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MELDING OM VEDTAK 

 

Kommunestyret behandlet i møte 16.12.2015 sak 61/15. Følgende vedtak ble fattet: 

 

ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG BUDSJETT 2016 

 

Investeringsbudsjett fra BAP vedtatt, se vedlegg 

 

Driftsbudsjett fra BAP vedtatt, se vedlegg 

 

Budsjettpresiseringer fra BAP vedtatt 

 

Budsjettpresiseringer 2016 

Forslag fra Båtsfjord AP v/Geir Knutsen 

1. Det skal i regnskapsåret 2016 rapporteres månedlig på regnskapet ifht vedtatt budsjett 

til kommunestyret og hovedutvalgene. Økonomioppfølgingen må og skal intensiveres 

for kommende år. 

2. Formannskapet gis fullmakt til å fastsette et overordnet årshjul for Båtsfjord 

kommunes politiske og administrative virksomhet i 2016 på bakgrunn av utsendt 

forslag og innspill i høringsrunden. Årshjulet er forpliktende på alle nivå. 

3. Vikar og overtidsbruk skal reduseres til et absolutt minimum. 

4. Rådmann skal gjennomføre en grundig evaluering av delingstimene i basisfagene i 

grunnskolen innen 1.4.16 (læringsresultat, nasjonale prøver, eksamen, utvikling, 

trivsel, reduksjon i spesialundervisning, organisering, antall elever i klassene).  

Komme med en anbefaling for skoleåret 2016/2017. 

5. Felles «oppvekstsjef» med Berlevåg skal være på plass 1.1.17. 

6. Budsjettreserven disponeres av formannskapet. 

7. Eventuelle økte inntekter i løpet av budsjettåret skal overføres budsjettreserven.  

8. Det skal i løpet av 1. halvår gjennomføres en evaluering av servicekontoret (ovenfor 

befolkningen og kontorets arbeidsoppgaver, åpningstider o.l.). Dette også med tanke 



på innsparinger. 

9. Det skal fortsatt arbeides for å redusere uønsket deltid, sykefraværet og ha fokus på tre 

parts samarbeidet.  

10. Kommunestyret ber rådmann om å gjennomføre en full gjennomgang av samtlige 

avtaler. (innkjøps-, lege-, fysioterapeutavtalene o.l.) innen 1.8.16. men tanke på 

innsparinger. 

11. Utrede bassengovertrekk i bassenget for å spare utgifter. 

12. Ved naturlig avgang og ledighet i stillinger skal det så langt lov eller avtale ikke er til 

hinder for det, vurderes inndragning av stillinger.  

13. Rådmann pålegges kontinuerlig å arbeide med gjennomgang av hele vår organisasjon 

med tanke på å redusere våre utgifter eventuelt øke vår inntekter. Antall virksomheter 

må vurderes. Få utredet alternative løsninger vedrørende brannberedskapen, samarbeid 

med Avinor? 

14. Penere Båtsfjord skal videreføres.  

15. Båtsfjord kommune skal i økonomiplan perioden minst kunne tilby 3 lærlingeplasser 

pr. år. 

16. Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Det vil si at årsbudsjettet er 

bindende for rådmann og hans underordnede. Kommunestyret og hovedutvalgene skal 

ha melding dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret.  

17.  Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele Båtsfjord kommune 

for 2016. Eiendomsskattesatsen for skatteåret settes til 2 promille. Eiendomsskatten 

skrives i 2016 ut i 2 terminer, senere år 4 terminer. 

18. Rådmannen delegeres fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i 

kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av 

bevilgningen på felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av 

formannskapet, fordeling av andre fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte 

enhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet.  

19. Det tas opp lån til investeringer i 2016 med inntil kr. 7.517.000,- Det delegeres til 

rådmannen å ta opp lån og godta rentebetingelsene og øvrige betingelser, samt 

undertegne lånedokumentene.  

20. Skatteinntektene i budsjettet er satt til kr. 48.413.000,-. Rammetilskudd er beregnet til 

kr. 89.488.000,- og inntektsutjevning kr. 10.894.000,-. 

21. Båtsfjord kommunestyre legger til grunn statens maksimalsatser for prising av 

barnehageplass gjeldende for 2016. 

22. Eventuelle underdekning innen lovbestemte selvkostområder kan framføres for 

dekning i framtidige gebyrer.  

23. Mindreforbruket skal overføres til budsjettreserven.  

24. Kommunestyret vedtar å bosette 20-30 flyktninger i 2016 

 

 

Hele budsjettet vedtatt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Båtsfjord kommune 

 

Trond Henriksen 

Konst. rådmann 

 



Kopi til: rådmann, økonomiseksjonen 

 


