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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Elisabeth Utheim
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Saksnr: 04/01287

Arkivnr.: 40

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

055/04

Formannskapet
Administrasjonsutvalget

10.06.04
10.06.04

Sak: Kommunenes sentralforbunds medalje - kommunens praksis
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Vedtekter for kommunenes sentralforbunds medalje.
Rundskriv 2/03 fra KS, datert 18.02.03.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
III. Saksutredning
Problemstilling
Kommunenes sentralforbunds medalje kan utdeles til folkevalgte eller tilsatte i kommuner
eller fylkeskommuner som har utført en fortjenstfull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig
betydning for sin kommune eller fylkeskommune. I henhold til vedtektene fastsatt av KS
(følger vedlagt) skal vedkommende formannskap søke tildeling av medaljen. Formannskapet
har imidlertid adgang til å delegere dette til ordfører.
Hammerfest kommune har aldri tidligere søkt om denne medaljen til folkevalgte eller tilsatte.
Vi har følgelig ingen kommunal praksis for hvordan en slik søknad skal behandles i vår
kommune. Administrasjonen ber derfor formannskapet fastsette hvordan slike søknader skal
behandles for framtiden.
Administrasjonsens forslag
Som det framgår av de vedlagte vedtektene er kommunenes sentralforbunds medalje en
hedersmedalje som kan gis til folkevalgte og tilsatte som har gjort en spesiell innsats for
kommunen og som kan påskjønnes med denne medaljen. Det kreves at folkevalgte har hatt
tillits- og eventuelt tjenesteoppdrag i minst 24 år og at ansatte har vært tilsatt i minst 25 år.
Begrepene fortjenstfull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune bør
gis en nærmere vurdering. For det første er dette en medalje som henger høyt og det skal
derfor mer til enn oppnådd opptjeningstid for å få medaljen. Det er en æresbevisning der man
må ha utrettet noe som framstår som utenom det vanlige og utover det man forventer av en
folkevalgt eller ansatt. For det andre må det legges til grunn en skjønnsmessige vurderinger i
den enkelte sak, sett opp mot vedtektene fra KS.
Administrasjonen mener det er fornuftig å ikke legge for sterke føringer på hvilke kriterier
som skal legges til grunn når man vurderer den enkelte sak. Det viktigste er at det legges til

grunn at medaljen henger høyt og at det må foreligge en god begrunnelse for hver søknad.
For å få en meste mulig enhetlig praksis, ber administrasjonen om at formannskapet selv
behandler alle søknadene om KS- medalje.

IV. Saksbehandler innstilling:
Dersom Hammerfest kommune ønsker å søke KS om kommunenes sentralforbunds medalje
til folkevalgte eller ansatte, skal søknaden behandles og godkjennes av formannskapet.
Det skal gis en skriftlig begrunnelse for hver søknad.
Hammerfest, den 28.05.2004

Elisabeth Utheim
organisasjonssjef
Rådmannens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 28.05.2004
Dagny Haga
rådmann

HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Nanne Alice Moeng
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Saksnr: 04/00336

Arkivnr.: 401

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

056/04

Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

10.06.04
10.06.04

Sak: Sammensetning i Administrasjonsutvalget pr. 1.5.04
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
III. Saksutredning
Viser til utdanningsministerens vedtak om overføring av lærerne fra statlig avtaleverk til
kommunalt avtaleverk fra 1.5.04.
Viser videre til den kommunale Hovedavtale som regulerer sammensetning av
arbeidstakersiden i administrasjonsutvalget blant fagforeningene lokalt.
Viser også til brev av 30.1.04 fra Utdanningsforbundet avdeling Hammerfest vedrørende
ovennevnteHammerfest kommunestyret har tidligere besluttet at administrasjonsutvalget som
partsammensatt utvalg skal ha totalt 7 medlemmer, hvorav 5 er politisk valgte
arbeidsgiverrepresentanter og 2 er ansattes representanter.
Slik sammensetningen av organiserte arbeidstakere i Hammerfest kommune er i dag vil
overføringa av lærerne påvirke fordelingen av ansatterepresentanter.
KS har i informasjonsmøter gitt uttrykk for at dette er noe som er naturlig å se på ved neste
kommunevalg og evt gjøre midlertidige vedtak gjeldende resterende del av inneværende
kommunevalgperiode. Lokalt bør en ikke lage unødig støy rundt denne problemstillingen.
På denne bakgrunn vil administrasjonen anbefale å utvide administrasjonsutvalget fra 7 til 8
medlemmer, hvorav 3 representanter velges av fagforeningene. De to som allerede er valgt
sitter ut valgperioden. I tillegg suppleres administrasjonsutvalget med 1 ansatterepresentant
utpekt av Utdanningsforbundet.
IV. Saksbehandler innstilling:
Hammerfest kommunestyret vedtar å utvide administrasjonsutvalget fra 7 til 8
medlemmer for resterende del av inneværende kommunevalgperiode, med umiddelbar
virkning. Det 8 medlemmet er en ansattrepresentant utpekt av Utdanningsforbundet
avdeling Hammerfest.

Kommunestyret vil se nærmere på sammensetningen av administrasjonsutvalget fra
og med neste kommunevalgperiode.
Hammerfest, den 24.05.04
Nanne Alice Moeng
saksbehandler
Organisasjonssjefens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 24.05.04
Elisabeth Utheim
organisasjonssjef
Rådmannens innstilling:

Hammerfest, den 26.05.04
Dagny Haga
Rådmann
Saksbehandlers innstilling tiltres.

HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Dagny Haga
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Saksnr: 04/01021

Arkivnr.: J00

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

037/04
057/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Formannskapet
Kommunestyret

08.06.04
10.06.04

Sak: Innføring av røykfrie serveringssteder - delegasjon av
kommunestyrets kontrollmyndighet
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Brev fra Sosial- og helsedirektoratet av 15.04.04, 03.05.04 og 07.05.04.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rundskriv I-15/2003 fra Helsedepartementet vedr. Innføring av røykfrie serveringssteder fra
1. juni 2004.
III. Saksutredning
Bakgrunn
Lov om vern mot tobakksskader (Tobakksskadeloven) ble endret ved lov av 23. mai 2003 nr.
34. Endringene innebærer forbud mot røyking på alle serveringssteder fra 1. juni 2004.
Fakta
I Tobakksskadelovens §6 første og annet ledd vil fra 1. juni 2004 lyde:
”I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri.
Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere
personer er samlet. Dette gjelder ikke i beboelsesrom i institusjoner, men
institusjonen plikter å gi dem som ønsker det, tilbud om røykfrie rom.
Dersom det innen et område er flere lokaler som har samme formål, kan røyking
tillates i inntil halvparten av disse. De røykfrie lokaler må ikke være mindre eller av
dårligere standard enn lokaler hvor røyking tillates. Røyking kan ikke tillates i
serveringssteder. Med serveringssteder menes lokaler der det foregår servering av
mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.”
Til orientering nevnes også fra ovennevnte rundskriv (I 15/2003):
”Kantiner er serveringssteder, og er derfor omfattet av totalforbudet. Røykerom er
dermed ikke tillatt i tilknytning til disse. Eventuelle røykerom på arbeidsplassen må
plasseres andre steder i virksomheten.”

