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PS 1/11 Søknad om skjenkebevilling og om fritak fra kravet om stedfortreder - Nostalgia
cafe
Rådmannens forslag til vedtak
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.01.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret for kultur, omsorg og undervisning har ingen innvendinger mot at Formannskapet
fatter følgende vedtak;
2. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 03.02.2011 –
30.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:

Nostalgia Cafe Uwe Møller
Nostalgia Cafe
Nostalgia Cafe i Strandgata 3a i Hammerfest
Cafevirksomhet

Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:

58m2
40
Nei
Gruppe 1, 2 og 3
- Gruppe 1 og 2: Klokken 10.00 – 24.00 alle dager
- Gruppe 3: Klokken 13.00 – 24.00 alle dager
Uwe Gerhard Møller
Avlagt
Fritatt

For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven §§ 7-1 og 7-2
samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 3. ledd ikke er tillatt med
salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager og
helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg
og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
3. Nostalgia Cafe Uwe Møller gis fritak fra kravet om stedfortreder, jf. alkoholloven
§ 1-7c 1. ledd.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.01.2011

Behandling
Som innstillingen m/unntak av punkt 1 – enstemmig vedtatt.
Vedtak
4.

Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 03.02.2011 –
30.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:

Nostalgia Cafe Uwe Møller
Nostalgia Cafe
Nostalgia Cafe i Strandgata 3a i Hammerfest
Cafevirksomhet
58m2
40
Nei
Gruppe 1, 2 og 3
- Gruppe 1 og 2: Klokken 10.00 – 24.00 alle dager
- Gruppe 3: Klokken 13.00 – 24.00 alle dager
Uwe Gerhard Møller
Avlagt
Fritatt

For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven §§ 7-1 og 7-2
samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 3. ledd ikke er tillatt med
salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager og
helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg
og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
5. Nostalgia Cafe Uwe Møller gis fritak fra kravet om stedfortreder, jf. alkoholloven
§ 1-7c 1. ledd.
PS 2/11 Opprettelse av midlertidig stilling i barnevernstjenesten
Rådmannens forslag til vedtak:
Barnevernstjenesten styrkes med ett årsverk. Tiltaket skal ha en tidsramme på 3 år. I samme
periode skal også kompetanseheving på foreldreveiledning prioriteres. Det er ei forutsetning at
både stilling og kompetanseheving finansieres gjennom eksterne midler i form av øremerka
midler fra Fylkesmannen.
Hammerfest kommune v/barneverntjenesten søker om kr. 460 000,- i øremerka midler til
dekning av lønn og sosiale utgifter tilsvarende ett årsverk og kr. 50 000,- til kompetanseheving.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.01.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Barnevernstjenesten styrkes med ett årsverk. Tiltaket skal ha en tidsramme på 3 år. I samme
periode skal også kompetanseheving på foreldreveiledning prioriteres. Det er ei forutsetning at
både stilling og kompetanseheving finansieres gjennom eksterne midler i form av øremerka
midler fra Fylkesmannen.
Hammerfest kommune v/barneverntjenesten søker om kr. 460 000,- i øremerka midler til
dekning av lønn og sosiale utgifter tilsvarende ett årsverk og kr. 50 000,- til kompetanseheving.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 27.01.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Barnevernstjenesten styrkes med ett årsverk. Tiltaket skal ha en tidsramme på 3 år. I samme
periode skal også kompetanseheving på foreldreveiledning prioriteres. Det er ei forutsetning at
både stilling og kompetanseheving finansieres gjennom eksterne midler i form av øremerka
midler fra Fylkesmannen.
Hammerfest kommune v/barneverntjenesten søker om kr. 460 000,- i øremerka midler til
dekning av lønn og sosiale utgifter tilsvarende ett årsverk og kr. 50 000,- til kompetanseheving.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.01.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Barnevernstjenesten styrkes med ett årsverk. Tiltaket skal ha en tidsramme på 3 år. I samme
periode skal også kompetanseheving på foreldreveiledning prioriteres. Det er ei forutsetning at
både stilling og kompetanseheving finansieres gjennom eksterne midler i form av øremerka
midler fra Fylkesmannen.
Hammerfest kommune v/barneverntjenesten søker om kr. 460 000,- i øremerka midler til
dekning av lønn og sosiale utgifter tilsvarende ett årsverk og kr. 50 000,- til kompetanseheving.
PS 3/11 Valg av representant for Hammerfest kommune til representantskapet i
Interkommunalt Arkiv Finnmark ( IKAF ) IKS
Rådmannens forslag til vedtak:
Som Hammerfest kommunes representant til representantskapet i Interkommunalt Arkiv
Finnmark IKS velges:

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:
1.
2.
3.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.01.2011

Behandling
Som Hammerfest kommunes representant til representantskapet i Interkommunalt Arkiv
Finnmark IKS velges:


Bjarne Hansen

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:
4. Trude Klaussen
5. Bengt Ole Ekrem
6. Grethe Johannessen
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Som Hammerfest kommunes representant til representantskapet i Interkommunalt Arkiv
Finnmark IKS velges:


Bjarne Hansen

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:
1. Trude Klaussen
2. Bengt Ole Ekrem
3. Grethe Johannessen
PS 4/11 Endring i Gebyr- og avgiftsregulativ 2011
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til endringer i
Tabell 4.14 Tilknytningsgebyr – vann og avløp 2011 til følgende:
Tilknytningsgebyrer – vann og avløp
1.
2.

For utregning av tilknytningsgebyr benyttes bruksareal i henhold til NS 3940
Gjelder der det er mulig å knytte seg til kommunalt vann- og avløpsnett. For kommunale festetomter
kommer refusjon for opparbeidelseskostnader i tillegg.
3. Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal betales:
 Ved nybygg over 50 m2
 Ved utvidelse av eksisterende bygg, dersom utvidelsen er større enn 50 m2.
 Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt vann – og/eller avløp.

Nybygg

– bolig / hytte

Gebyr eks. mva. Minstesats vann

2011

2010

Hytte inntil 80 m2 endres til
Nybygg inntil 80 m2 BRA
Leilighet, under 50 m2 BRA

21210

20727

21210

12954

Bolig / leilighet over eller lik 50 m2 BRA

30300

25974

Bolig med to boenheter, en over og en
under 50 m2 BRA

45450

30628

Bolig med to boenheter, begge over 50 m2
BRA
Bolig mellom 180 og 260 m2

60600

35733

66660

39618

6060

4062

Gebyr eks. mva. Minstesats avløp
Hytte inntil 80 m2 endres til
Nybygg inntil 80 m2 BRA
Leilighet, under 50 m2 BRA
Leilighet over eller lik 50 m2 BRA

2011
14508

2010
13818

9067
18182

8636
17316

Bolig med to boenheter, en over og en
under 50 m2 BRA

21439

20419

Bolig med to boenheter, begge over 50 m2
BRA

25004

23814

Bolig mellom 180 og 260 m2

27730

26410

2843

2708

Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2

Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.01.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
2. Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til endringer i
Tabell 4.14 Tilknytningsgebyr – vann og avløp 2011 til følgende:
Tilknytningsgebyrer – vann og avløp
4.
5.

For utregning av tilknytningsgebyr benyttes bruksareal i henhold til NS 3940
Gjelder der det er mulig å knytte seg til kommunalt vann- og avløpsnett. For kommunale festetomter
kommer refusjon for opparbeidelseskostnader i tillegg.
6. Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal betales:
 Ved nybygg over 50 m2
 Ved utvidelse av eksisterende bygg, dersom utvidelsen er større enn 50 m2.
 Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt vann – og/eller avløp.

Nybygg

– bolig / hytte

Gebyr eks. mva. Minstesats vann

2011

2010

Hytte inntil 80 m2 endres til
Nybygg inntil 80 m2 BRA
Leilighet, under 50 m2 BRA

21210

20727

21210

12954

Bolig / leilighet over eller lik 50 m2 BRA

30300

25974

Bolig med to boenheter, en over og en
under 50 m2 BRA

45450

30628

Bolig med to boenheter, begge over 50 m2
BRA
Bolig mellom 180 og 260 m2

60600

35733

66660

39618

6060

4062

Gebyr eks. mva. Minstesats avløp
Hytte inntil 80 m2 endres til
Nybygg inntil 80 m2 BRA
Leilighet, under 50 m2 BRA
Leilighet over eller lik 50 m2 BRA

