Kjære Båtsfjordinger!
2018 er på hell og vi kan se tilbake på nok et flott år for Båtsfjord kommune, med høy
aktivitet og mye spennende i emning. Vi gleder oss til å jobbe videre med dette i årene som
kommer.
Våre mange utfordringer skal vi møte med optimisme og glede, slik at Båtsfjord blir en enda
bedre plass å bo i 2019.
Båtsfjord kommune er klar til å se framover. Det ønsker vi å gjøre sammen med alle dere som
har et hjerte for Båtsfjord. Jeg ser fram til et nytt år med nye muligheter.
Høy byggeaktivitet er et godt tegn for fremtiden. I tillegg til Båtsfjord kommune forbereder
flere private aktører nye store prosjekter.
Båtsfjord kommune er i gang med et utviklingsarbeid vi kommer til å se gode resultater av i
fremtiden. Vi kommer til å se viktige endringer i tjenesteutviklingen og på planområdet. Her
vil jeg spesielt nevne den overordnede kommuneplanen som skal se minst 12 år framover,
arbeidet med detaljreguleringen for Nordfjord skal være ferdig til våren, og ikke nok med det,
så er det varslet oppstart av områderegulering for etablering av nytt akvakulturanlegg i
Syltefjorden.
En ordførers hverdag er mangfoldig og interessant. Noe av det hyggeligste er å treffe folk i en
mer uformell sammenheng. Av høydepunkter i året som har gått vil jeg nevne åpningen av
liftanlegget til Barents Skipsservice, prisen for lokalt klimatiltak (landstrøm) i Oslo, nye hus
bygges, nye næringsarealer etableres, en ny helse- og omsorgsplan er vedtatt, jeg har har hatt
gleden av å vie to par og en enstemmig jury kåret «Storstua» som vinner av konkurransen om
nyskolen.
En ordfører er kommunestyrets og dermed innbyggernes talsmann, og den som fronter både
det positive og negative som skjer i en kommune. De begivenheter som har skjedd i 2018, har
skjedd som et resultat av et utstrakt samarbeid mellom ulike aktører. Takk til alle som har
medvirket.
Det er nok av utfordringer å ta tak i. Vi må tenke langsiktig, og forvalte kommunens økonomi
på en slik måte at vi kan møte framtida. Det betyr at vi må ta noen tøffe valg framover, fordi
det er den jobben vi er satt til av kommunens innbyggere. Det er sjeldent at alle er fornøyd
med de vedtakene vi gjør. I jobben som lokalpolitiker får man ofte erfare hvor mye sannhet
det ligger i ordene til Ivar Aasen: «Til lags åt alle kan ingen gjera». Men da er det desto mer
hyggelig å høre, at de fleste er fornøyd med måten kommunen drives på.
Som kommune blir vi målt på forskjellige områder. Det er spesielt artig, at vi som liten
kommune kan score godt på målinger og statistikker. NHO kårer hvert år hvilke kommuner

som er de mest attraktive for næringslivet. Vi har kun Alta, Hammerfest og Sør-Varanger
foran oss. I sommer kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med en ny befolkningsfremskrivelse
mot år 2040. Her ble det slått fast at Båtsfjord er den kommunen i Finnmark som skal oppnå
størst økning i befolkningen fram mot 2040. Jeg kan nevne at i 2018 er det født 20 nye
Båtsfjordinger.
Julen forbindes for de fleste med glede, fellesskap, samhold, varme og nærhet. Det er en flott
anledning til å spre glede og å vise at vi bryr oss om hverandre!
De fleste har gode minner fra tidligere juletider. Men det finnes også i vår kommune
mennesker som ikke gleder seg til jul, ja kanskje endog gruer seg. For det er ikke bare glede
og forventning som forsterkes i julehøytiden. Også savn etter noen som har gått bort og
ensomhet forsterkes. Vi har alle et ansvar for å bry oss om hverandre, og å se hverandre i en
travel hverdag.
Kjære alle sammen, ta vare på dere selv og hverandre.
Jeg vil rette en spesiell hilsen til alle som må jobbe i julehøytiden.
Til slutt ønsker jeg alle innbyggerne i Båtsfjord kommune en riktig god jul og et godt nytt år
full av varme og omtanke for hverandre.
Og et lite juleønske fra ordføreren; ”Flere innbyggere i Båtsfjord kommune neste år !!”

Med beste hilsener fra ordfører Geir Knutsen

