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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl,
kommunalsjef Grethe Nissen, kommunalsjef Geir Nesse, plan og utviklingssjef Odd
Edvardsen, økonomisjef Trond Rognlid, skolefaglig leder Arve Paulsen, regnskapssjef Rune
Mauno, økonomikonsulent Bodil Berg, saksbehandler Arne Sannvik og overingeniør Jørn
Berg.
Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Muntlig orientering:
-

konjunkturbarometeret for Hammerfest v/næringssjef Geir Nesse (1/2 time)
om utviklingen i Kårhamn v/ordfører, saken overføres til sakskartet og behandles under
tilleggssak 64/11

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 33/11

Høring regionale flyruter

PS 34/11

Velferdsordning for sykepleierstudenter

PS 35/11

Retningslinjer Arktisk kultursenter

PS 36/11

Retningslinjer for livssynsnøytralt seremonirom i Hammerfest

PS 37/11

Valg av kommunens representanter til styret i Hammerfest Energi AS

PS 38/11

Søknad om økonomisk støtte til Hammerfest kirke - 50 årsjubileum

PS 39/11

TV - aksjon 2011 - opprette kommunekomité og kommunens bidrag

PS 40/11

Kvalitetsmelding grunnskole - oversendelsesforslag fra kommunestyre til
formannskap

PS 41/11

Felles kjøkkendrift med Helse Finnmark HF

PS 42/11

Utvidelse av areal i rom- og funksjonsprogrammet til nytt omsorgssenter

PS 43/11

Utvikling av nye omsorgsboliger for eldre

PS 44/11

Mellomvannet boligfelt

PS 45/11

Økonomiske handlingsregler

PS 46/11

Budsjettregulering Hammerfest kommune juni 2011 - Endring økonomiplan
2011 - 2014

PS 47/11

Regnskap 2010 - Hammerfest Eiendom KF

PS 48/11

Regnskap 2010 - Hammerfest Havn KF

PS 49/11

Regnskap 2010 - Hammerfest Parkering KF

PS 50/11

Regnskap 2010 - Hammerfest kommune

PS 51/11

Årsrapport 2010 Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest
parkering KF og Hammerfest havn KF

PS 52/11

Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest eiendom KF

PS 53/11

Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest havn KF

PS 54/11

Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest parkering KF

PS 55/11

Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest kommune

PS 56/11

Søknad om skjenkebevilling - 4Service Landanlegg AS (Skytterhuset Hotell)

PS 57/11

Søknad om skjenkebevilling - Hammerfest Bistro ANS

PS 58/11

Søknad om skjenkebevilling - Kaikanten Bar & Spiseri

PS 59/11

Seniortiltak

PS 60/11

Diverse referatsaker

PS 61/11
Tilleggssak
PS 62/11
PS 63/11
PS 64/11

Godkjenning av protokoll
Budsjettregulering i mai 2011 – Hammerfest hamn KF
Søknad om skjenkebevilling – 4Service Landanlegg AS (Turistua)
Utviklingen i Kårhamn – Fiskebruket og arealer

Innkallingen – enstemmig vedtatt.
Saksliste/dagsorden:
Sakslista med sakene 33/11 til og med 61/11, sak 62 ble ettersendt og sakene 63/11 og 64/11 ble
satt på sakskartet direkte på møte. Sakslista med tilleggssaker – enstemmig godkjent.
Reidar Johansen (SV) stilte følgende spørsmål:
1. Bygderuta – ny ruteplan – status orientering. Besvart av Plan- og utviklingssjef Odd
Edvardsen.
2. Aker Seafood – status – Besvart av ordfører Alf E. Jakobsen.
Hva gjør departementet?
Hvilken verdi har konsesjonsbetingelsene som ligger til grunn for Hammerfest
Industrifiske?
PS 33/11 Høring regionale flyruter
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Spesielt med tanke på at fylkets eneste barneavdeling og spesialister innenfor svangerskap og
fødsler ligger i Hammerfest.
Hammerfest sykehus er også eneste avdeling som kan hendle premature fødsel.
Votering: Ap’s forslag – enstemmig vedtatt.
Innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune vil fremheve betydningen av at resten av Finnmark har gode
flyforbindelser til Hammerfest. Dette for at sykehustjenestene i Hammerfest skal være
lett tilgjengelig for befolkningen i hele Finnmark, spesielt med tanke på at fylkets eneste
barneavdeling ligger her og i tillegg har spesialister innenfor svangerskap og fødsler.
Hammerfest sykehus har også avdeling som kan hendle premature fødsel. Det er også
viktig med gode forbindelser til Hammerfest for at personer og firmaer skal ha mulighet
for å jobbe i Hammerfest i forbindelse med petroleumsvirksomheten(drift og utbygging).
Innpendlingen til Hammerfest fra resten av fylket har økt i forbindelse med
petroleumsvirksomheten og det er viktig å legge til rette for at dette kan skje i enda
større grad.

2.

3.

4.

5.

Hammerfest kommune vil også påpeke viktigheten av at det er gode forbindelser fra
Hammerfest til Vadsø og Kirkenes. Dette på grunn av at fylkeskommunen og
fylkesmannen har sete i Vadsø, og at det er et økende samarbeid i forhold til petroleum
med Kirkenes.
Hammerfest kommune går inn for at rutestrukturen som det ble lagt opp til i
anbudsperioden 01.04.2010 – 31.03.2013 beholdes med følgende endringer:
- Det skal være en ekstra direkte forbindelse til/fra Vadsø daglig
- Det skal være en ekstra forbindelse til/fra Kirkenes daglig med høyst en
mellomlanding.
Hammerfest kommune vil påpeke viktigheten av at det stilles krav til at operatøren ved
oppstart av flyvningene 01.04.2013 har på plass satelittbasert navigasjonssystem som
kan benyttes sammen med det som er etablert på flyplassen i dag.
Hammerfest kommune er positiv til at det prøves ut en ordning med maksimale
gjennomsnittspriser i stedet for maksimalpriser, under forutsetning av at maksimal
gjennomsnittspris settes slik at billettprisen ikke øker.
Hammerfest kommune støtter TØIs forslag om at kravet om globalt distribusjonssystem
fjernes fra anbudet.

PS 34/11 Velferedsordning for sykepleierstudenter
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet avsetter kr. 20.000 til prøveordning, høsten 2011, for rabatterte kinobilletter for
studenter ved Høgskolen i Finnmark, avd. helsefag.
Disse midlene er tenkt brukt som kompensasjon for tapte inntekter ved Arktisk kultursenter,
som følge av ordningen.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet avsetter kr. 20.000 til prøveordning, høsten 2011, for rabatterte kinobilletter for
studenter ved Høgskolen i Finnmark, avd. helsefag.
Disse midlene er tenkt brukt som kompensasjon for tapte inntekter ved Arktisk kultursenter,
som følge av ordningen.
PS 35/11 Retningslinjer Arktisk kultursenter
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar retningslinjene for Arktisk kultursenter.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ARKTISK
KULTURSENTER
”Arktisk kultursenter
skal være et kulturelt og teknisk kraftsenter”
Arktisk kultursenter ønsker å legge til rette for at det blir skapt energi,
engasjement og livsglede for brukerne av kultursenteret – både i salen og på
scenen.
Gjennom filmer og gode sceniske produksjoner skal det skapes opplevelse som gjør
sitt til at publikum ønsker å komme tilbake.
Arktisk kultursenter ønsker å yte god service i møte med publikum og aktører slik
at de føler seg velkommen.

PRINSIPIELLE RETNINGSLINJER
Arktisk kultursenter ønsker å legge til rette for mangfold;
Arktisk kultursenter ønsker å inspirere;
AKTIVITET
Arktisk kultursenter har som hovedmålsetning å virke for kunst og kulturlivets
fremme. Arktisk kultursenter skal være hovedarena for kulturlivet i Hammerfest
regionen som inkluderer Hasvik og Kvalsund kommuner. Det skal være aktivitet i
huset gjennom hele året.
Programprofil:
Arktisk kultursenter skal være en kulturarena for alle, hvilket vil si å være en
kulturarena for folk i ulike aldre, fra ulike sosiale grupperinger.
Ved programmering skal fokuset først og fremst være å gi regelmessige og
mangfoldige kunst- og kulturopplevelse for regionens befolkning og tilreisende.

Lokal og regional aktivitet:
Med lokal og regional aktivitet menes kunst- og kulturrelatert aktivitet som utgår
fra Finnmark, både profesjonell og amatør.
Nasjonal og internasjonal aktivitet
Arktisk kultursenter skal være en hovedarena for nasjonale og internasjonale
kunst- og kulturtilbud.
Konferanser, kurs, møter, foredrag etc
Arktisk kultursenter skal samarbeide med det lokale næringsliv, stiftelser etc. om
arrangement av konferanser, møter, kurs etc. Primært skal Arktisk kultursenter
leie ut lokaler til arrangør, men skal også bidra til at kunst- og kulturaktiviteter
selges inn til konferanser, møter, kurs etc. Dette kan være produksjoner Arktisk
kultursenter organiserer, eller innkjøpte aktiviteter.
Arktisk kultursenter kan også formidle catring.
Naturlige samarbeidspartnere i denne sammenhengen er Barentshavskonferansen
og hotellene i byen.
Arktisk kultursenter skal profileres til å være et naturlig valg som arena i
forbindelse med ovennevnte. I sammenhenger der Arktisk kultursenter ikke er
hovedarena for aktiviteten, skal vi kunne huse biaktiviteter som mottakelser,
forestillinger osv knyttet til hovedarrangementet.
Lokalt kunst- og kulturliv
Arktisk kultursenter skal være en arena for lag og organisasjoner i deres daglige
aktivitet, og skal tilbys f.eks øvings- og møtelokaler. Slik aktivitet skal imidlertid
ikke være til hinder for arrangement i salene.
Det er et mål at Arktisk kultursenter velges som lokale i festlige og høytidlige
sammenhenger.
Egenproduksjon
Arktisk kultursenter skal i utgangspunktet ikke ha stab som skal drive omfattende
egenproduksjon, men kultursenteret kan initiere samarbeid med andre
produserende institusjoner, lag og foreninger. I den grad slikt samarbeid
realiseres, kan kultursenterets innsats være lokaler, utstyr og personell.
I slike sammenhenger skal det alltid, og i alle sammenhenger, fremgå at Arktisk
kultursenter er med i produksjonen.
SAMARBEID

Kulturproduksjon
Arktisk kultursenter skal samarbeide med andre kulturhus om produksjoner.
Særlig viktig er samarbeidet i SceneNord som, foruten Arktisk kultursenter,
består av kulturhusene i Tromsø, Harstad, Svolvær og Bodø. Denne type samarbeid
gjør det overkommelig å få artister til Hammerfest som normalt ikke ville kommet
hit, ettersom man kan arrangere miniturnèer innen dette nettverket.
Hotellsamarbeid
Arktisk kultursenter har inngått samarbeid med Rica hotell og Thon Hotels om
”showpakker”.
Utleie
Arktisk kultursenter består av følgende lokaler:
 Ole Olsensalen: med plass til 350 tilskuere. Salen er primært for
konserter, teater, dans, konferanser, foredrag etc. Salen kan også benyttes
til filmfremvisning.
 Frityren: med plass til 145 tilskuere. Salen er primært for filmfremvisning.
Salen kan også benyttes til konserter, teater, dans, kurs, møter, foredrag
etc.
 Galleri Fileen: Lokaler for utstilling, møter etc.
 Foajeen: Kafè og kiosk. Kan også benyttes til små forestillinger av ulik art.
Kjøkkenet skal kunne brukes til kaffekoking og vaffelsteking av de som
låner/leier foajeen til aktiviteter. Det kan medbringes egenprodusert mat.
 I kulturskolen, plan 3, har vi lokaler som, utover kulturskolens kjernetid,
kan leies ut. Dette gjelder først og fremst:
-

Magnus Larsensalen: Lokaler til møter, kurs etc.

-

Marta Andersensalen: Lokaler til dans, yoga etc.
I tillegg til disse er det 4 små gruppe rom som også kan leies ut ved ledig
kapasitet.

Vilkår for utleie.
Arktisk kultursenter har 2 grupper av utleiesatser:
 for kommersielle (les profesjonelle utøvere/ aktører)


for ikke kommersiell (les idealistisk utøvere/ aktører)

Videre gis gratis husleie til ikke kommersiell aktivitet, hvor barn og ungdom
deltar. De samme retningslinjer som ved bruk av idrettshaller skal gjelde.

Leieprisen inkluderer en person som er kjent på huset, låser opp, svarer på
spørsmål. Personen er Arktisk kultursenters ansvarlige, men har ingen
forpliktelser til å være i salen til enhver tid.
Det vises for øvrig til vedtatte utleiesatser lagt ut på kultursenterets
hjemmeside.
TEKNISK


Leietaker må betale leie for bruk av teknisk utstyr og teknisk bistand i
tillegg til å betale leie for selve lokalet.

Billetter
Arktisk kultursenter står for billettsalg og tar en billettavgift pr. solgte billett.
Hammerfest kommune har avtale med ledsagere som følger andre på forestilling.
Ved fremlegg av ledsagerbevis går ledsager gratis.
Forsikring
Leietakere må selv holde forsikring på eget utstyr.
Leietakers forpliktelser
 Leietaker plikter å behandle lokalene med tilbørlig aktsomhet, og for øvrig i
samsvar med leieavtalen og de instrukser som gjelder for bygget.


Leietaker plikter å erstatte enhver skade som er skjedd i utleieperioden –
utover normal slitasje.



Leietaker kan ikke bruke lokalene til annet formål enn avtalt.



Leietaker bærer selv ansvar for og skal fjerne etter avtalt utleie, utstyr,
rekvisitter og gjenstander som de selv bringer med seg til Arktisk
kultursenter.


Kansellering
Dersom leietaker frafaller inngått leieavtale av definerte lokaler, må
avbestillingen gis 14 dager før datofestet start av leieforholdet.
For sein avbestilling, i h.h. til fristen, belastes leietaker med 50% av avtalt
leiepris.
De prinsipielle retningslinjer for Arktisk kultursenter er vedtatt i
Formannskapet i møte 6. juni 2011

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
(Endring teknisk til teknologisk)
Som innstillingen m/endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet vedtar retningslinjene for Arktisk kultursenter.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ARKTISK
KULTURSENTER
”Arktisk kultursenter
skal være et kulturelt og teknologisk kraftsenter”
Arktisk kultursenter ønsker å legge til rette for at det blir skapt energi,
engasjement og livsglede for brukerne av kultursenteret – både i salen og på
scenen.
Gjennom filmer og gode sceniske produksjoner skal det skapes opplevelse som gjør
sitt til at publikum ønsker å komme tilbake.
Arktisk kultursenter ønsker å yte god service i møte med publikum og aktører slik
at de føler seg velkommen.

