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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Alf Birger Olsen
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: 03/01178

Arkivnr.: 14 X

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

012/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

23.02.04

Styret for Miljø og Utvikling

24.02.04

Kommunestyret

11.03.04

Sak: Petroleumsstrategi for Hammerfest 2004 - 2007 med handlingsplan
for 2004 og 2005
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Administrasjonens forslag til Petroleumsstrategi for Hammerfest 2004 - 2007 med
Handlingsplan for 2004 og 2005.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
III. Saksutredning
Etter at Snøhvitprosjektet nå er igangsatt og Barentshavet igjen åpnet for letevirksomhet, har
administrasjonen utarbeidet en egen Petroleumsstrategi for Hammerfest 2004 - 2007 med
Handlingsplan 2004 og 2005.
Strategiplanen er utarbeidet med kommunens næringsavdeling som prosjektansvarlig og med
representanter fra lokale bedrifter, næringsorganisasjoner, kompetansemiljø og
operatørselskaper i en engen referansegruppe. Her har også fylkeskommunens
regionalutviklingsavdeling v/saksbehandler for petroleumssaker deltatt.
Det har vært en gjensidig utveksling av synspunkter og informasjon mellom kommunens
arbeid med petroleumsstrategi for Hammerfest og fylkeskommunens arbeid med Regionalt
Utviklingsprogram (RUP).
Bedriftskompetanse Hammerfest AS har vært sekretariat for arbeidet.

Utbyggingen av Snøhvit med landfall av gass og bygging av LNG-fabrikken på Melkøya
samtidig som en nå åpner Barentshavet for videre letevirksomhet - med Polarbase som klart
definert forsyningsbase - setter Hammerfest i en unik posisjon, både på kort og lengere sikt.
Administrasjonen har i samarbeid med næringslivet, sett behov for å gjøre opp en status for
situasjonen, vurdere sentrale utviklingstrekk og Hammerfests rolle knyttet til Snøhvit i
utbygging og (særlig) drift, men også i forhold til videre utvikling i Barentshavet. Vi ser på
de næringsmessige ringvirkninger, nevner viktige aktører og krav til infrastruktur.
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Strategiplanen formulerer overordnede mål for Hammerfests petroleumsengasjement som
styrende for våre næringsstrategier, men også som en utfordring til offensiv innsats på andre
sektorer som utdanning, boligutvikling, kulturelle og sosiale tilbud.
Planen peker ut til sammen 9 innsatsområder/delstrategier som beskrives nærmere, og disse
følges så opp i en Handlingsplan for 2004 - 2005 med til sammen 24 tiltak.
Både Strategiplanen og Handlingsplanen er en systematisering og videreføring av
problemstillinger og aktiviteter som det naturlig nok, på flere områder allerede har vært
arbeidet med - noen i flere år.
Kommunens anslåtte kostnader i Handlingsplanen er i grove trekk forankret i budsjett og
økonomiplan, og forutsetter medfinansiering fra fylkeskommunen og Innovasjon
Norge(SND).
Petroleumsstrategi for Hammerfest 2004 - 2007 vil dekke ett av innsatsområdene i arbeidet
med å rullere kommunens Strategiske Næringsplan.
Etter tidligere ønsker fra politisk nivå, legges saken fram til politisk behandling både i KOU
og MU før sluttbehandling i kommunestyret.

IV. Saksbehandler innstilling:
Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til Petroleumsstrategi for Hammerfest
2004 -2007 med Handlingsplan 2004 og 2005.
Hammerfest, den 10.02.04
Alf Birger Olsen
næringssjef
Sektorleders innstilling:
Som saksbehandler
Hammerfest, den 10.02.04
Odd Edvardsen
sektorleder
Rådmannens innstilling:
Som saksbehandler
Hammerfest, den 10.02.04
Dagny Haga
rådmann
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Grethe Gebhardt
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: 03/02281

Arkivnr.:

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

013/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

23.02.04

Sak: Revidering av psykiatriplan Hammerfest kommune 2000 - 2006
I.

Saksdokumenter (vedlagt)
Psykiatriplan 2000-2006 revidert 2001
Psykiatriplan 2000-2006 revidert 2004

II.

Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

III.

