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Faste medlemmer som møtte:
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Faste medlemmer som ikke
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Navn
John Wahl
Jan-Erik Hansen
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Varamedlemmer som møtte:
Navn
Alvin Vaséli
Tor-Ivar Heggelund

Jan-Erik Hansen
John Wahl

FELLES
AP

9 representanter (av 9 ) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, informasjonsleder Kjartan
Mikalsen, kommuneadvokat Espen Rønning, næringssjef Bjørn Harry Risto, sektorleder Arvid
Isaksen og plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen.

Kristine Jørstad Bock
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Følgende muntlige orienteringer:
-

Sektorleder Kaj Gunnar Dahl orienterte om kulturskolefestivalen i Hammerfest

-

status Isbjørnklubben – diskusjonen foregikk for åpne dører mens notatet m/unntatt
offentlighetsom ble delt ut på møtet - trekkes inn ved møtets slutt.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 29/09

Nyetablering - Allmed legesenter Hammerfest

PS 30/09

Økt bevilling til fiskerifond

PS 31/09

Distriktspolitisk utvalg - Formål, forvaltning og retningslinjer

PS 32/09

Diverse referatsaker

RS 09/9

Protokoll - arbeidsutvalget Rådet for funksjonshemmede

PS 33/09

Godkjenning av protokoll

Tilleggssak
PS 34/09

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Innkalling – enstemmig vedtatt
Saksliste / dagsorden:
Den ordinære sakslista har sakene 29/09 til og med 33/09. Ordfører ønsket i tillegg å få
behandlet følgende tilleggssak 34/09 ” Bosetting av enslige mindreårige flyktninger”. Saken
behandles videre den 02.04.09, først i et ekstraordinært møte i Kultur, omsorg og undervisning
(KOU) og så i Kommunestyret.
Konklusjon: Sakene 29/09 til og med 34/09 – enstemmig vedtatt.
Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP forslag om at formannskapet blir orientert
om Inkluderende arbeidsliv i neste Formannskapsmøte den 23. april 2009.
PS 29/09 Nyetablering - Allmed legesenter Hammerfest
Rådmannens forslag til vedtak:
Etableringen av Allmed legesenter i nye lokaler støttes på følgende måte:
Det kjøpes aksjer for 2,5 Mkr i eiendomsselskapet som skal drive lokalene.
Aksjekjøpet for 2,5 Mkr finansieres ved låneopptak.
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.03.2009

Behandling
Rådmann fremmet endring i innstillingen:
I siste setning endres låneopptak til fondsmidler.
Alvin Vasèli fremmet på vegne av Rødt, Kystpartiet og KRF følgende forslag:
1. Hammerfest formannskap vil på nåværende tidspunkt ikke støtte Allmed legesenters
søknad.

2. Hammerfest formannskap vil i samarbeid med Allmed legesenter se på andre løsninger
når det gjelder lokaliteter til legesentret.
3. Hammerfest kommune vil behandle saken når ulike alternativ er utredet.
Votering: Innstillingen m/endring fikk 8 stemmer og Rødt, Kystpartiet og KRF fikk 1 stemme.
Vedtak
Etableringen av Allmed legesenter i nye lokaler støttes på følgende måte:
Det kjøpes aksjer for 2,5 Mkr i eiendomsselskapet som skal drive lokalene.
Aksjekjøpet for 2,5 Mkr finansieres ved fondsmidler.

PS 30/09 Økt bevilling til fiskerifond
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest formannskap vedtar å øke rammene for årets tildeling fra fiskerifondet med inntil
kr 1 000 000,-.
Beløpet belastes fondskapitalen i fiskerifondet.
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.03.2009
Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag i retningslinjene:
Rådmannen får fullmakt til å disponere fondskapitalen i fiskerifondet til fiskeriformål innenfor
de retningslinjene som gjelder i reglementet for tildeling fra fiskerifondet.
Votering: Innstillingen ble enstemmig
Høyres fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.
Vedtak
Hammerfest formannskap vedtar å øke rammene for årets tildeling fra fiskerifondet med inntil
kr 1 000 000,-.
Beløpet belastes fondskapitalen i fiskerifondet.
Rådmannen får fullmakt til å disponere fondskapitalen i fiskerifondet til fiskeriformål innenfor
de retningslinjene som gjelder i reglementet for tildeling fra fiskerifondet.
PS 31/09 Distriktspolitisk utvalg - Formål, forvaltning og retningslinjer
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet i Hammerfest vedtar følgende retningslinjer for arbeid og forvaltning av midler
tildelt Distriktpolitisk utvalg:
Formål for distriktspolitisk utvalg:
Distriktspolitisk utvalg skal stimulere og tilrettelegge for utvikling i distriktene i
Hammerfest kommune.

