Hammerfest kommune

Møteprotokoll
07/04

Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

Torsdag 02.12.04

Tidspunkt:

Kl. 18:00

Følgende medlemmer til stede:
Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre Sunquist, Tom Mortensen,
John Wahl, Rosel Olsen (for Hans M. Ellingsen), Trygve Paulsen , Jarle Edvardsen, Wenche
Stenvoll, Trude Klaussen, Arnulf Arntzen, Solbjørg Mikkelsen, Hanne M. Husvik, Stig Johan
Trondsen, Nina Jørgensen, Haldis Olsen (for Frank Einar Hansen), Bjarne Hansen, Bjørn
Dagfinn Johansen, Willy Olsen og Ronny Holm.
Fra Høyre: Bjørn Ottem Hansen. Det møtte ingen for Ann Kristin Kvalsvikog Roger Bloch.
Fra FRP: Stine Elverum (for Raymond Sletten) og Nils A. Bjørnstad.
Fra RV: Bryndis Rodge (for Alvin R. Vasèli). Det møtte ingen for Anna Wisborg Blix.
Fra SV: Reidar Johansen og Svein Aspelund.
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Fra AP: Hans M. Ellingsen, Frank Einar Hansen. Fra Høyre: Roger Bloch og Ann Kristin
Kvalsvik. Fra FRP: Raymond Sletten. Fra RV: Alvin Vaseli og Anna W. Blix.
Følgende varamedlemmer møtte i stede:
Fra AP: Rosel Olsen, Haldis Olsen. Fra FRP: Stine Elverum. Fra RV: Bryndis Rodge
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Dagny Haga, næringssjef Alf Birger Olsen, næringskonsulent Bjørn Harry Risto,
planlegger Kirsti Hansen og sektorledere Odd Edvardsen.
26 representanter (av 29) til stede.
Alf E. Jakobsen
Ordfører
Svanhild Moen
Formannskapssekretær
Innkallingen – enstemmig godkjent.
Sakslisten/dagsorden:
Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04.
Ordfører opplyste om at sak 080/04 trekkes fra sakskartet.
Vedtak: Sakslisten med sakene 077/04 til og med 085/04 – enstemmig godkjent.
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PS 077/04

Stortings- og sametingsvalg 2005 - Fastsetting av valgdag

Trude Klaussen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
25 representanter (av 29) til stede.
IV. Saksbehandler innstilling:
Kommunestyret bestemmer at det skal gjennomføres 2 – to – dagers valg i forbindelse med
stortingsvalget og sametingsvalget 2005.
Behandling i Kommunestyret - 02.12.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 02.12.04:
Kommunestyret bestemmer at det skal gjennomføres 2 – to – dagers valg i forbindelse med
stortingsvalget og sametingsvalget 2005.

PS 078/04

Valg av Valgstyret 2004 - 2007

Trude Klaussen erklærte seg innhabil og fratrådte møte.
25 representanter (av 29) til stede.
IV. Saksbehandler innstilling:
Hammerfest kommunestyre vedtar at valgstyret for perioden 2004 – 2007 består av
formannskapets medlemmer med varamedlemmer. Som leder og nestleder av valgstyret
oppnevnes hhv. ordfører og varaordfører.
Kommunestyret delegerer oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret,
jfr. Valgslovens § 4-2.
Behandling i Kommunestyret - 02.12.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 02.12.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar at valgstyret for perioden 2004 – 2007 består av
formannskapets medlemmer med varamedlemmer. Som leder og nestleder av valgstyret
oppnevnes hhv. ordfører og varaordfører.
Kommunestyret delegerer oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret,
jfr. Valgslovens § 4-2.
Trude Klaussen tiltrådte møte.
26 representanter (av 29) til stede.

PS 079/04

Sekretariat for kontrollutvalg

Vedtak i Formannskapet - 25.11.04:
1 Hammerfest kommunestyre vedtar å løse sekretariatsbehovet for kontrollutvalget fra
01.01.05 ved å bytte sekretatiatstjenester med Alta kommune.
2 Ordningen vedtas med en virketid på 2 år. Den evalueres i god tid før periodens utløp.
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Det utformes en avtale som regulerer dette samarbeidet i prøveperioden. Avtalen
godkjennes av Formannskapet.