Saksutredning

Bakgrunn:
Hammerfest kommune ved helse – og sosialadministrasjon tok våren 1997 initiativ til å
utarbeide plan for psykiatritjenesten.
I rundskriv I – 27/97 fra Sosialdepartementet var det et krav at kommunen hadde en plan for
å få tildelt statlige øremerkede midler. Psykiatriplanen for Hammerfest kommune ble første
gang godkjent i kommunestyret i 1998. Den er senere blitt revidert i KOU april 2000 og juni
2001. Planen ble ikke revidert i 2002/2003 da den tillfredsstillet forutsetningene i
opptrappingsplanen.
Formålet med psykiatriplanen er å ”Sørge for at planen anvendes som et verktøy og
evalueres kontinuerlig. Justere planen i henhold til endrede statlige og lokale forutsetninger
slik at for eksempel økte/ reduserte statlige bevilgninger taes hensyn til i planlegging av
tiltak.”

Gjennomførte tiltak :
Pkt. 3.2.1.
Pkt. 3.2.2.
Pkt. 3.3.1.
Pkt. 3.4.1.
Pkt. 3.4.2.
Pkt. 3.4.3.
Pkt. 3.4.4.
Pkt. 3.4.5.
Pkt. 3.4.6.
Pkt. 3.5.1.

”Støtte interessegrupper for brukere og pårørende ”
”Individuelle planer for brukere”
”Opprette stillingshjemler for miljøarbeidere og høyskoleutdannet personell”
”Videreføre støtte og læreprogrammet”
”Konflikthåndtering, aggresiv og voldelig adferd hos brukere ”
”Videreutdanning i psykisk helsearbeid for høyskoleutdannet personell”
”Kompetanseheving innen behandling, oppfølging, rehabilitering” avsluttet
”Videreføring kompetansetiltak i foreldreveiledning”
”Kompetanseheving kriseteam”
”Etablering av nytt Dagsenter”
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Pkt. 3.7.1.
Pkt. 3.8.
Pkt. 3.8.2.
Pkt. 3.8.3.
Pkt. 3.8.4.
Pkt 3.8.5.
Pkt. 3.9.1.
Pkt. 3.9.2.
Pkt. 3.9.3.
Pkt. 3.10.
Pkt. 3.11.

”Samarbeid med arbeidsmarkedsetaten- arbeid til flere”
”Åpen barnehage”
”Utrede lavterskeltiltak for ungdom”
”Sikre tverrfaglig forum økonomisk trygghet”
”Styrking av skolehelsetjenesten”
”Helsestasjon for ungdom”
”Samarbeid rus psykiatri”
”Kompetansehevende fagseminarer for aktuelle avdelinger”
”Tverrfaglig samarbeid om rus/psykiatri”
”Mobile økonomiske midler til å dekke ulike tiltak”
”Utvikle samarbeid med Åsgård”

Ikke gjennomførte tiltak:
Pkt. 3.6.3.
Pkt. 3.8.6.
Pkt. 3.6.1.
Pkt. 3.6.2.
Nye tiltak:
Pkt.3.2.2.
Pkt.3.3.3.
Pkt.3.3.4.
Pkt.3.4.4.
Pkt.3.5.2.
Pkt.3.8.1.
Pkt.3.8.2.
Pkt.3.9.1.
Pkt.3.9.3.

”Utvikle tilbud om fysisk aktivitet i samarbeid med Ergo/fysioterapitjenesten”
”Vurdere styrking av støttekontakt/fritidstilbudet til barn og unge”
”Utvikle samarbeidet med Hammerfest Voksenopplæringssenter”
”Utvikle kultur og fritidstiltak ved Dagsentret”.

”Individuelle planer for brukere”
”Utrede behov for turnustjeneste”
”Styrke psykiatritilbudet til beboere i eldreinstitusjonen”
”Kompetanseheving innen psykiatri/rusfelte”
”Etablering av 4 omsorgsboliger i tilknytning til Dagsenter”
”Opprettet tverrfaglig ressursgruppe knyttet opp mot seksuelle overgrep mot
barn”
”Kontakt telefon for unge og pårørende”
”Samarbeid rus/psykiatri”
”Tverrfaglig samarbeid om rus/psykiatri”

.
IV.
Saksbehandler innstilling:
Styret for Kultur og undervisning vedtar revidert psykiatriplan Hammerfest Kommune 20002006.
Hammerfest, den 12.02.04.
Grethe Gebhardt
sektorleder
>
Rådmannens innstilling:

Hammerfest, den XX.XX.XX
Dagny Haga
rådmann
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Randi Danielsen
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: 04/00405

