Hammerfest kommune

Møteprotokoll
3/04

Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

Torsdag 26.02.2004

Tidspunkt:

Kl. 12:00

Følgende medlemmer møtte:
Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad Bock, Nina Jørgensen (for
Snorre Sundquist), Solbjørg Mikkelsen, John Wahl, Hanne Skancke og Jarle Edvardsen.
Fra Høyre: Bjørn Ottem Hansen
Fra SV: Reidar R. Johansen
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Snorre Sundquist
Følgende varamedlemmer møtte i stede:
Nina Jørgensen.
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Dagny Haga, organisasjonsjef Elisabeth Utheim og virksomhetsleder for
barnevernstjenesten Rolf Bjørnar Nilsen, juridisk rådgiver Espen Rønning og regnskapssjef
Jan Halvorsen.
9 representanter (av 9) til stede.
Alf E. Jakobsen
ordfører
Svanhild Moen
Formannskapssekretær
Innkalling – enstemmig vedtatt.
Sakslisten/dagsorden:
Den oppsatte sakslisten har sakene 018/04 til og med 023/04.
Ordfører opplyste at det i tillegg til det ordinære sakskartet var ønskelig å behandle en
tilleggssak ” Søknad om økonomisk støtte – forestilling i ”kulturhustomta” – godkjent og får
saksnummer 024/04.
Vedtak: Sakslisten har sakene 018/04 til og med 024/04– enstemmig godkjent.
Jfr. innkallingen vil det bli muntlig orientering om AS Hammerfest Industrifiske og
Følgeforskningsprosjektet.
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Som følge av at kommunestyret den 11. mars blir utsatt til 15. april stilles Interpelasjonen
fra Reidar Johansen (SV) som et spørsmål i dette formannskapsmøte. Ordføreren besvarte
spørsmålet til slutt i møte.
Ordføreren ønsket også å drøfte regnskapet og foreløpig prognose i denne sammenheng.
Utenom sakskartet stilte Bjørn Ottem Hansen spørsmål til administrasjonen om forfallet ved
anlegget (tidligere havbruksstasjon) i Kvalfjord. Rådmannen undersøker saken.

PS 018/04

Sektorlederstilling teknisk drift - oppnevning av komite

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
Behandling i Formannskapet - 26.02.2004:
Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende endringsforslag til siste avsnitt:
Formannskapet utnevner gruppelederene i de representerte parti i formannskapet til å utgjøre
komiteen.
Vedtak i Formannskapet - 26.02.2004:
Formannskapet oppnevner komite for å bistå rådmannen med utvelgelse, intervju og
innstilling på stilling som sektorleder teknisk drift.
Formannskapet utnevner gruppelederene i de representerte parti i formannskapet til å utgjøre
komiteen.

PS 019/04

Framtidig fysisk organisering av helsetjenesten i
Hammerfest kommune - mandat for utredningsarbeid

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
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 23.02.2004:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 23.02.2004:
Det igangsettes arbeid med utredning av framtidig lokalisering av helse- og sosialtjenestene i
Hammerfest kommune i tråd med ovenstående forslag til mandat.
MANDAT FOR UTREDNING AV FRAMTIDIG SAMLOKALISERING AV HELSE- OG
SOSIALTJENESTENE I HAMMERFEST
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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.
Behandling i Formannskapet - 26.02.2004:
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende endringsforslag:
”Overstående” endres til nedenforstående og ”forslag til” strykes.
Votering: Innstillingen fikk 1 stemme
AP fikk 8 stemmer.
Vedtak i Formannskapet - 26.02.2004:
Det igangsettes arbeid med utredning av framtidig lokalisering av helse- og sosialtjenestene i
Hammerfest kommune i tråd med nedenforstående mandat:

4

PS 020/04

Månedsoppgjør skatt januar 2004

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
Behandling i Formannskapet - 26.02.2004:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 26.02.2004:
Månedsoppgjør skatt for januar 2004 taes til orientering.

PS 021/04

Referatsaker til Formannskapet 26.02.04

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

Behandling i Formannskapet - 26.02.2004:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 26.02.2004:
Referatsaker til Formannskapet den 26.02.04 tas til orientering.

PS 022/04

Godkjenning av protokoll fra møte nr 2/04 i
Formannskapet den 29.01.04

IV. Saksbehandler innstilling:
Protokoll nr. 2/04 fra møte i Formannskapet 29.01.04 – godkjennes.
Hammerfest, den 18.02.04
Svanhild Moen
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formannskapssekretær
Behandling i Formannskapet - 26.02.2004:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 26.02.2004:
Protokoll nr. 2/04 fra møte i Formannskapet 29.01.04 – godkjennes.