PRINSIPIELLE RETNINGSLINJER
Arktisk kultursenter ønsker å legge til rette for mangfold;
Arktisk kultursenter ønsker å inspirere;

AKTIVITET
Arktisk kultursenter har som hovedmålsetning å virke for kunst og kulturlivets
fremme. Arktisk kultursenter skal være hovedarena for kulturlivet i Hammerfest
regionen som inkluderer Hasvik og Kvalsund kommuner. Det skal være aktivitet i
huset gjennom hele året.
Programprofil:
Arktisk kultursenter skal være en kulturarena for alle, hvilket vil si å være en
kulturarena for folk i ulike aldre, fra ulike sosiale grupperinger.
Ved programmering skal fokuset først og fremst være å gi regelmessige og
mangfoldige kunst- og kulturopplevelse for regionens befolkning og tilreisende.
Lokal og regional aktivitet:
Med lokal og regional aktivitet menes kunst- og kulturrelatert aktivitet som utgår
fra Finnmark, både profesjonell og amatør.
Nasjonal og internasjonal aktivitet
Arktisk kultursenter skal være en hovedarena for nasjonale og internasjonale
kunst- og kulturtilbud.
Konferanser, kurs, møter, foredrag etc
Arktisk kultursenter skal samarbeide med det lokale næringsliv, stiftelser etc. om
arrangement av konferanser, møter, kurs etc. Primært skal Arktisk kultursenter
leie ut lokaler til arrangør, men skal også bidra til at kunst- og kulturaktiviteter
selges inn til konferanser, møter, kurs etc. Dette kan være produksjoner Arktisk
kultursenter organiserer, eller innkjøpte aktiviteter.
Arktisk kultursenter kan også formidle catring.
Naturlige samarbeidspartnere i denne sammenhengen er Barentshavskonferansen
og hotellene i byen.
Arktisk kultursenter skal profileres til å være et naturlig valg som arena i
forbindelse med ovennevnte. I sammenhenger der Arktisk kultursenter ikke er
hovedarena for aktiviteten, skal vi kunne huse biaktiviteter som mottakelser,
forestillinger osv knyttet til hovedarrangementet.
Lokalt kunst- og kulturliv
Arktisk kultursenter skal være en arena for lag og organisasjoner i deres daglige

aktivitet, og skal tilbys f.eks øvings- og møtelokaler. Slik aktivitet skal imidlertid
ikke være til hinder for arrangement i salene.
Det er et mål at Arktisk kultursenter velges som lokale i festlige og høytidlige
sammenhenger.
Egenproduksjon
Arktisk kultursenter skal i utgangspunktet ikke ha stab som skal drive omfattende
egenproduksjon, men kultursenteret kan initiere samarbeid med andre
produserende institusjoner, lag og foreninger. I den grad slikt samarbeid
realiseres, kan kultursenterets innsats være lokaler, utstyr og personell.
I slike sammenhenger skal det alltid, og i alle sammenhenger, fremgå at Arktisk
kultursenter er med i produksjonen.
SAMARBEID
Kulturproduksjon
Arktisk kultursenter skal samarbeide med andre kulturhus om produksjoner.
Særlig viktig er samarbeidet i SceneNord som, foruten Arktisk kultursenter,
består av kulturhusene i Tromsø, Harstad, Svolvær og Bodø. Denne type samarbeid
gjør det overkommelig å få artister til Hammerfest som normalt ikke ville kommet
hit, ettersom man kan arrangere miniturnèer innen dette nettverket.
Hotellsamarbeid
Arktisk kultursenter har inngått samarbeid med Rica hotell og Thon Hotels om
”showpakker”.
Utleie
Arktisk kultursenter består av følgende lokaler:
 Ole Olsensalen: med plass til 350 tilskuere. Salen er primært for
konserter, teater, dans, konferanser, foredrag etc. Salen kan også benyttes
til filmfremvisning.
 Frityren: med plass til 145 tilskuere. Salen er primært for filmfremvisning.
Salen kan også benyttes til konserter, teater, dans, kurs, møter, foredrag
etc.
 Galleri Fileen: Lokaler for utstilling, møter etc.
 Foajeen: Kafè og kiosk. Kan også benyttes til små forestillinger av ulik art.
Kjøkkenet skal kunne brukes til kaffekoking og vaffelsteking av de som
låner/leier foajeen til aktiviteter. Det kan medbringes egenprodusert mat.
 I kulturskolen, plan 3, har vi lokaler som, utover kulturskolens kjernetid,
kan leies ut. Dette gjelder først og fremst:

-

Magnus Larsensalen: Lokaler til møter, kurs etc.

-

Marta Andersensalen: Lokaler til dans, yoga etc.
I tillegg til disse er det 4 små gruppe rom som også kan leies ut ved ledig
kapasitet.

Vilkår for utleie.
Arktisk kultursenter har 2 grupper av utleiesatser:
 for kommersielle (les profesjonelle utøvere/ aktører)


for ikke kommersiell (les idealistisk utøvere/ aktører)

Videre gis gratis husleie til ikke kommersiell aktivitet, hvor barn og ungdom
deltar. De samme retningslinjer som ved bruk av idrettshaller skal gjelde.
Leieprisen inkluderer en person som er kjent på huset, låser opp, svarer på
spørsmål. Personen er Arktisk kultursenters ansvarlige, men har ingen
forpliktelser til å være i salen til enhver tid.
Det vises for øvrig til vedtatte utleiesatser lagt ut på kultursenterets
hjemmeside.
TEKNISK


Leietaker må betale leie for bruk av teknisk utstyr og teknisk bistand i
tillegg til å betale leie for selve lokalet.

Billetter
Arktisk kultursenter står for billettsalg og tar en billettavgift pr. solgte billett.
Hammerfest kommune har avtale med ledsagere som følger andre på forestilling.
Ved fremlegg av ledsagerbevis går ledsager gratis.
Forsikring
Leietakere må selv holde forsikring på eget utstyr.
Leietakers forpliktelser
 Leietaker plikter å behandle lokalene med tilbørlig aktsomhet, og for øvrig i
samsvar med leieavtalen og de instrukser som gjelder for bygget.


Leietaker plikter å erstatte enhver skade som er skjedd i utleieperioden –
utover normal slitasje.



Leietaker kan ikke bruke lokalene til annet formål enn avtalt.



Leietaker bærer selv ansvar for og skal fjerne etter avtalt utleie, utstyr,
rekvisitter og gjenstander som de selv bringer med seg til Arktisk
kultursenter.


Kansellering
Dersom leietaker frafaller inngått leieavtale av definerte lokaler, må
avbestillingen gis 14 dager før datofestet start av leieforholdet.
For sein avbestilling, i h.h. til fristen, belastes leietaker med 50% av avtalt
leiepris.
De prinsipielle retningslinjer for Arktisk kultursenter er vedtatt i
Formannskapet i møte 6. juni 2011
PS 36/11 Retningslinjer for livssynsnøytalt seremonirom i Hammerfest
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar retningslinjene for livssynsnøytralt seremonirom i Hammerfest.

RETNINGSLINJER
FOR BRUK AV ARKTISK KULTURSENTER SOM
LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM I
HAMMERFEST KOMMUNE
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtok i møte 24.08.2009 at Arktisk kultursenter skal
være Hammerfest kommunes livssynsnøytrale seremonirom.
Kirkebygg er mange steder det eneste offentlige tilbudet for egnede verdige livssynsnøytrale
seremonirom for markering av livets overganger. Arktisk kultursenter vil være kommunens
alternativ som seremonirom.
Seremonier som omfattes av ordningen
- Begravelser
- Konfirmasjon
- Navnefest
- Bryllup
Lokaler
Hovedrom vil være Frityren kino som med sine 145 sitteplasser har enkel tilgang for
pårørende. Bygget er spesialtilpasset funksjonshemmede og universell utforming er ivaretatt
med enkel tilgang både for rullestolbrukere og for mennesker som er dårlig til beins. Alt av
nødvendig teknisk utstyr som lydanlegg, lysanlegg, piano, taleanlegg og talerstol er på høyt
kvalitativt nivå. I tillegg er det mulig å kunne tilby multimedialøsninger med bildevisning eller
film på kinolerretet som en del av seremonien.

Ved store seremonier som konfirmasjon og noen begravelser kan Ole Olsensalen tas i bruk
med sine 350 seter. Også her er de samme tekniske muligheter som i Frityren kino.
Leietaker må ta hensyn til arrangementsplanleggingen i Arktisk kultursenter ved valg av dato.
Tilgjengelighet
Gravferdsbil vil kunne rygge direkte inn i verkstedhallen som ligger vegg i vegg med begge
saler. Videre transport av båren er enkel og praktisk. Det er kun noen få meter inn til salene.
Utstyr
Arktisk kultursenter kan ikke stille med seremonielt utstyr som lysestaker, duker, banner,
blomster etc. Dette må enten begravelsesbyrået eller leietakerne skaffe.
Arktisk kultursenter står for den tekniske avviklingen og stiller seremonirom, lys- og lydutstyr
samt piano til disposisjon.
Personell
Arktisk kultursenters stiller med en tekniker som har ansvaret for lys, lyd og piano.
Begravelsesbyrået har ansvaret for ytterligere tilrettelegging og avvikling av seremonien.
Pårørende må selv engasjere pianist, talere og eventuelt andre musikere for seremonien.
Økonomi
Frityren kino eller i spesielle tilfeller Ole Olsensalen stilles vederlagsfritt til disposisjon for
seremonien. Dette gjelder kun den dagen seremonien skal avholdes.
En teknisk grunnpakke bestående av liten lys- og lydpakke stilles vederlagsfritt til disposisjon.
Ytterligere behov for lys og lyd må det betales for. Kommunens gebyr- og avgiftsregulativ vil
da gjelde.
Minnestund
Foajeen kan leies for minnestund etter seremonien. Arktisk kultursenter kan også besørge
catring i forbindelse med minnestunden. Pris for lokale og catring avtales med kultursenterets
administrasjon.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Tilgjengelighet – (Gravferdsbil)
Utstyr – i siste setning strykes enten begravelsesbyrået eller
Personell- Pårørende – endres til Leietaker
Som innstillingen m/endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet vedtar retningslinjene for livssynsnøytralt seremonirom i Hammerfest med de
foreslåtte endringer.

RETNINGSLINJER
FOR BRUK AV ARKTISK KULTURSENTER SOM
LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM I
HAMMERFEST KOMMUNE
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtok i møte 24.08.2009 at Arktisk kultursenter skal
være Hammerfest kommunes livssynsnøytrale seremonirom.
Kirkebygg er mange steder det eneste offentlige tilbudet for egnede verdige livssynsnøytrale
seremonirom for markering av livets overganger. Arktisk kultursenter vil være kommunens
alternativ som seremonirom.
Seremonier som omfattes av ordningen
- Begravelser
- Konfirmasjon
- Navnefest
- Bryllup
Lokaler
Hovedrom vil være Frityren kino som med sine 145 sitteplasser har enkel tilgang for
pårørende. Bygget er spesialtilpasset funksjonshemmede og universell utforming er ivaretatt
med enkel tilgang både for rullestolbrukere og for mennesker som er dårlig til beins. Alt av
nødvendig teknisk utstyr som lydanlegg, lysanlegg, piano, taleanlegg og talerstol er på høyt
kvalitativt nivå. I tillegg er det mulig å kunne tilby multimedialøsninger med bildevisning eller
film på kinolerretet som en del av seremonien.
Ved store seremonier som konfirmasjon og noen begravelser kan Ole Olsensalen tas i bruk
med sine 350 seter. Også her er de samme tekniske muligheter som i Frityren kino.
Leietaker må ta hensyn til arrangementsplanleggingen i Arktisk kultursenter ved valg av dato.
Tilgjengelighet
(Gravferdsbil) vil kunne rygge direkte inn i verkstedhallen som ligger vegg i vegg med begge
saler. Videre transport av båren er enkel og praktisk. Det er kun noen få meter inn til salene.
Utstyr
Arktisk kultursenter kan ikke stille med seremonielt utstyr som lysestaker, duker, banner,
blomster etc. Dette må leietakerne skaffe.
Arktisk kultursenter står for den tekniske avviklingen og stiller seremonirom, lys- og lydutstyr
samt piano til disposisjon.
Personell
Arktisk kultursenters stiller med en tekniker som har ansvaret for lys, lyd og piano.
Begravelsesbyrået har ansvaret for ytterligere tilrettelegging og avvikling av seremonien.

Leietaker må selv engasjere pianist, talere og eventuelt andre musikere for seremonien.
Økonomi
Frityren kino eller i spesielle tilfeller Ole Olsensalen stilles vederlagsfritt til disposisjon for
seremonien. Dette gjelder kun den dagen seremonien skal avholdes.
En teknisk grunnpakke bestående av liten lys- og lydpakke stilles vederlagsfritt til disposisjon.
Ytterligere behov for lys og lyd må det betales for. Kommunens gebyr- og avgiftsregulativ vil
da gjelde.
Minnestund
Foajeen kan leies for minnestund etter seremonien. Arktisk kultursenter kan også besørge
catring i forbindelse med minnestunden. Pris for lokale og catring avtales med kultursenterets
administrasjon.
PS 37/11 Valg av kommunens representanter til styret i Hammerfest Energi AS
Valgkomiteens innstilling:
Faste medlemmer:
Leif Vidar Olsen (gjenvalg)
Roger Moe Bjørgan (gjenvalg)
Randi Næss (gjenvalg)
Trine Bredal Hauan (gjenvalg)
Wenche Stenvoll (gjenvalg)

Personlige varamedlemmer:
Odd Edvardsen (gjenvalg)
Kåre Tormod Nilsen (gjenvalg)
Guri Bjørkli (gjenvalg)
Lill-Gunn Kivijervi (gjenvalg)
Monica Strømme (gjenvalg)

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak

Valg av kommunens representanter til styret i Hammerfest Energi AS
Faste medlemmer:
Leif Vidar Olsen (gjenvalg)
Roger Moe Bjørgan (gjenvalg)
Randi Næss (gjenvalg)
Trine Bredal Hauan (gjenvalg)
Wenche Stenvoll (gjenvalg)

Personlige varamedlemmer:
Odd Edvardsen (gjenvalg)
Kåre Tormod Nilsen (gjenvalg)
Guri Bjørkli (gjenvalg)
Lill-Gunn Kivijervi (gjenvalg)
Monica Strømme (gjenvalg)

PS 38/11 Søknad om økonomisk støtte til Hammerfest kirke - 50 årsjubileum
Rådmannens/ordførers forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune gratulerer med jubileet og gir et tilskudd på 35 000 til
Hammerfest kirkes 50 års jubileum.
2. Beløpet dekkes som følger:
20 000 over formannskapets reserverte bevilgninger og
15 000 innenfor rådmannens område.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Marianne Sivertsen Næss erklærte seg innhabil og fratrådte møte. 8 representanter (av 9) til
stede.
Jan Erik fremmet på vegne av KRF følgende endring:
Punkt 1.
endres fra 35 000 til 50.000
Punkt 2.
35 000 over formannskapets reserverte bevilgninger og
15 000 innenfor rådmannens område.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune gratulerer med jubileet og gir et tilskudd på kr 50 000 til
Hammerfest kirkes 50 års jubileum.
2. Beløpet dekkes som følger:
Kr 35 000 over formannskapets reserverte bevilgninger og
Kr 15 000 innenfor rådmannens område.
PS 39/11 TV - aksjon 2011 - opprette kommunekomite og kommunens bidrag
Ordførers forslag til vedtak:
1.

