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Sak: Framtidas kommunestruktur - igangsetting av prosjektarbeid
I.
Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen.
II.
Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
III.

Saksutredning

Bakgrunn
På bakgrunn av vedtak i sentralstyret i Kommunes Sentralforbund (KS), er det inngått et
samarbeid mellom KS og Regjeringen om gjennomføring av prosjektet ”Framtidens
kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling”, i løpet av 2004/2005. KS har
ansvaret for den praktiske gjennomføringen, mens Kommunal- og regionaldepartementet
bidrar med finansiering.
Målet med prosjektet er å gjennomføre en generell vurdering av kommunestrukturen, med
fokus på at kommunene i framtida skal makte å utføre de kommunale oppgavene godt og
effektivt til beste for innbyggerne/borgerne.
Kommunene vil gjennom prosjektet sette seg i førersetet for en prosess der de i løpet av
2004/2005 får vurdert hva som skal til for å styrke kommunesektoren som bærebjelken i
lokalsamfunnet og som velferdstilbyder i et tidsperspektiv på kanskje 30 – 40 år.
Nedenfor refereres i litt redigert form forslag til saksframlegg mottatt fra KS-Finnmark:
Utfordringene og drivkreftene
Ufordringene for kommunesektoren er mange, og de er dels globale, dels regionale og lokale.
Med globalisering menes en samtidsdiagnose som sier at verden preges av rask og
omfattende flyt av varer, kapital, personer og informasjon, over lave statsgrenser og store
avstander.
Utfordringene påvirker kommunenes handlingsrom. I Maktutredningen hevdes det at det
kommunale selvstyre har mistet mye av sitt innhold gjennom kombinasjonen av
rettighetslover, statlige pålegg og budsjettknapphet. Under gis det en kort introduksjon til
noen av de viktigste trender og utviklingstrekkene kommunene har møtt og vil møte.

4
Rammevilkår fra staten
Store deler av den norske velferdsstaten forvaltes gjennom kommunene. Staten setter
rammevilkår og spesifiserer kravene, mens kommunene yter tjenestene. Kravene fra staten er
mange, og det har skjedd en økende grad av detaljstyring gjenom forskrifter og øremerking.
Når kommunene ikke får tilført tilstrekkelig økte ressurser, må kommunen forvalte en
offentlig ressursmangel og de får vanskeligheter med å begrunne sin virksomhet overfor
befolkningen. Sterk statlig styring på mange områder har gitt kommunene mindre spillerom.
Brukernes forventninger og individretting av tjenester
Fra 1990-tallet er det vedtatt en rekke lover i Norge som rettighetsfester krav til
helsetjenester, velferd og utdanning. Maktutredningen peker på at gjennom rettighetslover og
detaljstyring ut fra prinsippet om velferdslikhet, blir det lokale folkestyret båndlagt fordi
budsjettene er knappere enn de pålagte og rettighetsfestede pliktene tilsier. Slike rettigheter
gir enkeltmennesket krav på ytelser og adgang til å gå rettens vei dersom kommunen ikke
innfrir kravene.
Etterspørselen etter velferdstjenester har steget raskere enn utbyggingen av dem. Dette har
bl.a. sammenheng med økning i antallet eldre, uføre og innvandrere, samt medisinske
framskritt og dyre behandlingsmetoder. Generelt har også innbyggerne fått stigende krav og
forventninger til ytelsene. Borgerne er i sterkere krav bevisste og opplyste, og ønsker å gjøre
egne vurderinger og valg. Enkeltpersoner har stor frihet til å velge livsløp og karriere.
Disse utviklingstrekkene vil stille store krav til tjenesteytingen framover. Innbyggerne vil
forvente mer tilpassede velferdsløsninger og friere brukervalg. Dette gjør at tjenestene blir
mer komplekse og krever utvikling av fleksible og effektive organisasjonsformer. Samtidig
blir høyt utdannet arbeidskraft stadig viktigere i offentlig sektor for å sikre god kvalitet i
tjenesteytingen og gode beslutninger. Det er også nødvendig å sikre god kommunikasjon mot
innbyggerne.
Rekrutteringsutfordringen
Norske kommuner har i etterkrigstiden fått ansvar for stadig flere oppgaver. I stadig større
grad krever disse oppgavene faglig spisskompetanse og evne til samordning av tjenester og
tjenestenivåer. Mange kommuner har allerede i dag utfordringer med å skaffe kompetent
arbeidskraft. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i kommunesektoren vil være behov for
20 000 nye årsverk i perioden 2000 til 2010 bare som følge av den demografiske utviklingen.
Behovet er sterkest i pleie- og omsorgssektoren, men også i skolesektoren. Tar man hensyn
til vedtatte reformer blant annet for barnehager, eldreomsorg og psykiatri, øker behovet for
nye årsverk mye mer. Dette krever at den kommunale sysselsettingen må øke mye som del av
den totale sysselsettingen. Det forventes utfra dette en hard kamp om arbeidskraften og
spesielt høyt kvalifisert arbeidskraft. Offentlig sektor står i dag for 30 % av den totale
sysselsettingen.
Eldrebølgen
Ifølge SSBs nye befolkningsframskriving til 2050, blir det enda flere eldre i årene framover
enn tidligere beregnet. Bortsett fra en liten nedgang de neste 3-4 årene, vil antall personer 67
år og over øke fra 610 000 i 2002 til mellom 1,1 og 1,4 millioner i 2050. Aldringen av
befolkningen skyldes at fødselstallene ligger lavere enn de gjorde fram til 1960-tallet,
samtidig som levealderen øker. I de siste befolkningsframskrivingene fra Statistisk
sentralbyrå anslås den forventede gjenstående levealderen for en 67-åring å øke fra om lag 17
år i dag til 22 år i 2050.
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Endringer i befolkningsstruktur og arbeidsliv
Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at nordmenn flytter hyppigere enn de fleste andre
europeere. Forklaringen kan nok henge sammen med at vi har en så spredt bosetting at det er
mindre vanlig å kunne skifte arbeidsplass uten samtidig å skifte bolig her enn i resten av
Europa. Endringer i befolkningsstrukturen har ført til at de naturlige bo- og serviceområdene
ofte ikke er sammenfallende med dagens kommunegrenser. Utviklingen i innbyggertall er
vanskelig å framskrive. For den enkelte kommune vil blant annet endringer i det lokale
næringslivet og boligbygging være avgjørende for framtidig tilflytting.
Arbeidsmarkedet endres også. Yrkesdeltakingen blant kvinner har økt betraktelig, og mye av
økningen har skjedd i form av deltidsarbeid. Den enkeltes arbeidstilknytning preges i mindre
grad av livslang tilknytning til ett og samme foretak eller type arbeid. Skifte av jobb og
arbeidstilknytning blir vanligere og hyppigere. Skillet mellom arbeid i offentlig og privat
virksomhet synes å bli mindre, og flere vil skifte mellom arbeid i offentlig og privat
virksomhet. Det blir også mer vanlig med arbeidsopphold i andre land; både nordmenn i
utlandet og utlendinger og innvandrere med arbeid i Norge.
Lokaldemokrati
Maktutredningen beskriver at folkestyret forvitrer. Partier og organisasjoner er ikke lenger
kanaler for bred og langsiktig mobilisering. Partiene har endret seg fra massepartier i retning
av nettverkspartier. Samlet antall partimedlemmer er halvert siden 1990, lokal partiaktivitet
er svak, større velgergrupper skifter parti fra ett valg til det neste, valgdeltakelsen har vært
synkende og sammenhengen mellom klasse og parti har endret seg. Den generelle politiske
interessen er ikke redusert gjennom de siste ti-årene, men kanaliseres i større grad gjennom
saksrettede aksjoner og andre former for deltakelse enn partipolitikk og brede
medlemsorganisasjoner.
Behov for langsiktig strategi og vurdering av kommunestruktur
Utviklingstrekkene slik de er skissert over stiller lokalpolitikerne overfor utfordringer de ikke
nødvendigvis kan løse ved en tradisjonell tilnærming og gamle arbeidsformer. Drivkreftene
gjør det nødvendig for kommunene å utvikle en langsiktig strategi for å kunne sikre en robust
kommunesektor, og for å kunne gi mest mulig velferd for innbyggerne. Kommunenes
håndtering av sine oppgaver vil utgjøre et viktig moment for utviklingen av lokaldemokratiet,
men også i vurderingen av om ytterligere delegering av oppgaver til kommunalt nivå skal
finne sted.
Det er to virkemidler som fremstår som sentrale i en diskusjon om endringer i
kommunestruktur:
-

-

Interkommunalt samarbeid
Forpliktende samarbeid med nabokommuner om utførelse av tjenester og/eller
administrative oppgaver. Slikt samarbeid er dels etablert og dels under framvekst i
vår region, men det er i liten grad prøvd ut forpliktende samarbeidsløsninger ennå.
Kommunesammenslåing
Stortinget har vedtatt at kommunesammenslåinger skal være frivillige.
Argumentene for sammenslåing har vært at ved å slå sammen kommuner og øke
størrelsen, vil det oppnås billigere drift av kommunene gjennom stordriftsfordeler,
mindre bruk av penger til administrasjon, mer konstnadseffektiv produksjon av
kommunale tjenester og sterkere fagmiljøer. Skepsisen i befolkningen til å slå
sammen kommuner har vært stor.
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Mange kommuner gjør allerede en god jobb med omstilling og setter i verk forbedrings- og
effektiviseringstiltak, men det kan være rom for ytterligere forbedringer. Det er derfor viktig
at lokalpolitikerne nå tar ansvar for å drøfte mulige virkemidler for å møte framtidens behov.
Viktige spørsmål kommunen må ta stilling til i en strategiutvikling
Hovedspørsmålene til kommunene i løpet av den prosessen som nå settes i gang er:
•
•

Hvordan håndtere framover ubalansen mellom oppgaver kommunene skal løse og de
ressursene - økonomiske, organisatoriske og personellmessige – de har tilgjengelig?
Er den norske kommunestrukturen hensiktsmessig i forhold til de oppgaver og det
ansvar kommunene har og fortsatt skal ha?

For den enkelte kommune vil det være naturlig å vurdere nærmere bl.a. følgende spørsmål:
Utfordringer:
-

Hvilke oppgaver er det kommunen bør og vil ivareta framover og hvilke
utfordringer ser vi som påvirker mulighetene for å lykkes i dette?
Hvordan skaffer kommunene seg handlingsrom og setter seg selv i
førersetet for å ivareta egen utvikling?
i. Hvordan gjøre kommunen/regionen attraktiv for næringsvirksomhet?
ii. Hvordan skape gode levevilkår for innbyggerne?
iii. Hvordan skal kommunene lykkes med rekrutteringen av kompetent
arbeidskraft og skape faglig utviklende miljøer?
iv. Hvordan skal vi sikre et godt og bredt tjenestetilbud, og hvordan
imøtekomme borgernes forventninger til tjenestekvalitet og valgfrihet?

Hva er situasjonen i egen kommune – forutsetninger og hindringer:
Faktorer og rammebetingelser som påvirker regionen og kommunenes valg
av mål og strategier (hindringer for å realisere mulighetene,
kommunikasjoner og IKT-infrastruktur, geografiske forhold,
holdningsmessige hindringer)
Suksessfaktorer for utvikling av kommunenes/regionens vekstpotensial og
mulighet til verdiskaping og til å tilby gode tjenester (vurdering av
kommunens evne til fornying og utvikling, styrkefaktorer og
utviklingsområder, materielle og immaterielle ressurser, sosial kapital,
økonomisk ståsted)
Skal kommunene stå alene eller sammen med andre i fremtiden?
Hva er situasjonen i regionen: Allierte eller motstandere?
Er mulighetene ved interkommunalt samarbeid utnyttet i tilstrekkelig grad?
Kan kommunesammenslåing være aktuelt? Hvor går de naturlige
samarbeidsgrensene for bo-, arbeids- og serviceregionen?
Hvilke oppgaver er aktuelle å løse regionalt?
Hvordan samarbeide med statsetatene for å få et styrket tjenestetilbud?
Den første kommunestyrebehandlingen – uttalelser til prosjektet
Prosjektet ber kommunene om å uttale seg om følgende:
o Om behovet for endring slik kommunen ser det.
Er det en felles erkjennelse om at utfordringene i kommunesektoren gjør det
nødvendig å starte en prosess for å drøfte mulige endringer i dagens
organisering av kommunestrukturen? Er kommunen innstilt på at det må
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vurderes hvilke virkemidler (stå alene, tettere samarbeid eller sammenslåing)
som er best egnet til å styrke kommunens handlingsrom?
o Vegen videre.
På hvilken måte kan kommunen selv tenke seg å jobbe videre med dette i
prosjektperioden: Er det behov for fortsatte diskusjoner om behov før et
utredningsarbeid kan starte? Kan forprosjektarbeid for å lage mulighets- og
konsekvensanalyser settes igang?
o Bistand fra prosjektet.
Hvilken type bistand kan det være ønskelig at prosjektet bistår kommunene
med? I slike prosesser er det mulig å bruke ulike typer ”verktøy” som for
eksempel scenarioteknikk. Vil kommunen ønske å gå vegen om å bruke slike
særskilte ”verktøy” før egne utredninger settes i gang?
o Rammebetingelser.
Hvilke stikkord for hvilke endringer i statlige rammebetingelser mener
kommunene ev. er nødvendig for å realisere
kommunesammenslutninger/tettere og forpliktende samarbeid?
Det er viktig at kommunene behandler og drøfter problemstillinger som inngår i temaet;
ansvar for egen framtidig utvikling, og i denne sammenheng er også debatten om
kommunestruktur satt på dagsorden. Den kan oppfattes både vanskelig og provoserende for
noen kommuner. Det er likevel viktig at den enkelte kommune også bruker tid på denne
utfordringen, og legger til rette for en bred og konstruktiv prosess når saken forelegges
kommunestyret.
Vurdering
Som nevnt innledningsvis, er ovenstående forslag til saksframlegg vi har mottatt fra KSFinnmark. Det inneholder imidlertid ingen opplysninger om prosjektplanen som er lagt opp
fra KS sin side. Denne er i grove trekk og med forbehold om endringer slik:
-

-

-

-

Fellesmøte mellom formannskapene i kommunene i Vest-Finnmark
regionråd, helst før ferien om det er mulig å få til. De andre kommunene i Finnmark er
delt i to grupper som har tilsvarende felles formannskapsmøter.
Rådmannsutvalget i KS har fått i oppgave å produsere et faktagrunnlag
som grunnlag for de videre drøftinger. Dette skal være ferdig i september 04.
Rådmannsutvalget har også fått i oppdrag av KS sentralt å fremme
alternative forslag til framtidig kommunestruktur/regionsamarbeid. Må være ferdig i
løpet av oktober 04.
Diskusjon og vedtak i hver enkelt kommune om framtidig
kommunestruktur/-samarbeid i november/desember.
Forslagene sendes styringsgruppen for prosjektet i Finnmark (består av:
Ordførerne i Vardø (leder i KS fylkesstyre) og Porsanger, Fylkesvaraordfører og
lederen i rådmannsutvalget i Finnmark, rådmannen i Nordkapp).
Konsekvensutredning av de anbefalte forslag styringsgruppen bestemmer
skal utredes. Disse utredningene skal være ferdigstilt ca. februar 05.
Styringsgruppen legger fram sin samlede tilrådning og oversender denne
til KS sentralt, ca. mars 05.

Prosjektarbeidet kom av ulike grunner seinere i gang i vår region enn i resten av landet, og vi
ser at tidsplanen er knapp. KS har i denne omgang bedt om at saken blir lagt fram for
kommunestyrene til orientering, og som grunnlag for å starte debatten. Det er de spørsmålene
som er referert sist i ovenstående forslag fra KS som er de sentrale for diskusjon. Videre ber
KS om at kommunestyrene gir fullmakt til de respektive formannskap til å delta i

8
prosjektarbeidet på kommunens vegne, som en forberedelse til den endelige
kommunestyrebehandling i høst.
Prosjektplanen er svært grov, og det vites ikke pr. dato om det for eksempel er aktuelt med
flere felles formannskapsmøter. I alle fall vil dette være et viktig og naturlig tema i
regionstyremøtene neste halvår.
Rådmannens innstilling:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å delta i prosjektet ”Framtidas kommunestruktur –
kommuner med ansvar for egen utvikling”, og vil i den sammenheng vurdere
virkemidler for å styrke kommunens handlingsrom i framtida.
2. Kommunestyret slutter seg også til at mulighets- og konsekvensanalyser kan settes i
gang som foreslått i prosjektplanen.
3. Kommunestyret ber Hammerfest formannskap følge opp prosjektarbeidet på
kommunens vegne i henhold til prosjektplanen. Formannskapet bes også vurdere om
det er nødvendig med ytterligere møter/diskusjoner utover de som regisseres av
prosjektledelsen, og i såfall sørge for at dette arrangeres.

Hammerfest, den 07.06.04
Dagny Haga
rådmann
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Dagny Haga
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Saksnr: 04/01021

Arkivnr.: J00

Utvalgssaksnr
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034/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Formannskapet
Kommunestyret

08.06.04
10.06.04
17.06.04

Sak: Innføring av røykfrie serveringssteder - delegasjon av
kommunestyrets kontrollmyndighet
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Brev fra Sosial- og helsedirektoratet av 15.04.04.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rundskriv I-15/2003 fra Helsedepartementet vedr. Innføring av røykfrie serveringssteder fra
1. juni 2004.
III. Saksutredning
Bakgrunn
Lov om vern mot tobakksskader (Tobakksskadeloven) ble endret ved lov av 23. mai 2003 nr.
34. Endringene innebærer forbud mot røyking på alle serveringssteder fra 1. juni 2004.
Fakta
I Tobakksskadelovens §6 første og annet ledd vil fra 1. juni 2004 lyde:
”I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være
røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to
eller flere personer er samlet. Dette gjelder ikke i beboelsesrom i institusjoner,
men institusjonen plikter å gi dem som ønsker det, tilbud om røykfrie rom.
Dersom det innen et område er flere lokaler som har samme formål, kan røyking
tillates i inntil halvparten av disse. De røykfrie lokaler må ikke være mindre eller
av dårligere standard enn lokaler hvor røyking tillates. Røyking kan ikke tillates
i serveringssteder. Med serveringssteder menes lokaler der det foregår servering
av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på
stedet.”
Til orientering nevnes også fra ovennevnte rundskriv (I 15/2003):

10
”Kantiner er serveringssteder, og er derfor omfattet av totalforbudet.
Røykerom er dermed ikke tillatt i tilknytning til disse. Eventuelle røykerom på
arbeidsplassen må plasseres andre steder i virksomheten.”
Dette innebærer for kommunens eget vedkommende at i den grad vi har røykerom som er
plassert slik beskrevet over, vil disse bli røykfrie fra 1. juni i år.
Tobakksskadelovens §6 femte og sjette ledd lyder:
”Kommunestyret skal føre tilsyn med at reglene i og i medhold av paragrafen her
overholdes. Kommunestyrets myndighet etter denne paragraf kan delegeres til et
organ i kommunen eller til et fellesorgan for flere kommuner. Dreier det seg om
arbeidslokaler, føres tilsynet av Arbeidstilsynet.
Reglene vedrørende kommunestyrets og Arbeidstilsynets virksomhet som tilsynsorgan
etter henholdsvis §§4a-7 - 4a-9 og 4a-12 i lov av 19. november 1982 nr. 66 om
helsetjenesten i kommunene og §§77 – 82 i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om
arbeidervern og arbeidsmiljø får tilsvarende anvendelse ved tilsyn etter paragrafen
her.”
Vurdering
Når det gjelder utøvelse av Kommunestyrets kontrollmyndighet, så har vi ikke i vår
kommune noe eget organ eller noe fellesorgan mellom flere kommuner som kan tillegges
utøvelsen av denne.
Kommunen som tilsynsmyndighet har sanksjonsmulighetene etter kommunehelsetjenesteloven som virkemidler ved overtredelse av Tobakksskadeloven §6. Det er derfor naturlig at
det er kommuneoverlegen som i praksis er delegert kontrollmyndigheten. Rent formelt skjer
dette ved at Kommunestyret delegerer sin myndighet til rådmannen, som så delegerer videre
administrativt.
Problemet er at vi ikke har inspektører knyttet til arbeidet med miljørettet helsevern. Det
betyr igjen at det sannsynligvis vil innebære en betydelig kostnad å skulle gjennomføre denne
kontrolloppgaven.
Vi har kontaktet andre kommuner for å høre hvordan de har behandlet denne saken. Den
eneste av disse som på det nåværende tidspunkt hadde konkrete planer for hvordan dette skal
organiseres, var Alta. De planlegger å ”forhandle inn” også tilsyn etter Tobakksskadeloven i
den avtalen de har med eksternt firma om skjenkekontroll. De har imidlertid 6 kontroller pr.
år av skjenkesteder. Vi som bare har 3, vil antakelig måtte avtale tilleggskontroller for å
oppfylle myndighetenes henstilling om kontrollhyppighet, og må i såfall regne med en
merkbar økning i kontraktssum.
Vi har vært i kontakt med Alkontroll, som er det firmaet som ivaretar salgs- og
sjenkekontrollene for oss, og de opplyser at de også kan ivareta kontrollene etter
Tobakksskadeloven. Dersom vi velger å benytte den muligheten, må vi skaffe oversikt over
tilsynsobjekter og så gå i forhandling med dem om vilkårene for denne tilleggsoppgaven.
I lys av voldsproblemene i Hammerfest sentrum, har det tidligere vært ytret ønske om å øke
kontrollhyppigheten for skjenkebevillinger fra lovens minimum som er det vi har i dag.
Dersom vi velger samme modell som Alta med 6 årlige kontroller av skjenkestedene (og
fortsatt 3 av utsalgsstedene) og kombinerer skjenkekontrollene med tilsyn etter
Tobakksskadeloven, burde vi ha et akseptabelt opplegg.
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Denne saken reiser likevel et tankekors: Når Riksrevisjonen overtar revisjonen av
kommunenes skatteregnskaper 1.7.04, gjøres det fratrekk i kommunenes rammetilskudd som
skal tilsvare den utgiften kommunene sparer på at Staten overtar. Det kunne være
nærliggende å forvente at samme logikk ble gjort gjeldende når det gjelder denne nye
kontrolloppgaven kommunene får, og som det helt klart vil ha en pris å gjennomføre.
Det er derfor etter min vurdering interessant å ta denne saken opp i regionrådssammenheng
av to årsaker:
- Få vurdert om dette er et område som er aktuelt for samarbeid mellom kommunene i
framtida, og
- Dernest ta opp det prinsipielle spørsmålet om tilføring av nye oppgaver til kommunene
uten kompensasjon for kostnader.
Konklusjon
Det virker som den beste løsningen på kort sikt er å framforhandle en tilleggsavtale med
Alkontroll om også å ivareta kontrollen etter Tobakksskadeloven inntil videre. Det foreslås
samtidig å innarbeide økt hyppighet på skjenkekontroller til 6 pr. år, der alle disse gjøres til
”kombinasjonskontroller”.
Parallelt bør saken drøftet i Vest-Finnmark regionråd for å få vurdert muligheten for praktisk
samarbeid om slik kontroll i framtida og om det skal gjøres noe politisk initiativ i saken.
IV. Rådmannens innstilling:
1. Hammerfest kommunestyre delegerer sin tilsynsmyndighet etter Tobakksskadelovens §6
til rådmannen.
2. Administrasjonen får i oppgave å framforhandle en avtale om praktisk utførelse av dette
tilsynet med Alkontroll ut fra kontrollhyppighet på 6 pr år, som også omfatter
skjenkekontroll. Forslag til avtale forelegges Hammerfest formannskap til godkjenning,
og budsjettmessige konsekvenser av avtalen innarbeides i budsjettet ved
budsjettregulering etter 2. tertial 2004.
3. Samarbeid om tilsyn etter Tobakksskadelovens §6 og kontroll av salgs- og
skjenkebevilliger, tas opp som sak i Vest-Finnmark regionråd. Det samme gjelder
eventuell henvendelse til Staten vedr. prinsippet om pålegg av nye oppgaver uten
økonomisk kompensasjon.

Hammerfest, den 12.05.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 08.06.04:
Willy Olsen fremmet på vegne av AP/SV følgende forslag til endring i pkt. 2:
Administrasjonen får i oppgave å framforhandle en avtale om praktisk utførelse av dette
tilsynet med for eksempel Alkontroll og eventuelle andre, i denne sammenheng må for
eksempel ideelle organisasjoner i Hammerfest forespørres. Kontrollhyppigheten settes til 6
ganger pr. år.
Votering: Pkt. 1. – som innstillingen enstemmig vedtatt.
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Pkt. 2. – fellesforlaget – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3. – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 08.06.04:
1. Hammerfest kommunestyre delegerer sin tilsynsmyndighet etter Tobakksskadelovens §6
til rådmannen.
2. Administrasjonen får i oppgave å framforhandle en avtale om praktisk utførelse av dette
tilsynet med for eksempel Alkontroll og eventuelle andre, i denne sammenheng må for
eksempel ideelle organisasjoner i Hammerfest forespørres. Kontrollhyppigheten settes til
6 ganger pr. år.
3. Samarbeid om tilsyn etter Tobakksskadelovens §6 og kontroll av salgs- og
skjenkebevilliger, tas opp som sak i Vest-Finnmark regionråd. Det samme gjelder
eventuell henvendelse til Staten vedr. prinsippet om pålegg av nye oppgaver uten
økonomisk kompensasjon.
Behandling i Formannskapet - 10.06.04:
Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende endring i pkt.2:
Administrasjonen får i oppgave å framforhandle en avtale om praktisk utførelse av dette
tilsynet med for eksempel i Alkontroll og eventuelt andre. Kontrollhyppigheten settes til 6
ganger pr. år.
Votering: Pkt. 1.- 3 – som innstillingen enstemmig vedtatt.
Pkt. 2. – Ap’ forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 10.06.04:
1. Hammerfest kommunestyre delegerer sin tilsynsmyndighet etter Tobakksskadelovens §6
til rådmannen.
2. Administrasjonen får i oppgave å framforhandle en avtale om praktisk utførelse av dette
tilsynet med for eksempel Alkontroll og eventuelle andre. Kontrollhyppigheten settes til 6
ganger pr. år.
3. Samarbeid om tilsyn etter Tobakksskadelovens §6 og kontroll av salgs- og
skjenkebevilliger, tas opp som sak i Vest-Finnmark regionråd. Det samme gjelder
eventuell henvendelse til Staten vedr. prinsippet om pålegg av nye oppgaver uten
økonomisk kompensasjon.
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Nanne Alice Moeng
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Saksnr: 04/00336

Arkivnr.: 401

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

006/04
056/04
035/04

Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

10.06.04
10.06.04
17.06.04

Sak: Sammensetning i Administrasjonsutvalget pr. 1.5.04
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
III. Saksutredning
Viser til utdanningsministerens vedtak om overføring av lærerne fra statlig avtaleverk til
kommunalt avtaleverk fra 1.5.04.
Viser videre til den kommunale Hovedavtale som regulerer sammensetning av
arbeidstakersiden i administrasjonsutvalget blant fagforeningene lokalt.
Viser også til brev av 30.1.04 fra Utdanningsforbundet avdeling Hammerfest vedrørende
ovennevnteHammerfest kommunestyret har tidligere besluttet at administrasjonsutvalget som
partsammensatt utvalg skal ha totalt 7 medlemmer, hvorav 5 er politisk valgte
arbeidsgiverrepresentanter og 2 er ansattes representanter.
Slik sammensetningen av organiserte arbeidstakere i Hammerfest kommune er i dag vil
overføringa av lærerne påvirke fordelingen av ansatterepresentanter.
KS har i informasjonsmøter gitt uttrykk for at dette er noe som er naturlig å se på ved neste
kommunevalg og evt gjøre midlertidige vedtak gjeldende resterende del av inneværende
kommunevalgperiode. Lokalt bør en ikke lage unødig støy rundt denne problemstillingen.
På denne bakgrunn vil administrasjonen anbefale å utvide administrasjonsutvalget fra 7 til 8
medlemmer, hvorav 3 representanter velges av fagforeningene. De to som allerede er valgt
sitter ut valgperioden. I tillegg suppleres administrasjonsutvalget med 1 ansatterepresentant
utpekt av Utdanningsforbundet.
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IV. Saksbehandler innstilling:
Hammerfest kommunestyret vedtar å utvide administrasjonsutvalget fra 7 til 8
medlemmer for resterende del av inneværende kommunevalgperiode, med umiddelbar
virkning. Det 8 medlemmet er en ansattrepresentant utpekt av Utdanningsforbundet
avdeling Hammerfest.
Kommunestyret vil se nærmere på sammensetningen av administrasjonsutvalget fra
og med neste kommunevalgperiode.
Hammerfest, den 24.05.04
Nanne Alice Moeng
saksbehandler
Organisasjonssjefens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 24.05.04
Elisabeth Utheim
organisasjonssjef
Rådmannens innstilling:

Hammerfest, den 26.05.04
Dagny Haga
Rådmann
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Behandling i Formannskapet - 10.06.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 10.06.04:
Hammerfest kommunestyret vedtar å utvide administrasjonsutvalget fra 7 til 8 medlemmer
for resterende del av inneværende kommunevalgperiode, med umiddelbar virkning. Det 8
medlemmet er en ansattrepresentant utpekt av Utdanningsforbundet avdeling Hammerfest.
Kommunestyret vil se nærmere på sammensetningen av administrasjonsutvalget fra og med
neste kommunevalgperiode.
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Randi Danielsen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Saksnr: 04/00092

Arkivnr.:

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

034/04
060/04
036/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Formannskapet
Kommunestyret

08.06.04
10.06.04
17.06.04

Sak: Søknad om dekning av underskudd ved Tyven, Røverhiet og Prærien
barnehage..
I. Saksdokumenter (vedlagt)
* Søknad om dekning av underskudd fra Røverhiet barnehage kr. 85 015.* Søknad om dekning av underskudd ved Tyven barnehage på inntil kr. 144 000.* Søknad om dekning av underskudd ved Prærien barnehage kr 233 000.II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
*Årsregnskap for ikke - kommunale barnehager 2003- Røverhiet barnehage
*Årsregnskap for ikke- kommunale barnehager 2003 – Tyven barnehage
*Årsregnskap for ikke- kommunale barnehager 2003 –Prærien barnehage
*Rundskriv Q –02/2004 –Statstilskudd til drift av barnehager.

III. Saksutredning
Saken vedr. dekning av Røverhiet og Tyven barnehages underskudd for 2003 ble behandlet i
KOU 26.01.04 og Formannskap 20.01.04 med følgende vedtak:
Saken utsettes –med begrunnelse: KOU stiller seg positiv, men ønsker å utsette saken til
regnskapene foreligger .I denne sammenheng ønsker styret å behandle alle private søkere
likt.
På bakgrunn av økte utgifter til bl.a. lønn og strøm siste året har de ikke –kommunale
barnehagene kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi har mottatt 3 søknader om
dekning av forventet underskudd i 2003 på kr. 85 015.- til Røverhiet barnehage og inntil
kr. 144 000.- til Tyven barnehage A/S og kr. 233 000 til Prærien barnehage. Det er ikke
innkommet søknad fra Isbjørnhiet barnehage siden den har gått med overskudd.
Fakta om barnehagene:
Barnehager.
Røverhiet barnehage
Mellomvegen 2
9610 Rypefjord
Tyven barnehage A/S
Turistvegen 6
9600 Hammerfest
Prærien barnehage
Mercursvei

Eier.
Undis Hustad

Avdelinger/antall barn
1 avdeling/ 15 barn

MariNor
Studentskipnaden i
Finnmark
Andelslag

4 avdelinger/59 barn

2 avdelinger/28 barn
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9600 Hammerfest

Barnehagene skal til enhver tid drives etter gjeldende lovverk og godkjente vedtekter.
Kommunen er i henhold til Lov om barnehager forpliktet til å føre tilsyn med barnehagene,
samt videreformidling av statstilskudd. Hammerfest kommune har 5 ikke - kommunale
barnehager. Av disse har Røverhiet, Tyven, Prærien og Isbjørnhiet barnehage driftsavtale
med kommunen. Gjennom driftsavtalen har kommunen forkjøpsrett om noen av barnehagene
står i fare for å måtte legge ned. Kommunen har de siste årene gitt direkte driftstilskudd på
til sammen kr. 999 000.- til de private barnehagene. Tildelingen gjøres på bakgrunn av antall
barn under 3 år, med utgangspunkt i søknad om statstilskudd pr.15.12. hvert år. For 2004 ble
det kommunale driftstilskuddet økt til kr. 200 0000.-. Retningslinjene for tildeling ble endret
for å få en mer forutsigbar tildeling av midlene. Fra 1.5.04 ble det innført en ny forskrift om
likebehandling mellom kommunale og ikke- kommunale barnehager. Denne innebærer at
kommunen skal gi driftstilskudd som likebehandler kommunale og ikke- kommunale
barnehager. For 2004 innebærer dette en tildeling av tilskudd etter minimum kostnadsvekst
på 3.25 %. For at ingen skal få likviditetsproblemer i løpet av sommeren er alle tildelt
forskudd på driftstilskuddet.
Økonomiske konsekvenser:
Det ble i kommunestyret 18.12.03 vedtatt å øke driftstilskuddet til de ikke –kommunale
barnehagene fra kr .999 999.- til kr. 2 000 000.-. I tillegg har statstilskuddet til de private
barnehagene hatt en økning på ca. 33% fra 1.1.03. Dette gir seg utslag i høyere sats på
statstilskuddet til de private barnehagene for å bedre deres mulighet til å redusere
foreldrebetalingen, samt fremme større likebehandling av kommunale og private barnehager.
Det vil fra 2004 innføres en skjønnspott til drift av barnehager hvor en etter søknad skal
sikre kostnadsdekning i private og kommunale barnehager som vil få problemer med å
oppfylle maksimalgrense på foreldrebetalingen. En har dermed grunn til å tro at den
økonomiske situasjonen til de private barnehagene vil bedre seg fra 2004 selv om de tidligere
har drevet etter svært lave rammer.

