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Hammerfest kommune

Møteinnkalling
4/04
Utvalg:

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

Møtested:

Formannskapssalen

OBS!

Dato:

Tirsdag 08.06.04

OBS!

Tidspunkt:

Kl. 17:00

OBS!

Forfall meldes snarest og senest innen 3. juni på tlf 784 22 507 til formannskapssekretær
Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun
ved spesiell innkalling.
Det vil bi gitt følgende muntlige orienteringer:
• om den videre prosess for Arktisk KulturSenter.
• om rusmiddelsituasjon i Hammerfest Kommune.
Saksnr
PS 029/04
PS 030/04
PS 031/04
PS 032/04
PS 033/04
PS 034/04
PS 035/04
PS 036/04
PS 037/04
PS 038/04
PS 039/04
PS 040/04

Innhold
Årsberetning 2003 Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms
Økning av kommunalt tilskudd - Halldrift AS.
Søknad om utvidelse av skjenkeareal
Alkoholpolitisk uttalelse til søknad om fornyet salgs- og skjenkebevillinger
Opprettelse av barnehageplasser-gjenåpning av barnehageavdelinger
Søknad om dekning av underskudd ved Tyven, Røverhiet og Prærien
barnehage.
Utsettelse av arbeidet med barnehageplan.
Framtidig organisering av opplæringstilbudet for elever bosatt i Kårhamn.
Innføring av røykfrie serveringssteder – delegasjon av kommunestyrets
kontrollmyndighet
Tertialrapport 1. tertial 2004
Referatsaker til KOU
Godkjenning av protokoll i KOU

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata
kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.
Møtet er åpent for publikum!

Kristine Jørstad Bock
Leder

2

HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Per Edgar Nordmo
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: 04/01017

Arkivnr.: 075 &14

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

029/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

08.06.04

Sak: Årsberetning 2003 Gjenreisningsmuseet for Finnmark og NordTroms
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Vedlegg:
1 Årsberetning 2003 Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
III. Saksutredning
Det vises til vedlagte Årsberetning 2003 Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms.
IV. Saksbehandler innstilling:
Anbefaler årsberetning godkjent.
Hammerfest, den 28.04.04
Per E. Nordmo
Konst. resultatenhetsleder

Rådmannens innstilling:
Anbefaler årsberetningen godkjent.
Hammerfest, den 29.04.04
Dagny Haga
rådmann
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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

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

4
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
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Bjørn Harry Risto
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:
Saksnr: 04/00079

Formannskapet
Klageadgang:
Etter FVL:
Etter Særlov:

x

Ja
Ja

Nei
x

Nei

Arkivnr.: U63 &18

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

031/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

08.06.04

Sak: Søknad om utvidelse av skjenkeareal – alkoholpolitisk uttalelse
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Søknad av 19.2.04 fra Quality Hotell Hammerfest og Kaikanten Bar & Spiseri om bevilling
for salg av øl og vin under ølfestivalen i Hammerfest 15. – 17. Juli 2004
Alkoholloven av 2.juni 1989 nr 27 med merknader til loven
III. Saksutredning
Arrangementskomiteen for Ølfestivalen ønsker å arrangere ølfestival for andre året.
Ansvarlig for arrangementet er Quality Hotell Hammerfest og Kaikanten Bar & Spiseri, som
begge har alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin.
Planen er å arrangere festivalen i telt på Rådhusplassen. Teltet vil romme inntil 500 personer.
Åpningstiden i teltet vil være fra kl 1200 til 2230 med servering fra kl 1200 til 2200. I teltet
vil det være ulike arrangementer/underholdning i løpet av dagen med hovedarrangement
mellom kl 1900 og 2200. Hovedarrangementene vil være konserter med kjente
grupper/orkestre.
I h.h.t. Alkoholloven § 4-2 siste ledd kan bevillingsmyndigheten (her Formannskapet) for en
enkelt anledning tillate at bevillingen utvides til å gjelde utenfor opprinnelig skjenkested.
Uttalelser:
Politiet i Hammerfest er anmodet om uttalelse. Denne foreligger ikke i skrivende stund, men
vil bli framlagt under behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning.
Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning avgir alkoholpolitisk uttalelse til Formannskapet
som vedtaksinstans (nærværende sak).
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Vurderinger:
Ølfestivalen i 2003 var en ubetinget publikumssuksess. Arrangørene hadde maktet å skaffe
populære artister til veie, og gjennomføringen gikk bra med hensyn til arrangørenes ansvar i
forhold til orden under arrangementet.
Saksbehandler har, i forbindelse med årets søknad, vært i kontakt Politiet. Politiet ga forrige
års arrangører de beste skussmål for gjennomføringen, og hadde intet å bemerke til
arrangementet.
Det medfører store kostnader å forestå et slikt arrangement. Det gjelder kostnader til leie av
telt, musikk, vakthold, betjening. m.m, og finansieringen dekkes ved billettinntekter og
fortjeneste ved salg av øl og vin. Billettinntekter alene vil sannsynligvis ikke dekke
kostnadene. Dersom en ønsker å videreføre festivalen må en sannsynligvis akseptere at salg
av øl og vin er en del av arrangementet. Festivalen vil forhåpentligvis trekke publikum
utenfra Hammerfest til byen.
Festivalen medfører ikke nye bevillinger;- kun utvidelse av skjenkearealene i perioden
arrangementet foregår.
Saksbehandler har ikke, med bakgrunn i fjordårets suksess og positive tilbakemeldinger fra
publikum, betenkeligheter med å innvilge bevilling for slag av øl og vin under årets festival.
IV. Saksbehandler innstilling:
Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning har ingen innvendinger mot at det gis bevilling
for salg av øl og vin i teltet under ølfestivalen 2004.
Hammerfest, den 26.5.04
Bjørn H. Risto
næringskonsulent

Rådmannens innstilling:
Innstillingen tiltres.
Hammerfest, den 27.5.04
Dagny Haga
rådmann
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Bjørn Harry Risto
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:
Saksnr: 04/00505

Styret for kultur, omsorg og undervisning
Klageadgang:
Etter FVL:
x Ja
Nei
Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Arkivnr.: U63 &18

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

032/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

08.06.04

Sak: Alkoholpolitisk uttalelse til søknader om fornyelse av salgs- og
skjenkebevillinger
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rusmiddelplanen vedtatt av kommunestyret i møte 03.04.00.
Søknader fra følgende salgssteder :
Vinmonopolet
Geir Eriksen AS
Kårhamn Handel AS
Trio – Mat AS
Hammerfest S-Lag - Prix
Hammerfest S-Lag – Mega
Heimro Matsenter As
Akkarfjord Forbrukerlag
Joker Hammerfest
Torbjørn Sevaldsen A/S (Rema 1000)
Spar Hammerfest Mathus AS
Arnulf Larssen

Uttalelser:
Uttalelse fra Politiet av 4.5.04
Uttalelse fra Rusmiddeltjenesten av 23.4.04

Søknad fra følgende skjenkesteder :
Rica Hotel
Hammerfest Hotellene
- Quality Hotel
- Langstrand
- Turistua
- Banjern Pub
- Håja Hotel
Dinner Restaurant
Odds Mat og Vinhus As
Hammerfest Bed & Breakfast As
Uteliv i Vest As
- Kaikanten Restaurant
- Huset
Redrum AS
Rett Vest AS (Kafé Napoleon)
Snøhvit Catering
Mikkelgammen AS
Mama Rosa Pizza & Grillhouse
Serveringspartner A/S
Kafé Benfica LTD
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III. Saksutredning
KOU-styrets rolle i behandlingen av søknader om bevillinger etter alkoholloven
Tilknyttet saksbehandlingen av nye bevillingssøknader samt fornyelse for en ny periode skal
politiet og ”sosialtjenesten” avgi uttalelse, dette følger av alkohollovens § 1-7. I tillegg har
kommunestyret besluttet gjennom delegasjonsreglementet at ”sosialtjenesten” i denne
sammenheng er Styret for kultur, omsorg og undervisning. Dette organ skal avgi en generell
alkoholpolitisk uttalelse og ikke detaljregulere det enkelte bevillingsvedtak,- såfremt dette
ikke er et ledd i en større sammenheng. Formannskapet er endelig beslutningsmyndighet for
om bevilling skal gis og hvilket innhold denne skal ha.
Generelt om søknadene
Vi har for ny bevillingsperiode 2004 - 2007 mottatt 11 fornyelsessøknader om
salgsbevilling,19 fornyelsessøknader og en ny søknad (Håja Hotell) om skjenkebevilling.
Noen søknader inneholder endringer i forhold til dagens bevillinger.
Vinmonopolet har også søkt om fornyelse av sin bevilling, de har en lovmessig rett til en
bevillingsperiode på 4 år.
Administrasjonens anbefaling mht vurderingstema
Rusmiddelplanen som ble vedtatt av kommunestyret 03.04.00, og revidert i 2003 har som en
særskilt målsetting å begrense salg av alkoholholdige varer for å hindre økende forbruk.
(planens punkt 4.1.6)
Dagens ordning i kommunen når det gjelder salg av øl er omtrentlig full utnyttelse av lovens
maksimalrammer, salgsbevillingene har hatt en tidsmessig ramme fra kl. 09.00. til
henholdsvis kl. 20.00. på hverdager og kl. 18.00. på dager før søn- og helligdager. For øvrig
har en ikke foretatt unntak for særskilte dager ut over det som fremkommer av alkoholloven
og åpningstidsloven.
Når det gjelder skjenketider reguleres dette av lovens § 4-4 :
Skjenking av brennevin:
Normaltiden er fra kl. 13.00. til kl. 24.00.
Totalforbud i perioden fra kl. 03.00. til kl. 13.00.
Skjenking av øl og vin:
Normaltiden er fra kl. 08.00. til kl. 01.00.
Totalforbud i perioden fra kl. 03.00. til kl. 06.00.
Vi har hatt en praksis i foregående periode hvor skjenketiden har variert ut fra skjenkestedets
konsept og beliggenhet. De rene kafékonsept har hatt en skjenketid fra kl. 12.00. til kl.
18.00. og 21.00. Restauranter, barer, discoteker og puber har en skjenketid fra henholdsvis
kl. 12.00. og kl. 15.00 til kl. 01.00 på hverdager og til kl.03.00 fredager og lørdager.
Begrensningene her er i forhold til søknad og åpningstider.
I h.h.t. innkomne søknader inneholder de samlet sett følgende endringer siden forrige
behandling (med eventuell kommentar/forslag til vedtak) :
Rica Hotell har avviklet driften av Pinocchio.
Hammerfest Turistsenter A/S søker ikke fornyet bevilling så lenge det drives asylmottak.
Hårek i Strandgaten har avviklet driften.
Meridian Kafé har skiftet eier og ny eier har ikke søkt bevilling.
”Akutten” pub på Høgskolen avd. helsefag har ikke søkt fornyelse av bevillingen.
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Diskoteket og baren på Håja Hotell har ikke bevilling. Denne ble i skjenkeperioden
”overtatt” av ny driver, Brassica A/S. Brassica A/S avviklet driften, og foreliggende søknad
fra Hammerfesthotellene A/S må behandles som ny søknad.
Mama Rosa Pizza og Grillhouse , og ServeringsPartner A/S på Melkøya er etablert, og har
fått skjenkebevilling i inneværende periode.
Dinner restaurant har endret selskapsform fra aksjeselskap til personlig selskap.
Mikkelgammen søker bevillingen utvidet til også å gjelde nygammen. (anbefales innvilget)
Hammerfesthotellene A/S søker utvidet åpningstid for uterestaurantene fra 1.4. til 1.10.
Gjeldene tillatelse har åpningstid fra 1.5. til 15.9. (kommenteres nedenfor)
Rett Vest søker utvidet skjenketid (øl). De har i dag tillatelse til å skjenke til kl 1800, og
søker denne forlenget til kl 2000. Bakgrunnen for søknaden er at de har åpent i forbindelse
med utvidet åpningstid for butikkene. (anbefales innvilget)
”Huset”, som eies og drives av Uteliv i vest har vært stengt p.g.a. ombygging. De vil i løpet
av kort tid åpne restaurant, diskotek og bar i de samme lokalene, men nå med kun en
inngang.
De søker uteservering i sommersesongen på taket over kjøkkenet (ca 30 m2).
Café Benfica, som har fått innvilget skjenkebevilling for utested i Fuglenesveien 89. Søker
skjenkebevilling for drift av baren i Håja Hotell inntil fasilitetene på Fuglenes kan tas i
bruk.(ca årsskiftet 2004/2005). Baren leies av Hammerfesthotellene A/S i denne perioden.
Hammerfesthotellene A/S søker også bevilling for både baren og diskoteket i inneværende
periode.
Finnmarkspizza A/S som driver Peppes Pizza i Nissensenteret søker uteservering i
sommersesongen.
Vurderinger:
Kommentarer til uteservering:
Rusmiddeltjenesten påpeker i sin uttalelse skepsis til at det etableres uteservering på
”Huset”. Bakgrunnen for dette er at denne serveringen vil evt. foregå i bakgården i nærhet av
inngangen til Bootleg, som også brukes som røykeareal for ungdommen på Bootleg.
Uttalelsen gis med bakgrunn i kommunens rusmiddelplanens målsetting om å skape
alkoholfrie soner og positiv ruskultur.
Samme begrunnelse ligger i rusmiddeltjenestens kommentar til utvidelse av åpningstid for
uterestaurantene på kaia (Hammerfest Hotell) som ligger i nærheten av barns lekeområder.
Redrum har i dag tillatelse til uteservering i bakgården. Denne ligger ca. 20 meter fra den
omsøkte uterestauranten på Huset, også denne med innsyn fra inngangspartiet til Bootleg.
Med hensyn til likebehandlingsprinsippet bør enten søknaden fra Huset innvilges, eller
uteserveringen til Redrum nektes.
Uteservering omfatter ikke brennevin. Uteservering skjer i realiteten kun i den tiden været
tillater det.
I forbindelse med innføring av forbud mot røking i restauranter, kaféer og barer fra juni 2004,
vil ”behovet” for uteservering øke, da der evt. er det eneste sted publikum kan røke.
”Uterestaurantene” vil være et tilbud til røkere som serveringsstedene ønsker å tilby der dette
er mulig. Da disse vil benyttes kun når været tillater dette, har ikke saksbehandler
tungtveiende grunner til ikke å kunne innvilge generell utvidelse av tidspunktet for
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uteservering til å gjelde fra 1.4 til 1.10. Dette må være et bedre alternativ enn at publikum
må stå på trappa til utestedet å røke.
Administrasjonen anbefaler å videreføre de allerede eksisterende salgs- og skjenkebevillinger
med de endringer som er kommentert og inntatt i vilkårene for hvert enkelt salgs/skjenkested. Vi ser ikke grunnlag eller argumenter for å skulle redusere antallet bevillinger i
kommunen i forhold til dagens nivå. Det innhold som er lagt i bevillingsvedtakene fra
tidligere er nå en godt innarbeidet praksis både for bevillingshaverne og kommunens
befolkning. For øvrig har de fortløpende kontroller gjennom de to siste år vist at
bevillingshaverne følger de bestemmelser som de er pålagt gjennom alkoholloven og dens
forskrifter. Det har kun vært påtalt enkelte tilfeller av overtredelse av
reklamebestemmelsene, samt en overtredelse for overskjenking.
Håja Hotell har i dag ikke skjenkebevilling.
Vi har registrert økende tendens til uro, slåssing og voldsbruk i helgene. Årsakene til dette er
sammensatt, men i mange episoder er det konflikter mellom lokal ungdom og beboere i
asylmottaket, og/eller mellom beboere på asylmottaket. Håja Hotell drives foreløpig som
asylmottak, men det foreligger planer om å avvikle dette.
Politiet har i sin uttalelse uttrykt skepsis til åpning av Håja diskotek og bar. Deres erfaringer
fra de senere år er at det har vært en mengde ordensforstyrrelser med konflikter mellom
gjester av diskoteket og de bosatte asylsøkerne i bygningen.
Administrasjonens anbefaling er at Hammerfesthotellene får bevilling for ny periode, men at
denne ikke kan utøves så lenge det drives asylmottak I samme bygning. Dette tas med under
spesielle merknader i vilkårene.
Samtidig tillates Café Benfica å drive baren på Håja Hotell, men ikke så lenge det drives
asylmottak i samme bygning.
IV. Saksbehandlers innstilling:
Styret for kultur, omsorg og undervisning har ikke innvendinger til at de foreliggende
søknader om fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger videreføres med de endringer som er
spesifisert og gjort rede for i saksframlegget.
Styret for kultur omsorg og undervisning slutter seg til administrasjonens forslag om at
skjenkebevilling for Håja diskotek og bar ikke kan iverksettes så lenge det drives asylmottak
i bygningen.
Hammerfest, 9.5.04
Bjørn H. Risto
næringskonsulent
Rådmannens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 9.5.02
Dagny Haga
rådmann
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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

