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Hammerfest kommune

Møteinnkalling
3/04
Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

Torsdag 26.02.2004

Tidspunkt:

Kl. 12:00

Forfall meldes snarest og senest innen 24. Februar 2004 på tlf 78 42 25 07 til
formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Saksnr
PS 018/04
PS 019/04
PS 020/04
PS 021/04
PS 022/04
PS 023/04

Innhold
Sektorlederstilling teknisk drift - oppnevning av komite
Framtidig fysisk organisering av helsetjenesten i Hammerfest kommune mandat for utredningsarbeid
Månedsoppgjør skatt januar 2004
Referatsaker til Formannskapet 26.02.04
Godkjenning av protokoll fra møte nr 2/04 i Formannskapet den 29.01.04
Erstatningskrav – barnevernssak – Unntatt offentlighet.
Off.lov § 5a – komm.l. § 31

Orienteringssaker:
I tillegg til ordinær saksliste vil det bli en muntlig orientering om AS Hammerfest
Industrifiske og Følgeforskningsprosjektet.
De offentlige saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus,
Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.
Møtet er åpent for publikum!

Alf E. Jakobsen
ordfører
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Elisabeth Utheim
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: 04/00090

Arkivnr.: 413

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

018/04

Formannskapet

26.02.04

Sak: Sektorlederstilling teknisk drift - oppnevning av komite
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

III. Saksutredning
Problemstilling
Hammerfest kommune skal nå tilsette ny sektorleder teknisk drift. Formannskapet er
tilsettingsorgan for sektorlederstillingene. Arbeidet med utvelgelse av kandidater, intervju og
innstilling utføres av rådmannen i samråd med representanter fra formannskapet.
Organisasjonssjefen er sekretær.
Oppnevning av komite
Vi har praksis for at gruppelederne i de representerte parti i formannskapet utgjør komiteen.
Med dagens sammensetning av formannskapet vil dette gjelde gruppeleder for
Arbeiderpartiet John Wahl, gruppeleder for Høyre Bjørn Ottem Hansen, og gruppeleder for
Sosialistisk venstreparti Reidar Johansen.
Administrasjonen vil be om at habiliteten til John Wahl kandidatur blir drøftet litt nærmere, jf
forvaltningsloven § 6, nr E, siden han har sitt arbeidssted ved 110-sentralen underlagt sektor
for teknisk drift.
Framdriftsplan for arbeidet
Søknadsfristen på stillingen som sektorleder teknisk drift gitt ut tirsdag 10.02.04. Vi har
mottatt 6 søkere på stillingen. Vi ser for oss følgende framdriftsplan for arbeidet:
-

Oppnevning av komite – møte i formannskapet 26.02.04
Utvelgelse, intervju og innstilling – uke 10, 11 og 12
Tilsetting – møte i formannskapet 01.04.04
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Rådmannens innstilling:
Formannskapet oppnevner komite for å bistå rådmannen med utvelgelse, intervju og
innstilling på stilling som sektorleder teknisk drift.
Formannskapet fastsetter i møte hvilke representanter som skal utgjøre komiteen.

Hammerfest, den 16/02/04
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: 04/00097

Arkivnr.: 00

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

016/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

23.02.04

019/04

Formannskapet

26.02.04

Sak: Framtidig fysisk organisering av helsetjenesten i Hammerfest
kommune - mandat for utredningsarbeid
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
III. Saksutredning
Bakgrunn
I forbindelse med Hammerfest Legestasjons utflytting av Helsehuset, er spørsmålet om
framtidig fysisk lokalisering av kommunens helsetjeneste blitt aktualisert. Legene ved begge
de to nye legesentrene har signalisert at de anser disse som midlertidige løsninger, og
etterlyser en ny, varig løsning.
I Kommunestyremøtet 13.11.04 ble det reist interpellasjon vedr. lokaler for helsetjenesten i
kommunen, og det ble opplyst fra ordføreren at administrasjonen planlegger igangsatt et
utredningsarbeid om dette.
Saken har vært drøftet i administrasjonen, der særlig tilnærming til og avgrensing av
oppgaven har vært tema. I sin videste form er dette en kompleks oppgave. Det er derfor
skissert en arbeidsmåte der avklaringer gjøres underveis i arbeidet, slik at uaktuelle løsninger
kan skrelles bort underveis og ikke oppta arbeidskapasitet i utredningsarbeidet.
Fakta
Utgangspunktet kan være alt fra å utrede samlokalisering av alle helse- og sosialtjenestene i
kommunen (helsesentermodell) til bare å se på nye, permanente lokaler for legetjenesten.
I dag er helse- og sosialtjenesten lokalisert som følger:
Legetjenesten
Allmed:

Helprivat legesenter med 3 leger + turnuskandidat, leier i
kommunale lokaler (Breidablikk), men dekker alle kostnader
selv
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Bryggen legesenter:
Sanitetsbadet legesenter:

4 privatpraktiserende leger i offentlige lokaler + 1
turnuskandidat
3 privatpraktiserende leger i offentlige lokaler

Ergo- og fysioterapitjenesten
Sanitetsbadet:
Kommunal del med 2,5 fysioterapeuter + 1 turnuskandidat
1 ergoterapeut og 0,5 syns-/hørselskonsulent
Privat del med 2 fysioterapeuter
Diverse egne lokaler:

3 privatpraktiserende fysioterapeuter.