Vurdering /konklusjon:
Hammerfest kommune har i dag en barnehagedekning som er i henhold til lokale og
nasjonale mål. Det er gjennom kommuneplan 1994-2006 uttalt at ”private aktører skal
stimuleres til å etablere og drive barnehager som et supplement til det offentlige tilbudet”. På
bakgrunn av at det kommunale driftstilskuddet til de private barnehagene de siste årene har
vært redusert og driftsutgiftene har økt har dette ført til en vanskelig økonomisk situasjon.
Slik situasjonen er i dag vil det være mest hensiktsmessig å dekke underskuddet til de
aktuelle barnehagene slik at deres økonomiske situasjon bedres. Dette for å opprettholde
dagens barnehagedekning og unngå en situasjon hvor Hammerfest kommune vil måtte
vurdere å benytte seg av fortrinnsretten for kjøp av barnehager. Det er en forutsetning av vi
forholder oss til årsregnskap når dekning av underskudd skal vurderes. På bakrunn av dette
ser jeg ikke å kunne imøtekomme søknaden fra Tyven og Røverhiet barnehage som er etter
budsjett, men derimot det underskuddet som fremkommer i regnskap for 2003. På bakgrunn
av økt kommunalt driftstilskudd og økt statstilskudd har en grunn til å tro at den økonomiske
situasjon vil bedre seg fra 2004.
IV. Saksbehandler innstilling:
•
•

Hammerfest kommune dekker Røverhiet barnehages underskudd for 2003 på
kr. 6 437.Hammerfest kommune dekker Tyven barnehage A/S underskudd for 2003 på inntil
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•
•

kr. 36 328.Hammerfest kommune dekker Prærien barnehages underskudd for 2003 på kr. 233 477.Dekningen gjøres på post i revidert budsjett for 2004,konto 13700 2710 2010

Hammerfest, den 24.05.04
Randi Danielsen
Sektorleder/barnehagesjef

Rådmannens innstilling:
Innstillingen tiltredes.
Hammerfest, den 24.05.04
Dagny Haga
rådmann

Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 08.06.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 08.06.04:
• Hammerfest kommune dekker Røverhiet barnehages underskudd for 2003 på
kr. 6 437.• Hammerfest kommune dekker Tyven barnehage A/S underskudd for 2003 på inntil
kr. 36 328.• Hammerfest kommune dekker Prærien barnehages underskudd for 2003 på kr. 233 477.• Dekningen gjøres på post i revidert budsjett for 2004,konto 13700 2710 2010
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Randi Danielsen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Saksnr: 04/01191

Arkivnr.: 14 A1

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

033/04
037/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Kommunestyret

08.06.04
17.06.04

Opprettelse av flere barnehageplasser - gjenåpning av
barnehageavdelinger.
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
• St.melding nr. 27(1999-2000) Barnehage til beste for barn og
foreldre(barnehagemeldingen)
• ”Den Gode barnehage” Kvalitetsutvikling 2001 –2003 fra BFD
• Lov om barnehage - endret ved lov 4 juli 2003. §7.Kommunens ansvar.

III. Saksutredning
Statlige og kommunale mål:
Statlige overordnede mål i. hht. St.m.27 (1999-2000) ”Barnehage til beste for barn og
foreldre” og kvalitetssatsingen ”Den gode barnehage” for sektoren er bl.a. :
• alle som ønsker barnehageplass skal få det i løpet av 2003.
• barnehageplassen skal fortrinnsvis tilbys i nærmiljøet.
• barnehagen skal være fleksibel og brukervennlig.
Kommunale mål i følge kommuneplanen er ”Et barnehagetilbud med høy kvalitet og
barnehagedekning etter behov”. Retningslinjene understreker bl.a. brukertilpasning og
variasjon, private aktører som et supplement til kommunale barnehager og sambruk med
andre tjenester. Hammerfest kommune har således slått fast at det skal være full
behovsdekning. I praksis innebærer dette at en må ha noen ledige plasser til enhver tid (mens
bemanningen hele tiden justeres i tråd med antall barn som bruker tjenesten).
Lov om barnehager §7 Kommunens ansvar: ” Kommunen har ansvar for utbygging og drift
av barnehager i kommunen. Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig
antall barnehageplasser for barn i opplæringspliktig alder. Utbyggingsmønster og
driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Barnehager for samiske distrikt skal
bygge på samisk språk og kultur.”
Nåsituasjon:
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Per i dag er det full barnehagedekning i Hammerfest kommune, med fulle barnehager både
i de kommunale og ikke- kommunale barnehagene. Etterspørselen etter barnehageplasser har
vært stigende siden 2002 og fra august 2004 ser det ikke ut til at vi kan tilby plass til alle som
ønsker det uten å gjenåpne stengte avdelinger .
Hammerfest kommune har tidligere stengt 3 barnehageavdelinger på grunn av lav
etterspørsel etter barnehageplasser.
Vi har stengte avdelinger i følgende barnehager:
• Breidablikk barnehage 1 avd.- 15 plasser
• Rypefjord barnehage 1 avd.9 barn
• Mylingen barnehage 1 avd.8 barn
Breidablikk og Rypefjord barnehage har stengte avdelinger og det vurderes dithen at disse
avdelingene er aktuell åpne nå.
Mylingen barnehage er bygd med 4 avdelinger (2 avd. 3-6 år og 2 avd. 0-3 år) For å oppnå
størst mulig fleksibilitet ble avdelingene gjort om til 0-6 års avdelinger i 2001 slik at den i
dag drives som en 3 avd. barnehage. For å drive i henhold til Lov om barnehager (arealnorm)
er alle avdelingene i bruk. Det vil være lite hensiktsmessig å ta inn flere barn der på grunn av
lite uteområde. I tillegg vil det være liten gevinst i økte plasser på å omgjøre avdelingene på
nytt.
Det vil derfor være mest naturlig å vurdere åpning av den midlertidig stengte avdelingen ved
Breidablikk barnehage. Her har vi størst mulighet til fleksibilitet i forhold til utnyttelse av
plassene. Om søknadsmassen øker betraktelig i løpet av sommeren er det mulig at en også må
vurdere gjenåpning ved Rypefjord barnehage.
Det er i år gjennomført samordnet opptak mellom kommunale og ikke –kommunale
barnehager. Dette for at vi i størst mulig grad skal kunne ha oversikt over antall søkere/ledige
plasser i kommunen. Slik situasjonen er nå er alle barnehagene tilnærmet fulle fra aug.
2004.(Forsøl barnehage har noe ledig kapasitet)
Pr. 18.5.04 hadde sektoren venteliste fra aug. 04 på følgende plasser:
• Evt. avtaler med mottakene. For 2003-2004 hadde de avtaler om 12 barnehageplasser.
• 14 barn på venteliste med førsteprioritet private barnehager. Dette er i hovedsak barn
under 3 år.
• 12 barn på venteliste i kommunale barnehager for barn under 3 år.
•
7 barn på venteliste i kommunale barnehager for barn over 3 år.
•
6 barn på venteliste i kommunale barnehager for barn under 3 år med oppstart senere i
høst.
•
2 barn på venteliste i kommunale barnehager for barn under 3 år med oppstart jan. 2005
Erfaringsmessig vil det i løpet av sommeren komme flere søknader spesielt i forbindelse med
skolestart. Slik situasjonen er i dag vil det ikke være tilstrekkelig med plasser til alle som
ønsker det.
Oversikt over bosatte barn i førskolealder i Hammerfest kommune/ fødselstall.
Fødselsår
Bosatte barn pr. 4.2.04
Fødselstall jfr.
jf. folkeregistret.
SSB
1998
103 barn
109 barn
1999
108 barn
130 barn
2000
116 barn
127 barn
2001
89 barn
93 barn
2002
112 barn
116 barn
2003
123 barn
123 barn
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Det er bosatt til sammen 651 barn i førskolealder i Hammerfest. Barn som bor på mottakene
er ikke med i tabellen. Det er totalt 573 barnehageplasser i kommunen i dag ( kommunale og
ikke-kommunale).
Det forventes at det i forbindelse med den positive næringsutviklingen i Hammerfest vil
komme tilflyttende familier med barn i førskolealder og behovet for flere plasser på
vil være økende.
Innen for sektoren er det i dag følgende planer for flere plasser:
• Søknad fra ”Trygge Barnehager A/S” etter tomt, samt kommunal garanti for lån til å
bygge en 3. avd. barnehage. De har administrativt fått svar om hvor det er avsatt tomter.
• Utvidelse av Prærien barnehage til en fullverdig 2. avd. barnehage. De har i dag ikke
arealer slik at de kan drive med to fulle barnegrupper.
• Utvidelse av Røverhiet barnehage som vil gi bedre areal og 4-6 plasser.
• Utvidelse av Tyven barnehage med en avd. Noe av forutsetningen for utvidelse er avtale
med private aktører.
• Fortløpende vurdere utvidelse av 2 kommunale barnehager med til sammen 2 avdelinger
fra 2005 -2008
Økonomiske konsekvenser:
Det ble i forbindelse med barnehagereformen innført en ordning med
investeringstilskudd/gunstige lån fra Husbanken til nyetablering av barnehageplasser for å
oppnå full behovsdekning innen 2005. Hammerfest kommune kommer ikke inn under denne
ordningen siden det vurderes gjenåpning og ikke nybygg eller ombygging av barnehagebygg.
Ved gjenåpning av barnehageavdeling vil det få følgende økonomiske konsekvenser med
drift fra aug. – des. 2004
0-3 år – 9 barn
Økonomiske konsekvenser 0-6 år – 15 plasser
Økning 3 stillingshjemler
382 000
382 000
Økte driftsutgifter
25 000
20 000
Totale driftsutgifter
407 000
402 000
Økt foreldrebetaling
123 000
88 000
Økt statstilskudd
244 000
254 000
Totale driftsinntekter
367 000
342 000
Netto driftsutgifter
40 000
60 000
(Det er tatt utgangspunkt i 12 barn ved avd. 0-6- år.)
Administrasjonen vurderer det slik at det vil være mest hensiktsmessig å åpne en avdeling 06 år slik at fleksibiliteten opprettholdes og en kan disponere plassene ut fra behov. En bør i
tillegg vurdere gjenåpning av en 0-3 års avdeling slik at en kan møte etterspørselen. Netto
driftskostnader er forholdsvis lav siden åpningen er i eksisterende bygg hvor det er tilsatt eks.
styrer, fastvikar og renholder.
Vurdering / konklusjon
Med bakgrunn i statlige og kommunale mål vil det være hensiktsmessig og åpne en avdeling
ved Breidablikk barnehage. Barnehagen har lagt ned 1 avd. tidligere (15 plasser, ca. 12 barn)
slik at det med justeringer vil være enkelt å åpne denne avdelingen. Dette vil gi kommunen
en netto utgift på kr. 40 000.- som foreslås tatt av revidert budsjett for Breidablikk barnehage.
En bør i tillegg vurdere gjenåpning av Rypefjord barnehage 1.avd. 0-3 år om behovet skulle
være tilstede. Dette vil gi en netto kostnad på kr. 60 000.- som foreslås tatt av revidert
budsjett Breidablikk barnehage som har lagt inn kr. 100 000.- til gjenåpning av avdeling.
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IV. Saksbehandler innstilling:
•
•
•

Administrasjonen gis fullmakt til å gjenåpne en avdeling ved Breidablikk barnehage fra
nytt barnehageår.
Administrasjonen gis fullmakt til å vurdere gjenåpning av en avdeling ved Rypefjord
barnehage om behovet for flere plasser skulle være tilstede
Inntil kr. 100 000.- dekkes gjennom revidert budsjett 2004 for Breidablikk barnehage til
gjenåpning av begge avdelingene.

