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Det tilleggsbevilges ytterligere inntil kr. 5.4000.000,- til helse og omsorg i 2009. Det 

delegeres til rådmannen å fordele tilleggsbevilgningen innenfor virksomheten. 

 

Budsjettreserven 1.1170.4906.180 reduseres tilsvarende med inntil kr. 5.400.000,-. 

 

Kommunestyret ber kontrollutvalget se nærmere på de samlede budsjettoverskridelsene i helse 

og omsorg i 2009, for å avdekke i hvilken grad det foreligger brudd på lov- og regelverk. 

Kommunestyret ønsker også at kontrollutvalget anbefaler tiltak som forebygger og forhindrer 

slike store budsjettoverskridelser i framtiden. 

 

 

  

Sak nr.: 80/09  

Emnekode: 223 C56  

Saksbehandler: Tony Petterson 

SØKNAD OM DRIFTSTØTTE  

 

 

Innstilling: 
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Båtsfjord Historie og Museumslag innvilges kr 40.000.- i driftstøtte.  Kr 10.000.- dekkes over 

posten 1.4010.4732.385 tilskudd diverse kulturtiltak.  Kr 30.000.- dekkes over posten 

reserverte tilleggsbevilgninger. Tilskuddet gjelder til lagets drift i 2010, men utbetales i 2009. 

 

Behandling: 
 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Båtsfjord Historie og Museumslag innvilges kr 40.000.- i driftstøtte.  Kr 10.000.- dekkes over 

posten 1.4010.4732.385 tilskudd diverse kulturtiltak.  Kr 30.000.- dekkes over posten 

reserverte tilleggsbevilgninger. Tilskuddet gjelder til lagets drift i 2010, men utbetales i 2009. 

 

 

  

Sak nr.: 73/09  

Emnekode: 410   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

FINANSIERING AV STILLING SOM KOMMUNEOVERLEGE  

 

 

Innstilling: 

Kommunestyret tar til etterretning av administrasjonsstyret fra 01.01.2010 har opprettet en 

100 % stilling som kommuneoverlege med følgende primæroppgaver: 

- Faglig leder for legetjenesten, herunder overordnet ansvar for turnuskandidater 

- Folkehelsearbeid/ samfunnsmedisinsk arbeid; herunder smittevernlege og ansvarlig 

lege for miljørettet helsevern 

- Delta i kommunens overordnede planlegging (kommuneplaner og beredskapsplaner) 

- Tilsynslege ved helsestasjon og/ eller sykehjem 

 

Stillingen finansieres som følger: 

- Forbruk i dag (samfunnsmedisin, miljørettet helsevern  

- og smittevern):       kr. 450.000,- 

- Salg av tjenester til for eksempel andre kommuner:  kr. 100.000,- 

- Nytt tilskudd fra staten til forebyggende helsearbeid: kr. 100.000,- 

- Det søkes om tilskudd fra internt omstillingsfond:  kr. 100.000,- (bare 2010) 

- Fond for flyktingemidler:     kr. 100.000,- 

 

Fra 2011 finner administrasjonen annen finansiering av kr. 100.000,-. 

 

 

Behandling: 
 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret tar til etterretning av administrasjonsstyret fra 01.01.2010 har opprettet en 
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100 % stilling som kommuneoverlege med følgende primæroppgaver: 

- Faglig leder for legetjenesten, herunder overordnet ansvar for turnuskandidater 

- Folkehelsearbeid/ samfunnsmedisinsk arbeid; herunder smittevernlege og ansvarlig 

lege for miljørettet helsevern 

- Delta i kommunens overordnede planlegging (kommuneplaner og beredskapsplaner) 

- Tilsynslege ved helsestasjon og/ eller sykehjem 

 

Stillingen finansieres som følger: 

- Forbruk i dag (samfunnsmedisin, miljørettet helsevern  

- og smittevern):       kr. 450.000,- 

- Salg av tjenester til for eksempel andre kommuner:  kr. 100.000,- 

- Nytt tilskudd fra staten til forebyggende helsearbeid: kr. 100.000,- 

- Det søkes om tilskudd fra internt omstillingsfond:  kr. 100.000,- (bare 2010) 

- Fond for flyktningemidler:     kr. 100.000,- 

 

Fra 2011 finner administrasjonen annen finansiering av kr. 100.000,-. 

 

 

 

  

Sak nr.: 74/09  

Emnekode: 221   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

PRISER OG AVGIFTER I BÅTSFJORD KOMMUNE  

 

 

Innstilling: 

Priser og avgifter fastsettes fra 01.01.2010 slik det framgår av saksframlegget.  

Dersom noen økt pris eller avgift har lengre lovfestet varslingsfrist fastsettes avgiften i 

samsvar med saksframlegget så tidlig som mulig. 

