Hammerfest kommune

Møteprotokoll
06/04

Utvalg:

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

Onsdag 29.09.04

Tidspunkt:

Kl. 11:00

Følgende medlemmer møtte:
Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen, Hanne Husvik, Trygve Paulsen, Liv
Lorentzen, Bjarne Hansen, Nina Jørgensen, Leif Småbach,
Fra SV: Bente Orvik
Følgende medlemmer møtte ikke:
Kristel Monique Jørgensen har meldt forfall, Fra H/FRP: Lars Rune Rebbestad.
Følgende varamedlemmer møtte:
Fra H/FRP: Olav Tessem (for K.M. Jørgensen)
Fra administrasjonen møtte:
Sektorleder skole/oppvekst Steinar Paulsen, Ledende helsesøster Gro Hågensen, helsesøster
May Britt Hansen, Sektor for Sosiale tjenester v/Jørn Olsen, Rusmiddeltjenesten v/Sven Are
Halvorsen, næringsavdelingen v/Bjørn Harry Risto, protokollfører Trude Klaussen

Kristine Jørstad Bock
leder
Svanhild Moen
formannskapssekretær
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Innkallingen – enst. godkjent
Sakslista – enst. godkjent med følgende endringer:
Sak 55/04 behandles først i møtet, deretter orienteringssak.
Besøk er avtalt hos psykiatritjenesten kl. 12.00
Orientering om ”Drift og prosjekt på helsestasjon” ble gitt av ledende helsesøster Gro
Hågensen.

PS 054/04

Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning .

IV. Saksbehandler innstilling:
I forbindelse med konsertserien GODT SELSKAP gir Formannskapet Hammerfest Blandede
Kor bevilling for skjenking av vin under arrangementer i Gjenreisningsmuseet 5.10.04,
30.11.04, 13.2.05, 7.3.05 og 25.4.05, alle dager fra kl 1800 til kl 2300.
Bevillingen gis under forutsetning av at Politiet ikke har innvendinger mot at bevilling gis.

Hammerfest, den 16.9.04
Bjørn H. Risto
næringskonsulent
Rådmannens innstilling:
Innstillingen tiltres
Hammerfest, den 16.9.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
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Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
I forbindelse med konsertserien GODT SELSKAP gir Formannskapet Hammerfest Blandede
Kor bevilling for skjenking av vin under arrangementer i Gjenreisningsmuseet 5.10.04,
30.11.04, 13.2.05, 7.3.05 og 25.4.05, alle dager fra kl 1800 til kl 2300.
Bevillingen gis under forutsetning av at Politiet ikke har innvendinger mot at bevilling gis.

PS 055/04

Bosetting av flyktninger i 2005.

IV. Saksbehandler innstilling:
Styret for kultur, omsorg og undervisning anbefaler at:
1. Hammerfest kommune bosetter 20 flyktninger i 2005. Eventuelle
familiegjenforeninger kommer i tillegg.
2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelse av boliger.
3. Bosettinga bør primært skje fra lokale mottak, og det må spesielt legges til
rette for bosetting av familier.
4. Konkrete forslag til opptrapping av ressursbruken vurderes nærmere i
forbindelse med budsett 2005/økonomiplan 2005-2008.

Hammerfest, den 16.09.04
Steinar Paulsen
sektorleder
Rådmannens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 16.09.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
Som innstillingen – enst. vedtatt
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Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
Styret for kultur, omsorg og undervisning anbefaler at:
1. Hammerfest kommune bosetter 20 flyktninger i 2005. Eventuelle familiegjenforeninger
kommer i tillegg.
2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelse av boliger.
3. Bosettinga bør primært skje fra lokale mottak, og det må spesielt legges til rette for
bosetting av familier.
4. Konkrete forslag til opptrapping av ressursbruken vurderes nærmere i forbindelse med
budsett 2005/økonomiplan 2005-2008.

Leif Småbach fratrådte før votering i sak 056/04

PS 056/04

Alkoholpolitiske retningslinjer - revisjon

IV. Sektorleders innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende forslag til reglement for salg og skjenking av alkoholholdige
drikkevarer i Hammerfest kommune:

KOMMUNALT REGLEMENT VEDR. SALG OG SKJENKING AV
ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER I HAMMERFEST KOMMUNE
(Vedtatt av Kommunestyret 25.03.92, sist revidert 07.10.2004)
1.
Formålsbestemmelse
Det kommunale reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer gjelder de
drikkevarer som omfattes av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Alkoholloven)
av 02.06.1989 nr. 27. Alle paragrafhenvisninger i dette reglement er til Alkoholloven dersom
ikke annet framgår av den enkelte henvisning.
Lovens formål §1-1 lyder som følger:
”Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål
og begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette, sikter loven på å begrense forbruket av
alkoholholdige drikkevarer.
2.
Kommunestyrets målsetting med kommunalt reglement
Ut fra de store negative konsekvenser bruk/misbruk av alkohol medfører for så vel
samfunnet, enkeltmennesker og familier, har Hammerfest kommune vedtatt følgende
målsetting for sin skjenkepolitikk:
Hammerfest kommune har som målsetting å redusere forbruket av alkohol og en aktiv
bekjempelse av illegal alkoholomsetning i kommunen.
Denne målsetting vil ligge til grunn ved tildeling av skjenkebevillinger.
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Hammerfest kommune vil legge vekt på at kommunen skal fremstå med et variert tilbud
innen restaurantbransjen. Det vil igjen si at skjenkesteder som kan fremvise et variert tilbud,
som fremstår som noe mer enn rene skjenkesteder, vil bli prioritert ved tildeling av bevilling.
Det skal vurderes nøye ved hver enkelt tildeling hvor mange ukedager skjenkebevillingen
skal gis.
Hammerfest kommune vil også legge vekt på gode lokaliteter, med særlig vekt på
tilgjengelighet for funksjonshemmede.
Hammerfest kommune vil ikke tildele faste skjenkebevillinger i tilknytning til idretts-, bo- og
ungdomsmiljøer. Det vil likeledes ikke bli tildelt faste skjenkebevillinger i tilknytning til
skolemiljøer, men det åpnes likevel for bevillinger på kveldstid.
Hammerfest kommune vil presisere at forbudet for reklame skal overholdes absolutt, og det
vil bli ført tilsyn med dette som en del av de faste kontrollene.
Hammerfest kommune vil oppfordre til bedret tilbud på alkoholfrie drikkevarer.
Administrasjonen v/rusmiddeltjenesten og politiet har utarbeidet et holdningsskapende
opplegg som rettes mot ungdom i ungdomsskolen og i videregående skole. Det er viktig at
dette arbeidet fortsetter og utvides til andre ungdomsmiljøer.
3
Definisjoner
I dette reglementet legges følgende definisjoner til grunn:
Salg:

Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot
vederlag, for drikking utenfor salgsstedet (§1-4).
Skjenking:
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking
regnes det også når bevillingsinnehaver vet om at det drikkes i deler av
hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans
besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser (§1-4).
Bevilling:
Salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer som omfattes av dette
reglement, kan bare skje på grunnlag av kommunal bevilling.
Alkoholholdig drikk: Lovens bestemmelser omfatter bare alkoholholdige drikker over 2,50
volumprosent. Dette innebærer at lettøl og lettvin kan omsettes og
skjenkes uavhengig av bevilling. Imidlertid er det tatt inn en
bestemmelse om at omsetning og skjenking av alkoholholdige drikker
mellom 0,70 og 2,50 volumprosent skal underlegges lovens vanlige
aldersbestemmelser. Dette innebærer at lettøl og lettvin ikke kan
skjenkes eller selges til personer under 18 år (§§1-3 og 1-5).
4
Myndighetsorganer
Kommunestyrets myndighet etter Alkoholloven utøves av Formannskapet. Hjemmel for slik
delegasjon finnes i Alkohollovens §1-12.
Rådmannen utøver Kommunestyrets myndighet etter Alkohollovens §1-6 3. ledd, §4-5
(unntatt det å gi ambulerende bevillinger generelt, som tilligger Formannskapet), §4-2 fjerde
ledd, siste setning, samt §4-4, tredje ledd. Hjemmel for slik delegasjon finnes i
Alkohollovens §1-12, 2. ledd.
Dette medfører følgende oppgavefordeling:

6
Formannskapet:
- avgjør søknader om salgs- eller skjenkebevillinger, samt søknader om permanent
utvidelse av disse.
- bestemmer antall ambulerende bevillinger i kommunen.
- godkjenner ny bevillingshaver i eksisterende salgs- og skjenkesteder.
- avgjør saker om inndraging av bevilling for salgs- og skjenkesteder.
Rådmannen avgjør søknader om:
- tildeling av bevilling for en enkelt anledning, men maksimalt for 6 dager (Rundskriv til
Alkoholloven I 6/98.
- tildeling av ambulerende bevilling i det enkelte tilfelle.
- utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning.
- utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning.
Formannskapet gis halvårlig orientering om de saker som har vært administrativt behandlet.
5
Saksbehandlingsregler
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger stiles til Hammerfest kommune, Styret for kultur,
omsorg og undervisning. Administrasjonen forbereder behandlingen i styret.
Søknad om salgs- og/eller skjenkebevilling skal foregå på egne søknadsskjema som fåes ved
henvendelse til Servicekontoret i kommunen.
Søknader som skal avgjøres av Formannskapet må påregnes inntil 1,5 måneds
behandlingstid.
Søknader som skal avgjøres av Rådmannen må påregnes 14 dagers behandlingstid.
Det er søkers ansvar å sende inn søknad i så god tid at ovennevnte frister kan overholdes.
Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen (§1-16).
6
Kontrollorgan
Kommunens utvalg til å forestå kontroll med salg av øl og skjenking av alkoholholdig drikk
(jf. Forskrift til Alkohollovens §10.1), er Styret for kultur, omsorg og undervisning.
Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal foretas av innleide kontrollører. Myndighet til å
engasjere kontrollører tilligger utvalget.
Rapporter fra utvalget sendes Formannskapet.
7
Krav til bevillingshaver
Bevillinger etter dette reglement kan bare gis til personer som oppfyller Alkohollovens krav
og som må antas ikke å ville misbruke salgsretten/skjenkeretten.
8
Bevillingsperioden
Bevillingsperioden for salg og skjenking av øl, vin og brennevin settes til 4 år, med opphør
senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer (§1-6).
Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan dessuten gis for en bestemt del av året og
for enkelte anledninger.
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Inndragning m.m.
Ved overtredelse av gjeldende lov og regleverk kan Formannskapet bestemme en passende
sanksjon i form av:
- skriftlig advarsel
- midlertidig inndragning av bevillingen
- inndragning av bevillingen for resten av bevillingsperioden
Grunnlaget for inndragning av bevilling er brudd på Alkohollovens bestemmelser omkring
salg og skjenking. Overtredelse av andre bestemmelser enn Alkohollovgivningen kan gi
grunnlag for inndragning såfremt bestemmelsene har nær sammenheng med Alkohollovens
formål.
10
Kommunale avgifter (jf. Forskrift til Alkoholloven §11-2)
Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om ganger for hver enkelt bevilling på
grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Gebyret skal betales etter følgende satser:
-

Salg av øl: kr 0,16 pr. vareliter

Skjenking av alkoholholdig drikk:
-

kr 0,31 pr. vareliter øl
kr 0,73 pr. vareliter vin
kr 2,71 pr. vareliter brennevin

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 1 000 pr. år for salg og kr 3 000 for skjenking.
Bevillingsavgiften for ambulerende bevilling fastsettes til kr 200 pr. gang.
Avgiften avsettes til tverretatlige tiltak med sikte på å forebygge rusmiddelmisbruk blant barn
og unge.
11
Salgsbevilling for øl, vin og brennevin
Salg av øl kl II kan foregå fra egne utsalg eller dagligvareforetninger, på hverdager til kl
2000 og på lørdager til kl 1800. Det vil ikke bli gitt salgsbevilling for øl til kiosk/storkiosk.
12
Skjenkebevillinger
Åpningstiden fastsettes i forbindelse med den enkelte bevilling.
Hammerfest, den 23.08.04
Else-Karin Strømme
Sektorleder sosiale tjenester
Sign.
Rådmannens innstilling:
Sektorleders innstilling tiltres.
Hammerfest, den 21.0904
Dagny Haga
rådmann

Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
Administrasjonen har følgende tilleggsforslag til punkt 2 i reglementet:
Ved fornyelse av bevillinger kan det vurderes å innskrenke skjenketiden for steder som har
begått brudd på alkohollovens bestemmelser i foregående periode.
Innstillingen med tilleggsforslag til punkt 2 – enstemmig vedtatt
Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
Kommunestyret vedtar følgende forslag til reglement for salg og skjenking av alkoholholdige
drikkevarer i Hammerfest kommune:
KOMMUNALT REGLEMENT VEDR. SALG OG SKJENKING AV
ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER I HAMMERFEST KOMMUNE
(Vedtatt av Kommunestyret 25.03.92, sist revidert 07.10.2004)
1.
Formålsbestemmelse
Det kommunale reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer gjelder de
drikkevarer som omfattes av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Alkoholloven)
av 02.06.1989 nr. 27. Alle paragrafhenvisninger i dette reglement er til Alkoholloven dersom
ikke annet framgår av den enkelte henvisning.
Lovens formål §1-1 lyder som følger:
”Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål
og begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette, sikter loven på å begrense forbruket av
alkoholholdige drikkevarer.
2.
Kommunestyrets målsetting med kommunalt reglement
Ut fra de store negative konsekvenser bruk/misbruk av alkohol medfører for så vel
samfunnet, enkeltmennesker og familier, har Hammerfest kommune vedtatt følgende
målsetting for sin skjenkepolitikk:
Hammerfest kommune har som målsetting å redusere forbruket av alkohol og en aktiv
bekjempelse av illegal alkoholomsetning i kommunen.
Denne målsetting vil ligge til grunn ved tildeling av skjenkebevillinger.
Hammerfest kommune vil legge vekt på at kommunen skal fremstå med et variert tilbud
innen restaurantbransjen. Det vil igjen si at skjenkesteder som kan fremvise et variert tilbud,
som fremstår som noe mer enn rene skjenkesteder, vil bli prioritert ved tildeling av bevilling.
Det skal vurderes nøye ved hver enkelt tildeling hvor mange ukedager skjenkebevillingen
skal gis.
Hammerfest kommune vil også legge vekt på gode lokaliteter, med særlig vekt på
tilgjengelighet for funksjonshemmede.
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Hammerfest kommune vil ikke tildele faste skjenkebevillinger i tilknytning til idretts-, boog ungdomsmiljøer. Det vil likeledes ikke bli tildelt faste skjenkebevillinger i tilknytning til
skolemiljøer, men det åpnes likevel for bevillinger på kveldstid.
Hammerfest kommune vil presisere at forbudet for reklame skal overholdes absolutt, og det
vil bli ført tilsyn med dette som en del av de faste kontrollene.
Hammerfest kommune vil oppfordre til bedret tilbud på alkoholfrie drikkevarer.
Administrasjonen v/rusmiddeltjenesten og politiet har utarbeidet et holdningsskapende
opplegg som rettes mot ungdom i ungdomsskolen og i videregående skole. Det er viktig at
dette arbeidet fortsetter og utvides til andre ungdomsmiljøer.
Ved fornyelse av bevillinger kan det vurderes å innskrenke skjenketiden for steder som har
begått brudd på alkohollovens bestemmelser i foregående periode.
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Definisjoner
I dette reglementet legges følgende definisjoner til grunn:
Salg:

Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot
vederlag, for drikking utenfor salgsstedet (§1-4).
Skjenking:
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking
regnes det også når bevillingsinnehaver vet om at det drikkes i deler av
hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans
besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser (§1-4).
Bevilling:
Salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer som omfattes av dette
reglement, kan bare skje på grunnlag av kommunal bevilling.
Alkoholholdig drikk: Lovens bestemmelser omfatter bare alkoholholdige drikker over 2,50
volumprosent. Dette innebærer at lettøl og lettvin kan omsettes og
skjenkes uavhengig av bevilling. Imidlertid er det tatt inn en
bestemmelse om at omsetning og skjenking av alkoholholdige drikker
mellom 0,70 og 2,50 volumprosent skal underlegges lovens vanlige
aldersbestemmelser. Dette innebærer at lettøl og lettvin ikke kan
skjenkes eller selges til personer under 18 år (§§1-3 og 1-5).
14
Myndighetsorganer
Kommunestyrets myndighet etter Alkoholloven utøves av Formannskapet. Hjemmel for slik
delegasjon finnes i Alkohollovens §1-12.
Rådmannen utøver Kommunestyrets myndighet etter Alkohollovens §1-6 3. ledd, §4-5
(unntatt det å gi ambulerende bevillinger generelt, som tilligger Formannskapet), §4-2 fjerde
ledd, siste setning, samt §4-4, tredje ledd. Hjemmel for slik delegasjon finnes i
Alkohollovens §1-12, 2. ledd.

Dette medfører følgende oppgavefordeling:
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Formannskapet:
- avgjør søknader om salgs- eller skjenkebevillinger, samt søknader om permanent
utvidelse av disse.
- bestemmer antall ambulerende bevillinger i kommunen.
- godkjenner ny bevillingshaver i eksisterende salgs- og skjenkesteder.
- avgjør saker om inndraging av bevilling for salgs- og skjenkesteder.
Rådmannen avgjør søknader om:
- tildeling av bevilling for en enkelt anledning, men maksimalt for 6 dager (Rundskriv til
Alkoholloven I 6/98.
- tildeling av ambulerende bevilling i det enkelte tilfelle.
- utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning.
- utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning.
Formannskapet gis halvårlig orientering om de saker som har vært administrativt behandlet.

15
Saksbehandlingsregler
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger stiles til Hammerfest kommune, Styret for kultur,
omsorg og undervisning. Administrasjonen forbereder behandlingen i styret.
Søknad om salgs- og/eller skjenkebevilling skal foregå på egne søknadsskjema som fåes ved
henvendelse til Servicekontoret i kommunen.
Søknader som skal avgjøres av Formannskapet må påregnes inntil 1,5 måneds
behandlingstid.
Søknader som skal avgjøres av Rådmannen må påregnes 14 dagers behandlingstid.
Det er søkers ansvar å sende inn søknad i så god tid at ovennevnte frister kan overholdes.
Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen (§1-16).
16
Kontrollorgan
Kommunens utvalg til å forestå kontroll med salg av øl og skjenking av alkoholholdig drikk
(jf. Forskrift til Alkohollovens §10.1), er Styret for kultur, omsorg og undervisning.
Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal foretas av innleide kontrollører. Myndighet til å
engasjere kontrollører tilligger utvalget.
Rapporter fra utvalget sendes Formannskapet.
17
Krav til bevillingshaver
Bevillinger etter dette reglement kan bare gis til personer som oppfyller Alkohollovens krav
og som må antas ikke å ville misbruke salgsretten/skjenkeretten.
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18
Bevillingsperioden
Bevillingsperioden for salg og skjenking av øl, vin og brennevin settes til 4 år, med opphør
senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer (§1-6).
Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan dessuten gis for en bestemt del av året og
for enkelte anledninger.
19
Inndragning m.m.
Ved overtredelse av gjeldende lov og regleverk kan Formannskapet bestemme en passende
sanksjon i form av:
- skriftlig advarsel
- midlertidig inndragning av bevillingen
- inndragning av bevillingen for resten av bevillingsperioden
Grunnlaget for inndragning av bevilling er brudd på Alkohollovens bestemmelser omkring
salg og skjenking. Overtredelse av andre bestemmelser enn Alkohollovgivningen kan gi
grunnlag for inndragning såfremt bestemmelsene har nær sammenheng med Alkohollovens
formål.
20
Kommunale avgifter (jf. Forskrift til Alkoholloven §11-2)
Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om ganger for hver enkelt bevilling på
grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Gebyret skal betales etter følgende satser:
-