Arkivnr.: 233 A1

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

014/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

23.02.04

Sak: Justering av retningslinjer for tildeling av driftstilskudd til private
barnehager i Hammerfest kommune.
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Notat av 06.02.04. til de private barnehagene vedr. endringer i tildelingskriteriene for
kommunalt driftstilskudd.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Standard driftsavtale mellom Hammerfest Kommune og private barnehager.
III. Saksutredning
Kommunalt driftstilskudd til private barnehager ble behandlet som KOU sak 72/99, og
retningslinjer for tildeling ble vedtatt.
Kommunen har i dag 4 barnehager som tildeles driftstilskudd: Tyven, Røverhiet, Prærien og
Isbjørnhiet barnehage.
Tilskuddet utbetales årlig på bakgrunn av innsendt dokumentasjon.
Det ble avholdt møte mellom styrerne i de private barnehagene og administrasjonen 3.2.04
hvor grunnlag for tildeling av driftstilskudd ble diskutert.
For å oppnå en mer forutsigbar økonomi ble ulike tildelingskriterier og behovet for justering
av retningslinjene diskutert. På bakgrunn av vedlagte notat er følgende tilbakemeldinger
kommet:
2 av barnehagene ønsker tildeling etter modell 2
2 av barnehagene ønsker tildeling etter modell 3
Ingen av barnehagene ønsker tildeling etter dagens kriterier.
Nåværende retningslinjer:
1. Private barnehager kan inngå driftsavtale med Hammerfest kommune.
2. Tilskudd til barnehager med driftsavtale tildeles årlig, umiddelbart etter at
budsjettrammen er vedtatt.
3. Tildeling skjer på grunnlag av barnehagens antall barn under 3 år basert på foregående
årsmelding til staten.
4. Søknad om tilskudd må inneholde:
Godkjent budsjett med kommentarer
Drifts-og balanseregnskap
Årsrapport
5. Tildeling foretas administrativt, og utbetales i 3 terminer.
6. Ved vesentlige endringer i barnetall i løpet av året kan tilskuddsbeløpet endres.
7. Tertialrapporter sendes kommunen i mai og september.
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Forslag til endring i retningslinjene:
Nytt pkt.3 Tildelingen skjer på bakgrunn av antall avdelinger og antall barn under 3 år
basert på foregående årsmelding til staten. Fordelingen gjøres etter følgende ”nøkkel”:
Tre fjerdedeler av tilskuddet fordeles etter antall avdelinger pr. barnehage og resten i
forhold til antall barn under 3 år.
Nytt pkt.5 Tildelingen foretas administrativt, og utbetales i 3 terminer. Dersom barnehagene
har likviditetsproblemer, kan en gjøre unntak.
Nytt pkt 8. Det forutsettes at barnehagen drives etter gjeldende lovverk og godkjente
vedtekter, og etter standard tilsvarende kommunale barnehager. Barnehagen skal ha etablert
pensjonsordning for sine ansatte.

Begrunnelse for justering:
• Antall barn varierer fra år til år og i løpet av året. Dette gir en lite forutsigbar økonomisk
situasjon for de private barnehagene. Det er et sterkt ønske om å kunne forutsi det
kommunale tilskuddet noe tidligere enn praksis er i dag og derfor bør tildelingen baseres i
større grad på antall avdelinger.
• Terminene opprettholdes, men det har vist seg at de fleste barnehagene har behov for
forskudd på driftstilskuddet før årsrapport og regnskap er ferdige.
• Som nytt punkt forutsettes at barnehagen har etablert pensjonsordning for sine ansatte,
hvilket er rimelig for å sikre standard lik kommunal drift. De fleste ( en av barnehagene
har ikke fullverdig pensjonsordning) private barnehagene har etter hvert fått
pensjonsordning for sine ansatte.

IV. Saksbehandler innstilling:
1. Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar justerte retningslinjer for tilskudd til
private barnehager.
2. Administrasjonen utarbeider mal for driftsavtaler basert på retningslinjene.

