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Tilsetting av rådmann
Saken gjelder
Beslutning om prosess for ansettelse av ny rådmann.
Sakens bakgrunn og fakta
Rådmannen har sagt opp sin stilling og vil fratre seinest 31.8. Da ferietiden nærmer seg er det
viktig å komme raskt i gang med rekruttering, slik at rekrutteringsprosessen kan være avsluttet
før sommerferien.
Rådmannens vurdering
Ved rekruttering til viktige lederstillinger har kommunen ofte benyttet ekstern kompetanse i
prosessen. Dette sikrer at kandidatene gjennomgår en grundig vurdering av faglige og personlige
egenskaper, samtidig som rekrutteringsfirmaene også har et stort nettverk av kandidater som kan
kontaktes. Den hjelpen vi har fått har dessuten vært rask og effektiv. Det tilrås derfor at ekstern
hjelp benyttes i dette tilfellet.
Av konkurransehensyn vurderes det ikke som hensiktsmessig å fastsette noen økonomisk
ramme for oppdraget. Det foreslås at ordføreren får fullmakt til å velge oppdragsgiver på
bakgrunn av innhentede oppdrag, så må kostnaden ved dette tas inn i budsjettet ved regulering
etter 2. tertial.
Praksis i forrige valgperiode var at for tilsettingssaker som avgjøres i formannskap eller
kommunestyre, så oppnevner formannskapet et intervjuutvalg som deltar i utvelgelsesprosessen.
Denne praksisen synes hensiktsmessig å videreføre. Det foreslås at det oppnevnes en gruppe på
tre personer, med følgende sammensetning:
Ordfører
Gruppelederne for de to største partiene (Arbeiderpartiet og Høyre)

Et forhold som må avklares før stillingen utlyses, er hvorvidt den fortsatt skal være en
åremålsstilling eller fast. Mange rådmannsstillinger utlyses i dag som faste stillinger, og
erfaringen er vel at rådmenn sjelden blir så lenge i stillingene at det oppleves som noe problem –
heller motsatt. Praksis viser også at det er fullt mulig å si opp en rådmann dersom det skulle
ansees nødvendig, enten stillingen er fast eller på åremål. Ved å velge fast stilling, vil
kommunen kunne spare åremålstillegget som følger med en slik ansettelse. Det kan også virke
stabiliserende å vite at stillingen er fast. Fordelen med åremålsstilling er selvfølgelig at dersom
kommunen ikke ønsker å forlenge et åremål, opphører ansettelsesforholdet uten ytterligere
oppsigelse ved utløp av åremålsperioden (dersom ikke arbeidstakeren har fylt 60 år på det
tidspunktet. I så fall har vedkommende krav på annen stilling i kommunen.)
For å unngå langvarig vakanse i rådmannsstillingen, må prosessen kjøres så raskt og effektivt
som mulig. Det synes likevel vanskelig å nå kommunestyret den 19. juni med denne saken.
Sannsynligvis må det innkalles til ekstraordinært kommunestyremøte litt seinere for å få
behandlet denne saken.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest formannskap vedtar å benytte tjenester fra eksternt rekrutteringsfirma i
forbindelse med ansettelse av ny rådmann. Administrasjonen innhenter tilbud og
ordføreren får fullmakt til å velge tilbyder.
2. Det nedsettes et intervjuutvalg på tre medlemmer som skal delta i rekrutteringsprosessen.
Utvalget består av ordfører og gruppelederne for de to største partiene.
3. Rådmannsstillingen lyses ut som åremålsstilling/fast stilling (stryk det som ikke passer).
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E-demokratiprosjektet
Saken gjelder
Saken gjelder prosjektet for e-demokratiportal og bærbare PC-er til representantene. Prosjektet ble
vedtatt i juni 2007. Det ble bevilget midler til prosjektet i oktober 2007, og kommunen ble tildelt
skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Prosjektet ble ikke fullført i 2007, og prosjektmidlene ble ikke overført
til 2008 i regnskapsavslutningen. Skal prosjektet fullføres etter planen i løpet av 2008 må det bevilges
midler til dette i år.
I formannskapsmøtet den 17.04.08 signaliserte formannskapet at de ønsket en ny sak knyttet til
prosjektet.

Sakens bakgrunn og fakta
Om prosjektet
Prosjektet er tidligere grundig beskrevet både i prosjektplan og tidligere sakspapirer.
Prosjektet kan deles i tre:
1)
Videofilming av kommunestyremøter og publisering av det på internett
2)
Bærbare pc-er til representantene
3)
e-demokratiportal
Under ”Status fremdrift” er prosjektet ytterligere beskrevet.

Tidligere vedtak i saken
1. PS 070/07 De folkevalgtes arbeidsvilkår - søknad om skjønnsmidler
Vedtak i Formannskapet - 14.06.2007:

Formannskapet oppretter et prosjekt for innføring av e-demokratiportal og bærbare pcer til
formannskapet, utvalgsledere (MU og KOU) og gruppelederne i kommunestyret under
forutsetning at Hammerfest kommune tildeles skjønnsmidler fra Fylkesmannen i henhold til
søknad av 2. mai 2007.
2. PS 100/07 Tilleggsbevilgning til dekning av prosjektkostnader for edemokratiportal og bærbare
pcer til representantene
Vedtak i Kommunestyret - 11.10.2007:
Kommunestyret vedtar en tilleggsbevilgning på kr 945 000,- til prosjektet for innføring av edemokratiportal og bærbare pcer til representantene under forutsetning av at de tildelte
skjønnmidlene fra Fylkesmannen brukes til frikjøp av intern prosjektleder. Tilleggsbevilgning
finansieres ved bruk av økte skatteinntekter i forhold til budsjett.

Status fremdrift
Prosjektet har hatt manglende fremdrift pga. av at prosjektleder har sluttet, og pga. at prosjektmidlene
ikke er videreført fra 2007 til 2008. Informasjonsleder Kjartan Mikalsen har overtatt som ny
prosjektleder.
Utdrag fra den siste statusrapporten:
1. Videofilming av kommunestyremøter og publisering av det på internett
Det er valgt en løsning basert på Internet Protocol (IP) teknologi. Filming kan skje rett inn i vår
internettløsning, og det er mulig å styre og redigere sendingene fra et kontor med
nettverkforbindelse.
Status: Det er ikke kjøpt inn løsning.
2. Bærbare PC-er til representantene
Det er valgt tablet-PCer der man kan skrive direkte på skjermen. Det har vært gjennomført en
studietur til Arendal, hvor løsningen etter sigende har vært en stor suksess. De har benyttet denne
typen PC-er i to år, og det har ikke vært problemer med å motivere representantene til å bruke PCene fullt ut.
Status: Det er kjøpt inn 18 bærbare tablet-Pcer m/tilbehør. Disse er kjøpt inn i 2008, og er belastet
IT-avdelingens driftsbudsjett med ca kr. 360 752,50 hvorav kr. 72 150,50 er mva. Nettoinvesteringen
er på kr. 288 602. Det er kjøpt inn to maskiner mer enn planlagt. Disse skal benyttes til opplæring.
Investeringen er under budsjett, men det er ennå ikke foretatt investeringer i trådløsnettverk eller
annen nødvendig infrastruktur som eks. strøm.
3. e-demokratiportal
Portalen skal publisere politiske dokumenter fra fagutvalgene, formannskapet og kommunestyret, og
er tenkt å bygges ut med diskusjon og egne sider for komiteer, partigrupper og utvalg. Det skal være
mulig å laste ned alle nødvendige sakspapirer.
Status: Det er valgt en portalløsning fra ErgoGroup som kalles ePort. Løsningen kan integreres med
sak-/arkivsystemet, og koster kr 101 744 eks mva (127 180 inkl mva). Dette er under budsjett, men
leveransen fra ErgoGroup er en standard løsning, og det kan være ønskelig å bruke konsulenthjelp til
tilpasse e-demokratiportalen ytterligere til våre behov. Løsningen har en årlig lisenskostnad på kr.
33 100 inkl. mva.

Status økonomi
I 2008 er det ikke midler i prosjektet. Det ble
av kommunestyret i oktober 2007 vedtatt en
tilleggsbevilgning på kr 945 000,- til prosjektet.
I tillegg ble det tildelt kr. 200 000 i
skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Grunnen til at
dette ikke er overført kan nok knyttes til
kommunikasjonssvikt. Man trodde at prosjektet
lå på investeringer, dette er midler som
overføres automatisk. Dette prosjektet lå på
drift, og da må det spesifiseres at midlene skal
overføres til neste år. Situasjonen i dag tyder på
at dette ikke ble gjort.
Det er ikke foretatt investeringer i 2007. I 2008
er det benyttet til sammen i underkant av kr.
370 000 inkl. mva fordelt på studiereise og
investeringer. Det er også inngått en avtale med
Ergogroup til en pris av ca kr 127 180 inkl
mva.

Prosjektbudsjett
eDemokratiportal

263 000

Videooverføring kommunestyremøter

71 150

Bærbare PC-er til representantene

420 640

Investeringer

754 790

+ mva 25%

188 698

Sum investeringer inkl. mva

943 488

+ Prosjektarbeid

200 000

Sum budsjett

1 143 488

Finansiering
Skjønnsmidler Fylkesmannen i Finnmark

200 000

Tilleggsbevligning (PS 100/07 )

945 000

Sum finansiering

1 145 000

Skjønnsmidlene fra Fylkesmannen ble inntektsført i 2007, og har dermed vært med på å skape
mindreforbruket/overskuddet for Hammerfest kommune i 2007.
I tildelingen av skjønnsmidler er det satt to krav. Det første er at prosjektet skulle vært fullført i 2007, og
det andre er at midlene ikke skal gå til å dekke investeringene, men skal benyttes i
prosjektgjennomføringen. Det første kravet er ikke oppfylt, men Fylkesmannen v/ Trude Rikstad har
bekreftet at kravet anses som oppfylt dersom vi arbeider aktivt med prosjektet, og holder dem orientert.
Det andre kravet om at skjønnsmidlene "er rettet mot å dekke kostnader med frikjøp av prosjektleder",
bekreftet Rikstad er oppfylt så lenge midlene benyttes til prosjektgjennomføringen og ikke investeringer.
Selv om det ikke er foretatt investeringer i 2007 har det vært arbeidet med prosjektet, spesielt av
prosjektleder og IT-avdelingen. Dette betyr at deler av skjønnsmidlene har blitt benyttet til formålet.

Prosjektinnhold og aktiviter
Det er gjort en del nyttig forarbeid i prosjektet. Det er utarbeidet prosjektbeskrivelse med budsjett og
estimert tidsbruk, og det er arbeidet med løsninger. De fleste elementene i tidsplanen er hentet fra den
vedtatte prosjektbeskrivelsen, det er ikke gjort en ny vurdering av gjennomførbarheten til de enkelte
oppgavene. Dette vil gjøres når det etableres en prosjektgruppe.
Nye elementer
Det er lagt til noen nye elementer i
tidsplanen. Dette er blant annet knyttet til
politisk engasjementet i prosjektet.
Prosjektet er avhengig av politisk
engasjement og det er dermed satt av tid til å
etablere en referansegruppe som skal
definere prosjektinnholdet. Det er også satt
av tid til valg og levering av
kamera/lydløsning, noe som erfaringsmessig
tar tid.
Til høyre er det en oversikt over hvordan
prosjektet er tenkt organisert.
Styringsgruppen er politisk oppnevnt.

Fremdriftsplan
Det er ikke lagt inn aktiviteter i juli, da de fleste ofte har ferie. Dette betyr at man først kan være klar
rundt 11. oktober, og det første kommunestyremøtet hvor alle løsningene er på plass, og som kan
direkteoverføres på web, vil være 6. november.
Se under for fremdriftsplan.

Rådmannens vurdering
Politisk involvering
e-demokratiportalen er ikke plantlagt som en del av kommunens internettside, men en fristilt side. Da må
politikerne ta et ansvar for innholdet på sidene, slik at administrasjonen ikke setter ”politisk agenda”. For
at dette skal være mulig må politikerne få anledning til å delta. Derfor ønskes det å danne en
referanse/styringsgruppe av politikere som kan bestemme prosjektets innhold.
Administrasjonen tror at måloppnåelsen i prosjektet vil være avhengig av hvor mye politikerne benytter
løsningene. Dette krever engasjement, og politikerne som velges bør være interessert i prosjektet. De bør
også representere de involverte, dvs formannskapet, utvalgslederne og gruppelederne. For at løsningene
skal ha nødvendig legitimitet blant både posisjon og opposisjon er det ønskelig at det velges to fra hver.
Det er tenkt at denne gruppen, sammen med prosjektleder og IT-sjef, evaluerer om prosjektet med tabletPcer er en suksess og skal rulles ut til alle representantene.

Investeringer og rådhusreabilitering
Flere momenter vil påvirke gjennomføringen av prosjektet. Som vist i tidsplanen vil det være mulig å ha
hele prosjektet ferdig 11. oktober dersom gjennomførbarheten til de enkelte oppgavene stemmer. Dette
betyr at det første kommunestyremøtet som det vil være aktuelt å starte videooverføring fra er møtet 6.
november. Noe tidligere kan det være mulig å ha på plass PC-er for representantene. Begge tiltakene
krever inngrep i kommunestyresalen. Det må muligens freses i gulvet for å sikre strømtilførsel til PCene, kamerasystem må installeres og kobles til strøm og internett. Det må også sikres et godt lydsystem
som sikrer at lydkvaliteten er god nok for webstreaming, og det må etableres et trådløst nettverk som
sikrer tilgang til internett.
Samtidig som man arbeider med dette e-demokratiprosjektet lages det et forslag til rehabilitering av
rådhuset som skal behandles i budsjettprosessen 2009. Starter man rehabiliteringen av rådhuset i
begynnelsen av 2009 vil arbeidet med å installere utstyret i kommunestyresalen like forkant muligens
være bortkastet. Det er også fra enkelte gitt et ønske om å se på de eksisterende lydløsningene i
kommunestyresalen, og dersom man ser et behov for dette bør dette også koordineres med arbeidet
knyttet til weboverføring. Lyddelen er svært viktig for at overføringen skal fungere godt.
Administrasjonen anbefaler at man ser alle disse prosessene i sammenheng.

Prosjektets betydning for drift
Ett prosjekt som dette vurderes ut fra bruken i etterkant. Prosjektet vil vanskelig lykkes dersom det ikke
følges opp i en driftsfase. For at prøveinnføringen av tablet-PCer skal være vellykket fordrer ikke bare
det at representantene benytter PC-ene sine, men også at alt rundt fungerer. Dermed er det liten tvil om at
det å innføre nye tablet-Pcer vil ha betydning for kapasiteten i IT-avdelingen.
En egen politikerportal krever en webmaster som vedlikeholder og videreutvikler nettsidene, og det må
også avklares hvem som redigerer websendingene fra kommunestyret. Vedkommende må være
tilgjengelig under hele møtet. I den siste statusrapporten går det frem at det i Arendal var to fra
kommunen som redigerte sendingene, og at de i Alta har de valgt et samarbeid med videregående skole
hvor elever redigerer sendingene og får studiepoeng.
Gjennomføringen vil tydelig kreve ressurser også i Hammerfest kommune. Ressurser som det ikke er gitt
at kommunen har i dag, og som gjør at det er vanskelig å anbefale at man fullfører prosjektet uten at det
samtidig bevilges ressursene det er behov for i normal drift.

Personellbehov i drift
Dette er et anslag om personellbehovet for å sikre at prosjektet får en god overgang fra prosjektfasen og
over i normal drift.
Forventede personellbehov i drift

Årsverk

Weboverføring kommunestyremøter
Sendinger: 20 dager av 240; 10 kommunestyremøter + 1 dag forarbeid og etterarbeid

8,3 %

Vedlikehold-/ oppfølgingsansvar kamera, lyd og div. 1 dag i mnd. 12 av 240 i året.

5,0 %

Sum Weboverføringer

13,3 %

Webmaster Politikerportalen
Administrering, videreutvikling, oppfølging og support. Ca. 1 dag pr. uke. 48 dager i året

20,0 %

PCer til representantene – brukerstøtte
Tommelfingerregel fra IT-avd estimerer 1 konsulent pr. 50 maskiner. Dersom man reduserer dette med
25 % knyttet til at PC ikke er i daglig drift i nettverket tilsier forhåndstall (1/50*29*0,75). Dette er inkl.
vedlikehold nettverk osv.

43,5 %

Sum beregnet årsverk prosjekt

76,8 %

Kostnad beregnet årsverk prosjekt

345 750

Beregnet reell kostnad (1 årsverk)

450 000

Her er det estimert at kostnaden ved et årsverk er kr. 450 000. Det er lite sannsynelig at man får personer
ansatt i 76,8 prosent stilling slik at det er beregnet en kostnad med ett helt årsverk. Utfordringen i denne
situasjonen er at årsverkene ikke bør legges i samme avdeling. Arbeidet med Weboverføringer og
webmasterarbeidet knyttet til politikerportalen bør legges i en informasjonsrolle for å sikre fokus på
oppgavene, mens PCer til representantene bør legges til IT-avdelingen. Dette kan gjøre det vanskelig å
foreta en enkelt ansettelse.
Mulig kobling til andre behov

En mulighet for å sikre en forsvarlig overgang fra prosjektfasen er å se dette prosjektet i sammenheng
med andre utfordringer innenfor informasjons/IKT-området i kommunen. Spesielt i to av tiltakene i den
vedtatte IKT-strategi 2008-2011 kan dette gjøres:
•
•

Heve grunnleggende IT-kompetanse.
Digital dialog med innbyggeren (selvbetjeningsportalen).

Samtidig har Hammerfest kommune i dag en stor mengde internettsider, og produserer med disse og
annet en meget stor mengde informasjon. Vi har i dag en kapasitetsutfordring knyttet til å sikre at riktig
informasjon når både ansatte og brukere. Dette er også noe som kan kobles til prosjektet.

Andre løpende årlige driftsutgifter knyttet til prosjektet
I tillegg til personellressurser vil det påløpe også andre kostnader knyttet til prosjektet etter prosjektslutt.
Eksempelvis skal prosjektet evalueres etter 6 mnd. Dersom det er vellykket skal alle
kommunestyrerepresentantene få en tablet-PC. Dette gir en investering som vanskelig kan forventes å bli
tatt over drift.
Under er det en oversikt over forventede årlige kostnader som følge av gjennomføringen av prosjektet.
År 1 etter prosjektet er spesielt pga. nye investeringer. Der er det laget en egen oversikt.

Kostnader drifstår 1

Antall

Investering 13 PCer m/tilbehør

Enheter

Enhetspris

Sum

13

stykk

15 109

196 417

1

lisens

26 480

26 480

Politikerportalen - support/vedlikehold

20

timer

1 280

25 600

Webstreaming - support/vedlikehold

10

timer

1 280

12 800

PC - Nye deler (penner o.l)

29

Pcer

Politikerportalen - Lisens

500

Estimert sum (netto)

14 500
275 797

+ mva

68 949

Estimert sum inkl. mva

344 746

Dersom prosjektet med tablet-Pcer blir vurdert som ”ikke vellykket” kan man trekke fra
investeringskostnadene, og nye deler til PC-ene.

Årlige kostnader per år etter år 1

Antall

Politikerportalen - Lisens

Enheter

Enhetspris

Sum

1

lisens

26 480

26 480

Politikerportalen - support/vedlikehold

20

timer

1 280

25 600

Webstreaming - support/vedlikehold

10

timer

1 280

12 800

PC - Nye deler (penner o.l)

29

Pcer

500

14 500

PC - Utskiftninger*

29

Pcer

4 000

116 000

Estimert sum (netto)

195 380

+ mva

48 845

Estimert sum inkl. mva

244 225

*Har forventet levetid på ca. 3 år. Forventes at 1/3 må skiftes ut i året. Enhetspris 12000/3 lineær avskrivning

Dersom prosjektet med tablet-Pcer ikke er vellykket kan man trekke fra kostnadene til utskiftninger av
maskiner. Allerede innkjøpte maskiner fases ut når de får feil. Dette betyr også at kostnadene til nye PC
deler også vil reduseres når det blir færre maskiner.
Sum årlige driftsutgifter knyttet til prosjektet
Som vist til høyre vil det påløpe betydelige kostnader
etter prosjektet er fullført.

Kostnader knyttet til prosjektet
Kostnader år 1

Mulige direkte innsparingen med prosjektet
Det er vanskelig å beregne direkte innsparinger med
prosjektet. De tydeligste mulighetene for innsparinger
er knyttet til trykke- og portoutgifter ved utsending av
sakspapirer. Dersom alle 29 faste representantene får
tildelt en maskin, og bruker løsningen fullt ut, kan
kanskje kostnadene reduseres med mellom kr. 40 000
– 60 000 i året. Dette er et røft estimat.

Personell

450 000

Investeringer og vedlikehold o.l inkl. mva

344 746

Sum inkl. mva

794 746

Årlige kostnader etter år 1
Personell

450 000

Vedlikehold, utskiftninger o.l inkl. mva

244 225

Sum inkl. mva

694 225

Alternative fremdriftsalternativ for prosjektet
1) Stopp
Prosjektet stoppes. Slik som det ser ut nå vil de forventede utgiftene i 2008 ved dette være at vi
mister hele eller deler av skjønnsmidlene som ble inntektsført i 2007, og vi må forholde oss til
kontrakten som er med ErgoGroup. Hvorvidt denne kan heves uten at det innebærer fulle kostnader
for kommunen er det ikke gjort en nærmere vurdering av.

Det er verd å huske at skjønnsmidlene ble inntektsført i 2007, og gikk inn i overskuddet. Dette betyr
at den reelle kostnaden for prosjektet vil være kostnaden ved å bryte kontrakten med Ergogroup, og
det arbeidet som allerede er lagt inn i prosjektet.

2) Delvis gjennomføring
Det er mulig å gjennomføre enkeltelementer i prosjektet. Vi vil fortsatt ha kontrakten med
ErgoGroup å forholde oss til (som er direkte rettet mot et av tiltakene), samtidig som vi må ta en
dialog med Fylkesmannen vedrørende skjønnsmidlene. Alternativene kan være at vi mister
skjønnsmidlene helt, eller at det vil skje en avkortning av disse. Det er vanskelig å beregne en
kostnad knyttet til dette, ettersom vi da må se på de valgte elementene, hvordan disse er knyttet
sammen, og gå i en dialog med de som blir involvert.
3) Full gjennomføring
Det bevilges samme sum som i 2007 til prosjektet - kr. 945 000 inkl. mva.
4) Utsettelse av hele eller deler av prosjektet
Det er mulig å utsette hele eller deler av prosjektet. PC-ene kan leveres ut, og det er mulig å installere
infrastrukturen til dette uten at resten av prosjektet gjennomføres i 2008. Det samme gjelder
installeringen av utstyr til webstreaming av kommunestyremøtene. Begge tiltakene vil derimot kreve
en del arbeid i kommunestyresalen, blant annet knyttet til strømtilførsel, kamerainstallasjon,
lydtilgang, trådløs nettverkstilgang og lignende. Dersom man ser for seg starten på en rehabilitering
av Rådhuset i 2009, er det fornuftig å se dette i sammenheng.
Arbeidet med å etablere en portal krever ingen inngrep, og kan startes uavhengig av en
rehabiliteringsprosess. Her vil det derimot løpe kostnader når løsningen er i drift, og dersom ikke
PC-ene ikke deles ut til representantene vil en tidlig gjennomføring av portalen miste noe av sin
hensikt.
Hvordan Fylkesmannen vil se på de bevilgede skjønnsmidlene i en prosess hvor prosjektet drar
veldig ut i tid er uvisst, og her må man gå inn i en dialog.

