Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen, Rådhuset
29.05.2008
11:00 – 13:35

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Snorre Sundquist
John Wahl
Reidar Johansen
Rolf H. Fjellstad

Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
SV
FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Kristine Jørstad Bock
Hanne Marion Husvik
Marianne Sivertsen Næss
Raymond Robertsen
Jan-Erik Hansen

LEDER
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

AP
AP
AP
H
FELLES

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Frank Hansen
Berit Hågensen
Jarle Edvardsen
Håkon Rønbeck
Anne-Mette Bæivi (ankom 11.30)

Hanne Marion Husvik
Marianne Sivertsen Næss
Kristine Jørstad Bock
Raymond Robertsen
Jan-Erik Hansen

AP
AP
AP
H
FELLES

9 representanter (av 9) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Dagny Haga, ass. Rådmann Per Lund, informasjonsleder Kjartan Miklalsen,
miljøvernrådgiver Tom Erik Næss, leder for parkvesnest Svein Lind og sektorlder Trobjørn
Ness.

Snorre Sundquist
Varaordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 50/08

Tilsetting av rådmann

PS 51/08

E-demokratiprosjektet

PS 52/08

Møtested for kreftrammede

PS 53/08

TV - aksjon Blå Kors 2008 - Opprettelse av kommunekomite

PS 54/08

AMK - sentralen - Søknad om støtte til transportutgifter

PS 55/08

Diverse referatsaker

PS 56/08

Godkjenning av protokoll

Innkalling – enstemmig godkjent
Dagsorden /Sakslista:
Den ordinære sakslista har sakene 50/08 til og med 56/08 – enstemmig vedtatt.
Møtet startet med en orientering om reingjerdet. Orienteringen ble gitt av miljøvernrådgiver
Tom Erik Næss og leder for parkvesnet Svein Lind.
Spørsmål som ble besvart til slutt i møtet:
I forkant av møtet stilte John Wahl (AP) spørsmål om støvplager og renhold av veier –
sektorleder Torbjørn Næss svarte på spørsmålet.
Reidar Johansen (SV) stilte spørsmål om den videre prosessen i kommune og i regionrådet ang.
solidarisk naturressursfond. Formannskapet drøftet spørsmålet.
Jarle Edvardsen (AP) stilte spørsmål om plassering av masseblanding. Rådmannen ga en
orientering.

PS 50/08 Tilsetting av rådmann
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).
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.05.2008

Behandling
Fellesforslag fra formannskapet der en stryker fast stilling og beholder åremålsstilling –
enstemmig vedtatt.
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.
PS 51/08 E-demokratiprosjektet
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.
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Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
1. Saken føres videre som et forsøksprosjektet begrensa til formannskapet, utvalgsledere og
gruppeledere innenfor de investeringer som er gjort i prosjektet.
2. Forøvrig utsettes saken og vurderes i forbindelse med økonomiplan 2009 - 2012.
Votering.: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt og rådmannens forslag falt.

Vedtak
1. Saken føres videre som et forsøksprosjektet begrensa til formannskapet, utvalgsledere og
gruppeledere innenfor de investeringer som er gjort i prosjektet.
2. Forøvrig utsettes saken og vurderes i forbindelse med økonomiplan 2009 - 2012.

PS 52/08 Møtested for kreftrammede
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.
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.05.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest formannskap vedtar å innvilge søknaden på kr. 15.000,- til et møtested for
kreftrammede. Beløpet reguleres over formannskapets bevilgning for 2008.

PS 53/08 TV - aksjon Blå Kors 2008 - Opprettelse av kommunekomite
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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Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Grethe Ernø Johansen som leder og Snorre Sundquist som representant.
3 representanter fra H, FRP, SV og fra felleslisten KRF, Rødt og Kystpartiet vil komme tilbake
til sine representanter. Frist tirsdag 3. juni 2008: Reidar Johansen/Bente Orvik, Bjørg Eva E.
Hamsund og Mia Hansen.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest formannskap oppnevner følgende representanter m/leder til kommunekomité for
TV-aksjonen 2007:
Leder AP:
Grethe Ernø Johansen
Representant AP:
Snorre Sundquist
3 representanter fra H, FRP, SV og fra felleslisten KRF, Rødt og Kystpartiet : Reidar
Johansen/Bente Orvik, Bjørg Eva E. Hamsund og Mia Hansen.
Sekretariat: Sekretær for komitéarbeidet hentes fra rusmiddeltjenesten samt formannskapssekretær Svanhild Moen.

PS 54/08 AMK - sentralen - Søknad om støtte til transportutgifter
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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.05.2008

Behandling
Som innstillingen - enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest formannskap vedtar å innvilge søknaden på kr. 13.820,- til dekning av 2 flybilletter
fra desember 2007.
Beløpet reguleres over formannskapets bevilgning for 2008.

PS 55/08 Diverse referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.05.2008
RS 08/9 Svar på høringer om forslat til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået og
opprettelse av regionale forskningsfond

Behandling
Referatsakene tas til orientering – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

PS 56/08 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.05.2008

Behandling
Protokoll fra møte den 13.05.08 - godkjent
Vedtak
Protokoll fra møte den 13.05.08 - godkjent