Forvaltning av midler
Formannskapet fastsetter retningslinjer for distriktspolitisk utvalg.
Midlene avsettes i fond, slik at eventuelle ubrukte midler overføres til året etter.
Fondsmidler plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.
Renten tillegges fondet. Næringsavdelingen fungerer som sekretariat for distriktspolitisk
utvalg. Sekretariatet utarbeider rapport for anvendelse av utvalgets midler og
framlegger det for Formannskapet en gang i året.
Budsjett og regnskap integreres i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med
gjeldende forskrifter.
Søknadsfrist settes to ganger årlig, 1. april og 1. oktober. Standardisert søknadsskjema
benyttes. Søknadene oversendes næringsavdelingen for saksbehandling. Distriktspolitisk
utvalg prioriterer tiltakene og disponerer fondsmidlene.
Distriktspolitisk utvalg møter minimum tre ganger i året. To møter, i begynnelsen av mai
og november, settes av til behandling av søknader til fondet. Et møte i begynnelsen av
september settes av til å komme med politiske innspill i forkant av budsjettbehandling.
Retningslinjer for midler fra distriktspolitisk utvalg
Næringsvirksomheter, lag, foreninger og andre initiativtakere kan søke distriktspolitisk
utvalg om tilskudd til tiltak i distriktene som kommer allmenheten til gode. Tiltak som
bidrar til utvikling i kommunens distriktssamfunn på Sørøya og Seiland vil bli prioritert.
Søknader som gjelder næringsvirksomhet skal først og fremst rettes til Hammerfest
kommunes næringsfond, dersom næringsfondet gir avslag på søknaden kan de bli
behandlet i forhold til distriktspolitisk utvalg sine fondsmidler.
I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en
samlet vurdering av hver enkelt søknad.
Det kan gis inntil 100%, maksimalt kr 100.000,-, i tilskudd av totalt kapitalbehov for
tiltaket/prosjektet.
Distriktspolitisk utvalg vil ikke prioritere søknader fra kommunale og andre offentlige
sektorer.
Ved søknad om tilskudd fra distriktspolitisk utvalg skal følgende opplysninger
oppgis/vedlegges:
Regnskapstall og/eller budsjett, investeringsplan, kostnadsoverslag, mini
forretningsplan/prosjektplan, m.m.
Tiltak som søkes finansiert i distriktspolitisk utvalg kan ikke være igangsatt eller
gjennomført før søknad fremmes.
Klage
Etter forvaltningslovens §28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er
satt til 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket.

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en
nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes for det organ som har fattet
vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes klagenemnda for
videre behandling.
(tas ikke med i forslaget)
Innspill fra distriktspolitisk utvalg
Saksfremlegget, vedtaket og retningslinjene er sendt på høring til distriktspolitisk utvalg. Det
eneste innspillet de hadde var at de ønsket å åpne for at søknadsfristene 1. april og 1. oktober
ikke skal oppfattes rigid, men at man åpner for at søknader i spesielle tilfeller kan behandles
utenom de vanlige fristene.
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.03.2009

Behandling
Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende tillegg til andre avsnitt:
”men dersom disse faller utenfor …erstattes med ”dersom næringsfondet gir avslag på søknaden
kan de …
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag til retningslinjene:
7. avsnitt strykes: ”Tiltak som søkes finansiert i distriktpolitisk utvalg kan ikke være i gangsatt
eller gjennomført før søknad fremmes.”
Alvin Vasèli fremmet på vegne av Rødt følgende forslag der de to siste avsnittene i ”Forvaltning
av midler”:
Næringsavdelingen fungerer som sekretariat, og utreder saker der det er nødvendig.
Distriktpolitisk utvalg prioriterer tiltakene og disponerer fondsmidlene.
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre, SV, FRP og felleslista (Rødt, Kystpartiet og
KRF) følgende forslag til budsjettregulering:
Rådmannen bes innregulere for budsjett for 2009 kr 400 000 i tillegg til allerede beviget beløp
slik at fondskapitalen for Distriktpolitisk utvalg per dags dato utgjør 800 000.
Votering:
Retningslinjer:
Ap’s forslag fikk 7 stemmer for og innstillingen 2 stemmer mot.
Høyres forslag– enstemmig vedtatt
Rødt’s forslag fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot.
Innstillingen m/endring – enstemmig vedtatt.
Budsjettregulering:
Fellesforslag (Høyre, SV, FRP og felleslista (Rødt, Kystpartiet og KRF)
fikk 4 stemmer for og 5 stemmer mot.
Vedtak
Formannskapet i Hammerfest vedtar følgende retningslinjer for arbeid og forvaltning av midler
tildelt Distriktpolitisk utvalg:
Formål for distriktspolitisk utvalg:

Distriktspolitisk utvalg skal stimulere og tilrettelegge for utvikling i distriktene i
Hammerfest kommune.
Forvaltning av midler
Formannskapet fastsetter retningslinjer for distriktspolitisk utvalg.
Midlene avsettes i fond, slik at eventuelle ubrukte midler overføres til året etter.
Fondsmidler plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.
Renten tillegges fondet. Næringsavdelingen fungerer som sekretariat for distriktspolitisk
utvalg. Sekretariatet utarbeider rapport for anvendelse av utvalgets midler og
framlegger det for Formannskapet en gang i året.
Budsjett og regnskap integreres i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med
gjeldende forskrifter.
Søknadsfrist settes to ganger årlig, 1. april og 1. oktober. Standardisert søknadsskjema
benyttes. Søknadene oversendes næringsavdelingen for saksbehandling. Distriktspolitisk
utvalg prioriterer tiltakene og disponerer fondsmidlene.
Distriktspolitisk utvalg møter minimum tre ganger i året. To møter, i begynnelsen av mai
og november, settes av til behandling av søknader til fondet. Et møte i begynnelsen av
september settes av til å komme med politiske innspill i forkant av budsjettbehandling.
Retningslinjer for midler fra distriktspolitisk utvalg
Næringsvirksomheter, lag, foreninger og andre initiativtakere kan søke distriktspolitisk
utvalg om tilskudd til tiltak i distriktene som kommer allmenheten til gode. Tiltak som
bidrar til utvikling i kommunens distriktssamfunn på Sørøya og Seiland vil bli prioritert.
Søknader som gjelder næringsvirksomhet skal først og fremst rettes til Hammerfest
kommunes næringsfond, men dersom disse faller utenfor næringsfondets retningslinjer
kan de bli behandlet i forhold til distriktspolitisk utvalg sine fondsmidler.
I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en
samlet vurdering av hver enkelt søknad.
Det kan gis inntil 100%, maksimalt kr 100.000,-, i tilskudd av totalt kapitalbehov for
tiltaket/prosjektet.
Distriktspolitisk utvalg vil ikke prioritere søknader fra kommunale og andre offentlige
sektorer.
Ved søknad om tilskudd fra distriktspolitisk utvalg skal følgende opplysninger
oppgis/vedlegges:
Regnskapstall og/eller budsjett, investeringsplan, kostnadsoverslag, mini
forretningsplan/prosjektplan, m.m.
Klage
Etter forvaltningslovens §28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er
satt til 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket.
Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en
nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes for det organ som har fattet

vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes klagenemnda for
videre behandling.
PS 32/09 Diverse referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.03.2009
RS 09/9 Protokoll - arbeidsutvalget Rådet for funksjonshemmede
Behandling
Referatsakene tas til orientering – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.
PS 33/09 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.03.2009

Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende:
Sak 26/09 Endring i tekst under behandling og vedtak siste del av første setning i tillegget: ikke
styrkes ihht for men ”startes ikke før”
Tillegg tekst før protokolltilførsel:
I forbindelse med orienteringen om brev sendt Turlaget fra Reinbeitedistriktet, nektet ordføreren
å realitetsbehandle følgende forslag fra Høyre.
Protokoll fra møte den 12.03.09 godkjennes m/endring– enstemmig vedtatt.
Vedtak
Sak 26/09 Endring i tekst under behandling og vedtak siste del av første setning i tillegget: ikke
styrkes ihht for: men ”startes ikke før”
Tillegg tekst før protokolltilførsel:
I forbindelse med orienteringen om brev sendt Turlaget fra Reinbeitedistriktet, nektet ordføreren
å realitetsbehandle følgende forslag fra Høyre.
Protokoll fra møte den 12.03.09 godkjennes m/endring– enstemmig vedtatt.

PS 34/09 Bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune etablerer bofellesskap for enslige mindreårige i Hammerfest med
inntil 8 plasser. Disse bosettingene forutsettes realisert innenfor rammene av det tidligere
vedtaket om å bosette 25 flyktninger i 2009.
2. Hammerfest kommune ved Hammerfest eiendom kjøper egnet bolig, og inngår
samarbeid med Husbanken med sikte på tilskudd for slike formål
3. Innvandrertjenesten og barneverntjenesten er ansvarlig for tilrettelegging, gjennomføring
og oppfølging av tiltaket
4. Det engasjeres en ansvarlig prosjektleder for tiltaket i løpet av våren 2009
5. Bosetting og etablering av bofellesskapet for enslige mindreårige gjennomføres i løpet
av høsten 2009
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.03.2009

Behandling
Alvin Vasèli erklærte seg innhabil som saksbehandler og fratrådte som politiker.
8 representanter (av 9) til sted.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune etablerer bofellesskap for enslige mindreårige i Hammerfest med
inntil 8 plasser. Disse bosettingene forutsettes realisert innenfor rammene av det tidligere
vedtaket om å bosette 25 flyktninger i 2009.
2. Hammerfest kommune ved Hammerfest eiendom kjøper egnet bolig, og inngår
samarbeid med Husbanken med sikte på tilskudd for slike formål
3. Innvandrertjenesten og barneverntjenesten er ansvarlig for tilrettelegging, gjennomføring
og oppfølging av tiltaket
4. Det engasjeres en ansvarlig prosjektleder for tiltaket i løpet av våren 2009
5. Bosetting og etablering av bofellesskapet for enslige mindreårige gjennomføres i løpet
av høsten 2009