2011
14508

2010
13818

9067
18182

8636
17316

Bolig med to boenheter, en over og en
under 50 m2 BRA

21439

20419

Bolig med to boenheter, begge over 50 m2
BRA

25004

23814

Bolig mellom 180 og 260 m2

27730

26410

2843

2708

Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2

Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.01.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til endringer i
Tabell 4.14 Tilknytningsgebyr – vann og avløp 2011 til følgende:
Tilknytningsgebyrer – vann og avløp
1. For utregning av tilknytningsgebyr benyttes bruksareal i henhold til NS 3940
2. Gjelder der det er mulig å knytte seg til kommunalt vann- og avløpsnett. For kommunale festetomter
kommer refusjon for opparbeidelseskostnader i tillegg.
3. Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal betales:
 Ved nybygg over 50 m2
 Ved utvidelse av eksisterende bygg, dersom utvidelsen er større enn 50 m2.
 Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt vann – og/eller avløp.
Nybygg

– bolig / hytte

Gebyr eks. mva. Minstesats vann

2011

2010

Hytte inntil 80 m2 endres til
Nybygg inntil 80 m2 BRA
Leilighet, under 50 m2 BRA

21210

20727

21210

12954

Bolig / leilighet over eller lik 50 m2 BRA

30300

25974

Bolig med to boenheter, en over og en
under 50 m2 BRA

45450

30628

Bolig med to boenheter, begge over 50 m2
BRA
Bolig mellom 180 og 260 m2

60600

35733

66660

39618

6060

4062

Gebyr eks. mva. Minstesats avløp
Hytte inntil 80 m2 endres til
Nybygg inntil 80 m2 BRA
Leilighet, under 50 m2 BRA
Leilighet over eller lik 50 m2 BRA

2011
14508

2010
13818

9067
18182

8636
17316

Bolig med to boenheter, en over og en
under 50 m2 BRA

21439

20419

Bolig med to boenheter, begge over 50 m2
BRA

25004

23814

Bolig mellom 180 og 260 m2

27730

26410

2843

2708

Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2

Deretter betales det pr. påbegynte 50 m2

PS 5/11 Ny brannordning
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar brannordning for Hammerfest kommune datert 14.1.2011

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.01.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar brannordning for Hammerfest kommune datert 14.1.2011
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 27.01.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar brannordning for Hammerfest kommune datert 14.1.2011
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.01.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar brannordning for Hammerfest kommune datert 14.1.2011
PS 6/11 Parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum, 1.gangs behandling
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre godkjenner forslaget til overordnet parkeringsstrategi for
Hammerfest sentrum slik den foreligger til behandling og vedtar at forslaget sendes ut på høring
før det legges frem til sluttbehandling.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.01.2011

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet følende endring i vedlagte plan:
Pkt 7 i tiltaksplan med tilhørende tekst i strategiplan utgår.
Votering:
Innstillingen fikk 4 stemmer og
innstillingen med unntak av punkt 7 fikk 7 stemmer.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre godkjenner forslaget til overordnet parkeringsstrategi for
Hammerfest sentrum slik den foreligger til behandling og vedtar at forslaget sendes ut på
høring før det legges frem til sluttbehandling.
Pkt 7 i tiltaksplan med tilhørende tekst i strategiplan utgår.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.01.2011

Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre (1)følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og rådmannen bes utrede særskilt parkeringstrategi i sammenheng med
sentrumsutvikling i Hammerfest. Momenter som bør vektlegges er:
- Oppdatert prognose for behov for parkeringskapasitet i sentrum
- Senarioer for hvordan sentrum utvikler og med et sentralt parkeringsanlegg i salen, og
inntil to parkeringshus på forskjellige steder i sentrum.
Votering: Utsettelsesforslaget fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre (1) følgende forslag:
Rådmannen bes parallelt med arbeidet med parkeringsstrategien for Hammerfest kommune
utarbeide en kollektivplan for kommunen. I denne planen berøres følgende momenter særskilt:
- En ideell kollektivløsning for transportbehovet i Hammerfest (Kvaløya)
- En bedre utnytting av kollektivtransporten innenfor dagens budsjettrammer.
- Hvordan skape synergier mellom ruter Finnmark Fylkeskommune og Hammerfest LNG
kjøper av transportør.
Votering:
Innstillingen fikk 8 stemmer for og 1stemme mot.
Høyres forslag fikk 8 stemmer for og 1 stemmer mot.

Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre godkjenner forslaget til overordnet parkeringsstrategi for
Hammerfest sentrum slik den foreligger til behandling og vedtar at forslaget sendes ut på
høring før det legges frem til sluttbehandling.
2. Rådmannen bes parallelt med arbeidet med parkeringsstrategien for Hammerfest
kommune utarbeide en kollektivplan for kommunen. I denne planen berøres følgende
momenter særskilt:
- En ideell kollektivløsning for transportbehovet i Hammerfest (Kvaløya)
- En bedre utnytting av kollektivtransporten innenfor dagens budsjettrammer.
- Hvordan skape synergier mellom ruter Finnmark Fylkeskommune og Hammerfest LNG
kjøper av transportør.
PS 7/11 Konsekvensutredning for STS-operasjoner og bunkring i Sørøysundet
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar følgende høringsuttalelse til konsekvensutredningen for STSoperasjoner og bunkring i Sørøysundet:
Konsekvensutredningen er i stor grad dekkende for de tema som må vurderes. Det er kun to
forhold som vi mener bør nevnes. Det ene er at problemstillingene rundt ballastvann ikke er
redegjort for i KU’en. Det andre er at det synes å være noe mangelfulle grunnlagsdata når det
gjelder sjøfugl i området. Etter kommunestyrets vurdering gir KU’en likevel tilstrekkelig
grunnlag for å kunne ta en avgjørelse på om det skal tillates STS-operasjoner og bunkring i
Sørøysundet.

Ut fra de skisserte beskjedne positive effekter av eventuell oljeomlasting i Sørøysundet, er det
kommunestyrets oppfatning at dette ikke veier opp for de negative og mulige negative effektene
av tiltaket, og at det derfor ikke bør gis tillatelse til STS-operasjoner i Sørøysundet.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.01.2011

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag m/kommentar:
Styret for Miljø og utvikling anbefaler kommunestyret å kreve tilleggsutredninger i KU
før endelig høringsuttalelse blir avgitt.
Følgende tilleggsutredninger foreslås:
1. Selv om risikoanalysen viser at sannsynligheten for grunnstøting er lav kan økt størrelse på
skipene medføre større konsekvenser ved uhell. Dette vil ha betydning for oppbygging av
beredskapen. Beskrivelse og konsekvenser av dette må inn i KU.
2. Det må utredes miljørisiko dersom et uhell skulle inntre mens to omlastninger
gjennomføres.
3. Utvidet støymålinger ved bruk av større skip eller eventuell summasjonseffekt ved
samtidige omlastninger eller tilstedeværelsen av LNG - fartøyer.
4. Det er ikke tilstrekkelig utredet om hvorvidt de foreslåtte omlastningslokalitetene er i konflikt
med viktige fiskefelt. Dette må utredes.
5. Det synes å være noe mangelfulle grunnlagsdata når det gjelder sjøfugl i området. Det må
utredes.
6. Håndtering av ballastvann, må utredes.
Votering: Innstillingen 4 stemmer og AP’s fikk 7 stemmer
Vedtak
Styret for Miljø og utvikling anbefaler kommunestyret å kreve tilleggsutredninger i KU
før endelig høringsuttalelse blir avgitt.
Følgende tilleggsutredninger foreslås:
1. Selv om risikoanalysen viser at sannsynligheten for grunnstøting er lav kan økt størrelse på
skipene medføre større konsekvenser ved uhell. Dette vil ha betydning for oppbygging av
beredskapen. Beskrivelse og konsekvenser av dette må inn i KU.
2. Det må utredes miljørisiko dersom et uhell skulle inntre mens to omlastninger
gjennomføres.
3. Utvidet støymålinger ved bruk av større skip eller eventuell summasjonseffekt ved
samtidige omlastninger eller tilstedeværelsen av LNG - fartøyer.
4. Det er ikke tilstrekkelig utredet om hvorvidt de foreslåtte omlastningslokalitetene er i konflikt
med viktige fiskefelt. Dette må utredes.
5. Det synes å være noe mangelfulle grunnlagsdata når det gjelder sjøfugl i området. Det må
utredes.
6. Håndtering av ballastvann, må utredes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.01.2011