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Kommunestyret

08.06.04

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:
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 .
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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
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).
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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.

IV. Saksbehandler innstilling:

•
•
•
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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

15

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

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Formannskapet
Kommunestyret

08.06.04

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
9600 Hammerfest

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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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
kr. 36 328.Hammerfest kommune dekker Prærien barnehages underskudd for 2003 på kr. 233 477.-

•
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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
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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: 04/01219

Arkivnr.:

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

035/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

08.06.04

Sak: Utsettelse av arbeidet med barnehageplan.
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
III. Saksutredning
Følgende ble vedtatt i KOU 8.12.03 i sak PS 111/03 og i Kommunestyret 18.12.03
• Administrasjon gis fullmakt til å gjenåpne en avdeling ved Reindalen barnehage.
• Administrasjonen bes arbeide videre med rekruttering og stabiliseringstiltak for sektoren.
• Administrasjonen forbereder første halvdel av 2004 utarbeidelsen av en samlet
barnehageplan for kommunen.
• Inntil kr.93 000 dekkes fra posten 1560097008800 styrking av likviditetsreserven og
innarbeides i budsjett 2004.
På bakgrunn av vedtaket i KOU 8.12.03 er noe av arbeidet i forbindelse med forberedelsene
til ny barnehageplan gjennomført med følende:
Gjennomgang av forrige barnehageplan for Hammerfest kommune med
virksomhets/resultatenhetslederne, flere plan. møter med sektor for plan, kultur og utvikling
vedr. tomter, mulighet for tomter, innhold og utarbeidelse av planen, kartlegging av antall
førskolebarn i Hammerfest, samt valg av to representanter fra kommunale og private
barnehager til arbeidsgruppe.
På bakgrunn av det omfattende arbeidet med planlegging og igangsetting av
barnehagereformen, rekruttering og kompetanseheving av personale har tatt forholdsmessig
mye tid er ikke arbeidet med ny barnehageplan kommet så langt som en hadde forutsatt.
I tillegg vil det i løpet av sommer/høst bli utskiftning av både sektorleder og konsulent i
sektor for barnehage. Det mest hensiktsmessige er derfor at de som kommer inn i stillingene
får mulighet til å skissere det videre løpet og utarbeidelsen av ny barnehageplan.
For at arbeidet med planen skal bli kvalitetsmessig godt er det ønskelig at saken utsettes med
ferdigstillelse våren 2005.

IV. Saksbehandler innstilling:
Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning utsetter utarbeidelse av ny barnehageplan for
Hammerfest kommune til våren 2005.
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Hammerfest, den 20.05.04
Randi Danielsen
sektorleder barnehage/barnehagesjef.

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

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Kommunestyret

08.06.04

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.
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,
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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
21.05.04 fra lederen i skolens samarbeidsutvalg (vedlagt saksutredningen) hvor vedtaket
begrunnes.

22
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
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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

Utvalg

Møtedato

037/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Formannskapet
Kommunestyret

08.06.04

Sak: Innføring av røykfrie serveringssteder - delegasjon av
kommunestyrets kontrollmyndighet
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Brev fra Sosial- og helsedirektoratet av 15.04.04, 03.05.04 og 07.05.04.
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):
”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.”
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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.
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
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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
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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

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

08.06.04

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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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: 04/00137

Arkivnr.:

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

039/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

08.06.04

Sak: Referatsaker til KOU
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ligger på saksmappa på formannskapskontoret.
III. Saksutredning
IV. Saksbehandler innstilling:
Referatsaker til KOU den 8. juni 2004 tas til orientering.
Hammerfest, den 27.05.04
Svanhild Moen
formannskapssekretær

RS 015/04

Justering av vedtekter SFO

RS 016/04

Svar på notat vedr. Landsdelscene for dans - alternative
løsninger

RS 017/04

Økonomisk likebehandling og maksimalpris 1. mai 2004

RS 018/04

Uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede ang.
omstruktureringen av sykehusene i Finnmark

28

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: 04/00138

Arkivnr.:

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

040/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

08.06.04

Sak: Godkjenning av protokoll i KOU
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Protokoll fra møte i KOU-styret den 03. mai 2004.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ligger også på saksmappa på formannskapskontoret.
III. Saksutredning

IV. Saksbehandler innstilling:
Protokoll nr 3/04 fra møte i KOU-styret den 3. mai 2004 - godkjennes.
Hammerfest, den 27.05.04
Svanhild Moen
Formannskapssekretær