Salg av øl: kr 0,16 pr. vareliter

Skjenking av alkoholholdig drikk:
-

kr 0,31 pr. vareliter øl
kr 0,73 pr. vareliter vin
kr 2,71 pr. vareliter brennevin

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 1 000 pr. år for salg og kr 3 000 for skjenking.
Bevillingsavgiften for ambulerende bevilling fastsettes til kr 200 pr. gang.
Avgiften avsettes til tverretatlige tiltak med sikte på å forebygge rusmiddelmisbruk blant barn
og unge.
21
Salgsbevilling for øl, vin og brennevin
Salg av øl kl II kan foregå fra egne utsalg eller dagligvareforetninger, på hverdager til kl
2000 og på lørdager til kl 1800. Det vil ikke bli gitt salgsbevilling for øl til kiosk/storkiosk.
22
Skjenkebevillinger
Åpningstiden fastsettes i forbindelse med den enkelte bevilling.
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PS 057/04

Boligsosial handlingsplan 2004 - 2007

V. Rådmannens innstilling:
Hammerfest kommunestyre vedtar Boligsosial handlingsplan for Hammerfest 2004 – 2007,
med iverksetting av følgende tiltak:
1. Hammerfest Eiendom KF får i oppdrag snarest å planlegge og oppføre 6 boliger for
personer med kombinasjon av psykiske lidelser og rusproblemer. Tomteplassering og
utforming/tilpasning gjøres i samarbeid med berørte sektorer. Kommunestyret venter
tilbakemelding om framdriftsplan i forbindelse med vedtak av budsjett for 2005 for
Hammerfest Eiendom KF.
2. Administrasjonen får i oppgave å undersøke mulighetene for realisering av
hybelbygg/hospits med inntil 4 - 6 plasser i eksisterende bygningsmasse, gjerne i
samarbeid med ideelle organisasjoner el. Dersom dette ikke lar seg gjøre, utarbeides det
byggeplaner også for dette formålet. Det forutsettes at dette i såfall skjer i regi av
Hammerfest Eiendom KF i samarbeid med berørte sektorer.
3. Administrasjonen får i oppgave å oppdatere/utarbeide ny vedlikeholdsplan for
kommunale gjennomgangsboliger, som også må inneholde planer for
rehabilitering/muligheter for ombygging/påbygging for å skaffe flere boenheter i
eksisterende boligmasse. Arbeidet skal være ferdig innen 1. september 2005.
4. Bruken av Statens/Husbankens virkemidler til boligformål må utnyttes best mulig i
realiseringen av ovenstående oppgaver.

Hammerfest, den 19.09.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
Følgende fellesforslag fremkom under behandling av saken:
KOU-styret finner ikke å kunne behandle saken da ansvarlig person fra administrasjonen
ikke var tilstede for å svare på spørsmål.
Fellesforslaget – enstemmig vedtatt
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Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
KOU-styret finner ikke å kunne behandle saken da ansvarlig person fra administrasjonen
ikke var tilstede for å svare på spørsmål.

PS 058/04

Diverse referatsaker

IV. Saksbehandler innstilling:
Referatsaker til møte den 29.09.04 tas til orientering.
Hammerfest, den 20.09.04
Svanhild Moen
formannskapskontoret
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
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Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
Referatsaker til møte den 29.09.04 tas til orientering.

PS 059/04

Godkjenning av protokoll fra møte i KOU den 25.08.04

IV. Saksbehandler innstilling
Protokoll fra møte i KOU den 25.08.04 – godkjennes.
Hammerfest den 16.09.04

Svanhild Moen
Formannskapssekretær

Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
Som innstillingen – enst. godkjent
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Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
Protokoll fra møte i KOU den 25.08.04 – godkjennes.

Hanne Husvik ønsker at det på neste KOU-møte blir gitt en orientering om status/fremdrift på
opprusting/ombygging av Fjordtun skole.
I tillegg oppfordret Husvik samtlige i styret til å stille opp som bøssebærere og andre
arrangement tilknyttet årets TV-aksjon.

Møtet hevet kl. 1400

