Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen, Rådhuset
14.05.2009
11:00 15:15

Faste medlemmer som møtte:
Navn
John Wahl
Marianne Sivertsen Næss
Frank Hansen
Reidar Johansen
Jan-Erik Hansen
Raymond Robertsen
Rolf H. Fjellstad

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
SV
FELLES
H
FRP

Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Kristine Jørstad Bock
Snorre Sundquist

LEDER
NESTL

AP
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Tor-Ivar Heggelund
Elin Mølmann Holmgren

Kristine Jørstad Bock
Snorre Sundquist

AP
AP

9 representant (av 9) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Leif Vidar Olsen, informasjonsleder Kjartan Mikalsen, kommuneadvokat Espen
Rønning, personalsjef Sølvi Løkke, økonomisjef Trond Rognlid, sektorledere Torbjørn Næss og
Steinar Paulsen, biblioteksjef Randi Gustavsen.
Alf Birger Olsen og Tom Mortensen møtte i forbindelse med orientering om Hammerfest
Industrifiske as

John Wahl
Setteordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Følgende muntlige orienteringer:
-

om økonomien for årene 2009 og 2010, v/ rådmannen

-

om konsesjonsvilkår i Hammerfest Industrifiske AS, v/ ordfører. Orienteringen ble gitt
for lukkede dører.

-

om bruk av midler på strategisk utvikling og strategisk næringsfond, jfr. Spørsmål i
forrige møte.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 43/09

Hovedplan vei - dekkelegging 2009

PS 44/09

Opprusting av veger og gater i Hammerfest sentrum - vedtak om
igangsetting

PS 45/09

Forslag til endring i forskrift - skolestrukturen i Hammerfest
kommune

PS 46/09

Solidarisk naturressursfond

PS 47/09

Godkjenning av protokoll

Tilleggssaker
PS 48/09

Utredning biblioteklokaler

PS 49/09

Søknad om tilskudd og bistand til sandvolleyball

PS 50/09

Valgkomité - for valg av styrer i aksjeselskap

PS 51/09

Avtale med Kvalsund kommune vedrørende skatt, samt en ny
stilling

Rådmannen åpnet møte med å informere om at ordfører og varaordfører ikke er til stede.
Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Som setteordfører den 14.05.09 velges John Wahl – enstemmig vedtatt.
Innkalling – enstemmig vedtatt.
Saksliste / dagsorden:
Det ordinære sakslista har saken 43/09 til og med 47/09. I tillegg ønsket ordføreren å behandle
sakene 48/09 til og med 51/09 – enstemmig vedtatt.
Raymond Robertsen (H) mente at det er utilfredsstillende og at det må innskjerpes den seinere
tids utviklingen av tilleggssaker.
Hammerfest Høyre stilte følgende spørsmål i forkant av møte:
Hammerfest Høyre viser til problemene som er oppstått som følge av at fergen mellom
Akkarfjord og Kjerringholmen igjen er ute av drift.
Hammerfest Høyre ber ordføreren sørge for en orientering til formannskapet den 14.mai hvor
følgende bør belyses:
1. Dagen situasjon hvor fergen er ute av drift, og hva slags tilbud tilbys strekningen?

2. Hvor ofte er fergen på dette strekket ute av drift, og hva er årsaken til dette?
3. Hva slags tiltak kan iverksettes for bedre regulariteten på kort og lang sikt?
4. Hva slags strategi bør Hammerfest kommune ha for sikre en bedring på lang sikt på dette
sambandet?
John Wahl (AP) stilte spørsmål om kutt i Widerøe ruter fra Hammerfest.
Administrasjonen og setteordfører John Walh (AP) besvarte spørsmålet.

PS 43/09 Hovedplan vei - dekkelegging 2009
Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonen gis fullmakt til å utføre de vedtatte arbeider i Hovedplan vei, innenfor
rammen i budsjettet for 2009.
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2009

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Administrasjonen gis fullmakt til å utføre de vedtatte arbeider i Hovedplan vei, innenfor
rammen i budsjettet for 2009.
PS 44/09 Opprusting av veger og gater i Hammerfest sentrum - vedtak om igangsetting
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommune - Formannskapet vedtar å igangsette prosjektet: ”Opprusting av veger og
gater i Hammerfest sentrum” - i samarbeid med Statens vegvesen og Hammerfest Energi Varme
AS, - innenfor vedtatte budsjett for årene 2009 - 2012.
Ordføreren gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med Statens vegvesen, - og til å delegere
fullmakt til distriktsvegsjefen til å underskrive kontrakt med entreprenøren - på vegne av
Hammerfest kommune.
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2009

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommune - Formannskapet vedtar å igangsette prosjektet: ”Opprusting av veger og
gater i Hammerfest sentrum” - i samarbeid med Statens vegvesen og Hammerfest Energi Varme
AS, - innenfor vedtatte budsjett for årene 2009 - 2012.
Ordføreren gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med Statens vegvesen, - og til å delegere
fullmakt til distriktsvegsjefen til å underskrive kontrakt med entreprenøren - på vegne av
Hammerfest kommune.
PS 45/09 Forslag til endring i forskrift - skolestrukturen i Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Ungdomstrinnet ved Forsøl skole overføres til Breilia skole fra 01.08.09.
2. Iverksetting av forsøk mellom Forsøl skole og Forsøl barnehage om organisering
etter oppvekstsentermodell med felles virksomhetsleder for skole og barnehage
utredes med sikte på oppstart fra høsten 2010.
3. Daltun skole videreføres som en 1. – 10. skole.
4. For å sikre kvaliteten i opplæringstilbudene ved Daltun, Kårhamn og Akkarfjord
skoler forutsettes kommunestyret at skolene i forbindelse med årsplanarbeidet
utarbeider konkrete planer for faglige og sosiale samarbeidstiltak med andre skoler.
5. Det fastsettes en minimumsbemanning på 2 stillingshjemler ved den enkelte skole.
Samtlige skoler skal som normalordning ha egen rektorstilling.
6. Eventuelle barnehagetilbud på Seiland og Sørøya som lokaliseres til skolene,
forutsettes organisert etter oppvekstsentermodell med rektor som virksomhetsleder.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2009

Behandling
Vigdis Guleng fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Punkt 1 og 2 går ut.
Nytt punkt 3. Daltun og Forsøl skole videreføres som en 1. – 10. skole.
Tor Ivar Heggelulnd fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Ungdomstrinnet blir værende i Forsøl skoleåret 2009 – 2010. Nærmere avgjørelse tas i
forbindelse med skolestrukturdebatten høsten 2009.
Votering.
SV’s forslag fikk 1 stemme for og 9 stemmer mot.
Innstillingen fikk 4 stemmer og AP’s forslag fikk 6 stemmer.
Vedtak
1. Ungdomstrinnet blir værende i Forsøl skoleåret 2009 – 2010. Nærmere avgjørelse tas
i forbindelse med skolestrukturdebatten høsten 2009
2. Iverksetting av forsøk mellom Forsøl skole og Forsøl barnehage om organisering
etter oppvekstsentermodell med felles virksomhetsleder for skole og barnehage
utredes med sikte på oppstart fra høsten 2010.
3. Daltun skole videreføres som en 1. – 10. skole.

4. For å sikre kvaliteten i opplæringstilbudene ved Daltun, Kårhamn og Akkarfjord
skoler forutsettes kommunestyret at skolene i forbindelse med årsplanarbeidet
utarbeider konkrete planer for faglige og sosiale samarbeidstiltak med andre skoler.
5. Det fastsettes en minimumsbemanning på 2 stillingshjemler ved den enkelte skole.
Samtlige skoler skal som normalordning ha egen rektorstilling.
6. Eventuelle barnehagetilbud på Seiland og Sørøya som lokaliseres til skolene,
forutsettes organisert etter oppvekstsentermodell med rektor som virksomhetsleder.
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2009

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
1. punkt strykes og
3. Forsøl og Daltun skole…..
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
1. Ungdomstrinnet ved Forsøl skole overføres til Breilia skole fra 01.08.09.
Votering:
SV’s forslag fikk stemmer 1 for og 8 stemmer mot
Høyres forslag punkt 1 fikk 3 stemmer for 6 stemmer mot
KOU – styrets punkt 1 fikk 5 stemmer for og 4 stemmer mot.
KOU styret forsalg punktene 2 – 6 vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak
1. Ungdomstrinnet blir værende i Forsøl skoleåret 2009 – 2010. Nærmere avgjørelse tas
i forbindelse med skolestrukturdebatten høsten 2009
2. Iverksetting av forsøk mellom Forsøl skole og Forsøl barnehage om organisering
etter oppvekstsentermodell med felles virksomhetsleder for skole og barnehage
utredes med sikte på oppstart fra høsten 2010.
3. Daltun skole videreføres som en 1. – 10. skole.
4. For å sikre kvaliteten i opplæringstilbudene ved Daltun, Kårhamn og Akkarfjord
skoler forutsettes kommunestyret at skolene i forbindelse med årsplanarbeidet
utarbeider konkrete planer for faglige og sosiale samarbeidstiltak med andre skoler.
5. Det fastsettes en minimumsbemanning på 2 stillingshjemler ved den enkelte skole.
Samtlige skoler skal som normalordning ha egen rektorstilling.
6. Eventuelle barnehagetilbud på Seiland og Sørøya som lokaliseres til skolene,
forutsettes organisert etter oppvekstsentermodell med rektor som virksomhetsleder.
PS 46/09 Solidarisk naturressursfond
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre slutter seg til prinsippet om å opprette regionale fond i Finnmark.
2. Kommunestyret ser det som nødvendig at andre modeller vurderes.

3. Hammerfest kommunestyre vedtar å nedsette et utvalg med fire representanter som skal
arbeide videre med saken.
4. Utvalget består av følgende:
1.
2.
3. To representanter oppnevnt av rådmann
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2009

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
1. Hammerfest kommunestyre slutter seg til å få vurdert opprettelsen av regionale fond eller
lignende modeller i Finnmark.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å nedsette et utvalg med fire representanter som skal
arbeide videre med saken.
3. Utvalget består av følgende:
1.
2.
3.
4. En representanter oppnevnt av rådmann
Votering: Innstillingen falt og SV’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre slutter seg til å få vurdert opprettelsen av regionale fond eller
lignende modeller i Finnmark.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å nedsette et utvalg med fire representanter som skal
arbeide videre med saken.
3. Utvalget består av følgende:
1.
2.
3.
4. En representant oppnevnt av rådmann

PS 47/09 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2009

Behandling
Protokoll fra møte den 23.04.2009 – godkjennes – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra møte den 23.04.2009 – godkjennes.

PS 48/09 Utredning biblioteklokaler
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar at investeringen nytt magasin biblioteket,
1.000.000 kr avsatt i budsjett 2009, reduseres til 300.000 kr. Formålet med investeringen endres
til utredning av idéskisser og kostnadskalkyler for alternativene;
1) ombygging av eksisterende lokaler
2) nye lokaler for biblioteket
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2009

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar at investeringen nytt magasin biblioteket,
1.000.000 kr avsatt i budsjett 2009, reduseres til 300.000 kr. Formålet med investeringen endres
til utredning av idéskisser og kostnadskalkyler for alternativene;
1) ombygging av eksisterende lokaler
2) nye lokaler for biblioteket
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2009

Behandling
KOU - styret innstilling – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar at investeringen nytt magasin biblioteket, 1.000.000 kr avsatt i budsjett
2009, reduseres til 300.000 kr. Formålet med investeringen endres til utredning av idéskisser og
kostnadskalkyler for alternativene;
1) ombygging av eksisterende lokaler
2) nye lokaler for biblioteket
PS 49/09 Søknad om tilskudd og bistand til sandvolleyball
Rådmannens forslag til vedtak:Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning (KOU) bevilger kr.
45 000,- til Hammerfest volleyballklubb for å arrangere eliteturneringen Arctic Open 2009.
Beløpet dekkes over KOU’s
disposisjoner.

KOU ber administrasjon bistå HVBK med tilrettelegging og nedriggng som skissert i
saksfremlegget.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2009

Behandling
Tor Ivar Heggelund fremmet på vegne av AP følgende forslag:
KOU styret anbefaler formannskapet å bevilge summen på 45.000 til sandvolleyball –
eliteturnering.
Votering: Innstillingen falt og Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
KOU styret anbefaler formannskapet å bevilge summen på 45.000 til sandvolleyball –
eliteturnering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2009

Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Formannskapet bevilger kr. 45 000,- til Hammerfest volleyballklubb for å arrangere
eliteturneringen Arctic Open 2009. Beløpet dekkes over Strategisk næringsfond.
Formannskapet ber administrasjon bistå HVBK med tilrettelegging og nedriggng som skissert i
saksfremlegget.
Votering: Som Høyres forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet bevilger kr. 45 000,- til Hammerfest volleyballklubb for å arrangere
eliteturneringen Arctic Open 2009. Beløpet dekkes over Strategisk næringsfond.
Formannskapet ber administrasjon bistå HVBK med tilrettelegging og nedriggng som skissert i
saksfremlegget.
PS 50/09 Valgkomite - for valg av styrer i aksjeselskap
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet viser til ”Retningslinjer for eierskap i kommunens selskap og foretak”,
vedtatt i kommunestyret 19. juni 2008.
2. Formannskapet velger følgende valgkomite:

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2009

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
3. Formannskapet viser til ”Retningslinjer for eierskap i kommunens selskap og foretak”,
vedtatt i kommunestyret 19. juni 2008.
4. Formannskapet velger følgende valgkomite:
1. Ordfører
2. Varaordfører
3. Gruppeleder fra det største opposisjonspartiet.
Votering: Som AP’s forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet viser til ”Retningslinjer for eierskap i kommunens selskap og foretak”,
vedtatt i kommunestyret 19. juni 2008.
2. Formannskapet velger følgende valgkomité:
1.
2.
3.

Ordfører
Varaordfører
Gruppeleder fra det største opposisjonspartiet.

PS 51/09 Avtale med Kvalsund kommune vedrørende skatt, samt en ny stilling
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å inngå avtale med Kvalsund kommune om å ivareta
skatteoppkreverfunksjonen for dem.
Økonomiavdelingen tilføres et nytt årsverk for å kunne ivareta denne funksjonen, samt
kompensere for en allerede lav bemanning i forhold til de oppgaver vi har.
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2009

Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Formannskapet vedtar å inngå avtale med Kvalsund kommune om å ivareta
skatteoppkreverfunksjonen.
Formannskapet ber rådmannen ivareta oppfølging av avtalen med Kvalsund innenfor vedtatt
økonomiplan.
Votering: Innstillingen fikk 6 stemmer og Høyres forslag fikk 3 stemmer.

Vedtak
Formannskapet vedtar å inngå avtale med Kvalsund kommune om å ivareta
skatteoppkreverfunksjonen for dem.
Økonomiavdelingen tilføres et nytt årsverk for å kunne ivareta denne funksjonen, samt
kompensere for en allerede lav bemanning i forhold til de oppgaver vi har.