Hammerfest, den 13.02.04
Randi Danielsen
Sektorleder barnehage
Rådmannens innstilling:

Hammerfest, den 13.02.04
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: 04/00309

Arkivnr.: 020 A1

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

015/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

23.02.04

Sak: Utkast til forskrift om likeverdig behandling i forhold til offentlig
tilskudd til barnehager - høringsuttalelse.
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Lov om barnehager.
Høringsnotat om utkast til forskrift om likeverdig behandling i forhold til offentlige tilskudd.
III. Saksutredning
Høringsnotatet inneholder utkast til regler for likeverdig behandling i forhold til offentlige
tilskudd. Utkastet til forskrift er et ledd i oppfølging av Stortingets forlik om
barnehagepolitikken ,inngått 11.6.2003jfr. Innst.S.nr.250
Barnehagehageforliket forutsetter at kommunene samlet sett minst skal bidra med samme
nominelle årlige beløp til barnehagesektoren som i 2003.Det statlige øremerkede tilskuddet
som fra 1.8.03 er høyere for private enn for offentlige barnehager, gir en viss kompensasjon
for en gjennomgående lav kommunal finansiering av private barnehager. De statlige
skjønnsmidlene(utjevningsmidlene) til barnehager som kommunene får tildelt og skal
forvalte i 2004,vil bidra ytterligere til å dekke kravet om økt offentlig finansiering knyttet til
drift av nye plasser, kommunes plikt til økonomisk likeverdig behandling og innføring av
maksimalpris. Kriterier for tildeling av skjønnsmidler til kommunene vil bli gitt i eget
rundskriv.
Bakgrunn for utkastet
I følge barnehagelovens §7 har kommunen plikt til å sørge for at det finnes tilstrekkelig antall
barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Denne nye bestemmelsen trådte i
kraft 4.7. 2003 og gjør barnehager til en lovpålagt oppgave for kommunene. I merknaden til
den nye bestemmelsen står det blant annet ”Kommunen kan sikre dette ved etablering og drift
av barnehager og/eller ved å gå støtte til private barnehager og private utbyggere”. Det
stilles imidlertid ingen rettslige krav til kommunene i dag om å gi økonomisk støtte til privat
etablering og drift. I forbindelse med behandling av St.meld. 27(1999-2000) ga Stortinget sin
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tilslutning til en kostnadsfordelingfordeling der målet var at statstilskuddet skulle dekke 50
prosent, kommunene 30 prosent og foreldrene 20 prosent.
Under behandling av Ot.prp.nr 76(2002-2003) vedtok Stortinget en ny bestemmelse,§7 b i
barnehageloven:
”§7b. Offentlige tilskudd til private barnehager
Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Kongen kan
gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling.”
Offentlig finansiering i dag
Alle godkjente barnehager har rett til statlig driftstilskudd. Driftstilskuddets størrelse
fastsettes etter bestemte satser avhengig av barnas alder og oppholdstid per uke.
Fra 1.1.2004 er høyeste tilskuddssats(barn født i 2001 eller senere med oppholdstid på 41
timer eller mer) henholdsvis kr. 75 820 og kr. 67 550 i private og offentlige barnehager.
Formålet med denne ordningen er at de private skal få kompensert noe for at de
gjennomgående har lavere kommunale tilskudd.
Innhold i forskriften
I utkastet til forskrift er følgende foreslått som § 1:
”§1 Likeverdig behandling
Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Med
offentlige tilskudd menes tilskudd til ordinær drift av barnehager fra stat,kommune og
fylkeskommune.
Med likeverdig behandling menes alle godkjente barnehager uavhengig av eierskap skal
motta offentlig finansiering etter prinsippene fastsatt i denne forskrift.”
Likeverdig behandling i forhold til offentlige tilskudd betyr at alle barnehager i en og samme
kommune skal behandles likeverdig. Likeverdig behandling skal ikke bare gjelde i forhold til
kommunale midler, men den samlede offentlige finansieringen til ordinær drift i barnehager.
Dette betyr at det kommunale tilskuddet kan justeres dersom barnehageeiere mottar høyere
statstilskudd eller andre offentlige driftstilskudd enn kommunens egne barnehager.
Tilskuddet til ordinær drift omfatter også indirekte offentlig støtte til drift.(gratis lokaler, tomt
o.l)
Kommunens ansvar
Kommunen skal sørge for at alle godkjente barnehager i kommunen mottar offentlige
tilskudd på en samlet sett likeverdig måte. Kommunen får med dette ansvar i forhold til
finansieringen av alle barnehager i kommunen. Dette er en betydelig endring av kommunens
ansvar, da kommunale tilskudd til ikke - kommunale barnehager etter gjeldende rett har vært
frivillig. Utkastet legger opp til at økonomisk likeverdig behandling skal oppnås gjennom å
regulere kommunens tilskudd til ikke- kommunale barnehager.
”Den økonomiske likebehandlingen må ta utgangspunkt i kommunens finansiering av egne
