
Hadsel kommune
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MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Dato: 18.03.2020 med frist kl. 12:00
Sted: Skriftlig møte pr epost
Arkivsak: 19/03437

Tilstede: Sp: Kurt Eirik Jenssen, Aina Johanne Nilsen,
Ap : Åge Hilmar Rusten
H: Lena Arntzen
V: Arne Ivar Mikalsen
MOS: Ørjan Robertsen
Rødt: Geir - Asbjørn Jørgensen

Møtende
varamedlemmer:

Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Ingen

Protokollfører: Politisk sekretariat Gerd E. Hanssen

SAKSKART Side

Godkjenning av innkalling

4/20 19/03437 - 35 Møteinnkalling Formannskapet 18.03.2020 2

Godkjenning av sakskart

4/20 19/03437 - 36
Komplett innkalling: Formannskapet (18.03.2020 kl
12:00)

2

Saker til behandling

40/20 20/00837 - 1 Betalingsutsettelse kommunale avgifter 3

41/20 20/00847 - 1 Midlertidig arbeidsordning for leger i Hadsel kommune 4
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4/20 Møteinnkalling Formannskapet 18.03.2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 18.03.2020 4/20 
 
Møtebehandling/votering 
 
Formannskapet godkjente enstemmig møteinnkallingen  
 
 
[Lagre]  
 
 
4/20 Komplett innkalling: Formannskapet (18.03.2020 kl 12:00) 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 18.03.2020 4/20 
 
Møtebehandling/ 
 
Formannskapet godkjente sakskart med skriftlig behandling av sak 40/20 og 41/20 
 
 
 
[Lagre]  
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40/20 Betalingsutsettelse kommunale avgifter 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 18.03.2020 40/20 
2 Formannskapet 18.03.2020  
 
Innstilling 
Hadsel kommune ønsker å avhjelpe de mest berørte av kommunens innbyggere og 
næringsliv ved å vedta følgende tiltak: 
 

 Hadsel kommune kan på forespørsel innvilge betalingsutsettelse i form av oppdeling 
av faktura på første termin av kommunale avgifter (vann, avløp, feiing og 
eiendomsskatt) i 2020, uten at det medfører økte kostnader for kundene. 

 Administrasjonen kan etter individuelle vurderinger innvilge inntil tre måneders 
betalingsutsettelse. 

 Søknadsprosessen skal være enkel, og gjelde både næringsliv og 
privathusholdninger. 

 Ordningen skal være behovsprøvd, men det er ønskelig med en lempelig praksis. 
 
 
 
Møtebehandling/votering 
 
Ved skriftlig votering vedtok Formannskapet enstemmig innstillingen. 
 
Vedtak  
 
Hadsel kommune ønsker å avhjelpe de mest berørte av kommunens innbyggere og 
næringsliv ved å vedta følgende tiltak: 
 

 Hadsel kommune kan på forespørsel innvilge betalingsutsettelse i form av oppdeling 
av faktura på første termin av kommunale avgifter (vann, avløp, feiing og 
eiendomsskatt) i 2020, uten at det medfører økte kostnader for kundene. 

 Administrasjonen kan etter individuelle vurderinger innvilge inntil tre måneders 
betalingsutsettelse. 

 Søknadsprosessen skal være enkel, og gjelde både næringsliv og 
privathusholdninger. 

 Ordningen skal være behovsprøvd, men det er ønskelig med en lempelig praksis. 
 
 
[Lagre]  
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41/20 Midlertidig arbeidsordning for leger i Hadsel kommune 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 18.03.2020 41/20 
 
Rådmannens innstilling 
 
Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til midlertidig å tilby kommunens 
leger fast ansettelse i kommunen i forbindelse med Koronasituasjonen.  
 
Møtebehandling/votering 
 
Ved skriftlig votering vedtok Formannskapet enstemmig kommunedirektørens 
innstilling 
 
Vedtak  
 
Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til midlertidig å tilby kommunens 
leger fast ansettelse i kommunen i forbindelse med Koronasituasjonen.  
 
 
[Lagre]  
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