Konklusjon
Prosjektet for e-demokratiportal og bærbare PC-er til representantene ble vedtatt juni 2007. Dette gjør at
administrasjonens første mål er å gjennomføre prosjektet, og ønsker at det overføres midler til prosjektet
også i 2008.
Samtidig er det klart at det er elementer både knyttet til fremdriften i prosjektet og hvordan prosjektet
skal overføres fra prosjektfasen og til drift som bør vurderes på nytt. Først og fremst er det klart at
dersom dette prosjektet skal være vellykket må det sikres ressurser i driftsfasen. Dette er kritisk for at
prosjektet skal ha betydning både politikere og befolkningen i etterkant. Det er verd å merke seg at
kommunen har startet med en utredning om reduksjon av driftsutgifter/ forbedringsområder. Målet er å
se på forbedringstiltak som kan gjøre at vi kan redusere driftsnivå på 22 mill kr i 2009 og ytterligere 20
mill kr i 2010. Gjennomføringen av prosjektet bør sees i sammenheng med denne prosessen.
Når det gjelder fremdriften er det viktig at det vurderes om hvordan rehabiliteringen av rådhuset vil
påvirke prosjektet. Dette prosjektet vil måtte føre til infrastrukturarbeid i kommunestyresalen, og dette
kan koordineres med reabiliteringen og eventuelle andre behov i kommunestyresalen.
Administrasjonen tror det må etableres en styringsgruppe for å ta prosessen videre.
Dersom ikke disse momentene ivaretas i prosjektet tror administrasjonen at det er riktig at prosjektet
stoppes.

Rådmannens forslag til vedtak:
Primært forslag: Saken utsettes, og vurderes i forbindelse med økonomiplan 2009 - 2012
Subsidiært forslag 1
1. Prosjektet for innføring av e-demokratiportal og bærbare PC-er til representantene tildeles kr.
945 000 i 2008. Bevilgningen belastes kapitalfondet og reguleres over til ansvar 1000 ved
budsjettreguleringen etter 1. teritial 2008.
2. Det avsettes midler som sikrer en god overgang mellom prosjekt og drift. I økonomiplan 2009 –
2012 budsjetteres det med kr. 800 000 i 2009 forutsatt at prosjektet følger planlagt tidsplan og kr.
700 000 løpende i årene etter. I disse midlene ligger det at:
a. Hammerfest kommunestyre oppretter til sammen en 100 % stilling som skal sikre at
tiltakene ivaretaes i drift. Det forusettes at dette koordineres med nye IKT-tiltak i
henhold IKT-strategi 2008-2011, og at det fremmes en egen sak knyttet til dette i
økonomiplanprosessen.
b. Det settes av midler til investeringer i nye PC-er knyttet til prosjektet i år 1 etter
gjennomførelsen dersom styringsgruppen vurderer at prosjektet er vellykket.
c. Det settes av midler som sikrer vedlikehold, utskiftninger og lignende.
3. Det opprettes en styringsgruppe. Styringsgruppens oppgave er å definere innholdet i prosjektet,
og skal styre prosjektprosessen videre. Styringsgruppen vil sammen med IT-sjefen og
prosjektleder evaluere ordningen med PC-er til representantene etter at ordningen har vært i drift.
Styringsgruppen består av:
•
•
•
•

Leder:
Medlem 1:
Medlem 2:
Medlem 3:

Prosjektleder er referent i styringsgruppen.
4. Det forutsettes at fremdriften i prosjektet koordineres med arbeidet med reabiliteringen av
rådhuset, det luftede behovet for et nytt lydanlegg i kommunestyresalen og prosessen som er
knyttet til reduksjon av driftsutgifter/forbedringsområder. Styringsgruppen er ansvarlig for at
dette ivaretas i prosjektet.

Subsidiært forslag 2
1. Prosjektet knyttet til e-demokratiportal og bærbare pcer til representantene avsluttes uten å
gjennomføres.
2. Innkjøpte tablet-PCer benyttes ikke i prosjektet.

Saksbehandler: Svanhild Moen
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Saksdokumenter vedlagt: Ingen
Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen

Møtested for kreftrammede
Saken gjelder
Den 25. mars 2008 søkes det om økonomisk støtte for å opprette et møtested for kreftrammede.

Sakens bakgrunn og fakta
Søker ser at det er et stort behov for å opprette et møtested for kreftrammede og deres pårørende i
Hammerfest og omegn. Målet med møtestedet er at det skal bidra til å styrke livskvaliteten for de
sykdomsrammede både psykisk og fysisk. Det vil bli opprettet samtalegrupper, få inn foredragsholdere,
ha temakvelder og ikke minst at de som har fått en slik alvorlig sykdom kan få mulighet til å prate med
andre i samme situasjon. De har allerede forsøkt med en samling, og det viste sett å være et stort
engasjement for å opprette møtestedet.
I tillegg tror søker at et slik møtested vil være med på å avlaste det offentlige hjelpeapparatet.
Det søkes om et økonomisk bidrag på kr 15.000 som skal være med på å dekke leie av møtelokale,

foredragsholdere, leie av basseng samt enkel servering. Ellers baseres arbeidet på frivillighet og
med hjelp fra kreftforeningen.
Ordførers vurdering
Ordfører anbefaler formannskapet innvilge søknaden.
Ordførers forslag til vedtak:
Hammerfest formannskap vedtar å innvilge søknaden på kr. 15.000,- til et møtested for
kreftrammede. Beløpet reguleres over formannskapets bevilgning for 2008.

Saksbehandler: Svanhild Moen
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TV - aksjon Blå Kors 2008 - Opprettelse av kommunekomite
Saken gjelder
Brev mottatt 19. mai 2008 fra Fylkesaksjonskomiteen v/ Linn Kristensen Troms
Fylkeskommune.
Tidligere års komite:
I 2007 valgte formannskapet følgend komite: Leder leder Hanne Husvik (AP), John Wahl (AP) Solbjørg Mikkelsen
(AP), Reidar Johansen (SV) og Kristel Monique Jørgensen (H)
Sekretariat Gro Hågensen (helsesøster), Svanhild Moen og Tom Rønquist.
I 2006 valgte formannskapet følgende komite: Leder John Wahl (AP), Jarle Edvardsen (AP, Hanne Husvik, Bjørn
Ottem Hansen (H) og Reidar Johansen (SV). I tillegg var komiteen supplert med Birgit Kristensen. Sekretariatet for
komiteen er Svanhild Moen og Tom Rønquist.
I 2005 valgte formannskapet følgende komite: Leder Hanne M. Husvik (AP), Kristine Jørstad Bock (AP)(valgt som
leder, men byttet med Hanne), Frank Hansen, Kate Johansen/Bjørn Ottem Hansen (H) og Åse M. Småvik/Reidar
Johansen (SV). I tillegg var komiteen supplert med Birgit Kristensen og og Ella Kristensen. Sekretariatet for
komiteen er Svanhild Moen og Tom Rønquist.
I 2004 valgte formannskapet følgende komite: Leder Hanne M. Husvik (AP), Alf E. Jakobsen (AP) Kristine Jørstad
Bock (AP), Bjørn Ottem Hansen (H) og Gunnar Milch (SV). I tillegg var komiteen supplert med Birgit Kristensen
og repr. fra Mental helse Birgitte Joki. Sekretariatet for komiteen er Svanhild Moen og Tom Rønquist.
I 2003 valgte formannskapet følgende komite: Leder Snorre Sundquist (AP), Kristine Jørstad Bock (AP), Bjørn
Ottem Hansen (H), Kate Johansen (H) og Turid G. L. Andreassen (SV).

Sakens bakgrunn og fakta
(refererer fra brevet fra Fylketsleder)
TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon, og avvikles i år søndag 19. oktober.
Hammerfest kommune hadde en økning på bøssene fra 2006-2007 på 26,28 prosent. Årets
TV-aksjon er tildelt Blå Kors Norge.
Blå Kors utgjør et landsomfattende nettverk som hjelper rusmisbrukere og deres pårørende til et
bedre liv. Blå Kors driver 34 virksomheter i 12 fylker, i tillegg til å drive forebyggende og
holdningsskapende arbeid.

TV-aksjonen Blå Kors har som mål å hjelpe mennesker som lider på grunn av eget eller andres
rusmisbruk, med særlig fokus på barn og unge. Midlene fra TV-aksjonen Blå Kors skal gå til
prosjekter i Norge rettet mot barn og unge som er rammet av voksnes rusmisbruk. Vi skal også
sørge for at barn utenfor Norges grenser får den hjelpen de trenger, gjennom prosjekter for barn
og unge i blant annet Ukraina, Brasil, Lesotho og India. Rusproblemer ødelegger livene til
millioner av mennesker verden over og forverrer i mange tilfeller en allerede vanskelig hverdag.
Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk får ikke tilstrekkelig omsorg og må ta på
seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal sørge for at flere av disse barna
blir sett og får barndommen sin tilbake.
TV-aksjonen Blå Kors vil være organisert på tradisjonelt vis med fylkesaksjonsleder,
Fylkesaksjonskomité, kommunekomiteer og bøssebærere. En vellykket TV-aksjon er avhengig
av godt fungerende kommunekomiteer, som tar på seg ansvar for mobilisering og tilrettelegging
for bøsseaksjonen 19. oktober.
NRKs TV-aksjon er verdens største innsamlingsaksjon i sitt slag, og har blitt et felles møtepunkt
for dugnad og frivillighet i Norge. Årets TV- aksjon har som mål å være et felles løft for hele
det frivillige og offentlige Norge, for å gi flere barn mulighet til bare å være barn.
Komiteen bør bestå av ressurspersoner som kan bidra til å engasjere frivillige til årets aksjon.
Ordføreren utfordres til å opprette kommunekomitéen i Hammerfest kommune.
Ordførers vurdering
En vellykket aksjon er avhengig av godt fungerende kommunekomitéer. Komitéen har som
hovedoppgave å rekruttere nok bøssebærere samtidig som de skal bidra til å skape engasjement
til inntekt for aksjonen.
Ordføreren ønsker fortsatt å forankre kommunekomiteen (5) i formannskapet der en velger 2 fra
Ap og 3 fra resterende parti i formannskapet. Ordføreren oppfordrer partiene til å velge
engasjerte representanter som kan forplikte seg til å delta i komitéarbeidet frem til og med
aksjonsdagen. I tillegg kan komiteen selv velge om lokale lag skal knyttes til arbeidet. Det
anbefales at de første møtene avholdes raskest mulig slik planleggingen og ev. bestilling av
arrangementslokaler kan fastsettes.
Med de seinere års erfaring står komiteen sterkere når sekretariatet utvides med faglig
tilhørighet fra administrasjonen. Hvert år velger rådmannen sin sektor som skal være sekretær i
komiteen. I fjor var det helsesøster og i år er det fra rustmiddeltjenesten. Ellers vil de faste årlige
rutineoppgaver ligge til formannskapssekretæren.
Ordførers forslag til vedtak:
Hammerfest formannskap oppnevner følgende representanter m/leder til kommunekomité for
TV-aksjonen 2007:
Leder AP:
.………………………….
Representant AP:
.…………………………..
3 representanter fra H, FRP, SV og fra felleslisten KRF, Rødt og Kystpartiet :
…………………………… …………………………… ……………………………
Sekretariat: Sekretær for komitéarbeidet hentes fra rusmiddeltjenesten samt formannskapssekretær Svanhild Moen.
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AMK - sentralen - Søknad om støtte til transportutgifter
Saken gjelder
Søknad fra Aksjonsgruppa mot nedleggelse avAMK sentralen ved Hammerfest sykehus v/
Jørgen Nilsen
Sakens bakgrunn og fakta
Søknaden gjengis i sin helhet:
Søknad om økonomisk støtte vedr utlegg for reise
I desember 2007 ble det fremmet forslag om nedlegging av en AMK sentral i
Finnmark. I dette forslaget ble Kirkenes sykehus foreslått som beliggenhet for den ene
AMK sentral som skulle være i Finnmark. Forslaget skulle styrebehandles på møte i
Helse Nord 12. desember 2007. I forkant av dette styremøtet ble det arbeidet i mot
forslaget om å legge ned AMK sentralen i Hammerfest.
Under arbeidet mot nedleggingen av AMK sentralen i Hammerfest reiste to av oss i
aksjonsgruppa sammen med Bjarne Hansen til Oslo for å møte med sentrale politikere
i Helse og omsorgskomiteen, samt statssekretæren til Helseminister Sylvia Brustad.
Denne reisen ble organisert på svært kort tid og medførte private kostnader for oss
som reiste. Bjarne Hansen betalte sin reise selv gjennom midler fra Aksjonsgruppa for
sykehusene i Finnmark, samt at denne gruppa betalte hotellovernatting for alle de tre
reisende.
Dessverre ble utfallet av vedtaket uendret til tross for at vi fikk ytret våre synspunkter
og meninger med at vedtaket ble fattet på et grunnlag uten faglig forankring.
Da sykehuset selv ikke har midler til å dekke noe av våre utgifter ber vi Kommunestyret i
Hammerfest om støtte til å dekke de utlegg vi hadde.
Kostnadene som bes dekket er 2 flybilletter til Oslo t/r a kr. 6.920,- til sammen
kr. 13.820,-. Kvitteringer vil framlegges dersom støtten innvilges.
Vi vil samtidig takke for den støtte og engasjement Hammerfest kommune,
kommunestyret og Hammerfests befolkning viste i AMK saken.

Med vennlig hilsen
Jørgen Nilsen Hanne R. Iversen /s/
Ordførerens vurdering
Ordføreren anbefaler formannskapet å innvilge søknaden i sin helhet.
Ordførers forslag til vedtak:
Hammerfest formannskap vedtar å innvilge søknaden på kr. 14.820,- til dekning av 2 flybilletter
fra desember 2007.
Beløpet reguleres over formannskapets bevilgning for 2008.
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