barnehager. Den kommunale støtten til private barnehager er etter gjeldende rett frivillig.
Kommunene bruker i dag langt mer midler på egne barnehager enn de gir støtte til private
barnehager. Kommunale og private barnehager har dermed ikke like rammevilkår. Dette
fører til at foreldre som har barn i private barnehager uten kommunal støtte i mindre grad
får del i offentlige midler enn foreldre med barn i kommunale barnehager.
At kommunene skal ha en plikt til å sørge for likeverdig behandling følger også av
barnehageforliket, jr. Innst. S. Nr. 250(2002 –2003) ,hvor det heter:
” Kommunen får en lovfestet plikt til en økonomisk likeverdig behandling av private og
kommunale barnehager samtidig som statstilskuddet skal være likt for private og kommunale
barnehager.”
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Kommunens tilskudd til kommunale og ikke - kommunale barnehager finansieres gjennom
kommunens egne midler og gjennom skjønnsmidler til barnehageformål.
Tilskudd til ikke - kommunale barnehager.
§3 ”Kommunen skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagene som ikke dekkes av
andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling.”
Denne plikten gjelder i utgangspunktet kostnader til ordinær drift i barnehagen. Jo lavere
foreldrebetalingen er, desto høyere blir nettokostnadene som kommunen skal dekke.
”Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at den samlede offentlige finansieringen av
barnehagen overstiger det tilsvarende barnehage eid av kommunen i gjennomsnitt mottar i
offentlig tilskudd.”
Dette innebærer at kommunen kan gruppere egne og ikke - kommunale barnehager ut fra
kostnadssituasjonen. Gruppering av barnehagene i forbindelse med tildeling av tilskudd vil
bidra til å målrette bruken av offentlige midler slik at betydelig over- og underfinansiering
unngås.
”Kommunen har ikke plikt til å dekke kostnadsvekst som overstiger normal pris og
kostnadsvekst for kommunesektoren.”
I 2004 betyr dette at kommunen ikke har plikt til å dekke kostnadsvekst fra 2003 –2004 som
overstiger normal pris og kostnadsvekst for kommunesektoren. Denne begrensningen
medfører at historisk kostnadsnivå får betydning for hva ikke- kommunale barnehager har
krav på etter forskriften. dette må ses i sammenheng med at likeverdig behandling innfases
og at utkastet til forskrift gjøres gjeldende for 2004.Departementet vil utarbeide veileder som
gir retningslinjer for hvordan kommunen kan utmåle tilskuddet til ikke- kommunale eiere.
Fremgangsmåter for kommunens utmåling av tilskudd.
Kommunene skal kunne videreføre dagens ordninger eller hovedtrekkene i denne i forhold til
tildeling av tilskudd. Kommunen kan velge enten å måle tilskuddet ut fra et
kostnadsdekningsprinsipp eller å utmåle likt nominelt offentlig tilskuddsbeløp som til
kommunens egne barnehager, basert på enhetskostnader. Med begge disse fremgangsmåtene
vil kommunen oppfylle plikten om likeverdig behandling.
Muligheter for å avkorte tilskuddet.
§4 Reduksjon av kommunalt tilskudd
Kommunen kan redusere tilskuddene fra kommunen i følgende tilfeller:
a)dersom barnehagen har vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader per årsverk enn
det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehage og eier av barnehagen budsjetterer
med urimelig utbytte eller godtgjørelse for egen eller nærstående arbeidsinnsats i
barnehagen. Med rimelig utbytte og arbeidsgodtgjørelse menes normal kompensasjon for
arbeid og kapitalinnsats i barnehagen overstiges.
b)dersom barnehagen mottar tilskudd fra en bedrift som disponerer et gitt antall plasser i
barnehagen.
Reduksjonen i det kommunale tilskuddet skal stå i forhold til den kostnadsbesparelsen eller
ekstra inntekten barnehagen har jfr. bokstav a og b”
Kommenen kan redusere sitt tilskudd dersom barnehagen har vesentlig lavere bemanning
eller lønnskostnad per årsverk sammenlignet med tilsvarende kommunale barnehage,
samtidig som eier tar ut utbytte eller arbeidsgodtgjørelse som er rimelig. Kommunen vil ikke
være fritatt for plikt til å sørge for kostnadsdekning i bedriftsbarnehager.
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Vilkår.
Kommunen har i dag mulighet til å sette vilkår for til sitt tilskudd.. Denne muligheten er
viktig for å kunne ivareta rollen som barnehagemyndighet. Som barnehagemyndighet har
kommunen det overordnede ansvaret for det samlede tilbudet i kommunen.
Økonomiske konsekvenser.
Innføringen av forskrift om likeverdig behandling vil ha økonomiske konsekvenser for den
enkelte kommune. Konsekvensene vil være avhengig av i hvilken grad kommunen tidligere
har finansiert ikke- kommunale barnehager. I statsbudsjettet for 2004 er det lagt inn nok
midler til å innføre første fase av likeverdig behandling fra 1. mai 2004.
IV. Saksbehandler innstilling:
Hammerfest Kommune vurderer det som positivt at det kommer en forskrift om likeverdig
behandling som bør ta utgangspunkt i følgende:
1.