Dette innebærer for kommunens eget vedkommende at i den grad vi har røykerom som er
plassert slik beskrevet over, vil disse bli røykfrie fra 1. juni i år.
Tobakksskadelovens §6 femte og sjette ledd lyder:
”Kommunestyret skal føre tilsyn med at reglene i og i medhold av paragrafen her
overholdes. Kommunestyrets myndighet etter denne paragraf kan delegeres til et
organ i kommunen eller til et fellesorgan for flere kommuner. Dreier det seg om
arbeidslokaler, føres tilsynet av Arbeidstilsynet.
Reglene vedrørende kommunestyrets og Arbeidstilsynets virksomhet som tilsynsorgan
etter henholdsvis §§4a-7 - 4a-9 og 4a-12 i lov av 19. november 1982 nr. 66 om
helsetjenesten i kommunene og §§77 – 82 i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om
arbeidervern og arbeidsmiljø får tilsvarende anvendelse ved tilsyn etter paragrafen
her.”
Vurdering
Når det gjelder utøvelse av Kommunestyrets kontrollmyndighet, så har vi ikke i vår
kommune noe eget organ eller noe fellesorgan mellom flere kommuner som kan tillegges
utøvelsen av denne.
Kommunen som tilsynsmyndighet har sanksjonsmulighetene etter kommunehelsetjenesteloven som virkemidler ved overtredelse av Tobakksskadeloven §6. Det er derfor naturlig at
det er kommuneoverlegen som i praksis er delegert kontrollmyndigheten. Rent formelt skjer
dette ved at Kommunestyret delegerer sin myndighet til rådmannen, som så delegerer videre
administrativt.
Problemet er at vi ikke har inspektører knyttet til arbeidet med miljørettet helsevern. Det
betyr igjen at det sannsynligvis vil innebære en betydelig kostnad å skulle gjennomføre denne
kontrolloppgaven.
Vi har kontaktet andre kommuner for å høre hvordan de har behandlet denne saken. Den
eneste av disse som på det nåværende tidspunkt hadde konkrete planer for hvordan dette skal
organiseres, var Alta. De planlegger å ”forhandle inn” også tilsyn etter Tobakksskadeloven i
den avtalen de har med eksternt firma om skjenkekontroll. De har imidlertid 6 kontroller pr.
år av skjenkesteder. Vi som bare har 3, vil antakelig måtte avtale tilleggskontroller for å
oppfylle myndighetenes henstilling om kontrollhyppighet, og må i såfall regne med en
merkbar økning i kontraktssum.
Vi har vært i kontakt med Alkontroll, som er det firmaet som ivaretar salgs- og
sjenkekontrollene for oss, og de opplyser at de også kan ivareta kontrollene etter
Tobakksskadeloven. Dersom vi velger å benytte den muligheten, må vi skaffe oversikt over
tilsynsobjekter og så gå i forhandling med dem om vilkårene for denne tilleggsoppgaven.
I lys av voldsproblemene i Hammerfest sentrum, har det tidligere vært ytret ønske om å øke
kontrollhyppigheten for skjenkebevillinger fra lovens minimum som er det vi har i dag.
Dersom vi velger samme modell som Alta med 6 årlige kontroller av skjenkestedene (og
fortsatt 3 av utsalgsstedene) og kombinerer skjenkekontrollene med tilsyn etter
Tobakksskadeloven, burde vi ha et akseptabelt opplegg.
Denne saken reiser likevel et tankekors: Når Riksrevisjonen overtar revisjonen av
kommunenes skatteregnskaper 1.7.04, gjøres det fratrekk i kommunenes rammetilskudd som
skal tilsvare den utgiften kommunene sparer på at Staten overtar. Det kunne være

nærliggende å forvente at samme logikk ble gjort gjeldende når det gjelder denne nye
kontrolloppgaven kommunene får, og som det helt klart vil ha en pris å gjennomføre.
Det er derfor etter min vurdering interessant å ta denne saken opp i regionrådssammenheng
av to årsaker:
- Få vurdert om dette er et område som er aktuelt for samarbeid mellom kommunene i
framtida, og
- Dernest ta opp det prinsipielle spørsmålet om tilføring av nye oppgaver til kommunene
uten kompensasjon for kostnader.
Konklusjon
Det virker som den beste løsningen på kort sikt er å framforhandle en tilleggsavtale med
Alkontroll om også å ivareta kontrollen etter Tobakksskadeloven inntil videre. Det foreslås
samtidig å innarbeide økt hyppighet på skjenkekontroller til 6 pr. år, der alle disse gjøres til
”kombinasjonskontroller”.
Parallelt bør saken drøftet i Vest-Finnmark regionråd for å få vurdert muligheten for praktisk
samarbeid om slik kontroll i framtida og om det skal gjøres noe politisk initiativ i saken.
IV. Rådmannens innstilling:
1. Hammerfest kommunestyre delegerer sin tilsynsmyndighet etter Tobakksskadelovens §6
til rådmannen.
2. Administrasjonen får i oppgave å framforhandle en avtale om praktisk utførelse av dette
tilsynet med Alkontroll ut fra kontrollhyppighet på 6 pr år, som også omfatter
skjenkekontroll. Forslag til avtale forelegges Hammerfest formannskap til godkjenning,
og budsjettmessige konsekvenser av avtalen innarbeides i budsjettet ved
budsjettregulering etter 2. tertial 2004.
3. Samarbeid om tilsyn etter Tobakksskadelovens §6 og kontroll av salgs- og
skjenkebevilliger, tas opp som sak i Vest-Finnmark regionråd. Det samme gjelder
eventuell henvendelse til Staten vedr. prinsippet om pålegg av nye oppgaver uten
økonomisk kompensasjon.

Hammerfest, den 12.05.04
Dagny Haga
rådmann

HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Bjørn Harry Risto
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Saksnr: 04/00079

Arkivnr.: U63 &18

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

058/04

Formannskapet

10.06.04

Sak: Søknad om bevilling for salg av øl og vin under ølfestivalen 15. 17.7.2004
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Søknad av 19.2.04 fra Quality Hotell Hammerfest og Kaikanten Bar & Spiseri om bevilling
for salg av øl og vin under ølfestivalen i Hammerfest 15. – 17. Juli 2004
Alkoholloven av 2.juni 1989 nr 27 med merknader til loven
III. Saksutredning
Arrangementskomiteen for Ølfestivalen ønsker å arrangere ølfestival for andre året.
Ansvarlig for arrangementet er Quality Hotell Hammerfest og Kaikanten Bar & Spiseri, som
begge har alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin.
Planen er å arrangere festivalen i telt på Rådhusplassen. Teltet vil romme inntil 500 personer.
Åpningstiden i teltet vil være fra kl 1200 til 2230 med servering fra kl 1200 til 2200. I teltet
vil det være ulike arrangementer/underholdning i løpet av dagen med hovedarrangement
mellom kl 1900 og 2200. Hovedarrangementene vil være konserter med kjente
grupper/orkestre.
I h.h.t. Alkoholloven § 4-2 siste ledd kan bevillingsmyndigheten (her Formannskapet) for en
enkelt anledning tillate at bevillingen utvides til å gjelde utenfor opprinnelig skjenkested.
Uttalelser:
Politiet i Hammerfest er anmodet om uttalelse. Denne foreligger ikke i skrivende stund, men
vil bli framlagt under behandling i Formannskapet
Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning behandler saken i møte 8.6. og deres
alkoholpolitisk uttalelse fremlegges til Formannskapets behandling

Vurderinger:

Ølfestivalen i 2003 var en ubetinget publikumssuksess. Arrangørene hadde maktet å skaffe
populære artister til veie, og gjennomføringen gikk bra med hensyn til arrangørenes ansvar i
forhold til orden under arrangementet.
Saksbehandler har, i forbindelse med årets søknad, vært i kontakt Politiet. Politiet ga forrige
års arrangører de beste skussmål for gjennomføringen, og hadde intet å bemerke til
arrangementet.
Det medfører store kostnader å forestå et slikt arrangement. Det gjelder kostnader til leie av
telt, musikk, vakthold, betjening. m.m, og finansieringen dekkes ved billettinntekter og
fortjeneste ved salg av øl og vin. Billettinntekter alene vil sannsynligvis ikke dekke
kostnadene. Dersom en ønsker å videreføre festivalen må en sannsynligvis akseptere at salg
av øl og vin er en del av arrangementet. Festivalen vil forhåpentligvis trekke publikum
utenfra Hammerfest til byen.
Selve begrepet ”ølfestival” gir i disse dager ikke nødvendigvis positive assosiasjoner, men
det vesentlige er totalkonseptet med et populært og attraktivt totalarrangement for byens
befolkning og besøkende.
Festivalen medfører ikke nye bevillinger;- kun utvidelse av skjenkearealene i perioden
arrangementet foregår.
Saksbehandler har ikke, med bakgrunn i fjordårets suksess og positive tilbakemeldinger fra
publikum, betenkeligheter med å innvilge bevilling for slag av øl og vin under årets festival.
IV. Saksbehandler innstilling:
Hammerfest Formannskap gir arrangementskomiteen for Ølfestivalen v/ Quality Hotell
Hammerfest og Kaikanten Bar & Spiseri bevilling for salg av øl og vin i teltet på
Rådhusplassen i perioden 15. 7 – 17.7.2004, med skjenketid alle dager fra kl 1200 til 2200.

Hammerfest, den 26.5.04
Bjørn H. Risto
næringskonsulent
Rådmannens innstilling:
Innstillingen tiltres.
Hammerfest, den 27.5.04
Dagny Haga
rådmann

HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Bjørn Harry Risto
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:
Saksnr: 04/00505

Formannskapet
Klageadgang:
Etter FVL:
Etter Særlov:

x

Ja
Ja

Nei
x

Nei

Arkivnr.: U63 &18

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

059/04

Formannskapet

10.06.04

Sak: Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger for perioden 2004 - 2007
(30.6.2008)
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Søknader om fornyelse av bevillinger etter alkoholloven fra følgende steder :
Rusmiddelplanen vedtatt av kommunestyret i møte 03.04.00.
Søknader fra følgende salgssteder :
Vinmonopolet
Geir Eriksen AS
Kårhamn Handel AS
Trio – Mat AS
Hammerfest S-Lag - Prix
Hammerfest S-Lag – Mega
Heimro Matsenter As
Akkarfjord Forbrukerlag
Joker Hammerfest
Torbjørn Sevaldsen A/S (Rema 1000)
Spar Hammerfest Mathus AS
Arnulf Larssen

Søknad fra følgende skjenkesteder :
Rica Hotel
Hammerfest Hotellene
- Quality Hotel
- Langstrand
- Turistua
- Banjern Pub
- Håja Hotel
Dinner Restaurant
Odds Mat og Vinhus As
Hammerfest Bed & Breakfast As
Uteliv i Vest As
- Kaikanten Restaurant
- Huset
Redrum AS
Rett Vest AS (Kafé Napoleon)
Snøhvit Catering
Mikkelgammen AS
Mama Rosa Pizza & Grillhouse
Serveringspartner A/S
Kafé Benfica LTD

Rusmiddelplan vedtatt av kommunestyret 3.4.200, revidert
Uttalelse fra politiet datert 4.5.04
Uttalelse fra rusmiddeltjenesten av 23.4.04

III. Saksutredning
Hjemmelsgrunnlag
Det fremgår av alkoholloven § 1-7 at bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med
mindre det gis statlig bevilling etter kapittel 5.
I tillegg til dette er formannskapet gjennom delegasjonsreglementet tillagt myndigheten til å
innvilge og avslå samt angi det konkrete innholdet i den enkelte bevilling etter alkoholloven.
Bevillingsperiode
Formannskapet har tidligere vedtatt at bevillingene skal gjennomgås hvert fjerde år. Allerede
gitte bevillinger utløper 30.06.04.
Kommunens skjønnsutøvelse
Etter alkohollovens § 1-7a kan formannskapet ved vurderingen av om bevilling bør gis,
blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet,
målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til
lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som
foreslås som styrere/stedfortredere er egnet til å ha salgs- eller skjenkebevilling.
Høringsinstanser
Det fremgår av alkoholloven § 1-7 at før bevillingsmyndigheten avgjør søknaden, skal det
innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatteog avgiftsmyndighetene. I kommuner som har militær øvingsplass, skal uttalelse innhentes
fra vedkommende militære avdeling.
Formannskapets bevillingsvedtak
Nedenfor foretas en generell gjennomgang av det enkelte punkt som er lagt inn i
administrasjonens forslag til vedtak - her fremkommer en del forklaringer samt hvilke
rammer loven angir for kommunens bevillingsvedtak.
SKJENKESTEDER
¾ Bevillingshaver:
Alkoholloven § 1-4b angir at den som skal være innehaver av bevillingen er den for hvis
regning virksomheten drives, dersom dette er et firma så er det dette som er bevillingshaver.
¾ Bevertningssted:
Under dette punkt angir vi hvilket navn skjenkestedet/salgsstedet har.
¾ Styrer og stedfortreder:
Det fremgår av alkoholloven § 1-7 c at for hver bevilling skal det utpekes en styrer med
stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet
om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets
størrelse. Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til A/S Vinmonopolet
og statlig bevilling etter kap. 3A.
¾ Alkoholvare :
Under dette punkt fastsettes hvilken type alkoholholdig drikk som enten kan skjenkes eller
selges. Alkoholloven § 4-2, 1 ledd sier om dette : Bevillingen kan gjelde en, flere eller alle
typer alkoholholdige drikker. Bevilling for brennevin kan bare gis dersom det også er gitt
bevilling for øl og vin. Bevilling for vin kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for øl.
Rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 % behandles, i forhold til salg og skjenking, som øl
under 4,76%.

¾ Omfang :
I følge alkohollovens § 4-2 kan bevillingen være alminnelig eller bare gjelde skjenking til
deltakere i sluttet selskap.
¾ Type virksomhet:
Bevillingen skal angi en bestemt type virksomhet og kan ikke uten etter godkjenning fra
bevillingsmydigheten endres.
¾ Skjenkeareal:
Bevillingen gjelder også for et bestemt lokale, det er ikke anledning til å flytte
etablissementet uten bevillingsmyndighetens godkjenning. For øvrig kan ikke
salgsbevilling utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale.
¾ Skjenketid:
Alkoholloven § 4-4. :
Skjenking av brennevin etter kommunal bevilling kan skje fra kl. 13.00 til 24.00.
Skjenking av vin og øl kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.
Skjenking av brennevin mellom kl. 03.00 og 13.00 og
skjenking av øl og vin mellom kl. 03.00 og 06.00 er forbudt.
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller
utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av det foran nevnte.
Tiden for skjenking av brennevin kan ikke fastsettes utover den tid det kan skjenkes vin og
øl. Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp. På overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til
begrensningene i denne paragraf.
¾ Særskilt merknad:
Under dette punkt angis særegne forhold det være seg tillatelser eller vilkår. I vårt forslag til
vedtak er det tillatelser til uteservering og begrensninger for utøvelse av bevilling for som er
angitt under dette.
SALGSSTEDER
¾ Bevillingshaver: tilsvarende skjenkebevillingene.
¾ Styrer og stedfortreder: tilsvarende skjenkebevillingene
¾ Salgsareal: Her er det lagt inn størrelse og hvilket areal hvor salget kan foregå, se for
øvrig merknaden foran under skjenkeareal.
¾ Salgstid:
Alkoholloven § 3-7. :
Salg og utlevering av øl kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00.
På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før
Kristi Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte
salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som er nevnt foran.
Salg og utlevering av øl er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på
dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.
Det kan bestemmes at salg av øl ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på
bestemte ukedager. Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.
mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og
folkeavstemning vedtatt ved lov.

I de kommuner som har vinmonopolutsalg kan tiden for salg av øl ikke fastsettes kortere enn
Vinmonopolets faktiske åpningstider.
Vinmonopolets fornyelsessøknad
Alkoholloven gir en del særbestemmelser mht Vinmonopolets bevilling bl.a. :
§ 3-1. Salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent
alkohol (sterkøl), kan bare foretas av A/S Vinmonopolet på grunnlag av kommunal bevilling.
§ 3-3. Departementet kan fastsette høyeste antall salgsbevillinger og fordeling av disse.
Kommunestyret fastsetter det høyeste antall utsalgssteder for A/S Vinmonopolet innen
kommunen og godkjenner deres beliggenhet.
§ 3-4. Salg fra A/S Vinmonopolets utsalgssteder kan skje fra kl. 8.30 til kl. 18.00. På dagen
før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi
Himmelfartsdag. Åpningstiden for A/S Vinmonopolets utsalgssteder fastsettes av
departementet. Departementet kan bestemme at salgstiden skal begrenses til ukens 5 første
hverdager. Salg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jul-, nyttårs-, påske- og
pinseaften og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg og
folkeavstemning vedtatt ved lov.
Kommunens hovedoppgave i forhold til vinmonopolets bevilling er å godkjenne det høyeste
antallet i kommunen samt den beliggenhet disse utsalgene skal ha. Vinmopolets bevillinger
gjelder for 4 år av gangen. Når det gjelder åpningstiden for vinmonopolet har departementet
bestemt at lovens rammer følges. Derved er det opp til vinmonopolet selv å eventuelt korte
ned innenfor de rammer som er angitt.
Foreliggende søknader om fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger
Vi har mottatt i alt 11søknader om fornyelse av eksisterende salgsbevillinger for øl.
Når det gjelder skjenkebevillinger har vi mottatt i alt 19 fornyelsessøknader og en ny søknad
(Håja diskotek og bar).
I tillegg søker Vinmonopolet fornyet bevilling
I h.h.t. innkomne søknader inneholder de samlet sett følgende endringer siden forrige
behandling (med eventuell kommentar/forslag til vedtak) :
Rica Hotell har avviklet driften av Pinocchio.
Hammerfest Turistsenter A/S søker ikke fornyet bevilling så lenge det drives asylmottak.
Hårek i Strandgaten har avviklet driften.
Meridian Kafé har skiftet eier, og ny eier har ikke søkt bevilling.
”Akutten” pub på Høgskolen avd. for helsefag har ikke søkt om fornyet bevilling.
Diskoteket og baren på Håja Hotell har ikke bevilling. Denne ble i skjenkeperioden ”overtatt”
av ny driver, Brassica A/S. Brassica A/S avviklet driften, og foreliggende søknad fra
Hammerfesthotellene A/S må behandles som ny søknad.
Mama Rosa Pizza og Grillhouse , og ServeringsPartner A/S på Melkøya er etablert, og har
fått skjenkebevilling i inneværende periode.
Dinner restaurant har endret selskapsform fra aksjeselskap til personlig selskap.
Mikkelgammen søker bevillingen utvidet til også å gjelde nygammen. (anbefales innvilget)

Hammerfesthotellene A/S søker utvidet åpningstid for uterestaurantene fra 1.4. til 1.10.
Gjeldene tillatelse har åpningstid fra 1.5. til 15.9. (kommenteres nedenfor)
Rett Vest søker utvidet skjenketid (øl). De har i dag tillatelse til å skjenke til kl 1800, og
søker dette forlenget til kl 2000. Bakgrunnen for søknaden er at de har åpent i forbindelse
med utvidet åpningstid for butikkene. (anbefales innvilget)
Huset, som eies og drives av Uteliv i vest har vært stengt p.g.a. ombygging. De vil i løpet av
kort tid åpne restaurant, diskotek og bar i de samme lokalene, men nå med kun en inngang.
De søker uteservering i sommersesongen på taket over kjøkkenet (ca 30 m2).
Café Benfica, som har fått innvilget skjenkebevilling for utested i Fuglenesveien 89. Søker
skjenkebevilling for drift av baren i Håja Hotell inntil fasilitetene på Fuglenes kan tas i
bruk.(ca årsskiftet 2004/2005). Baren leies av Hammerfesthotellene A/S i denne perioden.
Hammerfesthotellene A/S søker også bevilling for både baren og diskoteket i inneværende
periode.
Finnmarkspizza A/S som driver Peppes Pizza i Nissensenteret søker uteservering i
sommersesongen.
Vurderinger:
Kommentarer til uteservering:
Rusmiddeltjenesten påpeker i sin uttalelse skepsis til at det etableres uteservering på ”Huset”.
Bakgrunnen for dette er at denne serveringen vil evt. foregå i bakgården i nærhet av
inngangen til Bootleg, som også brukes som røykeareal for ungdommen på Bootleg.
Uttalelsen gis med bakgrunn i kommunens rusmiddelplanens målsetting om å skape
alkoholfrie soner og positiv ruskultur.
Samme begrunnelse ligger i rusmiddeltjenestens kommentar til utvidelse av åpningstid for
uterestaurantene på kaia (Hammerfest Hotell) som ligger i nærheten av barns lekeområder.
Redrum har i dag tillatelse til uteservering i bakgården. Denne ligger 20 meter fra den
omsøkte uterestauranten på Huset, også denne med innsyn fra inngangspartiet til Bootleg.
Med hensyn til likebehandlingsprinsippet bør enten søknaden fra Huset innvilges, eller
uteserveringen til Redrum nektes.
Uteservering omfatter ikke brennevin. Uteservering skjer i raliteten kun i den tiden været
tillater det.
I forbindelse med innføring av forbud mot røking i restauranter, kaféer og barer fra juni 2004,
vil ”behovet” for uteservering øke, da der evt. er det eneste sted publikum kan røke.
”Uterestaurantene” vil være et tilbud til røkere som serveringsstedene ønsker å tilby der dette
er mulig. Da disse vil benyttes kun når været tillater dette, har ikke saksbehandler
tungtveiende grunner til ikke å kunne innvilge generell utvidelse av tidspunktet for
uteservering til å gjelde fra 1.4 til 1.10. Dette må være et bedre alternativ enn at publikum må
stå på trappa til utestedet å røke.
Administrasjonen anbefaler å videreføre de allerede eksisterende salgs- og skjenkebevillinger
med de endringer som er kommentert ovenfor og inntatt i vilkårene for hvert enkelt salgs/skjenkested. Vi ser ikke grunnlag eller argumenter for å skulle redusere antallet bevillinger i
kommunen i forhold til dagens nivå. Det innhold som er lagt i bevillingsvedtakene fra
tidligere er nå en godt innarbeidet praksis både for bevillingshaverne og kommunens
befolkning. For øvrig har kontrollene gjennom de to siste år ikke vist vesentlige brudd på de
bestemmelser bevillingshaverne er pålagt gjennom alkoholloven og dens forskrifter. Det har
kun vært påtalt enkelte tilfeller av overtredelse av reklamebestemmelsene, samt en
overtredelse for overskjenking.

Håja Hotell har i dag ikke skjenkebevilling.
Vi har registrert økende tendens til ordensforsyrrelser, slåssing og voldsbruk i helgene.
Årsakene til dette er sammensatt, men i mange episoder er det konflikter mellom lokal
ungdom og beboere i asylmottaket, og/eller mellom beboere på asylmottaket. Håja Hotell
drives foreløpig som asylmottak, men det foreligger planer om å avvikle dette.
Politiet har i sin uttalelse stilt seg kritisk til åpning av skjenkested ved Håja diskotek og bar.
Erfaring fra de senere år er at det har vært en mengde ordensforstyrrelser mellom gjester av
diskoteket og de bosatte asylsøkerne i bygget.
Administrasjonens anbefaling er at Hammerfesthotellene får bevilling for ny periode, men at
denne ikke kan utøves så lenge det drives asylmottak i samme bygning. Dette tas med under
særskilte merknader i vilkårene.
Samtidig tillates Café Benfica å drive baren på Håja Hotell, men ikke så lenge det drives
asylmottak i samme bygning.
Når det gjelder det konkrete innhold i den enkelte bevilling viser vi til vår innstilling, her skal
kort kommenteres det som angår salgs- og skjenketidene.
Formannskapet har tidligere besluttet å benytte maksimaltidene for salg og en noe utvidelse
av skjenketidene i forhold til lovens normaltid, - ved å opprettholde ”nattklubbåpningen” i
helgene. Dette foreslår administrasjonen å videreføre. Når det gjelder en del kaféer har
disse redusert skjenketid – dette etter egen søknad. For øvrig foreslår vi ikke innskrenkning i
forhold til enkeltdager ut over det alkoholloven fastsetter.
Avslutningsvis skal vi nevne at bevillingsvedtak etter alkoholloven kan påklages til
fylkesmannen. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av
rette organ og om det er blitt til på lovlig måte

IV. Saksbehandlers innstilling:
Med hjemmel i alkoholloven og kommunens delegasjonsreglement tildeles det fornyet
salgsbevilling for bevillingsperioden 2004-2007 ( 30.6 2008) slik :
Bevillingshaver :
Salgssted :
Alkoholvare :

A/S VINMONOPOLET
Sjøgata 6, 9600 Hammerfest
Brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 %.

Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Salgsareal:
Salgstid :

Alkoholvare :

ARNULF LARSSEN
Marilou Larssen
Fritatt, idet styrer i hovedsak er tilstede i butikkens åpningstid.
75 m2 butikklokale beliggende i Hønseby
Hverdager fra kl.09.00 til kl.20.00
Dager før søn –og helligdager til kl.18.00 (med unntak av dagen
før Kristi Himmelfartsdag)
Salg av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai,
og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Salgsareal:

KÅRHAMN HANDEL
Wenche Larsen
Randi Storvann
Ca.100m 2 butikklokale beliggende i Kårhamn

Salgstid:

Alkoholvare :
Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Salgsareal:
Salgstid:

Alkoholvare :

Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Salgsareal:
Salgstid:

Alkoholvare :
Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Salgsareal:
Salgstid:

Alkoholvare :
Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Salgsareal:
Salgstid:

Hverdager fra kl.09.00 til kl. 20.00
Dager før søn-og helligdager til kl.18.00 00 (med unntak av
dagen før Kristi Himmelfartsdag)
Salg av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai,
og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.
TRIO-MAT AS
Inger Lise Borch
Monica Esaiassen
Butikklokale beliggende i Fjordavn.35 i Rypefjord
Hverdager fra kl.09.00 til kl.20.00
Dager før søn- og helligdager til kl.18.00(med unntak av dagen
før Kristi Himmelfartsdag)
Salg av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai,
og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

GEIR ERIKSEN A/S ( Rimi )
Geir Eriksen
Elsa Eriksen
360 m2 butikklokale beliggende i Strandgt. 55 i H-fest
Hverdager fra kl.09.00 til kl.20.00
Dager før søn-og helligdager til kl.18.00(med unntak av dagen
før Kristi Himmelfartsdag)
Salg av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai,
og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.
HAMMERFEST MATHUS A/S
Ulf Krane
Roy Ole Strømme
450 m2 butikklokale beliggende i Freidigvn.2 i H-fest
Hverdager fra kl. 09.00 til kl. 20.00
Dager før søn-og helligdager til kl. 18.00
(med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag)
Salg av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai,
og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.
TORBJØRN SEVALDSEN A/S ( Rema 1000 )
Torbjørn Sevaldsen
Hilde A. Mortensen
890m2 butikklokale beliggende i Finnmarksvn.54 i H-fest
Hverdager fra kl. 09.00 til kl .20.00
Dager før søn- helligdager til kl.18.00
(med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag)

Alkoholvare :
Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Salgsareal:
Salgstid:

Alkoholvare :
Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Salgsareal:
Salgstid:

Alkoholvare :
Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Salgsareal:
Salgstid:

Alkoholvare :
Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Salgsareal:
Salgstid:

Alkoholvare :

Salg av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai,
og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.
AKKARFJORD FORBRUKERLAG
Annhild Rosvold
Hilde Henriksen
75 m2 butikklokale beliggende i Akkarfjord
Hverdager fra kl.09.00 til kl. 20.00
Dager før søn- og helligdager til kl.18.00
(med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag)
Salg av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai,
og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.
HEIMRO MATSENTER A/S (Bunnpris )
Bjørnulf Heimro
Tom Bjarne Jensen
ca.600 m2 butikklokale beliggende i Mellomvn.25 i Rypefjord
Hverdager fra kl.09.00 til kl.20.00
Dager før søn –og helligdager til kl. 18.00
(med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag)
Salg av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai,
og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.
KVALVIK A/S (Joker Hammerfest)
Eva Kvalvik
Fritatt, idet styrer i hovedsak er tilstede i butikkens åpningstid)
452 m2 brutto butikklokale beliggende i Johan Aleksandersvn.
2 i H-fest
Hverdager fra kl. 09.00 til kl. 20.00
Dager før søn- og helligdager til kl. 18.00
(med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag)
Salg av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai,
og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.
HAMMERFEST SAMVIRKELAG (Coop Mega)
Bjørn Hansen
Heidi Eriksen
550 m2 butikklokale beliggende i Strandgt.8-14 i H-fest
Hverdager fra kl.09.0 til kl.20.00
Dager før søn- og helligdager til kl,18.00
(med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag)
Salg av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai,
og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Salgsareal:
Salgstid:

Alkoholvare :

HAMMERFEST SAMVIRKELAG ( Prix )
Rune Eriksen
Christel Larsen
350 m2 butikklokale beliggende i Tromsvg.17 i H-fest
Hverdager fra kl.09.00 til kl.20.00
Dager før søn-og helligdager til kl.18.00
(med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag)
Salg av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai,
og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

Med hjemmel i alkoholloven og kommunens delegasjonsreglement tildeles det fornyet
skjenkebevilling for bevillingsperioden slik :
Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare:
Omfang:
Type virksomhet:
Skjenkeareal:

Skjenketid:

Bevillingshaver:
Bevertningssted:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare;
Type virksomhet:
Skjenkeareal:

Skjenketid:

Særskilt merknad:

RICA HOTEL HAMMERFEST A/S
Ørjan Bock
Rudi Pedersen
Øl kl. II og III, vin og brennevin
Alminnelig bevilling
Spiserestaurant, pub og bar, diskotek
I Sørøygt. 15 bestående av : Spiserestaurant, pianobar, Skansen,
dancing, møterom og selskapslokaler. Hotellets minibar kan bare
inneholde øl og vin.
Hverdager ,skjenking av øl kl II og III samt vin kan skje f.o.m.
kl: 12.00 t.o.m. kl. 01.00
Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl.15.00 t.o.m. kl.01.00
Skjenking av øl, vin og brennevin kan fredager og lørdager skje
Frem til kl.03.00
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved
lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp
QUALITY HAMMERFEST HOTEL
”Hotellet”
Hans Josefsen
De Georgi Pascal
Øl kl. II og III, vin og brennevin
Spiserestaurant, bar, selskapslokale
I Strandgt. 2-4 bestående av : Benoni restaurant, lobby bar, Oscars
Plads, Hans Høyhet, møterom.
Hotellets minibarer kan kun inneholde øl og vin
Hverdager, skjenking av øl kl. II og III samt vin kan
skje f.o.m .. 12.00 t.o.m. kl. 01.00
Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl 15.00 t.o.m. kl 01.00
Skjenking av øl, vin og brennevin kan fredager og lørdager
skje frem til kl. 03.00
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved
lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp
Det gis rett til skjenking av øl kl. II samt vin i uteservering

I perioden 1.4. – 1.10 på uterestauranten utenfor hotellet og på kaia
(Havnebetjenten).
Bevillingshaver:
Bevertningssted:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare;
Omfang:
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

QUALITY HAMMERFEST HOTEL
” Banjern Kro ”
Ove Aase
De Georgi Pascal
Øl kl.II og vin
Alminnelig bevilling
Pub
I Strandgt. 2-4 bestående av publokale i hotellets underetg.
Hverdager ,skjenking av øl og vin kan skje
f.o.m. kl.12.00 t.o.m. kl.01.00
Fredager og lørdager fram til kl 03.00
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved
lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp

Bevillingshaver:
Bevertningssted:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare;
Omfang.
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

HAMMERFEST HOTELLENE AS
Håja Hotel
Hans Josefsen
Ove Aase
Øl,vin og brennevin
Alminnelig bevilling
Diskotek og bar
I Storgt. 9-11 bestående av : Diskotek, bar, møterom og spisesal
Hverdager; skjenking av øl og vin kan skje f.o.m.
Kl. 12.00 t.o.m. kl. 01.00
Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl. 15.00
t.o.m. kl. 01.00
Skjenking av øl, vin og brennevin kan fredager og
Lørdager skje frem til kl. 03.00
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved
lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp
Skjenkebevillingen kan ikke utøves så lenge det drives asylmottak i de
samme bygninger bevillingen er gitt for.
Bevillingen kan ikke utøves parallelt med bevillingen til Café Benfica i
samme skjenkelokale.

Særskilt merknad:

Bevillingshaver:
Bevertningssted:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare;
Omfang:
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

HAMMERFEST HOTELLENE A/S
Langstrand ferie og fritidssenter
Hans Josefsen
Ove Aase
Øl, vin og brennevin
Til sluttede selskap
Restaurant
Restaurant beliggende på Langstrand
Hverdager, skjenking av øl og vin kan skje f.o.m.
Kl 12.00 t.o.m. kl.01.00
Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl.15.00 t.o.m. kl.01.00
Skjenking av øl, vin og brennevin kan fredager og lørdager skje

frem til kl.03.00
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved
lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp
Bevillingshaver:
Bevertningssted:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare;
Omfang:
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

HAMMERFEST HOTELLENE A/S
Turistua
Hans Josefsen
Ove Aase
Øl, vin og brennevin
Alminnelig bevilling
Restaurant , kafé , bar, møtevirksomhet og overnatting
På Salen bestående av restaurant , kafé, bar og møterom
Hverdager, skjenking av øl og vin kan skje f.o.m. kl.12.00
t.o.m. kl. 01.00
Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl 15.00 t.o.m. kl 01.00
Skjenking av øl,vin og brennevin kan fredager og lørdager
Skje fram til kl.03.00
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved
lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp

Særskilt merknad:

Det gis rett til skjenking av øl kl. II samt vin i uteservering på terassen i
perioden 1.4. – 1.10. i tilknytning til Turistua.

Bevillingshaver:
Bevertningssted:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare;
Omfang .
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

UTELIV I VEST AS
”Huset”
Øystein Møllmann
Solbjørg Mikkelsen
Øl, vin og brennevin
Alminnelig bevilling
Kafe, restaurant, diskotek , pub og bar
Undereetasje og 1. Etasje i Storgata 25.
Hverdager; skjenking av øl og vin kan skje
f.o.m. kl.12.00 t.o.m. 01.00
Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl 15.00 t.o.m. kl 01.00
Skjenking av øl, vin og brennevin kan fredager og
lørdager skje frem til kl.03.00
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved
lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp
Det gis rett til uteservering av øl kl. II og vin i uterestaurant på taket til
kjøkkenet i perioden 1.4. – 1.10.

Særskilt merknad:

Bevillingshaver:
Bevertningssted:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare;
Omfang:
Type virksomhet:

UTELIV I VEST AS
Kaikanten bar og Spiseri
Øystein Møllmann
Solbjørg Mikkelsen
Øl, vin og brennevin
Alminnelig bevilling
Spiseri og Bar

Skjenkeareal:
Skjenketid:

I Sjøgt. 19 bestående av restaurant og bar
Hverdager, skjenking av øl og vin kan skje f.o.m. kl.12.00
t.o.m.. kl.01.00
Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl. 15.00 t.o.m.
kl.01.00
Skjenking av øl, vin og brennevin kan fredager og lørdager
skje frem til kl.03.00
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved
lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp

Bevillingshaver:
Bevertningssted:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare;
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

REDRUM A/S
Redrum Café & Bar
Vibeke Hagen
Ove Hagen
Øl, vin og brennevin
Spiserestaurant
I Storgt. 23 bestående av restaurant/kafe
Hverdager; skjenking av øl og vin kan skje
f.o.m. kl. 12.00 t.o.m. kl. 01.00
Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl. 15.00
t.o.m. kl.01.00
Skjenking av øl, vin og brennevin kan fredager og
lørdager skje frem til kl. 03.00
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved
lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp
Det gis rett til skjenking av øl kl. II samt vin i uteservering i bakgården
i perioden 1.4. – 1.10

Særskilt merknad :

Bevillingshaver:
Bevertningssted:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare;
Omfang:
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

ODD’S MAT OG VINHUS A/S
Odd’s Mat og Vinhus
Odd Pedersen
Hilde Andersen
Øl, vin og brennevin
Alminnelig bevilling
Spiserestaurant
I Strandgt. 24 bestående av Restaurant
Skjenking av øl og vin kan skje f.o.m. kl. 12.00
t.o.m. kl 01.00 alle dager.
Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl 15.00
t.o.m. kl. 01.00
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved
lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp

Bevillingshaver:
Bevertningssted:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare;

DINNER RESTAURANT
Kinesisk spiserestaurant
Liu Sai Wah
Fritatt idet styrer i hovedsak er til stede i åpningstiden
Øl, vin og brennevin