Helsesøster og jordmortjeneste
Storgata kommunehus
Flyktningelegetjeneste
Storgata kommunehus
Pleie- og omsorg
Storgata kommunehus:
Psykiatritjenesten:

All administrasjon + base hjemmesykepleien og praktisk
bistand.
Apotekerbygget
For øvrig desentralt på de respektive institusjoner.

Sosiale tjenester
Storgata 23:
Storgata kommunehus:

Sosialkontoret (leide lokaler) og rustjenesten
Barneverntjenesten

Det hører med til totalbildet at det arbeides fra statlig hold for å få en framtidig fysisk
samlokalisering og nært faglig samarbeid mellom A-etat, trygdekontor og sosialkontor i
kommunene. Flere kommuner er allerede i ferd med å legge til rette for dette. Hvor sterke
disse føringene blir, forventes avklart i den nærmeste framtid. Dersom slik samlokalisering
blir løsningen, er det rustjenesten og barnevernet som kan vurderes som en del av framtidig
samlokaliserte helse- og sosialtjenester.
Vurdering
Innslaget av privatpraktiserende aktører i helsetjenesten gjør at kommunen ikke uten videre
kan gå i gang og tilrettelegge lokaler for dem. De bestemmer selv fra hvilke lokaler de vil
drive sin virksomhet. Deres interesse for å bli omfattet av et slikt utredningsarbeid, må derfor
avklares innledningsvis. Det er likevel slik at kommunen løper en viss risiko ved å investere
tungt i slik tilrettelegging: Framtidige privatpraktiserende vil stå fritt i forhold til å benytte
seg av et kommunalt tilbud, selv om de nåværende velger dette som modell.
I drøftingene internt i kommunen har de berørte sektorer signalisert at de ønsker
samlokalisering vurdert. Begrunnelsen for dette er styrking av samarbeidsmuligheter med de
andre tjenestene. I før nevnte interpellasjon var brukernes behov utgangspunktet. Begge
hensyn taler for at vi starter med utredning av det bredeste alternativet: Samlokalisering av
helse- og sosialtjenestene.
Resultatet av dette arbeidet bør være klart innen 1. halvår 2005, slik at det kan vurderes i
sammenheng med eventuell relokalisering av enheter som følge av at vi høsten 2005 skal ta
beslutning om framtidig organisasjonsform.
Ut fra dette fremmes følgende forslag til
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MANDAT FOR UTREDNING AV FRAMTIDIG SAMLOKALISERING AV HELSE- OG
SOSIALTJENESTENE I HAMMERFEST
Mål
Utredningsarbeidet skal legge fram forslag til framtidig lokalisering av helse- og eventuelt
sosialtjenestene (eller deler av disse) i Hammerfest. Løsningene som anbefales skal ivareta
funksjonalitet for ansatte og brukere, arbeidsmiljø, og kostnadseffektivitet på en god måte, og
dette skal beskrives/beregnes i forslaget.
Forutsetninger for arbeidet
1. Utredningsarbeidet skal starte vidt, og omfatte helse- og sosialtjenestene i kommunen.
2. Privatpraktiserendes interesse for å omfattes av utredningsarbeidet klarlegges
innledningsvis.
3. Alle øvrige enheter innen disse tjenestene kontaktes, og interesse og argumentasjon for
samlokalisering registreres.
4. Første milepæl for tilbakemelding til oppdragsgiver er når disse avklaringene er gjort,
samt at framtida for sosialkontoret jfr. mulig samlokalisering med A-etat og trygdekontor
er avklart. Det forventes da framlagt forslag til hvilke enheter som skal omfattes av det
videre utredningsarbeid. Det fattes beslutning om hvilke enheter vi skal planlegge for
videre.
5. Deretter starter arbeid med vurdering av lokaliseringsalternativer, arealberegninger,
funksjonalitet, kostnad, mv. Minimum 3 ulike lokaliseringsalternativer bør utredes.
6. Andre milepæl er når det foreligger et grunnlagsmateriale som omfatter alternative
byggmessige løsninger, anslag over arealbehov, og med dette tentativt kostnadsoverslag
(i form av anslått kvadratmeterpris).
7. Deretter arbeides det videre med utredning av de alternativer som besluttes ved andre
milepæl, fram til beslutning om valg av ett alternativ kan foretas. Dette innbeærer at det
må gjøres vurderinger av funksjonalitet, arealfordeling og kostnad (også drift) i hvert av
de aktuelle alternativene.
8. Ved milepælene meldes det tilbake til Formannskapet i form av delutredninger m/muntlig
presentasjon. Sluttutredningen behandles i Kommunestyret.
9. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av:
Arvid Isaksen, leder, Sektorleder helse
Anne Grethe Olsen Kommuneoverlege
Tove Jensen, Resultatenhetsleder Ergo-/fysioterapi
Else Karin Strømme, Sektorleder sosiale tjenester
Grethe Gebhardt, Sektorleder pleie og omsorg
Sektorleder teknisk drift, eller den person han bestemmer
Arbeidsgruppen knytter til seg referansepersoner og brukerrepresentanter etter behov.
10. Arbeidsgruppen lager selv sin tidsplan, men arbeidet i sin helhet skal være ferdig (klart til
politisk behandling) 31.05.05.
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IV. Rådmannens innstilling:
Det igangsettes arbeid med utredning av framtidig lokalisering av helse- og sosialtjenestene i
Hammerfest kommune i tråd med ovenstående forslag til mandat.

Hammerfest, den 11.02.2004
Dagny Haga
rådmann
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Britt Tande
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:
Saksnr: 04/00311

Formannskapet
Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Arkivnr.: 232

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

020/04

Formannskapet

26.02.04

Sak: Månedsoppgjør skatt januar 2004
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
III. Saksutredning
Månedsoppgjør for skatt pr. januar 2004 :

Kommunens skatteinngang for januar 2004

kr 23.327.852.-

Pr. utgangen av januar var skatteinngangen på 14.8 % av budsjettert skatteinngang, mens
den i fjor var på 13.98 %. Budsjettert skatteinngang for 2004 er på kr 150.468.000.-, dette er
1.8 % mer enn total inngang i 2003.
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Nedenfor viser en oversikt over skatteinngangen med budsjett for inneværende år og inngang
i år 2003.

Inngang 2004
Pr. mnd.

Akkumulert

Pr. mnd.

22 327

Inngang 2003

Akkumulert

Pr. mnd.

Akkumulert

21 700

21 700

18 064

18 064

1 200

22 900

1 074

19 748

Mars

24 000

46 900

40 003

59 751

April

2 400

49 300

3 528

63 279

Mai

26 500

75 800

29 948

87 225

Juni

1 600

77 400

- 18 278

68 950

Juli

16 000

93 400

17 529

86 479

1 900

95 300

1 489

87 968

24 500

119 800

24 869

112 837

4 000

123 800

5 046

117 883

November

25 000

148 800

28 429

146 312

Desember

1 668

150 468

1 379

147691

Januar

22 327

Budsjett 2004

Februar

August
September
Oktober

Samlet skatteinngang pr. januar 2004, sammenholdt med tilsvarende for 2003, fordelt på
skatteartene framgår av etterfølgende oversikt:
1 000 kroner

2003

2004

Differanse

Differanse i
prosent

Forskuddstrekk

18 064

21 537

+ 3 473

+ 19.2

Forskuddsskatt

86

118

+ 32

+ 37.2

476

594

+ 118

+24.7

1

2

47

76

0

0

18 674

22 327

+ 3 653

+ 19.5

Restskatt
Forh./resterende
etterlignet
Renter/Gebyr
Fordelt/Margin
Sum

Saksvurdering
Skatteinngangen pr. utgangen av januar 2004 er kr 3.653. 000.- høyere enn i fjor. Dette
skyldes en økning av innbetalt forskuddstrekk og restskatt
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IV. Saksbehandler innstilling:
Månedsoppgjør skatt for januar 2004 taes til orientering.

Hammerfest, den 4.februar 2004
Britt Tande
skatteoppkrever

Rådmannens innstilling:
Skatteoppkrevers innstilling tiltres.

Hammerfest, den
Dagny Haga
rådmann
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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: 04/00175

Arkivnr.:

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

021/04

Formannskapet

26.02.04

Sak: Referatsaker til Formannskapet 26.02.04
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Referatsakene ligger på saksmappa på formannskapskontoret.
III. Saksutredning
(bakgrunn / fakta / vurdering / konklusjon)
IV. Saksbehandler innstilling:
Referatsaker til Formannskapet den 26.02.04 tas til orientering.
Hammerfest, den 18.02.04
Svanhild Moen
formannskapssekretær

RS 009/04

Innspill til Distriktskommisjonen - Informasjon til kommunene i
Finnmark

RS 010/04

Et godt barnevern er avhengig av engasjerte politikere

RS 011/04

Uttalelse fra KS-Finnmarks strategikonferanse 22. - 23. januar
2004 i Alta
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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: 04/00174

Arkivnr.:

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

022/04

Formannskapet

26.02.04

Sak: Godkjenning av protokoll fra møte nr 2/04 i Formannskapet den
29.01.04
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Protokoll nr. 2/04 fra møte i Formannskapet 29.01.04.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ligger også på saksmappa på formannskapskontoret.
III. Saksutredning
(bakgrunn / fakta / vurdering / konklusjon)
IV. Saksbehandler innstilling:
Protokoll nr. 2/04 fra møte i Formannskapet 29.01.04 – godkjennes.
Hammerfest, den 18.02.04
Svanhild Moen
formannskapssekretær
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