 

 

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Priser og avgifter fastsettes fra 01.01.2010 slik det framgår av saksframlegget.  

Dersom noen økt pris eller avgift har lengre lovfestet varslingsfrist fastsettes avgiften i 

samsvar med saksframlegget så tidlig som mulig. 

 

Sak nr.: 75/09  

Emnekode: N01 &30  

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

HØRING REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FOR FINNMARK 2010 -2013  

 

 

Innstilling: 
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Behandling: 
Det er i saken kommet inn tre forslag til endring av regional samferdselsplan for Finnmark 

2010-2013. Viser til vedlagte dokumenter i saksmappen.  

Det ble enstemmig vedtatt at disse forslagene sees på og at ordfører syr dette sammen til en 

felles høringsuttalelse fra Båtsfjord kommune. 

 

 

Vedtak: 

Innkomne forslag sees på og ordfører syr dette sammen til en felles høringsuttalelse fra 

Båtsfjord kommune. Denne sendes ut som vedlegg til kommunestyrerepresentanter. 

 

 

  

Sak nr.: 76/09  

Emnekode: U01  

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM REGIONALT 

UTVIKLINGSPROGRAM (RUP)   

FOR FINNMARK 2010 - 2013 

 

Innstilling: 

 

 

 

Behandling: 
Innspill fra Linken næringshage AS i pkt. SJØMAT side 8-9: 

- I forbindelse med oppdrett/laks/smolt/settefisk har vi ingen innsigelser og der vil være 

viktig at Finnmark skal være selvforsynt med smolt i framtiden. 

- Den tradisjonelle fiskerinæringa kjenner seg ikke så mye igjen i det øvrige som står 

skrevet under dette punktet og vil komme med følgende innspill: 

o Finnmark må tørre å satse på de kommunene som driver med fiskeindustri 

o Den største utfordringen for filetindustrien er tilgang på ferskt råstoff 

hele året 

o En bør fornye kystflåten og satse på å rekruttere fiskere for å sikre ilandføring 

av råstoff 

o En bør tilrettelegge for at de kvotene/rettighetene som er i Finnmark BLIR 

her samt bidra til å tilføre flere 

o Kvoteåret bør flyttes og startes fra 1. september, dette for å få større 

forutsigbarhet i råstofftilgangen 

o Nyetableringer/nisjebedrifter bør få tett og forutsigbar oppfølging spesielt 

økonomisk- det bør jobbes for å tilrettelegging av finansieringsmuligheter i en 

tid der bankvesenet er fraværende i denne sektoren 

o Kunnskap og forskning (FoU) 

- Se på økosystemet – vet for lite om inntoget til kongekrabben! 

  - Hva skjer med lodda? 
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  - Utvikling av ny teknologi til ferskfisk produsentene 

 

Høringsuttalelse utarbeides av ordfører ut fra innspill fra Linken Næringshage AS. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Høringsuttalelse utarbeides av ordfører ut fra innspill fra Linken Næringshage AS. Denne 

sendes som vedlegg til kommunestyrerepresentanter. 

 

 

Sak nr.: 77/09  

Emnekode: C83 &16  

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV  

 

 

Innstilling: 

 

 

 

Behandling: 
Forslag fra H, FRP og SP v/Stein Kollstrøm: 

Søknaden innvilges. 

 

Avstemming: 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Søknaden innvilges. 

 

 

  

Sak nr.: 78/09  

Emnekode: 033   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

VALG AV FAST MEDLEM AV FORMANNSKAPET  

 

 

Innstilling: 

 

 

 

Behandling: 
Før behandling av saken trer 1.vara fra Høyre, Kjell Olaf Larsen inn. 
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Forslag fra H, FRP og SP: Gunn Marit Nilsen 

 

BAP v/Geir Knutsen ønsker skriftlig votering. 

 

Opptelling: 

Blank: 6 stemmer 

Gunn Marit Nilsen: 9 stemmer 

 

Gunn Marit Nilsen valgt 9 mot 6 stemmer. 

 

 

Vedtak: 

 

Gunn Marit Nilsen er valgt som fast medlem av formannskapet 

 

 

  

Sak nr.: 79/09  

Emnekode: 033   

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

VALG AV ORDFØRER  

 

Innstilling: 

 

 

Behandling: 
Forslag fra H, FRP og SP: Gunn Marit Nilsen 

Forslag fra BAP v/Per Gunnar Hansen: 

 

Båtsfjord AP foreslår Geir Knutsen som ordførerkandidat, samt at det avholdes skriftlig valg 

 

Opptelling: 

Gunn Marit Nilsen: 9 stemmer 

Geir Knutsen: 6 stemmer 

 

Gunn Marit Nilsen valgt som ordfører 9 mot 6 stemmer. 

 

Vedtak: 

 

Gunn Marit Nilsen valgt som ordfører. 

 

 

  