Behandling i Kommunestyret - 02.12.04:
Tom Mortensen fremmet på vegne av AP følgende tilleggsforslag:
1 Hammerfest kommune er enig i forslaget fra styret i VEFIK IKS om et
interkommunalt samarbeid (IS) blant medlemskommunene for å ivareta
sekretariatsfunksjonen, men konstaterer at det ikke har lykkes å oppnå enighet om
dette blant alle deltakende kommuner.
2 På denne bakgrunn vedtar kommunestyret å løse sekretariatsbehovet for
kontrollutvalget fra 01.01.05 ved å bytte sekretariatstjenester med Alta kommune.
3 Ordningen vedtas med en virketid på 2 år. Den evalueres i god tid før periodens utløp.
Dersom det i løpet av perioden skulle vise seg mulig å realiseres et IS for å ivareta
sekretariatsfunksjonen, kan ordningen avvikles tidligere, dersom partene er enig om
dette.
4 Det utformes en avtale som regulerer dette samarbeidet i prøveperioden. Avtalen
godkjennes av Formannskapet.
Votering: AP’s forslag ble fikk 24 stemmer og formannskapets innstillingen fikk 2 stemmer.
Vedtak i Kommunestyret - 02.12.04:
1 Hammerfest kommune er enig i forslaget fra styret i VEFIK IKS om et
interkommunalt samarbeid (IS) blant medlemskommunene for å ivareta
sekretariatsfunksjonen, men konstaterer at det ikke har lykkes å oppnå enighet om dette
blant alle deltakende kommuner.
2 På denne bakgrunn vedtar kommunestyret å løse sekretariatsbehovet for kontrollutvalget
fra 01.01.05 ved å bytte sekretariatstjenester med Alta kommune.
3 Ordningen vedtas med en virketid på 2 år. Den evalueres i god tid før periodens utløp.
Dersom det i løpet av perioden skulle vise seg mulig å realiseres et IS for å ivareta
sekretariatsfunksjonen, kan ordningen avvikles tidligere, dersom partene er enig om dette.
4 Det utformes en avtale som regulerer dette samarbeidet i prøveperioden. Avtalen
godkjennes av Formannskapet.

PS 080/04

Revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet

Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 24.11.04:
Med bakgrunn i saksopplysninger og vurderinger og med hjemmel i plan- og bygningsloven
§ 20-5 vedtar Styret for Kultlur, Omsorg og Undervisning å legge ut revidering av ”Tematisk
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, 2005 – 2016” ut til offentlig ettersyn i 30
dager.
Behandling i Kommunestyret - 02.12.04:
Saken trekkes fra kartet.
Vedtak i Kommunestyret - 02.12.04:
Saken trekkes fra kartet.

PS 081/04

Forskottering av infrastruktur i Tyvenlia.

Vedtak i Formannskapet - 25.11.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar å la Hammerfest Boligbyggelag forskottere og foreta
nødvendig klargjøring av boligfeltet Tyvenlia, fram til område B9/8, innenfor en
kostnadsramme på kr.7 millioner.
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Denne summen vil bli tilbakebetalt til borettslaget i 2006.
Administrasjonen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med borettslaget, som sikrer en
utbygging i tråd med kommunen tekniske spesifikasjoner innenfor den gitte kostnadsramme.
Behandling i Kommunestyret - 02.12.04:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 02.12.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar å la Hammerfest Boligbyggelag forskottere og foreta
nødvendig klargjøring av boligfeltet Tyvenlia, fram til område B9/8, innenfor en
kostnadsramme på kr.7 millioner.
Denne summen vil bli tilbakebetalt til borettslaget i 2006.
Administrasjonen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med borettslaget, som sikrer en
utbygging i tråd med kommunen tekniske spesifikasjoner innenfor den gitte kostnadsramme.

PS 082/04

Fiskeri- og havbruksstrategier for Hammerfest 2005 - 2007

Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 23.11.04:
Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til Fiskeri- og havbruksstrategier med
Handlingsplan for Hammerfest 2005 - 2007.
Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 24.11.04:
Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til Fiskeri- og havbruksstrategier med
Handlingsplan for Hammerfest 2005 - 2007.
Behandling i Kommunestyret - 02.12.04:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 02.12.04:
Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til Fiskeri- og havbruksstrategier med
Handlingsplan for Hammerfest 2005 - 2007.

PS 083/04

Overdragelse av kaier-flytebrygger fra Hammerfest
kommune til Hammerfest havnevesen KF

Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 26.10.04:
Saken utsettes.
Vedtak i Formannskapet - 28.10.04:
Saken er utsatt i tråd med rådmannens anmodning.
Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 23.11.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar at samtlige kaier og flytebrygger som i dag er kommunal
eie, overføres til Hammerfest havnevesen KF som havnekassens aktiva.
Da Hammerfest Kommune har tatt opp lå for og finansieres/oppgradere flere av kaiene, er det
anslagsvis er på ca. 3,2 mill. (Beløpet må kvalitetssikres av administrasjonen)
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Som følge av dette vedtaket får havnevesenets administrasjon i oppdrag å fremme sak til
kommunestyret som omfatter havnedistriktsgrenser/arealdisposisjonsretten på land, herunder
også grenser knyttet til distriktskaiene.
Vedtak i Formannskapet - 25.11.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar at samtlige kai og flyteanlegg som i dag er i kommunal
eie, overføres til KF Hammerfest Havnevesen som havnekassens aktiva.
Da Hammerfest kommune har tatt opp lån for å finansiere/oppgradere flere av kaiene, som er
anslagsvis på ca. 3,2 mill. (beløpet må kvalitetssikres av administrasjonen). Oppgjøret bør
primært skje som kontantutbetaling til kommunen.
Som en følge av dette vedtaket får havnevesenets administrasjonen i oppdrag å fremme en
sak til kommunestyret som omfatter havnedistriktsgrenser/arealdisposisjonsretten på land,
herunder også grenser knyttet til distriktskaiene.
Behandling i Kommunestyret - 02.12.04:
Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Kommunestsyret ber i tillegg kommunens administrasjon snarest oppta forhandlinger med
Johs. Kvalsvik, Akkarfjord Sørøy om overtakelse av trafikk/ ekspedisjonsdel av hans
kaianlegg.
Når kommunen har overtatt ekspedisjonskaier, overføres også denne Hammerfest havnevesen
K/F.
Administrasjonen bes også å vurdere overtakelse av eventuelt andre private
trafikk/ekspedisjonskaier i kommunen.
Rådmann Dagny Haga fremmet følgende endring i formannskapets innstilling, 2. avsnitt:
Da Hammerfest kommune har tatt opp lån for å finansiere/oppgradere flere av kaiene
overdras kaiene til gjenstående lånegjeld. Oppgjøret bør primært skje som kontantutbetaling
til kommunen.

Votering: Formannskapet innstilling m/rådmanns endring – enstemmig vedtatt.
AP’s forslag - enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 02.12.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar at samtlige kai og flyteanlegg som i dag er i kommunal
eie, overføres til KF Hammerfest Havnevesen som havnekassens aktiva.
Da Hammerfest kommune har tatt opp lån for å finansiere/oppgradere flere av kaiene
overdras kaiene til gjenstående lånegjeld. Oppgjøret bør primært skje som kontantutbetaling
til kommunen.
Som en følge av dette vedtaket får havnevesenets administrasjonen i oppdrag å fremme en
sak til kommunestyret som omfatter havnedistriktsgrenser/arealdisposisjonsretten på land,
herunder også grenser knyttet til distriktskaiene.
Kommunestsyret ber i tillegg kommunens administrasjon snarest oppta forhandlinger med
Johs. Kvalsvik, Akkarfjord Sørøy om overtakelse av trafikk/ ekspedisjonsdel av hans
kaianlegg.
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Når kommunen har overtatt ekspedisjonskaier, overføres også denne Hammerfest
havnevesen K/F.
Administrasjonen bes også å vurdere overtakelse av eventuelt andre private
trafikk/ekspedisjonskaier i kommunen.

PS 084/04

Helhetlig vurdering av startlånmidler sett i forhold til
økende boligbehov i kommunen

Vedtak i Formannskapet - 25.11.04:
1. Kommunestyret vedtar vedlagte reviderte retningslinjer for startlån.
2. Kommunestyret vedtar at følgende grupper prioriteres med henblikk på tildeling startlån
i 2005:
• Ungdom under 35 år som skal etablere seg i egen bolig for første gang.
• Økonomisk vanskeligstilte husstander, herunder reetableringer etter samlivsbrudd osv.
• Flyktninger
For øvrig skal retningslinjene for startlån(j.fr. pkt.1) danne grunnlag for hvem som skal
prioriteres med henblikk på tildeling av startlånmidler.
Punkt 3b i retningslinjene strykes.
Behandling i Kommunestyret - 02.12.04:
Som innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak i Kommunestyret - 02.12.04:
1 Kommunestyret vedtar vedlagte reviderte retningslinjer for startlån.
2 Kommunestyret vedtar at følgende grupper prioriteres med henblikk på tildeling startlån
i 2005:
• Ungdom under 35 år som skal etablere seg i egen bolig for første gang.
• Økonomisk vanskeligstilte husstander, herunder reetableringer etter samlivsbrudd osv.
• Flyktninger
For øvrig skal retningslinjene for startlån(j.fr. pkt.1) danne grunnlag for hvem som skal
prioriteres med henblikk på tildeling av startlånmidler.
Punkt 3b i retningslinjene strykes.

PS 085/04

Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte den
11.11.04

IV. Saksbehandler innstilling:
Protokoll fra kommunestyremøte nr 6/04 den 11.11.04 - godkjennes
Hammerfest, den 22.11.04
Svanhild Moen
Formannskapssekretær
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Behandling i Kommunestyret - 02.12.04:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Valgt til å skrive under protokollen ble Stine Elverum og John Wahl.
Vedtak i Kommunestyret - 02.12.04:
Protokoll fra kommunestyremøte nr 6/04 den 11.11.04 - godkjennes
Valgt til å skrive under protokollen ble Stine Elverum og John Wahl.
Møte slutt kl. 19.30
Rett utskrift:

