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42/08 

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE NÆRINGSFOND; ANSVAR, SAKSB... OG 

VEDTEKTER  

 

 

Behandling:  

 

Forslag fra Høyre/ Fremskrittspartiet v/ Frank Bakke Jensen: 

 

Omstillingsstyret fungerer som fondsstyre for næringsfond, fiskerifond og aksjetegningsfond. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 

Omstillingsstyret fungerer som fondsstyre for næringsfond, fiskerifond og aksjetegningsfond. 

 

Fondenes vedtekter endres i samsvar med dette. I tillegg foretas de endringene som 

framkommer av rådmannens saksframlegg. 

 

 
 

43/08 

SAKSPROTOKOLL: VIDERE DRIFT AV BÅTSFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE  

 

 

Behandling:  

 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen gjennomfører snarest mulig et møte med opplæringssjefen i Finnmark 

fylkeskommune. Dette er tenkt som et rent administrativt møte (på begge sider) hvor 

vi drøfter hvilke muligheter og fullmakter de respektive administrasjoner har når det 

gjelder å få til en avtale mellom Båtsfjord kommune og Finnmark fylkeskommune 

vedrørende drift av videregående skole fysisk plassert i Båtsfjord.  

2. Snarest mulig etter dette administrative møtet tar ordføreren initiativ til et møte med 

leder for kompetanseutvalget i Finnmark fylkeskommune. Dette er tenkt som et rent 

politisk møte (på begge sider) hvor man drøfter hvilke muligheter det er for å få til en 

avtale mellom Båtsfjord kommune og Finnmark fylkeskommune vedrørende drift av 

videregående skole fysisk plassert i Båtsfjord.  

3. Kommunestyret tar 21.08.08 stilling til om og evt. når søknad til 

kommunaldepartementet om forlengelse av forsøket med kommunal drift av 

videregående opplæring i Båtsfjord kommune skal sendes. 
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4. Det lages snarest mulig et strategidokument som kan brukes i arbeidet med å 

videreføre Båtsfjord videregående skole. Rektor på Båtsfjord videregående skole får 

frigjort tilstrekkelig med tid til å ferdigstille dette snarest mulig etter nærmere avtale. I 

dette arbeidet skal bl.a. følgende inngå: 

- Elevrådet på Båtsfjord skole og Båtsfjord videregående skole kommer sammen 

og lager et notat på fordelene ved å ha videregående skole i Båtsfjord. 

- En adhoc-gruppe bestående av rådmann, ordfører, rektor videregående skole og 

Ronny Isaksen utarbeider snarest mulig en rapport som skal utfylle Tor Dølviks 

rapport om forsøket med kommunal drift av videregående opplæring i 

Båtsfjord kommune.  

 

 
 

44/08 

SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN FOR 2009 - 

2012 TIDSPLAN OG ORGANISERING AV ARBEIDET 

 

 

Behandling:  

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

Rådmannens forslag til plan for budsjettarbeidet høsten 2008 godkjennes: 

 

 

Nr. Milepel er nådd når Tidsfrist Ansvarlig 

saksbehandler 

    

1 Formannskapet har godkjent denne 

planen for budsjettarbeidet 

I møte 11.08.08 Rådmann 

2 Budsjettskriv med rammer og 

retningslinjer er sendt virksomhetene 

29.08.08 Rådmann og 

økonomisjef 

3 Virksomhetslederne har sendt forslag 

til investeringer 2009 – 2012 til 

rådmannen 

26.09.08 Virksomhetslederne 

4 Virksomhetslederne har sendt forslag 

til driftsbudsjett for 2009 og 

økonomiplan for 2009 – 2012 til 

rådmannen 

24.10.08 Virksomhetslederne 

5 Rådmannen har utarbeidet ferdig 

forslag til årsbudsjett for 2009 og 

økonomiplan for 2009 - 2012 

31.10.08 Rådmann 

6 Rådmannens forslag til årsbudsjett for 

2009 og økonomiplan for 2009 – 2012 

er presentert i fellesmøte mellom 

administrative ledergruppe (rådmann, 

I møte 03.11.08 Rådmann 
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økonomisjef, virksomhetsledere), alle 

politikere i kommunestyre og 

hovedutvalg, samt alle 

hovedtillitsvalgte  

 

7 Alle hovedutvalg (inkludert 

formannskapet når det gjelder 

ansvarsområde 1.0, 1.1 og 1.9) har 

behandlet sitt område av budsjettet 

14.11.08 Rådmann og 

respektive 

møtesekretærer 

8 Formannskapet har avgitt sin 

innstilling 

I møte 01.12.08 Rådmann 

9 Kommunestyret har gjort sitt vedtak I møte 18.12.08 Rådmann 

 

Denne høsten vil vi ta i bruk et nytt budsjetteringsverktøy, Arena. Dette vil forhåpentlig bidra 

til en ryddig og oversiktlig budsjettprosess. 

 

Jeg vil også minne om at et best mulig trepartsamarbeid; mellom administrasjon, politikere og 

tillitsvalgte, skal gjennomsyre høstens budsjettarbeid. 

 

 

 
 

45/08 

SAKSPROTOKOLL: VEDTEKTER FOR INTERNT OMSTILLIN... BÅTSFJORD 

KOMMUNE  

 

 

Behandling:  

 

Forslag fra Frank Bakke Jensen: 

 

Rådmannens utkast til vedtekter for internt omstillingsfond for Båtsfjord kommune vedtas.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 

Rådmannens utkast til vedtekter for internt omstillingsfond for Båtsfjord kommune vedtas: 

 

VEDTEKTER 

FOR 

INTERNT OMSTILLINGSFOND FOR BÅTSFJORD KOMMUNES 

ORGANISASJON 
 

§ 1 FORMÅL 

Fondet skal benyttes til å fremme intern omstilling i Båtsfjord kommunes organisasjon som på sikt skal føre til 

lavere netto driftskostnader for kommunen. Kommunale foretak eller andre virksomheter som er helt eller delvis 

eid av Båtsfjord kommune omfattes ikke. 
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Kun tidsavgrensede interne prosjekter i kommuneorganisasjonen kan søke om tilskudd fra fondet. I helt spesielle 

tilfeller kan slike prosjekter fullfinansieres av fondet. Et prosjekt må ikke ha en varighet utover ett år. 

 

Det kan ikke gis støtte til drift av ordinære kommunale oppgaver.  

 

Prosjekter som støttes av fondet må være innenfor minst ett av følgende tiltaksområder: 

 

- Forebyggende arbeid (folkehelsearbeid) som erstatter behandling og pleie 

- Informasjonsteknologi som erstatter manuelt arbeid utført av ansatte 

- Kompetanseutvikling for de ansatte 

- Tiltak for å redusere sykefraværet hos de ansatte 

Prosjekter som er innenfor Båtsfjord kommunes innsatsområder i kvalitetskommuneprogrammet prioriteres. 

 

 

§ 2 FORVALTNING AV FONDET 

Inntil videre er Båtsfjord kommunes styringsgruppe for kvalitetskommuneprogrammet fondsstyre. Tildeling fra 

fondet krever enighet blant fondsstyrets fire medlemmer. 

 

Fondsstyret bestemmer selv nærmere regler om evt. søknadsfrister, søknadsskjema og beløpsgrenser.  

 

Da dette er et internt fond kan ikke medlemmer av fondsstyret være inhabile i forbindelse med vedtak om 

tildelinger fra fondet. 

 

 

§ 3 VEDTEKTSENDRINGER 

Endring av vedtektene må vedtas av Kommunestyret. 

 

 

 

 

 

 
 