UNNTATT OFFENTLIGHET
PS 023/04

Erstatningskrav - barnevernssak

Tilleggssak
PS 024/04

Søknad om økonomisk støtte - forestilling i
"kulturhustomta"

IV.
Ordførers innstilling:
Hammerfest formannskap innvilger søknad om tilskudd på kr 25.000,- til arrangement på
”kulturhustomta” sommeren 2004.
Beløpet dekkes over formannskapets konto 14903.1990.1900. Posten reduseres fra kr
280.325 til kr 255.325 og administrasjonen foretar budsjettregulering til riktig art i henhold
til vedtakets karakter.
Hammerfest, den 21.0204
Alf E. Jakobsen
ordfører
Behandling i Formannskapet - 26.02.2004:
Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Formannskapet ønsker å se på andre alternative finansieringsmuligheter og ber om at saken
blir framlagt i neste formannskapsmøte 18. mars.
Votering: Som Ap’s utsettelsesforslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 26.02.2004:
Formannskapet ønsker å se på andre alternative finansieringsmuligheter og ber om at saken
blir framlagt i neste formannskapsmøte 18. mars.
* - Ordføreren orienterte om resultatet av drøftingene med hensyn til driften av AS
Hammerfest Industrifiske.
* - Som følge av at kommunestyret den 11. mars blir utsatt til 15. april stilles Interpelasjonen
fra Reidar Johansen (SV) som et spørsmål i dette formannskapsmøte:
Ordfører!
Hammerfest kommune gjøre et viktig arbeide for å holde fiskerettigheter i kommunen blant
annet gjennom de trålere som er eid av Hammerfest Industrifiske AS.
I vår kommune eksisterer imidlertid et betydelig kvantum og antall fiskerettigheter også i den
øvrige fiskeflåte; store som små fiskefartøyer.
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Kommunens fiskere har de siste månedene også vært vitne til at en lokal fisker i
voldgiftsretten er dømt til å betale en betydelig erstatning fordi han ville følge norsk
fiskerilovgivning. I dette tilfellet blei et normalt salg/kjøp av fiskefartøy et spill om
fiskerettigheter og dermed om opprettelse av et såkalt postboksselskap for å omgå norsk
fiskerilovgivning.
Etter SV sin oppfatning bør Hammerfest kommune engasjere seg i denne saken utfra et
prinsipielt standpunkt. Vi er kjent med at Finnmark fylkeskommune har engasjert seg i
lignende prinsipielle saker juridisk. Vi ber om at ordføreren tar opp denne saken med
fiskeridirektoratet og sørger for st den bringes inn i det ordinære rettsapparatet for å omgjøre
voldgiftsrettens avgjørelse.
Ordføreren besvarte spørsmålet fra Reidar Johansen vedr. voldgiftsdom lokal fisker.
Saken omhandler temaet " postkasseselskap for å omgå norsk fiskerilovgivning", og
spørsmålsstilleren viser til en konkret sak hvor en Hammerfestfisker i privat voldgiftssak er
dømt til å betale en betydelig erstatning fordi han ville følge norsk fiskerilovgivning. Reidar
Johansen viser bl.a. til at Finnmark fylkeskommune har engasjert seg i lignende prinsipielle
saker juridisk.
Ved henvendelse til fylkesadministrasjonen kan en ikke få bekreftet slikt juridisk
engasjement i nyere tid, knyttet til enkeltsaker. Fylkeskommunen har imidlertid fått
utarbeidet juridiske vurderinger av leveringsforpliktelser (antakelig vedrørende industrieide
trålere) på generelt grunnlag. Fylkeskommunen har også hatt et betydelig politisk
engasjement i forhold til å få avskaffe praksisen med postkasserederier i Finnmark, men
altså ikke i form av juridisk engasjement i enkeltsaker.
I muntlig kontakt med Fiskeridirektoratet - Region Finnmark - får kommunen opplyst at
direktoratet - etter pålegg fra Fiskeridepartementet - i den siste tid har innskjerpet sine
kontrollrutiner vedrørende eierskifte (kjøp/salg) av fiskefartøyer, nettopp for "å komme
postkasseselskapene til livs" .
Ut fra oppslag i media må vi anta at det finnes flere "postkasserederier" i Finnmark i dag.
Direktoratet går imidlertid etter det vi forstår, ikke inn og sjekker allerede etablerte
selskaper/rederier.
Politisk ledelse engasjerer seg gjerne mot Fiskeridirektorat/Fiskeridepartement for å utøve
politisk press på generelt grunnlag i forhold til denne typer saker. Rent juridisk er
kommunen imidlertid ikke part i denne enkeltsaken og kan slik jeg ser det vanskelig bringe
den inn for rettsapparatet for videre juridisk vurdering.
Kommunen får stadig henvendelser fra enkeltpersoner om at vi skal føre saker eller dekke
saksomkostninger ved enkeltsaker de vil føre for rettsapparatet. Av prinsippielle og
økonomiske grunner har vi avslått alle slike henvendelser. I dette tilfellet vet vi heller ikke
om den berørte fiskeren ønsker å bringe voldgiftsrettens avgjørelse inn for videre behandling
i rettsapparatet.
Saken stiller seg betydelig annerledes der vi er part i saken, for eksempel dersom tvisten i
forhold til driften av trålerne AS Hammerfest Industrifiske ikke løste seg og skulle bringes
inn for rettsapparatet. Her er vi en betydelig eier av trålerrederiet (40% av aksjene).
Avslutningsvis vil jeg som tidligere nevnt ta problemstillingene opp med myndighetene både
regionalt og sentralt.
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* - Rådmannen orienterte om det videre arbeidet samt finansieringsordning av
Følgeforskningsprosjektet. Det framkom ingen merknader til at prosjektet søkes videreført
med midler utenom driftsbudsjettet.
Hanne M. Skancke fikk innvilget permisjon fra kl. 13.30.
8 representanter (av 9) til stede.
* - Regnskapssjef Jan Halvorsen ga en foreløpig orienterte om regnskapssituasjon (2003).
Jarle Edvardsen fikk innvilget permisjon fra kl. 14.10.
7 representanter (av 9) til stede.
Møte slutt: 14.15
Rett utskrift:

