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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Kristine Jørstad Bock
John Wahl
Marianne Sivertsen Næss
Reidar Johansen
Jan-Erik Hansen
Raymond Robertsen

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
SV
FELLES
H

Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Snorre Sundquist
Hanne Marion Husvik
Rolf H. Fjellstad

NESTL
MEDL
MEDL

AP
AP
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Frank Hansen
Jarle Edvardsen
Lars Mathisen

Hanne Marion Husvik
Snorre Sundquist
Rolf H. Fjellstad

AP
AP
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Dagny Haga, sektorleder Arvid Isaksen og Kaj Gunnar Dahl, næringskonsulent
Bjørn Harry Risto, nestleder på sosialkontoret Jørn Olsen.

Kristine Jørstad Bock
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkalling - enstemmig vedtatt.
Reidar Johansen (SV) stilte spørsmål om månedlig skjema for byggeprosjektene. Rådmannen
besvarte spørsmålene.
Raymond Robertsen stilte spørsmål om sak 4/08 kunne behandles først pga. innkalt
vararepresentant i saken.
Videre stilte Raymond Robertsen spørsmål om hans inhabilitet i sak 11/08. Konklusjon:
Raymond Robertsen fratrer ikke saken.
Administrasjonen vil gi en muntlig orientering om status byggeprosjekter på AKS - kulturhuset
og Fjordtun skole. Orienteringen gis til slutt i møte. Saken behandlsEkstraordinært
formannskapet mandag 11.02.2008 kl. 12.00
Sakslisten / dagsorden:
Sakslisten har sakene 2/08 – til og med 14/08 – enstemmig vedtatt.
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PS 2/08 Oppnevning av medlemmer i Nordområdeutvalget

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet oppnevner følgende Nordområdeutvalg etter valget 2007:
-

Ordfører (leder)
Varaordfører (nestleder)
Leder for miljø- og utviklingsstyret
Representant for opposisjonen: …………………
Representant for opposisjonen: …………………
En representant for Hammerfest Havn KF: …………………
Rådmannen
Plan- og Utviklingssjef
Plansjef
Næringssjef

Hammerfest, den 07.11.07

Dagny Haga
Rådmann

Sektorleders underskrift

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2008

Behandling
1) Raymond Robertsen fremmet på vegne Høyre følgende forslag:
Formannskapet legger forhåndstallsvalgprinsippet til grunn for valg av opposisjonens
representanter til Nordområdeutvalget.
2) John Wahl fremmet på vegne av Ap følgende forslag:
Nordområdeutvalget utvides til 3 representanter fra opposisjonen med de innkomne navn.
3) Raymond Robertsen fremmet på vegne av Frp, Krf, H
Raymond Robertsen og Jan Erik Hansen
4) Reidar fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Fra opposisjonen foreslås Mari Lundevall.
Votering: Høyre (1) – enstemmig vedtatt
AP (2) – enstemmig vedtatt
Innstillingen m/endring – enstemmig vedtatt.
Frp, Krf, H (3) – enstemmig vedtatt.
SV (4) – enstemmig vedtatt.

Hammerfest havnevesen KF blir representert av John Wahl, jfr. skriv til Hammerfest kommune.
Vedtak
Formannskapet oppnevner følgende Nordområdeutvalg etter valget 2007:
-

Ordfører (leder)
Varaordfører (nestleder)
Leder for miljø- og utviklingsstyret
Representant for opposisjonen: Raymond Robertsen
Representant for opposisjonen: Jan Erik Hansen
Representant for opposisjonen: Mari Lundevall
En representant for Hammerfest Havn KF: John Wahl
Rådmannen
Plan- og Utviklingssjef
Plansjef
Næringssjef

PS 3/08 Organisering av kino i Arktisk kultursenter

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at Hammerfest kino fra 01.07.08 opphører som virksomhet, og at
kinodrift da innlemmes i virksomhet Arktisk kultursenter. Administrasjonen bes ivareta de
ansatte i forhold til endrede beskrivelser og funksjoner forut for innlemmelse i virksomhet
Arktisk kultursenter.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 31.01.2008
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at Hammerfest kino fra 01.07.08 opphører som virksomhet, og at
kinodrift da innlemmes i virksomhet Arktisk kultursenter. Administrasjonen bes ivareta de
ansatte i forhold til endrede beskrivelser og funksjoner forut for innlemmelse i virksomhet
Arktisk kultursenter.

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet vedtar at Hammerfest kino fra 01.07.08 opphører som virksomhet, og at
kinodrift da innlemmes i virksomhet Arktisk kultursenter. Administrasjonen bes ivareta de
ansatte i forhold til endrede beskrivelser og funksjoner forut for innlemmelse i virksomhet
Arktisk kultursenter.

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2008

Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Administrasjonen bes utrede en utvidelse av dagens samorganisering og samarbeid med Aurora
Kino i Tromsø/Alta.
Som administrasjonsutvalget – enstemmig vedtatt.
Høyres forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet vedtar at Hammerfest kino fra 01.07.08 opphører som virksomhet, og at
kinodrift da innlemmes i virksomhet Arktisk kultursenter. Administrasjonen bes ivareta de
ansatte i forhold til endrede beskrivelser og funksjoner forut for innlemmelse i virksomhet
Arktisk kultursenter.
Administrasjonen bes utrede en utvidelse av dagens samorganisering og samarbeid med Aurora
Kino i Tromsø/Alta.

PS 4/08 Kjøp av tjenester og sponsoravtale fra Barentshavskonferansen
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest formannskap gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med
Barentshavskonferansen angående kjøp av 15 konferanseplasser og inntil 25 kvm standareal.
Konferanseplasser fordeles med ordfører 8 og rådmann 7.
Beløpet belastes strategisk næringsfond.

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2008

Behandling
Raymond Robertsen erklærte seg innhabil og forlot møte. Håkon Rønbeck tiltrådte i stede.
Administrasjonen fremmet følgende korrigeringer:
I saksfremleggets side 2, 2. avsnitt …innvilget ordfører… endres til innvilget Hammerfest
kommune…
I rådmannens forslag til vedtak: … inntil 25 kvm … til inntil 28 kvm …

Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende tillegg:
Konferanseplasser utover de 8 som ordfører disponerer er gratis (gjelder kun restplasser).
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende tillegg:
Hammerfest formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med
Barentshavskonferansen innenfor en ramme på kr 100.000,-. Beløpet belastes strategisk
næringsfond. Formmannskapets representer forutsetter at valgte kommunestyrerepresentanter
må kunne møte uten merkostnader.
Votering: Innstillingen 8 og SV fikk 1 stemme.
AP’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Raymond Robertsen tiltrådte møte etter behandlingen av saken.
Vedtak
Hammerfest formannskap gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med
Barentshavskonferansen angående kjøp av 15 konferanseplasser og inntil 28 kvm standareal.
Konferanseplasser fordeles med ordfører 8 plasser og rådmann 7 plasser.
Konferanseplasser utover de 8 som ordfører disponerer er gratis (gjelder kun restplasser).
Beløpet belastes strategisk næringsfond.

PS 5/08 Veterinærtjenesten - kommunens ansvar fra 1. januar
Rådmannens forslag til vedtak:
Den vedlagte rammeavtalen mellom Den norske veterinærforening (DNV) og KS vedtas.
Administrasjonen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med kommunene Kvalsund, Måsøy
og Hasvik.
Veterinærvakten finansieres i fremtiden med øremerkede midler fra Landbruks – og
Matdepartementet.

Hammerfest, den 14. januar 2008

Dagny Haga
Rådmann

Arvid Isaksen
Sektorleder Helse

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.01.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Den vedlagte rammeavtalen mellom Den norske veterinærforening (DNV) og KS vedtas.
Administrasjonen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med kommunene Kvalsund, Måsøy
og Hasvik.
Veterinærvakten finansieres i fremtiden med øremerkede midler fra Landbruks – og
Matdepartementet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2008

Behandling
Som KOU - styrets vedtak – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Den vedlagte rammeavtalen mellom Den norske veterinærforening (DNV) og KS vedtas.
Administrasjonen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med kommunene Kvalsund, Måsøy
og Hasvik.
Veterinærvakten finansieres i fremtiden med øremerkede midler fra Landbruks – og
Matdepartementet.

PS 6/08 Legetjenester i sykehjem
Rådmannens forslag til vedtak:
Det vedtas at Hammerfest kommune skal ha en legedekning i sykehjem og boform med
heldøgns pleie og omsorg innen 2010 på ukentlig 0,36 legetimer pr. pasient.

Den nedsatte arbeidsgruppen jobber videre med en plan for innholdet i sykehjemslegetjenesten.
Den nye lokale normen for legetjenestene i sykehjem og boform med heldøgns pleie og omsorg
innarbeides i budsjettet 2009 og 2010 slik at målsettingen på ukentlig 0,36 legetimer pr. pasient
oppnås innen 2010.
Hammerfest, den 16 januar 2008
Dagny Haga
Rådmann

Arvid Isaksen
Sektorleder Helse

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.01.2008

Behandling
Som forslaget – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det vedtas at Hammerfest kommune skal ha en legedekning i sykehjem og boform med
heldøgns pleie og omsorg innen 2010 på ukentlig 0,36 legetimer pr. pasient.
Den nedsatte arbeidsgruppen jobber videre med en plan for innholdet i sykehjemslegetjenesten.
Den nye lokale normen for legetjenestene i sykehjem og boform med heldøgns pleie og omsorg
innarbeides i budsjettet 2009 og 2010 slik at målsettingen på ukentlig 0,36 legetimer pr. pasient
oppnås innen 2010.

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2008

Behandling
Jan-Erik Hansen fremmet på vegne av KRF følgende forslag:
Det bes om at bruken at bruken av legetjenesten i sykehjem utredes før budsjett 2009
fremlegges.
Votering: Krf’s forlag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Det bes om at bruken at bruken av legetjenesten i sykehjem utredes før budsjett 2009
fremlegges.

PS 7/08 Retningslinjer for sosialhjelp i Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest formannskap vedtar følgende endringer i retningslinjene for sosialhjelp:
Hjemmeboende enslige/ungdom
Enslige med eget hushold (med mulighet for
å bli selvhjulpen)
Enslige med eget hushold (som ikke har
mulighet til inntekt i overskuelig fremtid)
Ektepar/samboere
Barn 0 – 9 år
Barn 10 – 17 år

Kr. 3475
Kr. 4372
Kr. 5887
Kr. 9805
Kr. 1090
Kr. 1636

I § 30 tas det med kr. 2000,- i lommepenger pr. måned til personer som befinner seg i
institusjon.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.01.2008

Behandling
Som forslaget – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest formannskap vedtar følgende endringer i retningslinjene for sosialhjelp:
Hjemmeboende enslige/ungdom
Enslige med eget hushold (med mulighet for
å bli selvhjulpen)
Enslige med eget hushold (som ikke har
mulighet til inntekt i overskuelig fremtid)
Ektepar/samboere
Barn 0 – 9 år
Barn 10 – 17 år

Kr. 3475
Kr. 4372
Kr. 5887
Kr. 9805
Kr. 1090
Kr. 1636

I § 30 tas det med kr. 2000,- i lommepenger pr. måned til personer som befinner seg i
institusjon.

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2008

Behandling
Som KOU – styrets vedtak – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest formannskap vedtar følgende endringer i retningslinjene for sosialhjelp:
Hjemmeboende enslige/ungdom
Enslige med eget hushold (med mulighet for
å bli selvhjulpen)
Enslige med eget hushold (som ikke har
mulighet til inntekt i overskuelig fremtid)
Ektepar/samboere
Barn 0 – 9 år
Barn 10 – 17 år

Kr. 3475
Kr. 4372
Kr. 5887
Kr. 9805
Kr. 1090
Kr. 1636

I § 30 tas det med kr. 2000,- i lommepenger pr. måned til personer som befinner seg i institusjon

PS 8/08 Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar det vedlagte ”Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning”.
Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar det vedlagte ”Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning”.

PS 9/08 pprusting av Rv 94 i Hammerfest sentrum - forskuttering
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest formannskap opprettholder sitt tidligere vedtak om å gi et lån på 30 mill. kr. til
Statens vegvesen i forbindelse med opprusting av Rv 94 i Hammerfest sentrum. Følgende
forutsetninger legges til grunn:
• Prosjektet starter opp i 2008 og gjennomføres fortløpende til det er ferdig.
• Lånet stilles til rådighet i 2008 og utbetales i avdrag i takt med fremdriften

•
•

Lånet er rentefritt
Lånet tilbakebetales i perioden 2010 – 2013.

Administrasjonen får fullmakt til å inngå avtale med Statens vegvesen på bakgrunn av
ovennevnte forutsetninger.

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2008

Behandling
Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Tilbakebetalingsperioden kan diskuteres.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
AP’s forslag – vedtatt mot en stemme.
Vedtak
Hammerfest formannskap opprettholder sitt tidligere vedtak om å gi et lån på 30 mill. kr. til
Statens vegvesen i forbindelse med opprusting av Rv 94 i Hammerfest sentrum. Følgende
forutsetninger legges til grunn:
• Prosjektet starter opp i 2008 og gjennomføres fortløpende til det er ferdig.
• Lånet stilles til rådighet i 2008 og utbetales i avdrag i takt med fremdriften
• Lånet er rentefritt
• Lånet tilbakebetales i perioden 2010 – 2013.
• Tilbakebetalingsperioden kan diskuteres.
Administrasjonen får fullmakt til å inngå avtale med Statens vegvesen på bakgrunn av
ovennevnte forutsetninger.

PS 10/08 Parkeringsplass Batteriet - Nivå overflate
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest formannskap vedtar at overflaten på fyllingen på parkeringsplassen skal ligge på
kote 4,0.
Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest formannskap vedtar at overflaten på fyllingen på parkeringsplassen skal ligge på
kote 4,0.

PS 11/08 Rossmolla industriområde - overføring av opsjonsavtale til ny avtalepart
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner at Rossmolla Industripark AS blir ny part i avtale av 22.01.2007 i
stedet for Pro Barents AS.

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2008

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedatt.
Vedtak
Formannskapet godkjenner at Rossmolla Industripark AS blir ny part i avtale av 22.01.2007 i
stedet for Pro Barents AS.

PS 12/08 Dekning av legitimert tapt arbeidsinntekt
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at punkt IV Dekning av tapt inntekt nr 2 om Legitimert tapt
arbeidsfortjeneste i forslag til nytt reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest
kommune av 15.11.07 erstatter punkt IV Dekning av tapt inntekt nr 2 i gjeldende reglement for
godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest kommune av 29.11.01. Endringen skal gjelde fra og
med andre halvår 2007.
Bestemmelse som skal benyttes for dekning av tapt inntekt får dermed følgende ordlyd:
1

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste
Legitimert tapt arbeidsfortjeneste erstattes med inntil 0,4 % av ordførers godtgjøring pr
dag.
Legitimert tapt arbeidsfortjeneste defineres i denne sammenhengen som den lønnen
arbeidsgiver bekrefter at arbeidstakeren taper ved å inneha kommunale tillitsverv.
For selvstendig næringsdrivende gjelder følgende:
Det må fremlegges ny dokumentasjon/sannsynliggjøring hvert år på bakgrunn av siste
års regnskaps-/produksjonstall og når grunnlaget for å kreve tapt arbeidsinntekt vesentlig
endres i løpet av året.

Ved endring i forutsetningene for tapet, fremlegges ny dokumentasjon – dog begrenset
oppad til 0,4 % av ordførers årlige godtgjøring pr. dag.

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2008

Behandling
John Wahl fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Votering: Utsettelsesforslaget fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.
Vedtak
Saken utsettes.

PS 13/08 Kommunal overtakelse av Håja barnehage
Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Formannskapet godkjenner avtale om overføring av Håja barnehage samt
kjøpekontrakt, datert 17.01.08.
2. Det utarbeides en renoveringsplan for Håja barnehage, og kostnaden innarbeides
Økonomiplan for 2009-2012.

PS 14/08 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Formannskapet - 31.01.2008

Behandling
Protokoll fra møte den 29.11.2007 og 18.01.2008 – godkjennes.
Vedtak

Protokoll fra møte den 29.11.2007 og 18.01.2008 – godkjennes.

