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FORSLAG TIL AVTALE OM GARANTI FRA BÅTSFJORD KOMMUNE 

 

Jeg viser til følgende vedtak i Båtsfjord formannskap 01.07.2009: 

- 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. 

 

Vedtakets andre strekpunkt omhandler denne økonomiske garantien, og idet følgende vil jeg 

komme med et begrunnet utkast til en slik avtale. Et viktig element i en slik avtale er hvordan 

man regner ut ekstrautgiftene relatert til å tilby Losa yrkesfag i Båtsfjord. 

Finnmark fylkeskommune har gjennom vedtak i fylkestinget og kompetanseutvalget vedtatt et 

samlet skoletilbud for Losa vg1 skoleåret 2009/2010. For Båtsfjord sin del dreier det så langt 

kun om Losa vg 1 studieforberedende. La oss si at Losa vg 1 i hele Finnmark ekskludert 

yrkesfag i Båtsfjord koster kr. A. 

I møte i kompetanseutvalget 14.07.09 skal det avgjøres om dette tilbudet skal utvides til å 

omfatte også yrkesfag i Båtsfjord. La oss si at Losa vg1  i hele Finnmark inkludert yrkesfag i 

Båtsfjord koster kr. B. 

La oss samtidig si at det er aktuelt å tilby inntil 15 elevplasser på yrkesfag losa i Båtsfjord. 

Det er da en forutsetning at det totale antallet elever på Losa yrkesfag ikke overstiger 60 i hele 

Finnmark. 

Etter samtale med fylkesadministrasjonen forstår jeg det slik at vi tenker forskjellig om 

hvordan vi finner fram til ekstrakostnadene med å tilby Losa yrkesfag i Båtsfjord. 
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Båtsfjord kommune tenker som følger: 

Ekstrautgiften er: 

 Totalutgiftene med Losa vg1  i hele Finnmark inkludert yrkesfag i Båtsfjord : kr. B 

Minus 

Totalutgiftene med Losa vg1 i hele Finnmark ekslusivt yrkefag i Båtsfjord: kr. A 

 Ekstrautgiften er altså: kr. B – kr. A. 

 

Utgiftsoverslag: 

Dette overslaget baserer seg på kjente ekstrautgifter ved å tilby Losa yrkesfag i Båtsfjord med 

15 elevplasser.  En forutsetning er at det totale antallet elever på Losa vg 1 yrkesfag ikke 

overstiger 60 i Finnmark.  Jeg har lagt til grunn at et lærerårsverk koster kr. 500.000,- inkl. 

sosiale utgifter. 

Økt veilederressurs vg1 i Båtsfjord, 40 %:  kr.  200.000,- 

Økt læreressurs allmenne fag pga. flere elever, 25 %: kr.  125.000,- 

Instruktørkurs for bedrifter i Båtsfjord:   kr.    50.000,-  

Reise lærere i Honningsvåg:    kr.    24.000,-  

Reise elever til Honningsvåg:    kr.     60.000,- 

Godtgjøring til bedrifter i Båtsfjord:   kr.  210.000,-  

Økte kontorutgifter:     kr.      6.000,- 

Totalsum:      kr.  675.000,- 

 

Båtsfjord kommune har hittil satt av kr. 500.000,-, jfr. vedtaket i Formannskapet 01.07.2009. 

Følgende avtaleutkast forutsetter dermed at Båtsfjord kommune bevilger inntil totalt kr. 

700.000,- for skoleåret 2009/2010. 

 

UTKAST TIL AVTALE MELLOM BÅTSFJORD KOMMUNE OG FINNMARK 

FYLKESKOMMUNE 

1. Denne avtalen skal bidra til at Finnmark fylkeskommunen oppretter inntil 15 plasser på Losa 

vg1 yrkesfag i Båtsfjord som følger: 6 plasser på tip, 4 plasser på elektro og 5 plasser på 

helse og sosial. 

2. Avtalen gjelder for skoleåret 2009/ 2010. 

3. Båtsfjord kommune vil dekke følgende dokumenterte ekstrautgifter med å få i gang et slikt 

utvidet tilbud som er spesifisert i pkt. 1: 

a. Økt veilederressurs i Båtsfjord som en følge av inntil 15 elever ekstra 

b. Økt lærerressurs almenne fag som en følge av inntil 15 elever ekstra på yrkesfag 

c. Utgiftsdekning for bedrifter i Båtsfjord i forbindelse med intruktørkurs 

d. Ekstra reiseutgifter for faglærere i Honningsvåg 

e. Ektstra utgifter for elever på yrkesfag ved undervisning i Honningsvåg 

f. Godtgjøring til bedrifter i Båtsfjord 
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g. Økte kontorutgifter 

4. Båtsfjord kommune dekker inntil kr. 700.000,- for dokumenterte ekstrautgifter som framgår 

av pkt. 3. 

5. Ved uenighet om denne avtalens innhold og økonomiske konsekvenser for partene avgjøres 

dette av Finnmark kommunerevisjon IKS. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Båtsfjord kommune 

 

 

 

Øyvind Hauken 

Rådmann 
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