Hammerfest kommune oppnevner følgende representanter m/leder til kommunekomité for
TV-aksjonen 2011 ” Norsk folkehjelp”:
1. Heidi Pevik, Leder
2. Randi Arntzen
3. Eli Rones Reitan
4. Elisabeth Rønning
5. Cecilie Karlstad Innerby, leder av NKS i Hammerfest
6. Reidar Johansen
7. Hilde Stømme
Sekretariat: Formannskapssekretær Svanhild Moen og leder for Krisesentret Anneli
Eskelinen.

2. Hammerfest kommune bevilger kr. 20.000,- til TV-aksjon 2011 ” Norsk folkehjelp”.
Beløpet belastes formannskapets bevilgning og overføres aksjonens konto 8380.08.09005
med merking ”9600 Hammerfest”.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag:
8. Lokal representant fra Norsk Folkehjelp (det ble meldt direkte i møte 06.06.11 om at
Tolulf Mikkelsen vil representerer Norsk Folkehjelp og blir en del av aksjonskomiteen.)
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.

Hammerfest kommune oppnevner følgende representanter m/leder til kommunekomité for
TV-aksjonen 2011 ” Norsk folkehjelp”:
8. Heidi Pevik, Leder
9. Randi Arntzen
10. Eli Rones Reitan
11. Elisabeth Rønning
12. Cecilie Karlstad Innerby, leder av NKS i Hammerfest
13. Reidar Johansen
14. Hilde Strømme
15. Torulf Mikkelsen fra Norsk Folkehjelp.
Sekretariat: Formannskapssekretær Svanhild Moen og leder for Krisesentret Anneli
Eskelinen.

2. Hammerfest kommune bevilger kr. 20.000,- til TV-aksjon 2011 ” Norsk folkehjelp”.
Beløpet belastes formannskapets bevilgning og overføres aksjonens konto 8380.08.09005
med merking ”9600 Hammerfest”.
PS 40/11 Kvalitetsmelding grunnskole - oversendelsesforslag fra kommunestyre til
formannskap
Vedlagt er et notat fra sektor for Barn og unge.
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslagene legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Saken oversendes til videre behandling i Styret for Kultur, omsorg og undervisning og fremmes
senere for kommunestyret.
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken oversendes til videre behandling i Styret for Kultur, omsorg og undervisning og fremmes
senere for kommunestyret.
PS 41/11 Felles kjøkkendrift med Helse Finnmark HF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at kjøkkendrift fortsatt skal skje i egen regi, og ber
administrasjonen avslutte dialog med Helse Finnmark HF om felles kjøkkendrift.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Administrasjonen bes fremlegge vurdering av konkurranseutsetting av kjøkkendriften i
Hammerfest kommune.
Votering:
Innstillingen fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.
Høyres forslag fikk 3 stemmer for og 6 stemmer mot.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar at kjøkkendrift fortsatt skal skje i egen regi, og ber
administrasjonen avslutte dialog med Helse Finnmark HF om felles kjøkkendrift.
PS 42/11 Utvidelse av areal i rom- og funksjonsprogrammet til nytt omsorgssenter
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar en uspesifisert økning av nettoarealet i rom- og
funksjonsprogrammet for prosjektet nytt omsorgssenter. Økningen gjøres for å sikre at
alle løsninger er innen husbankens retningslinjer for utforming av omsorgsboliger og
sykehjem, og kravene til universell utforming.
2. Økte kostnader som følge av økt arealbehov sees i sammenheng med økte satser for
investeringstilskudd fra Husbanken, som for prosjektet nytt omsorgssenter utgjør en
økning på 13,2 millioner kroner.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Snorre Sundquist fremmer på vegne av AP følgende forslag:
Upunkt 1. Utrykket ”uspesifisert” erstattes med begrepet nødvendig økning av netto- arealet i
punkt 1.
Votering: Som innstillingen punkt 1 m/endring – enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 2 falt – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar en nødvendig økning av nettoarealet i rom- og
funksjonsprogrammet for prosjektet nytt omsorgssenter. Økningen gjøres for å sikre at
alle løsninger er innen husbankens retningslinjer for utforming av omsorgsboliger og
sykehjem, og kravene til universell utforming.
PS 43/11 Utvikling av nye omsorgsboliger for eldre
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret gir administrasjonen og Hammerfest eiendom kf nødvendige fullmakter
til å realisere opptil 40 omsorgsboliger med mulighet for hel døgns pleie, i tråd med
tiltak HO 02 i budsjettregulering 2011. Det tas sikte på realisering av boligene på
eksisterende areal til formålet i Nedre Hauen.
2. Prosjektet skal være selvfinansierende, hvor husleieinntekter dekker prosjektkostnadene
etter mva refusjoner og investeringstilskudd fra Husbanken.
3. Prosjektkostnad er beregnet til 116.500.000 kr
4. Hammerfest eiendom kf gis fullmakt til å foreta låneopptak på inntil 66.600.000 kr.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Votering. Som innstillingen fikk 8 stemmer for og 1 stemme mot.
Vedtak
1. Kommunestyret gir administrasjonen og Hammerfest eiendom kf nødvendige fullmakter
til å realisere opptil 40 omsorgsboliger med mulighet for hel døgns pleie, i tråd med
tiltak HO 02 i budsjettregulering 2011. Det tas sikte på realisering av boligene på
eksisterende areal til formålet i Nedre Hauen.
2. Prosjektet skal være selvfinansierende, hvor husleieinntekter dekker prosjektkostnadene
etter mva refusjoner og investeringstilskudd fra Husbanken.
3. Prosjektkostnad er beregnet til 116.500.000 kr
4. Hammerfest eiendom kf gis fullmakt til å foreta låneopptak på inntil 66.600.000 kr.

PS 44/11 Mellomvannet boligfelt
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar oppstart av utbygging av Mellomvannet boligfelt, innenfor en
kostnadsramme på kroner 55 000 000,-.
2. Prosjektet finansieres slik:
 Låneopptak kr 51.000.000
 Overført fra drift kr 4.000.000
 Totalt kr 55.000.000
3. Kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 51.000.000.- .
4. Opparbeidelseskostnadene dekkes gjennom salg av tomter. Inntekter i forbindelse med salg
av tomter skal dekke renter og avdrag belastet i driftsregnskapet på lånopptak. Salgsinntekter
som ikke går til å dekke løpende terminer på lånet, skal gå til ekstraordinære nedbetalinger på
lånet.
5. Forutsatt at kostnadene ikke overstiger budsjett, gis administrasjon fullmakt til å gjennomføre
prosjektet uten ytterligere politisk behandling.
6. Avklaring om tilknytning til fjernvarme behandles som egen politisk sak før tomtene
tildeles/selges
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar oppstart av utbygging av Mellomvannet boligfelt, innenfor en
kostnadsramme på kroner 55 000 000,-.
2. Prosjektet finansieres slik:
 Låneopptak kr 51.000.000
 Overført fra drift kr 4.000.000
 Totalt kr 55.000.000
3. Kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 51.000.000.- .
4. Opparbeidelseskostnadene dekkes gjennom salg av tomter. Inntekter i forbindelse med salg
av tomter skal dekke renter og avdrag belastet i driftsregnskapet på lånopptak. Salgsinntekter
som ikke går til å dekke løpende terminer på lånet, skal gå til ekstraordinære nedbetalinger på
lånet.
5. Forutsatt at kostnadene ikke overstiger budsjett, gis administrasjon fullmakt til å gjennomføre
prosjektet uten ytterligere politisk behandling.

6. Avklaring om tilknytning til fjernvarme behandles som egen politisk sak før tomtene
tildeles/selges
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
1. Kommunestyret vedtar oppstart av utbygging av Mellomvannet bolgfelt innenfor en
kostnadsramme på kr 55 000 000
2. Prosjektet finansieres slik:
Låneopptak
kr 51 000 000
Overført fra drift
kr 4 000 000
Totalt
kr 55 000 000
3. Kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 51 000 000
4. Opparbeidelseskostnadene dekkes ved at kostnadene ved VVA, anslått til 40 %, belastes
VVA og inngår i avgiftsberegningene for disse. Boligtomter selges/tildeles til 50 % av
priser etter administrasjonens tabell. Dersom ubebygd tomt selges videre skal
kommunen ha forkjøpsrett til kjøpspris, justert for konsumprisindeks.
5. Det føres prosjektregnskap for prosjektet og salgsinntekter skal gå til nedbetaling av
lånet knyttet til prosjektet.
6. Forutsatt at kostnadene ikke overstiger budsjett, gis administrasjon fullmakt til å
gjennomføre prosjektet uten ytterligere politisk behandling.
7. Administrasjonen bes å innlede forhandlinger om opsjonsavtaler med FEFO for å sikre
tilgang til nye arealer for boligbygging til forutsigbare priser.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunestyret vedtar oppstart av utbygging av Mellomvannet boligfelt innafor en
kostnadsramme på kr 55 000 000.
Tomtene fordeles etter vanlig kommunale tildelingskriterier og til vanlige kommunale
tilknytningsavgifter.
Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Punkt nr. 6 strykes.
Voteringer:
SV’s forslag fikk 1stemme for og 8 stemmer mot.
Høyres forslag fikk 3 stemmer for og 6 stemmer mot
Innstillingen u/ punkt 6 - fikk 6 stemmer for og 3stemmer mot
Innstillingen punkt 6 fikk 1 stemme og AP’s forslag fikk 8 stemmer,
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar oppstart av utbygging av Mellomvannet boligfelt, innenfor en
kostnadsramme på kroner 55 000 000,-.
2. Prosjektet finansieres slik:
 Låneopptak kr 51.000.000
 Overført fra drift kr 4.000.000
 Totalt kr 55.000.000

3. Kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 51.000.000.- .
4. Opparbeidelseskostnadene dekkes gjennom salg av tomter. Inntekter i forbindelse med salg
av tomter skal dekke renter og avdrag belastet i driftsregnskapet på lånopptak. Salgsinntekter
som ikke går til å dekke løpende terminer på lånet, skal gå til ekstraordinære nedbetalinger på
lånet.
5. Forutsatt at kostnadene ikke overstiger budsjett, gis administrasjon fullmakt til å gjennomføre
prosjektet uten ytterligere politisk behandling.
PS 45/11 Økonomiske handlingsregler
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar økonomiske handlingsregler slik de fremgår av
saksfremlegget.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Saken utsettes til etter valget.
Votering over utsettelsesforslaget: 3 stemmer for og 6 stemmer mot.
Votering: Saken fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar økonomiske handlingsregler slik de fremgår av
saksfremlegget.
PS 46/11 Budsjettregulering Hammerfest kommune juni 2011 - Endring økonomiplan
2011 - 2014
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene for Hammerfest kommune’s
investerings- od driftsbudsjett for 2011 og i økonomiplanperioden 2011 – 2014 slik de
fremgår i saksutredningen.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene for Hammerfest eiendom KF’s
investerings- od driftsbudsjett for 2011 og i økonomiplanperioden 2011 – 2014 slik de
fremgår i saksutredningen.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak for Hammerfest kommune med
kr.58.042.148 til kr.126.737.748,00 (eks startlån).
a. Det tas opp et lån på inntil kr.51.000.000,00 til mellomvannet boligfelt. Lånet løper
avdragsfritt og nedbetales med ekstraordinære terminer etter hvert som tomtene
selges.

b. Det tas opp et lån på kr.36.551.000,00 tilsvarende investeringer på vann og avløp.
Avdragstid 30 år.
c. Det tas opp et lån på kr.39.186.748,00 til øvrige investeringer. Løpetid 20 år.
4. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak for Hammerfest eiendom KF med
kr.18.093.507,00 til kr.71.628.507,00. I tillegg kommer låneopptak på kr.94.549,653,00 som
følge av overtagelse av eiendommer fra Hammerfest kommune i henhold til
kommunestyrevedtak 19/11. 12.05.2011.
5. Hammerfest kommunestyre vedtar å betale et ekstraordinært avdrag på nåværende lån i
Hammerfest kommune stort kr.94.549.653,00 som tilsvarer overførselen fra Hammerfest
eiendom KF.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene for Hammerfest kommune’s
investerings- od driftsbudsjett for 2011 og i økonomiplanperioden 2011 – 2014 slik de
fremgår i saksutredningen.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene for Hammerfest eiendom KF’s
investerings- od driftsbudsjett for 2011 og i økonomiplanperioden 2011 – 2014 slik de
fremgår i saksutredningen.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak for Hammerfest kommune med
kr.58.042.148 til kr.126.737.748,00 (eks startlån).
a. Det tas opp et lån på inntil kr.51.000.000,00 til mellomvannet boligfelt. Lånet
løper avdragsfritt og nedbetales med ekstraordinære terminer etter hvert som
tomtene selges.
b. Det tas opp et lån på kr.36.551.000,00 tilsvarende investeringer på vann og avløp.
Avdragstid 30 år.
c. Det tas opp et lån på kr.39.186.748,00 til øvrige investeringer. Løpetid 20 år.
4. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak for Hammerfest eiendom KF med
kr.18.093.507,00 til kr.71.628.507,00. I tillegg kommer låneopptak på kr.94.549,653,00 som
følge av overtagelse av eiendommer fra Hammerfest kommune i henhold til
kommunestyrevedtak 19/11. 12.05.2011.
5. Hammerfest kommunestyre vedtar å betale et ekstraordinært avdrag på nåværende lån i
Hammerfest kommune stort kr.94.549.653,00 som tilsvarer overførselen fra Hammerfest
eiendom KF.

PS 47/11 Regnskap 2010 - Hammerfest Eiendom KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt avlagte investeringsregnskap med
manglende finansiering pålydende kr. 2.517.026,85,- og driftsregnskapet med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr. 719.859,44.
Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet dekkes av
disposisjonsfond, samt at mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes disposisjonsfond.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt avlagte investeringsregnskap med
manglende finansiering pålydende kr. 2.517.026,85,- og driftsregnskapet med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr. 719.859,44.
Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet dekkes av
disposisjonsfond, samt at mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes disposisjonsfond.
PS 48/11 Regnskap 2010 - Hammerfest Havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt avlagte investeringsregnskap avlagt i
balanse og driftsregnskapet med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 767.856,-.
Kommunestyret vedtar at mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes disposisjonsfond.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt avlagte investeringsregnskap avlagt i
balanse og driftsregnskapet med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 767.856,-.
Kommunestyret vedtar at mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes disposisjonsfond.

PS 49/11 Regnskap 2010 - Hammerfest Parkering KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt avlagte investeringsregnskap med
manglende finansiering pålydende kr. 294.279,- og driftsregnskapet med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr. 442.249,43.
Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet dekkes av
disposisjonsfond, samt at mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes disposisjonsfond.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt avlagte investeringsregnskap med
manglende finansiering pålydende kr. 294.279,- og driftsregnskapet med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr. 442.249,43.
Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet dekkes av
disposisjonsfond, samt at mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes disposisjonsfond.
PS 50/11 Regnskap 2010 - Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner kommunens drifts- og investeringsregnskap for 2010 avlagt i
balanse.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner kommunens drifts- og investeringsregnskap for 2010 avlagt i
balanse.
PS 51/11 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest
parkering KF og Hammerfest havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2010 for Hammerfest kommune inkl.Hammerfest eiendom KF, Hammerfest
parkering KF og Hammerfest havn KF tas til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Årsrapport 2010 for Hammerfest kommune inkl. Hammerfest eiendom KF, Hammerfest
parkering KF og Hammerfest havn KF tas til etterretning.
PS 52/11 Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest eiendom KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar Tertialrapport 1. tertial 2011 for Hammerfest eiendom KF
tas til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar Tertialrapport 1. tertial 2011 for Hammerfest eiendom KF til
etterretning.
PS 53/11 Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport for 1. tertial 2011 for Hammerfest havn KF til
etterretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport for 1. tertial 2011 for Hammerfest havn KF til
etterretning.

PS 54/11 Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest parkering KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 1. tertial 2011 for Hammerfest parkering KF til
etteretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 1. tertial 2011 for Hammerfest parkering KF til
etteretning.
PS 55/11 Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 1. tertial 2011 for Hammerfest kommune
til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 1. tertial 2011 for Hammerfest kommune
til etterretning.
PS 56/11 Søknad om skjenkebevilling - 4Service Landanlegg AS (Skytterhuset Hotell)
Rådmannens forslag til vedtak
1. Forutsatt at Skatt øst, Skatt sør og Skatt vest ikke har innvendinger, har Styret for kultur,
omsorg og undervisning ingen innvendinger mot at Formannskapet fattet følgende
vedtak;
2. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 06.06.201130.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:

4Service Landanlegg AS
Hotell Skytterhuset
Hotell Skytterhuset i Skytterveien 24 i Hammerfest
Hotell

Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

100 m2
75 stk
Nei
Gruppe 1 og 2
Gruppe 1 og 2:
- Klokken 10.00 - 01-00 mandag til torsdag, søndag og
helligdag
- Klokken 10.00 – 03.00 fredag og lørdag
Aina Johansen
Avlagt
Ole Bård Berg
Avlagt

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 tredje 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.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Styret for kultur, omsorg og undervisning flyttet sitt møte til etter formannskapet og det
medførte endringer)
Punkt 1 strykes og punkt 2 starter med under forutsetning av Styret for kultur, omsorg og
undervisnings behandling, anbefaler…
Votering: Som innstillingen m/endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Forutsatt Skatt vest, Rus- og psykiatritjenesten og Styret for kultur, omsorg og
undervisning ikke har innvendinger formannskapet fattet følgende vedtak;
2. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 06.06.201130.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:

4Service Landanlegg AS
Hotell Skytterhuset
Hotell Skytterhuset i Skytterveien 24 i Hammerfest
Hotell
100 m2
75 stk
Nei

Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Gruppe 1 og 2
Gruppe 1 og 2:
- Klokken 10.00 - 01-00 mandag til torsdag, søndag og
helligdag
- Klokken 10.00 – 03.00 fredag og lørdag
Aina Johansen
Avlagt
Ole Bård Berg
Avlagt

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 tredje 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.
PS 57/11 Søknad om skjenkebevilling - Hammerfest Bistro ANS
Rådmannens forslag til vedtakSaksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
(Styret for kultur, omsorg og undervisning flyttet sitt møte til etter formannskapet og det
medførte endringer)
Punkt 1 strykes og punkt 2 starter med under forutsetning av Styret for kultur, omsorg og
undervisning behandling, anbefaler…
Votering: Som innstillingen m/endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Under forutsetning av Styret for kultur, omsorg og undervisnings behandling anbefaler
formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 06.06.201130.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Hammerfest Bistro ANS
Hammerfest Bistro
Hammerfest Bistro i Meridiangata 9 i Hammerfest
Restaurant
85 kvm
60 stk
Nei
Gruppe 1, 2 og 3
Gruppe 1 og 2:

- Klokken 10.00 – 18.00 mandag til lørdag
- Klokken 15.00 – 19.00 søndag og helligdag

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Gruppe 3:
- Klokken 13.00 – 18.00 mandag til lørdag
- Klokken 15.00 – 19.00 søndag og helligdag
Runar Pedersen
Avlagt
Steinar Hansen
Ikke avlagt

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 tredje 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.
2. Steinar Hansen gis frist til 01.08.2011 med å avlegge og bestå kunnskapsprøven etter
alkohollovgivningen.
PS 58/11 Søknad om skjenkebevilling - Kaikanten Bar & Spiseri
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 02.05.2011

Behandling
Votering: 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 14.04.2011 –
30.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;

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

ØTM AS
Kaikanten Bar & Spiseri
Kaikanten Bar & Spiseri i Sjøgata 19 i Hammerfest
Spiseri / Bar / Pizzeria
185 m2
100
Nei
Gruppe 1, 2 og 3
Gruppe 1 og 2:

- Klokken 10.00-01.00 mandag til torsdag
- Klokken 10.00-03.00 fredag og lørdag
- Klokken 12.00-01.00 søndag og helligdag

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Gruppe 3:
- Klokken 13.00-01.00 mandag til torsdag og søndag og
helligdag
- Klokken 13.00-03.00 fredag og lørdag
Tove Mølmann
Avlagt
Marianne A. Heggem
Ikke avlagt

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 tredje 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. Marianne A. Heggem gis frist til 01.06.11 med å avlegge og bestå kunnskapsprøven etter
alkohollovgivningen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
(Styret for kultur, omsorg og undervisning flyttet sitt møte til etter formannskapet og det
medførte endringer)
Punkt 1 strykes og punkt 2 starter under forutsetning av Styret for kultur, omsorg og
undervisning anbefaling
Votering: Innstillingen m/endring fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.
Vedtak
1. Under forutsetning av Styret for kultur, omsorg og undervisning behandling, anbefaling
formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 14.04.2011 –
30.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:

ØTM AS
Kaikanten Bar & Spiseri

Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Kaikanten Bar & Spiseri i Sjøgata 19 i Hammerfest
Spiseri / Bar / Pizzeria
185 m2
100
Nei
Gruppe 1, 2 og 3
Gruppe 1 og 2:
- Klokken 10.00-01.00 mandag til torsdag
- Klokken 10.00-03.00 fredag og lørdag
- Klokken 12.00-01.00 søndag og helligdag
Gruppe 3:
- Klokken 13.00-01.00 mandag til torsdag og søndag og
helligdag
- Klokken 13.00-03.00 fredag og lørdag
Tove Mølmann
Avlagt
Marianne A. Heggem
Ikke avlagt

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 tredje 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.
2. Marianne A. Heggem gis frist til 01.06.11 med å avlegge og bestå kunnskapsprøven etter
alkohollovgivningen.
PS 59/11 Senortiltak
Rådmannens forslag til vedtak:
Den etablerte seniorpolitikken videreføres med følgende tillegg/endringer i
Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer under punktet for ”Livsfase og seniorpolitikken” :
Pkt 4.10 Redusert stilling med opprettholdelse av lønn –punktet endres til:
1. 4.10 Redusert stilling med opprettholdelse av lønn
Det kan gis 10% redusert arbeidstid til fri disposisjon med 100% lønn for de som går i
100% stilling fra 62 år. Medarbeidere som går i deltidsstillinger får forholdsmessig
reduksjon. Ordningen kan tas ut som daglig redusert arbeidstid, ekstra fridag eller lengre
ferie.
Vilkår: Vært ansatt i Hammerfest kommune de siste 8 årene. Ordningen kan ikke
kombineres med pkt. 4.9
2. Pkt. 4.12. Opprettelse av retrettstillinger for ledere – hele punktet bortfaller

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre/SV følgende endringsforslag i 1. linje, punkt 1:
Det kan gis 20 % redusert arbeidstid med 100 % lønn…
Votering: Innstillingen fikk 1 stemme for og 7 stemmer for Høyre/SV forslag.
Vedtak
Den etablerte seniorpolitikken videreføres med følgende tillegg/endringer i
Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer under punktet for ”Livsfase og seniorpolitikken” :
Pkt 4.10 Redusert stilling med opprettholdelse av lønn –punktet endres til:
3. 4.10 Redusert stilling med opprettholdelse av lønn
Det kan gis 20% redusert arbeidstid med 100% lønn for de som går i 100% stilling fra 62
år. Medarbeidere som går i deltidsstillinger får forholdsmessig reduksjon. Ordningen kan
tas ut som daglig redusert arbeidstid, ekstra fridag eller lengre ferie.
Vilkår: Vært ansatt i Hammerfest kommune de siste 8 årene. Ordningen kan ikke
kombineres med pkt. 4.9
4. Pkt. 4.12. Opprettelse av retrettstillinger for ledere – hele punktet bortfaller

PS 60/11 Diverse referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011
RS 11/5 Widerøes ruter mellom Hammerfest og Tromsø
RS 11/6 Møteutskrift fra møte 7. april 2011 - KU
Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

PS 61/11 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 14.04.2011 – godkjent.

PS 62/11 Budsjettregulering Juni 2011 hammerfest havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til revidert investeringsforslag
for Hammerfest havn 2011
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak Hammerfest havn med kr.12,5 mill
til totalt kr.38,6 mill for 2011.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til revidert investeringsforslag
for Hammerfest havn 2011
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak Hammerfest havn med kr.12,5 mill
til totalt kr.38,6 mill for 2011.
PS 63/11 Søknad om skjenkebevilling - 4Service Landanlegg AS (Turistua)
Rådmannens forslag til vedtak
1. Forutsatt at Skatt øst, Skatt sør, Skatt vest, Rus- og psykiatritjenesten og
Kommunalteknisk drift ikke har innvendinger, har Styret for kultur, omsorg og
undervisning ingen innvendinger mot at Formannskapet fattet følgende vedtak;
2. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 06.06.201130.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

4Service Landanlegg AS
Turistua
Turistua i Turistveien 101 i Hammerfest
Cafè / Spiserestaurant
400 m2 utendørs og 150 m2 innendørs
180 innendørs og 50 utendørs
Ja. Inngjerdet terrasse på 150 m2.
Gruppe 1, 2 og 3
Gruppe 1 og 2:

- mandag til torsdag: 11.00-01.00.
- fredag og lørdag: 11.00-03.00.
- søndag og helligdag: 11.00-22.00.

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Gruppe 3:
- mandag til torsdag: 13.00-01.00.
- fredag og lørdag: 13.00-03.00.
- søndag og helligdag: 13.00-22.00.
Sigurdur Gardarsson
Avlagt
Eirik Bæivi
Avlagt

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 tredje 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.
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Styret for kultur, omsorg og undervisning flyttet sitt møte til etter formannskapet og det
medførte endringer)
Punkt 1 strykes og punkt 2 starter med under forutsetning av Styret for kultur, omsorg og
undervisning behandling, anbefaler…
Votering: Som innstillingen m/endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Forutsatt Skatt vest, Rus- og psykiatritjenesten og Styret for kultur, omsorg og
undervisning ikke har innvendinger formannskapet fattet følgende vedtak;
2. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 06.06.201130.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:

4Service Landanlegg AS
Turistua
Turistua i Turistveien 101 i Hammerfest
Cafè / Spiserestaurant
400 m2 utendørs og 150 m2 innendørs
180 innendørs og 50 utendørs
Ja. Inngjerdet terrasse på 150 m2.

Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Gruppe 1, 2 og 3
Gruppe 1 og 2:
- mandag til torsdag: 11.00-01.00.
- fredag og lørdag: 11.00-03.00.
- søndag og helligdag: 11.00-22.00.
Gruppe 3:
- mandag til torsdag: 13.00-01.00.
- fredag og lørdag: 13.00-03.00.
- søndag og helligdag: 13.00-22.00.
Sigurdur Gardarsson
Avlagt
Eirik Bæivi
Avlagt

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 tredje 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.

PS 64/11 Utviklingen i Kårhamn - Fiskebruk og arealer
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2011

Behandling
Alf E. Jakobsen fremmet på vegne av Ap følgende forslag:
Utviklingen i Kårhamn i forhold til framtidig næringsutvikling/fiskerirelatert virksomhet er for
tiden usikker med bakgrunn i et sannsynlig salg av dagens fiskebruk i nær framtid. Det
foreligger fra selger Lean Fish AS planer om en eventuell reetablering av nytt fiskemottak m/kai
i alternative lokaler i bygda (ombygging egnebuer). Dette for å kunne fortsette
tørrfiskproduksjon.
Med bakgrunn i denne situasjonen vedtar Hammerfest formannskap følgende:
1.) Formannskapet ber om at administrasjonen sikrer at det i et eventuelt salg av fiskebruket
i Kårhamn fra Lean Fish AS til Grieg Seafoods ASA for oppdrettsbase, for innarbeidet
en klausul om at Hammerfest kommune ved et eventuelt videresalg fra Grieg Seafoods
AS, kan sikre seg forkjøpsrett ved eventuelt å tre inn i høyeste bud.
2.) Videre ber formannskapet om at en sikrer en tilsvarende klausul dersom Lean Fish AS
realiserer planlagt ombygging av egnebuer og kai til fiskemottak og på et senere
tidspunkt selger denne delen av virksomheten til andre.
3.) Formannskapet ber om at administrasjonen legger fram en sak for politisk behandling i
formannskap og kommunestyre tidligst mulig til høsten der en vurderer oppkjøp av

øvrige områder som er i Lean Fish AS sitt eie i Kårhamn. Administrasjonen bes snarest
ta kontakt med selskapet for å drøfte et slikt eventuelt kjøp. Dette for å sikre at arealet
blir tilgjengelig for framtidig utvikling av Kårhamnsamfunnet. Det vil være mest
naturlig at et er kommunen som står som eier av så betydelige arealer som det her dreier
seg om i et av distriktene i kommunen.
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utviklingen i Kårhamn i forhold til framtidig næringsutvikling/fiskerirelatert virksomhet er for
tiden usikker med bakgrunn i et sannsynlig salg av dagens fiskebruk i nær framtid. Det
foreligger fra selger Lean Fish AS planer om en eventuell reetablering av nytt fiskemottak m/kai
i alternative lokaler i bygda (ombygging egnebuer). Dette for å kunne fortsette
tørrfiskproduksjon.
Med bakgrunn i denne situasjonen vedtar Hammerfest formannskap følgende:
1.) Formannskapet ber om at administrasjonen sikrer at det i et eventuelt salg av fiskebruket
i Kårhamn fra Lean Fish AS til Grieg Seafoods ASA for oppdrettsbase, for innarbeidet
en klausul om at Hammerfest kommune ved et eventuelt videresalg fra Grieg Seafoods
AS, kan sikre seg forkjøpsrett ved eventuelt å tre inn i høyeste bud.
2.) Videre ber formannskapet om at en sikrer en tilsvarende klausul dersom Lean Fish AS
realiserer planlagt ombygging av egnebuer og kai til fiskemottak og på et senere
tidspunkt selger denne delen av virksomheten til andre.
3.) Formannskapet ber om at administrasjonen legger fram en sak for politisk behandling i
formannskap og kommunestyre tidligst mulig til høsten der en vurderer oppkjøp av
øvrige områder som er i Lean Fish AS sitt eie i Kårhamn. Administrasjonen bes snarest
ta kontakt med selskapet for å drøfte et slikt eventuelt kjøp. Dette for å sikre at arealet
blir tilgjengelig for framtidig utvikling av Kårhamnsamfunnet. Det vil være mest
naturlig at et er kommunen som står som eier av så betydelige arealer som det her dreier
seg om i et av distriktene i kommunen.