2.

3.

4.

Utgangspunktet for likeverdig behandling i forhold til offentlige tilskudd til
barnehager må gi en mest mulig forutsigbar økonomisk situasjon for kommunen og
ikke - kommunale barnehager.
Utmålingen av tilskudd bør gjøres ut fra et kostnadsdekningsprinsipp hvor budsjett og
regnskap legges til grunn for tildelingen av tilskudd. Forskriften bør definere hva som
skal som skal anses som rimelig avkastning i forhold til innskutt kapital.
Kommunen bør ha mulighet for avkorting av tilskudd i henhold til § 4, reduksjon av
kommunalt tilskudd. Samtidig ser vi at det vil skape et uhensiktsmessig byråkrati om
kommunen til enhver tid skal ha en slik kontrollfunksjon overfor de ikke- kommunale
barnehagene.
De økte administrative kostnadene ved innføring av likeverdig behandling bør legges
inn som en del av statstilskuddet basert på antall barnehager i kommunen.

Hammerfest, den 12.02.04
Randi Danielsen
Sektorleder barnehage
Rådmannens innstilling:

Hammerfest, den 12.02.04
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

Formannskapet

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: Øyvind Eikrem
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: 04/00189

Arkivnr.: 281 C5 &11

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

017/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

23.02.04

Sak: Gratis museumsadgang 2004
I. Saksdokumenter (vedlagt)
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
III. Saksutredning
Etter stor suksess i 2003 med gratis museum ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og
Nord-Troms deler av året (fra januar til og med mars) har vi besluttet å følge opp dette i
inneværende år. Vi viser også til at i fjor medførte denne ordningen at de vanligvis stille
månedene januar til mars, medførte godt besøk, og at det totale betalende besøk for 2003
viste sterk økning sammenlignet med 2002.
IV. Saksbehandler innstilling:
Saken tas til orientering.
Hammerfest, den 12. januar 2004
Øyvind Eikrem
Fung. museumsbestyrer
Etatsjefs innstilling:

Rådmannens innstilling:

Hammerfest, den
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

018/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

23.02.04

Sak: Referatsaker til KOU den 23.02.04
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ligger på saksmappa på formannskapskontoret.
III. Saksutredning

IV. Saksbehandler innstilling:
Referatsaker til KOU den 23. februar 2004 tas til orientering.
Hammerfest, den 16.02.04
Svanhild Moen
formannskapssekretær

RS 004/04

Høring: Forslag om endring av opplæringslovens § 13-10 og
friskoleloven §5-2.

RS 007/04

Svar ang. høring: Forslag om endring av opplæringslovens §
13-10 og friskoleloven §5-2.

RS 006/04

Høring - Forslag om endringer i opplæringsloven § 2-8 og
friskoleloven § 3-5.

RS 005/04

Svar ang. høring - Forslag om endringer i opplæringsloven § 28 og friskoleloven § 3-5.

RS 008/04

Virksomhetsplan for barnehagesektoren 2004

RS 009/04

Svar ang. høringsnotat om utkast til forskrift om foreldrebetaling
i barnehage
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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: 04/00138

Arkivnr.:

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

019/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

23.02.04

Sak: Godkjenning av protokoll fra møte i KOU den 26. januar 2004
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Protokoll fra møte i KOU-styret den 26. Januar 2004.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ligger også på saksmappa på formannskapskontoret.
III. Saksutredning

IV. Saksbehandler innstilling:
Protokoll nr 1/04 fra møte i KOU-styret den 26. januar 2004 - godkjennes.
Hammerfest, den 16.02.04
Svanhild Moen
Formannskapssekretær