Hammerfest, den 18.05.04
Randi Danielsen
Sektorleder for barnehage/
barnehagesjef

Rådmannens innstilling:
Innstillingen tiltredes.
Hammerfest, den 24.05.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 08.06.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 08.06.04:
• Administrasjonen gis fullmakt til å gjenåpne en avdeling ved Breidablikk barnehage fra
nytt barnehageår.
• Administrasjonen gis fullmakt til å vurdere gjenåpning av en avdeling ved Rypefjord
barnehage om behovet for flere plasser skulle være tilstede
• Inntil kr. 100 000.- dekkes gjennom revidert budsjett 2004 for Breidablikk barnehage til
gjenåpning av begge avdelingene.
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Bjarne Hammervoll
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
X Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
X Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

X

Ja

Nei

Etter Særlov:

X

Ja

Nei

Saksnr: 03/01786

Arkivnr.: L12

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

046/04
038/04

Styret for Miljø og Utvikling
Kommunestyret

09.06.04
17.06.04

Sak: Reguleringsplan for parkeringsplasser langs RV 94 for strekningen
Storelva - Rossmollgata - sluttbehandling.
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Reguleringsplan med bestemmelser for parkeringsplasser langs RV 94 for strekningen
Storelva - Rossmollgata.
Saksframlegg for 1. gangsbehandling i MU.
Uttalelse fra Statens vegvesen
Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark
Uttalelse fra Eivind Klikken, Fuglenesveien 99
Uttalelse fra Petter Gagama AS
Uttalelse fra Kleven Jakt & Fiske AS
Uttalelse fra Hammerfest Havnevesen
Uttalelse fra Jørgen Holmgren og Osvald P A Johansen
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Reguleringsplan med bestemmelser for RV 94 for parsellen Storelva – Rosmollgata fram til
ca. pel 1250 egengodkjent 25.01.01.
Reguleringsplan med bestemmelser for Stigen – Fuglenes , Sørøstre del, egengodkjent
20.06.02
III. Saksutredning
Planforslaget ble 1. gang behandlet i av MU den 30.03.04 og her ble følgende vedtak fattet:
I medhold av plan og bygningslovens § 27-1 pkt. 2 vedtar det faste utvalg for plansaker at,
reguleringsplan for parkeringsplasser langs RV 94 parsell Storelva – Rossmollgata, legges ut
til offentlig ettersyn i lovbestemt tid.
Reguleringsplanen blir kunngjort i Finnmark Dagblad og berørte parter blir tilskrevet.
Forhistorien til i saken er gitt i vedlagt saksframlegg til 1. gangsbehandling.
Uttalelser:
I brev av 05.04.04 ble Fylkesmannen Miljøvernavdeling, Statens Vegvesen og Hammerfest
Havnevesen samt eiere og fester i området tiskrevet og gitt anledning til komme med sine
synspunkter på planforslaget. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra
13.04.04 til 13.05.04 og annonsert i Finnmark Dagblad den 06.04.04.
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Det kom inn 7 uttalelser i saken, og disse var fra Kleven Jakt & Fiske AS, Eivind Klykken,
Holmgren og Johansen, Petter Gagama AS, Fylkesmannen i Finnmark, Statens vegvesen og
Hammerfest Havnevesen.
Etter å ha mottatt disse uttalelsene ble det utarbeidet forslag til reguleringsbestemmelser
datert 14.05.04. Den 14.05.04 ble så disse bestemmelsene oversendt til Fylkemannens
Miljøvernavdeling, Statens Vegvesen og Hammerfest Havnevesen med frist til uttallese
innen 27.05.04.
Det kom ikke inn uttalelser til reguleringsbestemmelsene.
Utdrag av uttalelsene til planforslaget, samt administrasjonens kommentarer til uttalelsene er
gitt under.
Fylkesmannens Miljøvernavdeling
I sine uttaleser ber Fylkesmannen om informasjon om historiske og nåværende aktivitet for
det aktuelle området. Fylkemannen vil så avgjøre om det skal utføres miljøundersøkelse før
det foretas utfylling i sjø.
Fylkesmannen tar også opp problemet med trafikkstøy og ber om at støyberegninger og
støyvurderinger blir utført og krever at nødvendig støytiltak blir innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene..
Kommentar: I vårt forslag til reguleringsbestemmeleser er det i § 1.2 forutsatt at nødvendig
tillatelse fra Fylkesmannen må foreligge før at tiltak i sjøen må igangsettes. I § 1.1 f. er det
pålagt et det må opparbeides plankegjerde mellom parkeringsplassen P9 og Rossmollgata 20,
dette for å minske innsyn og støy fra parkeringsplass mot bolig.
Statens vegvesen
Statens vegvesen er enig i etablering av disse 3 nye parkeringsplassene slik planen viser. De
krever imidlertid at det i planen innarbeides etablering av fysisk skille, i form av gjerde
mellom parkeringsplassen og riksveien. Dette har betydning for både trafikksikkerhet ,
trafikkavvikling og veivedlikeholdet.
Kommentarer: Dette er innarbeidet i de endringene som nå er foretatt av reguleringsplanen.
Havnevesenet
Havnefogden sier at for utfylling i sjø er det påkrevd tillatelse fra Havnestyret for alle 3
parkeringsplassene.
Kommentarer: Dette fremkommer av reguleringsbestemmelsenes § 1.2 b.

Kleven Jakt & Fiske:
Kleven sier at planen ikke gir tilstrekkelig parkering for kunder og ansatte hos han, og
kan derfor ikke godta planen.
Kommentarer: Problemet som Kleven har reist er først og fremst avkjørsel til og fra RV 94.
Dette er et problem som er blitt tatt opp i forbindelse reguleringsplan for RV 94. Vi
forutsetter derfor at hans problemer med avkjørsel, blir løst i forbindelse med opparbeidelse
av RV 94. For øvrig kan han også benytte seg av parkeringsplassen P9.
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Eivind Klykken:
Klykken synes at parkeringsplassen P8 burde være der hvor fyllingen er i dag. Han
mener at parkeringsplassen, slik den nå er foreslått, vil ødelegge den eneste fjæra i
området. Det forutsettes derfor at hvis nå parkeringsplassen allikevel blir bygd, så må
behovet for landsettingsplass for småbåter blir løst
Kommentarer:
Hele dette området er regulert til område for industri og fiskerhavn. Det området som
ombefatter fyllingen, er regulert til fikserihavn. Derfor kan det ikke parkeringsplass bygges
på dette området. En eventuell landsettingsplass for småbåter vil også måtte bli enn
midlertidig ordning som vil bli tatt bort når fiskerihavna blir utbygd.
Petter Gagama AS:
Omleggingen av RV 94 i krysset Fuglenesbukta og Brenneriveien har ført til at bedriften har
mistet parkeringsplasser.
Kommentarer:
I forbindelse med omleggingen av RV 94 som skal skje i sommer, er sektor for teknisk drift i
gang med å planlegge en utvidelse av Brenneriveien slik at Petter Gagama AS får løst sine
problemer.
Jørgen Holmgren og Osvald P. A. Johansen:
De anmoder om utvidelse av P8 fra 24 til ca 35 biloppstillingsplasser. De begrunner
utvidelsen med at det er flere næringsdrivende som er i ferd med å etableres i området. Dette
kan føre til konflikt i mellom beboerne og næringsdrivende.
Kommentarer:
Som nevnte ovenfor i forbindelse med kommentarene til Klykken er det et begrenset område
som vi nå kan ta i bruk. Så det er ikke plass for en større utvidelse av området. Vi har derfor
sett nærmere på hvordan P8 kan endres for at det skal kunne avsettes flere
biloppstillingsplasser på det området som er avsatt og har nå kommet til 31 mot før 24
plasser.
Endring av planen etter 1. gangs behandling:
Plassering av biloppstillingsplassene på P8 er endret samt at det er etablert fysisk skille
i form av gjerde mellom fortau og parkerplassene. Videre er det planlagt plankegjerde
på P9 mot Rosmollgata 20.
Ellers er det ikke foretatt noen endringer av selve planutformingen.
Det er utarbeidet forslag til reguleringsbestemmelser. Det er ikke mottatt noen
merknader/innsigelser. I disse bestemmelsene er det tatt høyde for: fellesbestemmelser for
parkeringsplassene, utfylling i sjø og friområder.

Saksvurdering
I denne planen har vi tatt høyde for at, de beboerne som i dag bor og næringslivet som er
etablert langs Rv 94, skal ha muligheter for å ha biloppstillingsplasser på strekningen
Storelva - Rossmollgata. I og med at det er flere bedrifter som i det siste har etablert seg i
området rundt P8 har vi foretatt en vis endring av denne parkeringsplassen, mens det ikke er
gjort noen endringer for de andre parkeringsplassene.
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Det vil si at vi ikke, i forbindelse med antall parkeringsplasser, har tatt høyde for at det
eventuelt skal foretas større utbygging av boliger/næringsliv langs strekningen.
Det er ikke lagt opp til at det vil bli tildelt faste biloppstillingsplasser til verken beboer eller
næringslivet, med mindre det er noen som har mistet sine plasser ved endringen av
reguleringsplanen for RV 94. I så fall må Statens vegvesen ta opp dette og da vil den enkelte
bli henvist til en parkeringsplass.
Hva angår Kleven Jakt & Fiske og Gagama er dette forhold som tas opp i forbindelse med
ombyggingen av RV 94.
For øvrig er det i planen tatt hensyn til støy mellom parkeringsplass og bebyggelse og
sikring mellom parkeringsplass og fortau.
I bestemmelsene er det lagt opp til at det ikke skal kunne bygges garasje på
parkeringsplassene. Styret for Miljø og Utvikling har her bedt administrasjonen foreta en
helhetlig vurdering av hvordan parkeringsplassene langs Fuglenesveien eventuelt skal
bebygges med garasjer. Dersom man i denne vurderingen kommer fram til at garasjer kan
bygges her må bestemmelsene endres.
IV. Saksbehandler innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 egengodkjenner kommunestyret
reguleringsplan med bestemmelser for parkeringsplasser langs RV 94 for strekningen
Storelva – Rossmollgata.
Planen medfører endringer av deler av reguleringsplan for RV 94 for parsellen Storelva –
Rossmollgata, egengodkjent 25.01.01 og reguleringsplan for Stigen – Fuglenes, Sørøstre del ,
egengodkjent 20.06.02.
Hammerfest, den 27.05.04
Bjarne Hammervoll
Avd.ing.
Sektorleders innstilling:
Saksbehandlers innstilling til tres
Hammerfest, den 27.05.04
Odd Edvardsen
Sektorleder
Rådmannens innstilling:
Saksbehandlers innstilling til tres
Hammerfest, den 27.05.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Miljø og Utvikling - 09.06.04:
Votering: Som innstilling - enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 09.06.04:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 egengodkjenner kommunestyret
reguleringsplan med bestemmelser for parkeringsplasser langs RV 94 for strekningen
Storelva – Rossmollgata.
Planen medfører endringer av deler av reguleringsplan for RV 94 for parsellen Storelva –
Rossmollgata, egengodkjent 25.01.01 og reguleringsplan for Stigen – Fuglenes, Sørøstre del ,
egengodkjent 20.06.02.
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Odd Edvardsen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:
Saksnr: 03/02465

Kommunestyret
Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Arkivnr.: L12

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

045/04
039/04

Styret for Miljø og Utvikling
Kommunestyret

09.06.04
17.06.04

Sak: Reguleringsplan for midtre del av S.B.10 - sluttbehandling.
I. Saksdokumenter (vedlagt)
1. Reguleringsplan med beskrivelse, bestemmelser, illustrasjoner og sol-/skyggediagram.
2. Uttalelse fra Statens Vegvesen.
3. Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark.
4. Uttalelse fra Finnmark Fylkeskommune.
5. Uttalelse fra Odd Fellow Huset AS.
6. Saksframlegget til MU-sak 18/04
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
III. Saksutredning
I møte den 30.03.04. sak 18/04 behandlet MU forslag til reguleringsplan for Midtre del av
S.B.10 i Salssida. MU gjorde her følgende vedtak:
Det faste utvalg for plansaker vedtar, i medhold av plan- og bygningslovens § 30, jfr, § 27-1,
at forslaget til reguleringsplan for "Midtre del av S.B.10 i Salssida", datert 19.02.04., med
tilhørende beskrivelse og bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid.
Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives.
Forhistorien i saken er gjengitt i saksframlegget til sak 18/04 som er vedlagt (vedlegg 6), og
refereres ikke her.
Høring.
Den 01.04.04. ble planforslaget sendt ut på høring til berørte fagetater, kabeletater og naboer.
Videre ble forslaget lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 06.04.04. - 06.05.04., og
annonsert i Finnmark Dagblad den 06.04.04.
Det kom inn 4 uttalelser til planen. Disse var fra Statens Vegvesen, Fylkesmannen i
Finnmark, Finnmark Fylkeskommune, og nabo Odd Fellow Huset AS
Statens Vegvesen.
I brev av 19.04.04. opplyser Statens Vegvesen at de ikke har merknader til saken.
Fylkesmannen i Finnmark.
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I sitt brev av 20.04.04. opplyser Fylkesmannen at de ikke har vesentlige merknader til
planen.
Finnmark Fylkeskommune.
I sitt brev av 05.05.04. uttrykker Fylkeskommunen igjen sin skepsis til å bygge boligblokker i
Salssida (Fylkeskommunen har tidligere signalisert at de er skeptisk til denne type
utbygginger, da det etter deres mening vil sprenge rammene for bebyggelsen i byen).
Odd Fellow Huset AS.
I sitt brev mottatt på kommunen 11.05.04., opplyser Odd Fellow Huset AS at de har mister
parkeringsplasser i forbindelse med bygging av de første to blokkene, og at det ser ut som om
de mister flere ved denne. De ber om at planen tar hensyn til deres behov for parkering.

Kommentarer til uttalelsene.
Når det gjelder Fylkeskommunens uttalelse, er denne i samsvar med deres tidligere uttalelser.
I sentrumsplanen førte uenigheten mellom kommunen og Fylkeskommunen på dette punktet,
til at planen endte hos Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse. Der fikk kommunen
medhold i sitt syn om at denne type bebyggelse kan bygges her. Uttalelsen må oppfattes som
en invitasjon til ”omkamp” i en sak som for lengst er avgjort.
Når det gjelder uttalelsen fra Odd Fellow Huset AS, viser de til den parkeringspraksis de har
hatt i området. Denne praksis av bestått i at de har ”funnet” parkeringsarealer utenfor egen
tomt i nærheten av bygget. Det er forståelig at de ønsker å opprettholde disse mulighetene,
men jeg kan ikke se hvordan vi skal kunne pålegge planforslagsstilleren å løse dette innenfor
rammene av sin plan.

Saksvurdering
Den 19.06.03. vedtok kommunestyret reguleringsplan for Østre del av S.B.10, som
muliggjorde bygging av 2 blokken i Salssida. Dette var en type bygninger som ikke tidligere
har vært bygd i Hammerfest. Byggingen er godt i gang, og kommet så langt at det er mulig å
få et inntrykk av hvordan de vil ta seg ut når de er ferdig.
Den planen som nå er til behandling, vil det gi mulighet for å bygge en blokk nr. 3. Det
vil selvsagt være delte meninger om disse byggene, og det er bygg man neppe kan stille
seg likegyldig til. Det er hevet over enhver tvil at byggene, både i kraft av sin utforming,
og kanskje særlig i kraft av sin høyde, vil bli svært godt synlige elementer i bybildet, og
at de også vil bryte med det eksisterende bebygde miljø i byen.
Dette er imidlertid, slik jeg vurderer det, akkurat det som var forutsetningen i
sentrumsplanarbeidet, og som den vedtatte sentrumsplanen legger til rette for. Høyden på
byggene er faktisk 1 etasje lavere enn sentrumsplanen gir rom for.
De merknader som er kommet til planforslaget er etter min vurdering av en slik karakter at
det ikke skulle være til hinder for en godkjenning av planforslaget.
Konklusjon.
Etter min vurdering har BE i sitt planarbeid forholdt seg til de "kjøreregler" som MU og
kommunestyret, gjennom behandling og godkjenning av sentrumsplanen, har bestemt skal
gjelde. Utfra dette innstilles det på at planforslaget, i sin nåværende form, egengodkjennes.
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Skredsikring.
Før bygging i tråd med dette planforslaget kan skje, må nødvendig skredsikringstiltak
gjennomføres. Dette gjøres fortrinnsvis ved ekstern sikring (skredforbygninger i Salssida),
eventuelt ved intern sikring (tiltak i bygget). I skrivende stund er finansieringen av
nødvendige tiltak ikke avklart, og det er derfor uklart om, og eventuelt når slik sikring kan
være på plass. Av den grunn er det også vanskelig å angi når en bygging i tråd med planen
eventuelt kan skje.
IV. Saksbehandler innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, egengodkjenner kommunestyret
reguleringsplan for "Midtre del av S.B.10 i Salssida", datert 19.02.04., med tilhørende
bestemmelser.
Hammerfest, den 25.05.04.
Odd Edvardsen
sektorleder
Rådmannens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 25.05.04.
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Miljø og Utvikling - 09.06.04:
Som innstillingen – vedtatt mot en stemme.

Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 09.06.04:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, egengodkjenner kommunestyret
reguleringsplan for "Midtre del av S.B.10 i Salssida", datert 19.02.04., med tilhørende
bestemmelser.
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Steinar Paulsen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
X Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
X Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

X

Nei

Etter Særlov:

Ja

X

Nei

Saksnr: 04/01155

Arkivnr.: B12 &13

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

036/04
040/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Kommunestyret

08.06.04
17.06.04

Sak: Framtidig organisering av opplæringstilbudet for elever bosatt i
Kårhamn.
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Skriv av 12.05.04 til råd og utvalg vedr. ”Høring- Framtidig organisering av
opplæringstilbudet for elever bosatt i Kårhamn”.
Høringsuttalelse av 21.05.04 fra samarbeidsutvalget ved Kårhamn skole.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Kommunestyrets vedtak i møte 23.05.02 – sak 24/02 ”Skolestruktur for Hammerfest
kommune – Sluttrapport”.
Kommunestyrets budsjettvedtak av 18.12.03 og 13.05.04 vedr. tiltak ”SKO 22 Kårhamn
skole”.
III. Saksutredning
I forbindelse med behandlingen av ”Årsbudsjett 2004, Økonomiplan og Handlingsprogram
2004 – 2007” vedtok Hammerfest kommunestyre i møte 18.12.03 at det både ut fra
pedagogiske og sosiale årsaker må vurderes alternativ organisering av skoletilbudet for
elev(er) bosatt i Kårhamn allerede fra høsten 2004. Det ble samtidig slått fast at en
eventuell nedleggelse av skolen (midlertidig eller fast) forutsetter høring blant de berørte
parter før endelig vedtak kan fattes av kommunestyret. Uansett utfall (nedleggelse eller ikke)
vedtok kommunestyret at bemanningen knyttet til undervisningstilbudet skal reduseres fra
1,76 til 1,0 stillingshjemmel fra høsten 2004.
Årsakene til at administrasjonen finner det nødvendig å vurdere alternativ organisering av
opplæringstilbudet er flere. Hovedårsaken er imidlertid den negative elevtallsutviklingen i
Kårhamn. Ved kommunesammenslåingen i 1992 hadde skolen 10 elever. Siden den tid har
elevtallet gått jevnt nedover, og fra høsten 2004 vil skolen kun ha en elev (3.klassetrinn). Per
dato er det i tillegg kun et barn i førskolealder bosatt i bygda. Dette barnet, som er bror til
dagens elev, begynner i 1.klasse høsten 2005. Skolen vil da – under forutsetning av at
elevene blir boende der – ha 2 elever til og med skoleåret 2011/2012. Med så få elever og
med overgang til å bli en ren barneskole til og med skoleåret 2008/2009, - reduseres behovet
for bemanning til en person. Det vil følgelig bli et faglig og sosialt fattig miljø både for elever
og lærer.
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I skriv av 12.05.04 til råd og utvalg ved Kårhamn skole redegjør skolesjefen for
kommunestyrets vedtak, tidligere utredninger vedr. skolestruktur i Hammerfest kommune,
elevtallsutviklingen i Kårhamn, dagens organisering av skoletilbudet og alternative
organiseringsformer av framtidig opplæringstilbud for elever bosatt i Kårhamn.
Følgende alternative organiseringsformer vurderes:
-

Opprettholdelse av Kårhamn skole som egen skoleenhet med egen rektor (dagens
ordning).
Opprettholdelse av Kårhamn skole som egen skoleenhet, men med felles rektor med
Forsøl skole.
Nedleggelse (midlertidig eller permanent) av Kårhamn skole som egen skoleenhet.
Rektor ved Forsøl skole overtar opplæringsansvaret for elev(er) bosatt i Kårhamn.

Kårhamns beliggenhet, dagens kommunikasjonstilbud og de klimatiske forholdene store
deler av skoleåret gjør at administrasjonen ikke finner det hensiktsmessig å vurdere
nedleggelse av Kårhamn skole og daglig skoleskyss til andre skoler i kommunen. Det er
heller ikke aktuelt ut fra eleven(e)s alder å vurdere et opplegg med innlosjering av elever hele
eller deler av skoleåret.
Etter administrasjonens vurdering er det uhensiktsmessig å videreføre dagens ordning med
egen rektor for en så liten skoleenhet som Kårhamn skole. Dagens opplæringslov (§9-1)
muliggjør at to eller flere skoler har felles rektor under forutsetning av at rektor kan holde seg
fortrolig med den daglige virksomheten i skolen og arbeider for å videreutvikle
virksomheten. Disse forutsetningene bør kunne ivaretas av rektor ved Forsøl skole, - både
ved besøk i Kårhamn, ved at elev(er) og lærer i Kårhamn hospitere ved Forsøl skole, og ved
kontakt per telefon/e-mail. Felles rektor med Forsøl skole vil – slik administrasjonen vurderer
det – heller kunne styrke enn svekke kvaliteten i opplæringstilbudet.
Det er imidlertid – etter administrasjonens vurdering – i tillegg høyst relevant å vurdere
midlertidig/permanent nedleggelse av Kårhamn skole som egen skoleenhet, og at rektor ved
Forsøl skole overtar opplæringsansvaret for elev(er) bosatt i Kårhamn. Dette vil medføre en
betydelig forenkling av administrative oppgaver ved at rektor ved Forsøl skole kun trenger å
forholde seg til en skoleenhet, samtidig som det ikke vil få innvirkning på det reelle
innholdet i skoletilbudet for elev(er) bosatt i Kårhamn. Den praktiske gjennomføringen av
skoletilbudet skjer på samme måte ved egen lærer bosatt i Kårhamn. Denne læreren vil ha det
daglige ansvar for undervisningstilbudet, men være en del av personalet ved Forsøl skole.
Vedkommende vil kunne forestå all undervisning; - enten tilbudet gis i Kårhamn, eller det gis
i et samarbeid med Akkarfjord og Forsøl skoler. Ordningen med en skole vil i tillegg kunne
medvirke til at alle ansatte ved Forsøl skole føler et større medansvar for kvalitetssikring av
opplæringstilbudet i Kårhamn.
Skolesjefen har i møte 28.04.04 drøftet situasjonen med det berørte foreldreparet. Selv om de
er svært betenkt over at barna deres mister muligheten til sosial og faglig læring med
jevnaldrende barn, vurderer de det som uaktuelt på kort sikt å flytte fra Kårhamn til
Hammerfest/Forsøl. De er imidlertid positive til et fortsatt samarbeid med Akkarfjord og
Forsøl skoler, og de bekrefter at de også neste skoleår tar sikte på å oppholde seg i Forsøl ca.
hver 4.uke.
Samarbeidsutvalget ved Kårhamn skole behandlet administrasjonens høringsskriv i møte
21.05.04. Et enstemmig samarbeidsutvalg gikk inn for at Kårhamn skole opprettholdes som
egen skoleenhet, men med felles rektor ved Forsøl skole. Det vises for øvrig til skriv av
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21.05.04 fra lederen i skolens samarbeidsutvalg (vedlagt saksutredningen) hvor vedtaket
begrunnes.
Selv om administrasjonen har forståelse for samarbeidsutvalgets ønske om å opprettholde
Kårhamn som egen skoleenhet, finner administrasjonen å ville opprettholde sitt forslag om
midlertidig nedleggelse av Kårhamn skole som egen skoleenhet. En slik løsning vil utvilsomt
lette det administrative arbeidet for rektor ved Forsøl skole. Ordningen vil være
kostnadsbesparende; - samtidig som den i tillegg vurderes å kunne styrke kvaliteten i
opplæringstilbudet for elever bosatt i Kårhamn.
IV. Saksbehandler innstilling:
1. Kårhamn skole legges midlertidig ned som egen skoleenhet fra 31.07.04.
2. Ansvaret for skoletilbudet for elev(er) bosatt i Kårhamn overføres til rektor ved
Forsøl skole fra 01.08.04.
3. Rektor ved Forsøl skole organiserer – i samarbeid med foresatte og lærer –
skoletilbudet for elev(er) bosatt i Kårhamn innenfor vedtatte budsjettrammer.
4. Ordningen evalueres fortløpende, men det foretas en grundigere evaluering av
ordningen før skolestart høsten 2006.

Hammerfest, den 27.05.04
Steinar Paulsen
Sektorleder skole og oppvekst

Rådmannens innstilling:

Hammerfest, den XX.XX.XX
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 08.06.04:
Willy Olsen fremmet på vegne av AP/SV følgende forslag til endring av Pkt. 1:
Kårhamn skole opprettholdes som skoleenhet fra 31/8-04.
Votering:

Pkt. 1: Fellesforslaget – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2-4 – som innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 08.06.04:
1. Kårhamn skole opprettholdes som skoleenhet fra 31/8-04.
2. Ansvaret for skoletilbudet for elev(er) bosatt i Kårhamn overføres til rektor ved
Forsøl skole fra 01.08.04.
3. Rektor ved Forsøl skole organiserer – i samarbeid med foresatte og lærer –
skoletilbudet for elev(er) bosatt i Kårhamn innenfor vedtatte budsjettrammer.
4. Ordningen evalueres fortløpende, men det foretas en grundigere evaluering av
ordningen før skolestart høsten 2006.
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Svein Tore Paulsen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Saksnr: 04/00315

Arkivnr.: 615 C2

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

030/04
041/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Kommunestyret

08.06.04
17.06.04

Sak: Økning av kommunalt tilskudd - Halldrift AS.
I. Saksdokumenter (vedlagt)
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Brev av 17. januar d.å fra Halldrift AS.
Svarbrev av 04. februar d.å. fra Teknisk drift, park og idrett.
Brev av 06. februar d.å fra Halldrift AS.
III. Saksutredning
Bakgrunn
Halldrift AS som er utleier av Hammerfest hallen, til lag og foreninger i byen, har registrert
en formidabel økende aktivitet og etterspørsel etter timer for barn/ungdom under 20 år.
Hammerfest kommune dekker som kjent leien for denne brukergruppen i Hammerfest hallen
for ukedagene mandag til fredag. Dette for at det ikke skal være forskjell mellom de som
benytter kommunale anlegg (eks. Breilia, Isbjørnhallen og Breidablikkhallen) til trening. For
2003 og 2004 er tilskuddet pr. år på kr. 250 000,- .
Halldrift AS har stipulert en leie pr. uke til kr. 14 285,- . Leien er beregnet i forhold til etterspørselen etter timer i anlegget for 2004. For de 28 uker som er utleieperioden i hallen, vil
kostnadene bli kr. 400 000,- På dette grunnlaget ber Halldrift AS om økt kommunalt tilskudd
for å dekke halleien for barn/ungdom undere 20 år.

Fakta
Park og idrett disponerer i dag 3 haller med til sammen 90 timer fordelt på 5 dager pr. uke og
6 timer pr. kveld. Leietiden starter kl. 1600 og avsluttes kl. 2200, men kan utvides til kl. 2300
hele uken. Lørdag og søndag benyttes ikke til utleie for barn/ungdom, pga. at det ikke har
vært ønskelig med leie på disse dager, men heller til bedrifter og privat personer.
I tillegg kan skolenes gymnastikksaler benyttes på ukedagene, til sammen ca. 60 timer. Disse
timene er ikke benyttet denne vinteren, med bagrunn i at det ikke er avsatt midler til
vaktmester på kveldstid.
Av kommunens samlede 90 timer, i de 3 nevnte hallene, er det mellom 30 og 35,5 t som er
benyttet til barn/ungdom under 20 år høsten 2003 og våren 2004, 40,5 time har stått ledig og
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14 timer er benyttet av voksne eller bedrifter. Det må også nevnes at de fleste av disse
timene er fredagstimer, samt timer på tidlig ettermiddag og sent kveld.
Dersom en ser på den ukentlig leien er det mellom 33 til 38% av kapasiteten som er benyttet.
Det vil igjen si at ca. en hall, dersom en benytter 30 timer pr uke i hallene som grunnlag, er
benyttet 100%, de øvrige hallen ville vært stengt.
Dersom Halldrift AS øker leien til bedrifter og voksne på ukedager vil det være mulig å ta
inn differansen på 150 000,- kroner, samtidig som barn og ungdom under 20 år benytter
kommunale anlegg høsten 2004.
Vurdering.
Med bakgrunn i søknaden om et økt tilskudd på kr. 150 000,- er det ikke innenfor årets
budsjett dekning for dette. Halldrift AS må tilpasse tildeling av timer innenfor det årlige
tilskuddet gitt av Hammerfest kommune, slik at dette ikke overskrider de årlige budsjetterte
midlene.

Konklusjon.
Hammerfest kommune anmoder Halldrift AS å øke leietimer for voksne på kveldstid i
perioden mandag til fredag, samt at barn og ungdom under 20 år benytter kommunale anlegg
i større grad.
IV. Saksbehandler innstilling:
Søknaden fra Halldrift AS avslås med bakgrunn i at det ikke innenfor rammen for Teknisk
drift, park og idrett er budsjettert midler for økt leie i 2004.
Hammerfest, den 25.05.04
Svein Tore Paulsen
idrettskonsulent
Etatsjefs innstilling:
Tiltrer innstillingen
Hammerfest, den 26.05.04
Jan Tor Pedersen
sektorleder
Rådmannens innstilling:

Hammerfest, den
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 08.06.04:
Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning anser tilbudet til barn og unge under 20 år som
svært viktig, noe etterspørselen på leietimer for denne gruppen stadfester.
KOU- styret ber derfor formannskapet foreta en bevilgning ved den kommende
budsjettreguleringen til Halldrift A/S og eventuelt andre søkere.
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Søknadene vurderes senere når den økonomiske situasjonen til søkerne er nærmere avklart.
KOU - styret ber formannskapet vurdere en eventuell økning av tilskuddet fra kommunen på
neste års budsjett.
Votering: Innstilling fikk 1 stemme og AP forslag fikk 8 stemmer.

Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 08.06.04:
Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning anser tilbudet til barn og unge under 20 år som
svært viktig, noe etterspørselen på leietimer for denne gruppen stadfester.
KOU- styret ber derfor formannskapet foreta en bevilgning ved den kommende
budsjettreguleringen til Halldrift A/S og eventuelt andre søkere.
Søknadene vurderes senere når den økonomiske situasjonen til søkerne er nærmere avklart.
KOU - styret ber formannskapet vurdere en eventuell økning av tilskuddet fra kommunen på
neste års budsjett.
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Jan Halvorsen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Saksnr: 04/00907

Arkivnr.: 210 &14

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

042/04

Kommunestyret

17.06.04

Sak: Regnskap og Årsberetning 2003 - Hammerfest Havnevesen KF.
I.
Saksdokumenter (vedlagt)
1. Regnskap 2003
2. Årsberetning 2003
3. Revisjonsberetning datert 19.03.04
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Hammerfest Havnevesen KF’s oversendelsesbrev av 13. April d.å.
Særutskrift av kontrollutvalget behandling i møte 18.05.04, sak 9 og 10.
III. Saksutredning
Havnestyret har i møte 29. Mars d.å. under sak 18/04 fattet følgende vedtak:
”Havnestyret godkjenner regnskap 2003, Hammerfest havnevesen.
Havnestyret foreslår at overskuddet avsettes på følgende måte:
•
•

kr. 1.000.000,- avsettes til likviditetsreserve.
kr. 1.195.936,60 avsettes til havnestyrets disposisjonsfond.

Havnestyret anbefaler Hammerfest kommunestyre å bifalle havnestyrets vedtak.
Hammerfest havnestyre vedtar havnefogden framlagte forslag til årsrapport for
Hammerfest havnevesen KF 2003.”
Kontrollutvalget har i møte 18. Mai d.å. under sak 9/04 og 10/04 fattet følgende vedtak:
”Årberetning for 2003 tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at punktet om
likestilling mangler.
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og gjeldende forskrifter og gir et uttrykk
for havnevesenets økonomiske stilling pr. 31. desember 2003 og for rasultatet i
regnskapsåret som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.”
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IV. Saksbehandler innstilling:
Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havnevesen KF’s regnskap 2003 med overskudd
Kr. 2.195.936,60. Overskuddet disponeres i samvar med havnestyrets forslag.
Kommunestyret tar Hammerfest Havnevesen KF’s årsberetning 2003 til etterretning.

Hammerfest, den 25.05.04

Jan Halvorsen
Regnskapssjef
Rådmannens innstilling:
Som saksbehandler.
Hammerfest, den 25.05.04
Dagny Haga
rådmann
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Dagny Haga
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Saksnr: 04/00731

Arkivnr.: 614

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

043/04

Kommunestyret

17.06.04

Sak: Regnskap og Årsberetning 2003 - Hammerfest Eiendom KF.
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Årsberetning og regnskap 2003.
Revisjonsberetning datert 8.03.04.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Hammerfest Eiendom KF’s oversendelsesbrev av 18.03.04
Særutskrift av kontrollutvalgets behandling i møte 18.05.04, sak 13/04.
III. Saksutredning
Styret i Hammerfest Eiendom KF har i møte 18.03.04 under sak 6/04 fattet følgende vedtak:
”Forslag til årsberetning fastsettes som styrets beretning for år 2003.
Det fremlagte regnskap ble gjennomgått, og styret anbefaler at kommunestyret
godkjenner det fremlagte regnskap med overskudd kr. 22.083,20, og fastsetter dette
som selskapets regnskap for år 2003.
Styret foreslår at årets resultat kr. 22.083,20 avsettes til disposisjonsfond.”
Kontrollutvalget har i møte 18.05.04 under sak 13/04 fattet følgende vedtak:
”Årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og gjeldende forskrifter og gir et uttrykk for
foretakets økonomiske stilling pr. 31. desember 2003 og for resultatet i regnskapsåret som er
i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.”
IV. Saksbehandler innstilling:

Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF’s regnskap 2003 med overskudd
Kr. 22.083,20. Overskuddet disponeres i samsvar med styrets forslag.
Kommunestyret tar Hammerfest Eiendom KF’s årsberetning 2003 til etterretning.