Behandling
Jan – Erik Hansen fremmet på vegne av KRF følgende forslag til tillegg i begynnelsen av
punkt 3:
Det er en risiko for betydelige negative effekter for natur og miljø. Tilbudet finnes allerde til
gjengelig for næringen i Nordkapp og Sør – Varanger. Ut fra…
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Krf’s forslag fikk 2 stemmer for og 7 stemmer mot.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar følgende høringsuttalelse til konsekvensutredningen for STS
- operasjoner og bunkring i Sørøysundet:
Konsekvensutredningen er i stor grad dekkende for de tema som må vurderes. Det er kun to
forhold som vi mener bør nevnes. Det ene er at problemstillingene rundt ballastvann ikke er
redegjort for i KU’en. Det andre er at det synes å være noe mangelfulle grunnlagsdata når det
gjelder sjøfugl i området. Etter kommunestyrets vurdering gir KU’en likevel tilstrekkelig
grunnlag for å kunne ta en avgjørelse på om det skal tillates STS - operasjoner og bunkring i
Sørøysundet.
Ut fra de skisserte beskjedne positive effekter av eventuell oljeomlasting i Sørøysundet, er det
kommunestyrets oppfatning at dette ikke veier opp for de negative og mulige negative effektene
av tiltaket, og at det derfor ikke bør gis tillatelse til STS - operasjoner i Sørøysundet.
PS 8/11 Diverse referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.01.2011
RS 11/1 Høringsuttalelser for ny folkehelselov, og ny kommunal helse- og omsorgslov
Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

PS 9/11 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.01.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 03.12.10 – godkjent.

PS 10/11 Oversendelsesforslag: Samarbeid mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.01.2011

Behandling
Snorre Sundquist fremmet følgende fellesforsalg på vegne av AP/SV/KRF/FRP:
Hammerfest formannskap viser til at det allerede er etablert et tett samarbeid mellom
Hammerfest og Kvalsund kommune innenfor en rekke områder. Eksempelvis kan nevnes i
forhold til infrastruktur der det er opprettet et felles planstyre i forhold til arbeidet med ny
flyplass på Grøtnes, arbeidet med oppgradering av RV-94 Skaidi – Hammerfest og dialog i
forhold til arealdisponering for øvrig i de to kommunene. Videre har vi startet en dialog i
forhold til samhandlingsreformen og vi samarbeider godt i felles selskaper der begge kommuner
er medeiere.
Det vil være naturlig at vi også ser om det er andre områder vi kan intensivere samarbeidet
ytterligere, eksempelvis i industriutviklingssammenheng.
Når det gjelder eventuelle drøftinger om kommunesammenslåing, må dette være basert på
frivillighet og være ønsket av begge kommuner.

Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Hammerfest kommunestyre ber rådmann og ordfører starte dialog og prosesser sammen med
Kvalsund kommune med mål om tettere samarbeid og på sikt sammenslåing av Hammerfest og
Kvalsund kommuner.

Votering: Høyres forslag fikk 1 stemmer og AP/SV/KRF/FRP fikk 8 stemmer.
Vedtak
Hammerfest formannskap viser til at det allerede er etablert et tett samarbeid mellom
Hammerfest og Kvalsund kommune innenfor en rekke områder. Eksempelvis kan nevnes i
forhold til infrastruktur der det er opprettet et felles planstyre i forhold til arbeidet med ny
flyplass på Grøtnes, arbeidet med oppgradering av RV-94 Skaidi – Hammerfest og dialog i
forhold til arealdisponering for øvrig i de to kommunene. Videre har vi startet en dialog i
forhold til samhandlingsreformen og vi samarbeider godt i felles selskaper der begge kommuner
er medeiere.

Det vil være naturlig at vi også ser om det er andre områder vi kan intensivere samarbeidet
ytterligere, eksempelvis i industriutviklingssammenheng.
Når det gjelder eventuelle drøftinger om kommunesammenslåing, må dette være basert på
frivillighet og være ønsket av begge kommuner.

