
Båtsfjord kommune 
 

 

Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: 78985301 

9991 BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks: 78985310 

 

HOVEDUTSKRIFT 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Møterom på rådhuset   

Møtedato: 01.07.2009 Fra: 0915 Til: 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Gunn Marit Nilsen, Anne 

Olavson, Per Gunnar Hansen 

Forfall:  

Fra adm. (evt. andre): Tove Godtvassli, Øyvind Hauken 

  

Innkalling: Godkjent 

Merknader: 

Saksliste: 

Ingen 

Godkjent 

Referater: 

Delegerte vedtak: 

Behandlede saker: 

Ingen 

Ingen 

Sak 51/09 

 

 

 

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

bestemt på møtet. 

 

Båtsfjord, den 06.07.2009 

 

 

 

Underskrifter: 

 

   

   

 

 



  

møteleder  sekretær Side 2  

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

51/09 09/10  

 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I BÅTSFJORD  

 



  

møteleder  sekretær Side 3  

 

 

 

Sak nr.: 51/09  

Emnekode: A40  

Saksbehandler: Øyvind Hauken 

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I BÅTSFJORD  

 

 

Innstilling: 

 

 

 

Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra rådmann Øyvind Hauken: 

 

 

- Det settes av kr. 500.000,- til fond øremerket videregående opplæring i Båtsfjord. 

Beløpet hentes fra disposisjonsfond. 

- Det delegeres til rådmann og ordfører å forhandle fram en avtale med Finnmark 

fylkeskommune hvor Båtsfjord kommune garanterer for evt. ekstrautgifter, utover 

vedtatt ramme til Nordkapp videregående skole, med å få til yrkesfaglig Losa i 

Båtsfjord. 

- Vedtaket gjøres i henhold til kommunelovens § 13 (hasteparagrafen). Vedtaket 

refereres i neste kommunestyremøte. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen  

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen  

- Det settes av kr. 500.000,- til fond øremerket videregående opplæring i Båtsfjord. 

Beløpet hentes fra disposisjonsfond. 

- Det delegeres til rådmann og ordfører å forhandle fram en avtale med Finnmark 

fylkeskommune hvor Båtsfjord kommune garanterer for evt. ekstrautgifter, utover 

vedtatt ramme til Nordkapp videregående skole, med å få til yrkesfaglig Losa i 

Båtsfjord. 

- Vedtaket gjøres i henhold til kommunelovens § 13 (hasteparagrafen). Vedtaket 

refereres i neste kommunestyremøte. 

 

 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

  