Hammerfest, den 25.05.04
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Jan Halvorsen
Regnskapssjef
Rådmannens innstilling:
Som saksbehandler.
Hammerfest, den 25.05.04
Dagny Haga
rådmann
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Bjørg Kippersund
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:
Saksnr: 04/00048

Kommunestyret
Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Arkivnr.: 00 &14

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

025/04
029/04
001/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Styret for Miljø og Utvikling
Eldrerådet
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

03.05.04
04.05.04
05.05.04

042/04
061/04
044/04

06.05.04
10.06.04
17.06.04

Sak: Årsrapport 2003 - Hammerfest kommune
I. Saksdokumenter (vedlagt)
1 Årsrapport 2003, Hammerfest kommune
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
III. Saksutredning
Viser til vedlagte rapport. Dokumentets oppbygning gjenspeiler ny administrativ
organisering som ble iverksatt 1. april 2003. Nytt av året er også at årsrapportene for
våre to kommunale foretak, Hammerfest Eiendom KF og Hammerfest Havnevesen KF
er lagt inn i rapporten.
IV. Saksbehandler innstilling:
Årsrapport 2003 - Hammerfest kommune tas til etterretning.
Hammerfest, den 22.04.04
Bjørg Kippersund
plansjef
Etatsjefs innstilling:
Tiltrer saksbehandlers innstilling.
Hammerfest, den 22.04.04
Odd Edvardsen
Sektorleder plan, kultur og utvikling
Rådmannens innstilling:
Tiltrer saksbehandlers innstilling.
Hammerfest, den
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Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Miljø og Utvikling - 04.05.2004:
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende endring:
Årsrapport 2003 - Hammerfest kommune tas til orientering.

Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 04.05.2004:
Årsrapport 2003 - Hammerfest kommune tas til orientering.
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 03.05.2004:
Følgende fellesforslag på ble fremmet på vegne av AP/SV
Uttalelse fra Kultur- omsorg og undervisning om Hammerfest kommunes årsrapport 2003
Utvalget tar årsrapporten til orientering og vil dessuten uttale følgende:
Det er med stor bekymring at utvalget igjen får til behandling en årsrapport som bærer preg
av underbudsjettering og dårlig økonomistyring – særlig for enkelte sektorer.
I denne sammenheng vil utvalget trekke fram underbudsjetteringen for hele sektoren Pleie og
omsorg noe de på forhånd varslet i budsjettet. Fastlønn/tillegg er på forhånd kjente og faste
tall – delvis gjelder dette også variabel lønn, overtid, ekstrahjelp m.v. Dette burde kunne
styres bedre.
Det er spesielt viktig å understreke at pensjon og forsikringsordningene innenfor sektoren
fortløpende må ajourholdes, de ansatte må på ingen måte bli skadelidende i
ansettelsesforholdet til kommunen.
Som en følge av utvalgets generelle merknader bes administrasjonen vurdere en
omorganisering av sektorens økonomiansvarlige, eventuelt foreta grep for å sikre at vi i
ettertid ikke kommer opp i situasjoner med store økonomiske underskudd.
Votering : Fellesforslag fra AP/SV – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 03.05.2004:
Uttalelse fra Kultur- omsorg og undervisning om Hammerfest kommunes årsrapport 2003
Utvalget tar årsrapporten til orientering og vil dessuten uttale følgende:
Det er med stor bekymring at utvalget igjen får til behandling en årsrapport som bærer preg
av underbudsjettering og dårlig økonomistyring – særlig for enkelte sektorer.
I denne sammenheng vil utvalget trekke fram underbudsjetteringen for hele sektoren Pleie og
omsorg noe de på forhånd varslet i budsjettet. Fastlønn/tillegg er på forhånd kjente og faste
tall – delvis gjelder dette også variabel lønn, overtid, ekstrahjelp m.v. Dette burde kunne
styres bedre.

43
Det er spesielt viktig å understreke at pensjon og forsikringsordningene innenfor sektoren
fortløpende må ajourholdes, de ansatte må på ingen måte bli skadelidende i
ansettelsesforholdet til kommunen.
Som en følge av utvalgets generelle merknader bes administrasjonen vurdere en
omorganisering av sektorens økonomiansvarlige, eventuelt foreta grep for å sikre at vi i
ettertid ikke kommer opp i situasjoner med store økonomiske underskudd.
Behandling i Formannskapet - 06.05.2004:
Kristine J. Bock fremmet på vegne av AP følgende endringsforslag:
Med bakgrunn i at årsrapporten for 2003 bør behandles i sammenheng med årsregnskap for
2003, utsettes saken til kontrollutvalgets behandling av regnskapet foreligger. Saken tas
deretter opp til behandling i formannskapet 10. juni og i kommunestyret 17. juni 2004.
Votering: Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 06.05.2004:
Med bakgrunn i at årsrapporten for 2003 bør behandles i sammenheng med årsregnskap for
2003, utsettes saken til kontrollutvalgets behandling av regnskapet foreligger. Saken tas
deretter opp til behandling i formannskapet 10. juni og i kommunestyret 17. juni 2004.
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Svanhild Moen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Saksnr: 04/01309

Arkivnr.:

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

045/04

Kommunestyret

17.06.04

Sak: Skatteregnskap 2003 - Hammerfest kommune
I. Saksdokumenter (vedlagt)
- Særutskrift sak 8/04 fra Kontrollutvalget.
- Revisjonsberetning fra Ytre – Finnmark kommunerevisjon
- Revisjonsuttalelse 2. halvårsregnskap 2003
- Oversikt skatterestanser, skatteinngang, margin m.v. pr. 31.12.2003
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Halvårsregnskap.

III. Saksutredning
Kontrollutvalget har behandlet Hammerfest kommunes skatteregnskap for 2003 den 18. mai
2004.
IV. Kontrollutvalgets innstilling:
Det fremlagte skatteregnskap fastsettes som Hammerfest kommunes skatteregnskap for 2003.
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Jan Halvorsen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

X

Nei

Saksnr: 04/01061

Arkivnr.: 210

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

062/04
046/04

Formannskapet
Kommunestyret

10.06.04
17.06.04

Sak: Regnskap 2003 for Hammerfest kommune
I. Saksdokumenter (vedlagt)
1. Regnskap 2003 for Hammerfest kommune, datert 27.02.2004.
2. Revisjonsberetning fra Ytre Vest-Finnmark Kommunerevisjon, datert 29.03.2004.
3. Særutskrift fra kontrollutvalgets møte 18.05.2004, sak 12/04.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
III. Saksutredning
Kommunens regnskap for 2003 er avlagt med et regnskapsmessig merforbruk på
Kr. 18.371.485,34.
Hammerfest kommunestyret har i møte 13.05.04 i forbindelse med revidering av
økonomiplan 2004-007, budsjett 2004, vedtatt at merforbruket for 2003 skal dekkes i
budsjettene for 2004 – 2007, med kr. 4.593.000,- pr. år.
IV. Saksbehandler innstilling:
Kommunestyret vedtar Hammerfest kommunes regnskap for 2003 med merforbruk
Kr. 18.371.485,34.
Hammerfest, den 24.05.04
Jan Halvorsen
Regnskapssjef
Rådmannens innstilling:

Hammerfest, den 24.05.04
Som saksbehandler

Dagny Haga
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rådmann
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Bjørg Kippersund
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Saksnr: 04/01164

Arkivnr.: 150

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

038/04
047/04
009/04
063/04
047/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Styret for Miljø og Utvikling
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

08.06.04
09.06.04
10.06.04
10.06.04
17.06.04

Sak: Tertialrapport 1. tertial 2004
I. Saksdokumenter (vedlagt)
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
III. Saksutredning
(bakgrunn / fakta / vurdering / konklusjon)
IV. Saksbehandler innstilling:
Tertialrapport 1. tertial tas til orientering.

Hammerfest, den 27.05.04
Bjørg Kippersund
plansjef
Etatsjefs innstilling:
Som saksbehandler
Hammerfest, den 27.05.04
Odd Edvardsen
Sektorleder plan, kultur, utvikling
Rådmannens innstilling:
Som saksbehandler
Hammerfest, den 27.05.04
Dagny Haga
rådmann
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Behandling i Styret for Miljø og Utvikling - 09.06.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 09.06.04:
Tertialrapport 1. tertial tas til orientering.
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 08.06.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 08.06.04:
Tertialrapport 1. tertial tas til orientering.
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Espen Rønning
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Saksnr: 03/02108

Arkivnr.: 033 &16

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

048/04

Kommunestyret

17.06.04

Sak: Valg av ny representant i Styret for kultur, omsorg og undervisning
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Brev fra Berit Arntzen av 15.05.04
II. Saksutredning
I brev av 15. mai 2004 har Berit Arntzen bedt om fritak fra sine kommunale verv som følge
av at hun har meldt flytting fra kommunen med virkning fra 27. mai 2004.
Arntzen er fast representant i KOU og vararepresentant i kommunestyret, klientutvalget og
overligningsnemnda.
Kommuneloven § 15 nr 1 lyder:
Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av
dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller
fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid
utflyttingen varer.
Kommuneloven § 16 nr 3 lyder:
Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,
formannskap og fylkesutvalg trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt
varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme
gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at
et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal
det velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.
I utgangspunktet er det ikke nødvendig å velge nye representanter til å fylle Arntzens
funksjon som varamedlem i kommunestyret, klientutvalget og overligningsnemnda.
Det må imidlertid velges ny representant til KOU-styret, jf. kommuneloven § 16 nr 3.
Administrasjonen forutsetter at det fremmes forslag på ny representant fra samme
parti/gruppering under møtet.
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Saken fremmes uten innstilling.
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Svanhild Moen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Saksnr: 04/00281

Arkivnr.:

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

049/04

Kommunestyret

17.06.04

Sak: Diverse referatsaker
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen.

II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ligger på saksmappa på formannskapskontoret.
III. Saksutredning
(bakgrunn / fakta / vurdering / konklusjon)

IV. Saksbehandler innstilling:
Referatsaker til møte den 17.06.04 tas til orientering.
Hammerfest, den 03.06.04
Svanhild Moen
Formannskapssekretær
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RS 002/04

Stipend for folkevalgte i kommunesektoren til faglig og
personlig utvikling
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Svanhild Moen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Saksnr: 04/00281

Arkivnr.:

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

050/04

Kommunestyret

17.06.04

Sak: Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 13.05.04
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Protokoll nr. 3 fra kommunestyremøte 13.05.04.

II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ligger på saksmappa på formannskapskontoret.
III. Saksutredning
(bakgrunn / fakta / vurdering / konklusjon)
IV. Saksbehandler innstilling:
Protokoll nr. 3 fra kommunestyremøte 13.05.04 – godkjennes.
Hammerfest, den 03.06.04
Svanhild Moen
Formannskapssekretær
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Espen Rønning
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
Ja x Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
Ja x Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Saksnr: 03/02108

Arkivnr.: 033 &16

Etter Særlov:

Ja
x

Ja

x

Nei
Nei

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

051/04

Kommunestyret

17.06.04

Sak: Fritak for kommunale verv
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Svanhild Moen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Saksnr: 04/00223

Arkivnr.: U63 &18

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

052/04

Kommunestyret

17.06.04

Sak: Interpellasjon "Alkoholpolitiske retningslinjer - behov for politisk
gjennomgang".
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Brev fra Reidar Johansen - datert 09.06.04.
Interpellasjon "Alkoholpolitiske retningslinjer - behov for politisk gjennomgang"
Hammerfest kommune opplever en økende tendens til ro – ofte med bakgrunn i
rusproblematikk. Tilgjengeligheten er enkel og økende. Vi ser oftere og oftere tyngre og mer
sammensatte problem som har slik bakgrunn.
Kommunens skjenkepolitikk – gjennom tildeling og praktisering av bevilgninger – har over
flere år blitt stadig mer liberal. Det er kommunens alkoholpolitikk – sjølsagt i en total
sammenheng der det også andre finnes årsaksforklaringer – som utgjør et vesentlig element i
de føringer kommunen faktisk ønsker å legg på den til enhver tid gjeldende situasjon.
I de alkoholpolitiske retnignslinjene behandla møte 29.02.96 blir det nøye presisert at det
blant annet ikke skal tildeles faste skjenkebevillinger i tilknytning til idretts-/bo- og
ungdomsmiljøer.
Dette er en del av kommunens alkoholpolitikk som er sterkt utfordra av den utviklinga vi ser.
Hvordan vil ordføreren i praksis følge opp kommunens alkoholpolitikk og eventuelt sette i
verk tiltak for å stramme inn praksis?

