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Fra administrasjonen møtte:
Navn
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Grethe Ernø Johansen
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Svanhild Moen
formannskapssekretær
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Godkjenning av protokoll
Søknad om skjenkebevilling - 4Service Landanlegg (Turistua)

Innkalling – godkjenning
Sakslista / dagsorden:
Den ordinære sakslista har sakene 31/11 til og med 44/11. I tillegg til den ordinære sakslista
ønsket leder å behandle tilleggssak 45/11 – godkjent.
Eva G. Sjøtun fremmet spørsmål om flere søppeldunker rundt i byen, rundt Storvannet og på
Salen.
Rådmannen orienterer i neste møte om saken.

PS 31/11 Godkjenning av Akkarfjord oppvekstsendter etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler
Rådmannens forslag til vedtak:
KOU godkjenner Akkarfjord oppvekstsenter etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler under forutsetning av at avvikene lukkes innen gitte frister. Merknadene bør følges
opp.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling
Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
KOU godkjenner Akkarfjord oppvekstsenter etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler under forutsetning av at avvikene lukkes innen skolestart. Merknadene må følges opp.
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Det foretas etterkontroll etter fristens utløp.
Votering: Innstillingen fikk 3 stemmer og AP’s forslag fikk 7 stemmer.
Høyres forslag fikk ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
KOU godkjenner Akkarfjord oppvekstsenter etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler under forutsetning av at avvikene lukkes innen skolestart. Merknadene må følges opp.
Det foretas etterkontroll etter fristens utløp.
PS 32/11 Godkjenning av Elvetun modul barnehage etter forskrift om miljøretet helsevern
i barnehager og skoler
Rådmannens forslag til vedtak:
KOU godkjenner Elvetun barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler etter at avviket er lukket.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Det foretas etterkontroll etter fristens utløp.
Votering: Som innstillingen –
Høyres forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
KOU godkjenner Elvetun barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler etter at avviket er lukket.

Det foretas etterkontroll etter fristens utløp.
PS 33/11 Godkjenning av Breidablikk barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern
Rådmannens forslag til vedtak:
KOU godkjenner Breidablikk barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler etter at avvikene er lukket. Avvikene må lukkes innen gitte frister, merknadene bør følges
opp.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Det foretas etterkontroll etter fristens utløp.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
KOU godkjenner Breidablikk barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler etter at avvikene er lukket. Avvikene må lukkes innen gitte frister, merknadene bør følges
opp.
Det foretas etterkontroll etter fristens utløp.
PS 34/11 Serveringsbevilling - Fullmakt
Rådmannens forslag til vedtak
KOU vedtar følgende:
1. I perioden fra 7. juni til 29. august gis administrasjonen fullmakt til å behandle søknader om
serveringsbevilling fra:
 Sentrum Kebab
 Overdragelse av Ellens lille cafë v/Tina Eriksen (serveringsstedets navn er foreløpig
uklart)
 Galleri Verk

2. Serveringsbevilling kan bare innvilges når lovens vilkår er oppfylt.
3. Vedtak refereres for KOU i første møte etter sommerferien som er 29.08.11.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
I pukt 1. Strykes alt etter serveringsbevilling.
Votering: Innstillingen 1. punkt falt og Ap’s forslag enstemmig
Vedtak
KOU vedtar følgende:
1. I perioden fra 7. juni til 29. august gis administrasjonen fullmakt til å behandle søknader om
serveringsbevilling .
2. Serveringsbevilling kan bare innvilges når lovens vilkår er oppfylt.
3. Vedtak refereres for KOU i første møte etter sommerferien som er 29.08.11.
PS 35/11 Søknad om skjenkebevilling - Hammerfest Bistro ANS
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling
Saken lukkes og behandles til slutt i møtet jfr. Kommunelovens § 31.3
Begrunnelsen: Pga hensynet til personvernet i de nye opplysningene.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret for kultur, omsorg og undervisning har 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:

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
Gruppe 3:
- Klokken 13.00 – 18.00 mandag til lørdag
- Klokken 15.00 – 19.00 søndag og helligdag

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

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.
3. Steinar Hansen gis frist til 01.08.2011 med å avlegge og bestå kunnskapsprøven etter
alkohollovgivningen.
PS 36/11 Søknad om serveingsbevilling - 4Service Landanlegg AS (Skytterhuset Hotell)
Rådmannens forslag til vedtak
Forutsatt at Skatt øst, Skatt sør og Skatt vest ikke har innvendinger innvilger Styret for Kultur,
Omsorg og Undervisning 4Service Landanlegg AS serveringsbevilling for Hotell Skytterhuset i
Skytterveien 24 i Hammerfest.
Godkjent daglig leder er Eva Aubert.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Forutsatt at Skatt øst, Skatt sør og Skatt vest ikke har innvendinger innvilger Styret for Kultur,
Omsorg og Undervisning 4Service Landanlegg AS serveringsbevilling for Hotell Skytterhuset i
Skytterveien 24 i Hammerfest.
Godkjent daglig leder er Eva Aubert.
PS 37/11 Søknad om skjenkebevilling - 4Service Landanlegg AS (Skytterhuset Hotell)
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

4Service Landanlegg AS
Hotell Skytterhuset
Hotell Skytterhuset i Skytterveien 24 i Hammerfest
Hotell
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.
PS 38/11 Felles kjøkkendrift med Helse Finnmark HF
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Administrasjonen bes fremlegge vurdering av konkurranseutsetting av kjøkkendriften i
Hammerfest kommune.
Votering: Innstillingen fikk 8 stemmer og Høyres forslag fikk 2 stemmer.

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 39/11 Utvidelse av areal i rom- og funksjonsprogrammet til nytt omsorgssenter
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling
Tor Ivar Heggelund fremmer på vegne av AP følgende forslag:
Utrykket ”uspesifisert” erstattes med begrepet nødvendig økning av netto- arealet i punkt 1 og
punkt 2 utgår.
Votering: Innstillingens falt og AP’s forslag ble 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 40/11 Utvikling av nye omsorgsboliger for eldre
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling
Tor Ivar Heggelund fremmet på vegne av AP følende forslag:
Saken utsettes til etter at vedtak om bygging av omsorgssenter på valgt tomt er foretatt. De
foreslåtte omsorgsboliger og plassering sees i sammenheng med det nye omsorgssenteret for da
lettere å kunne vurdere hensiktsmessige driftsmodeller.
Det forutsettes også at det gis en gjennomarbeidet beskrivelse av drifts- og eiermodell for
prosjekt hvor det også tas inn andre kostnader for beboerne, evt. kommunen, enn bare de
finansielle.
Votering: Innstillingen falt og AP’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes til etter at vedtak om bygging av omsorgssenter på valgt tomt er foretatt. De
foreslåtte omsorgsboliger og plassering sees i sammenheng med det nye omsorgssenteret for da
lettere å kunne vurdere hensiktsmessige driftsmodeller.
Det forutsettes også at det gis en gjennomarbeidet beskrivelse av drifts- og eiermodell for
prosjekt hvor det også tas inn andre kostnader for beboerne, evt. kommunen, enn bare de
finansielle.

PS 41/11 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest
parkering KF og Hammerfest havn KF
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

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 42/11 Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest kommune
Saksprotokoll i Eldrerådet - 03.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 1. tertial 2011 for Hammerfest kommune
til etterretning.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 1. tertial 2011 for Hammerfest kommune til
etterretning.
PS 43/11 Budsjettregulering Hammerfest kommune juni 2011 - Endring økonomiplan
2011 - 2014
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling
Votering: Innstillingen fikk 8 stemmer for og 2 stemmer mot.
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 44/11 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 02.05.2011 godkjennes.
PS 45/11 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:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

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.
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 Styret for kultur, omsorg og undervisning - 07.06.2011

Behandling
Votering: Som formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.
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:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

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.
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.