Omfang.
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

Alminnelig bevilling
Spiserestaurant
I Strandgt.22 bestående av restaurant
Skjenking av øl og vin kan skje f.o.m. kl 12.00
t.o.m. kl.01.00 alle dager.
Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl.15.00
t.o.m. kl 01.00
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved
lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp

Bevillingshaver:
Bevertningssted:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare;
Omfang :
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

HAMMERFEST BED & BREAKFAST A/S
Hotel ”Skytterhuset”
Grethe Gjerde
Tormod Bartholdsen
Øl, vin og brennevin
Alminnelig bevilling
Hotel
I Skyttervn. 24 bestående av spisesal, konferanserom og stue
Skjenking av øl og vin kan skje f.o.m.
kl.12.00 t.o.m. kl. 01.00 alle dager
Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl.15.00
t.o.m. kl. 01.00
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved
lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp
Det gis rett til skjenking av øl kl. II samt vin
I uteservering i perioden 1.4. – 1.10.

Særskilt merknad:

Bevillingshaver:
Bevertningssted:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare;
Omfang :
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

Særskilt merknad:

Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare:
Omfang:
Type virksomhet:
Skjenkeareal:

RETT VEST A/S
Napoleon Cafe
Kari Ann Iversen
Fritatt, idet styrer i hovedsak er tilstede i skjenketiden.
Øl og vin
Alminnelig bevilling
Cafe
Cafeen
Fra kl. 12.00 til kl. 20.00
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp
Det gis rett til skjenking av øl og vin i uteservering
I perioden 1.4. – 1.10. utenfor kafeen.
MAMA ROSA PIZZA GRILLHOUSE
Deniz Akdemir
Anita Akdemir
Øl klasse II og vin
Alminnelig bevilling
Restaurant
1. Etasje i Strandgata 53

Skjenketid:

Alle dager mellom kl 1200 og 2300
Konsum av utskjenket drikk skal opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.

Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare:
Omfang:
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

SERVERINGSPARTNER A/S
Jan Sletten Hansen
Eirik Bæivi
Øl klasse II og vin
Alminnelig bevilling
Pub og kantine
Pub og kantine i anleggsleiren på Melkøya
Alle dager mellom kl 15.00 og 01.00
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp.

Bevillingshaver:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare:
Omfang:
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

SNØHVIT CATERING
Ketil Andersen
Fritatt
Øl klasse II og vin
Alminnelig bevilling
Kafé
Kafélokalene i 2 etasje på Hammerfest Lufthavn
Alle dager mellom kl 1200 og 2200
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp.

Bevillingshaver:
Bevertningssted:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare;
Omfang:
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

MIKKELGAMMEN A/S
Mikkelgammen
Mikkel Nils A. Sara
Anna Solveig Sara
Øl, vin og brennevin
Alminnelig bevilling
Gammer med samisk opplevelse, samt matservering
Store og lille gammen beliggende på Salen
Hverdager; skjenking av øl og vin kan skje f.o.m.
kl. 12.00 t.o.m. kl 01.00
Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl. 15.00
t.o.m. kl 01.00
Skjenking av øl, vin og brennevin kan fredager og
lørdager skje frem til kl. 03.00
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved
lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp.

Bevillingshaver:
Bevertningssted:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare;
Omfang:

CAFÉ BENFICA LTD.
Bar Uredd
Osvald Peder de Almeira Johansen
Martin Sindre Olsen
Øl, vin og brennevin
alminnelig bevilling

Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

Særskilt merknad:

pub/bar
Bar i 1. Etasje i Storgata 9/11
Hverdager; skjenking av øl og vin kan skje f.o.m.
kl. 12.00 t.o.m. kl 01.00
Skjenking av brennevin kan skje f.o.m. kl. 15.00
t.o.m. kl 01.00
Skjenking av øl, vin og brennevin kan fredager og
lørdager skje frem til kl. 03.00
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved
lov. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30
minutter etter skjenketidens utløp.
Bevillingen kan ikke utøves så lenge det drives asylmottak i de
bygninger bevillingen er gitt for.
Bevillingen kan ikke utøves parallelt med bevillingen til Hammerfest
Hotellene A/S i samme skjenkelokale.

I tillegg gjøres følgende endring i eksisterende bevilling for Peppes Pizza:
Særskilt merknad:

Det gis tillatelse til uteservering av øl kl. II og vin på kaia utenfor
restauranten i tidsrommet 1.4. – 1.10.

Bevillingene forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter
og kommunale vedtak.
For den enkelte bevilling betales en årlig avgift fastsatt av kompetent organ i medhold av
alkoholloven § 7-1 og tilhørende forskrifter.
Formannskapet opprettholder at to ambulerende bevillinger kan nyttes til sluttede selskap
etter tildeling av rådmannen i tråd med delegasjonsreglementet.

Hammerfest, den 10.5.04
Bjørn H. Risto
næringskonsulent

Rådmannens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 11.5.04
Dagny Haga
rådmann

HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Randi Danielsen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Saksnr: 04/00092

Arkivnr.:

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

034/04
060/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Formannskapet
Kommunestyret

08.06.04
10.06.04

Sak: Søknad om dekning av underskudd ved Tyven, Røverhiet og Prærien
barnehage..
I. Saksdokumenter (vedlagt)
* Søknad om dekning av underskudd fra Røverhiet barnehage kr. 85 015.* Søknad om dekning av underskudd ved Tyven barnehage på inntil kr. 144 000.* Søknad om dekning av underskudd ved Prærien barnehage kr 233 000.II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
*Årsregnskap for ikke - kommunale barnehager 2003- Røverhiet barnehage
*Årsregnskap for ikke- kommunale barnehager 2003 – Tyven barnehage
*Årsregnskap for ikke- kommunale barnehager 2003 –Prærien barnehage
*Rundskriv Q –02/2004 –Statstilskudd til drift av barnehager.

III. Saksutredning
Saken vedr. dekning av Røverhiet og Tyven barnehages underskudd for 2003 ble behandlet i
KOU 26.01.04 og Formannskap 20.01.04 med følgende vedtak:
Saken utsettes –med begrunnelse: KOU stiller seg positiv, men ønsker å utsette saken til
regnskapene foreligger .I denne sammenheng ønsker styret å behandle alle private søkere
likt.
På bakgrunn av økte utgifter til bl.a. lønn og strøm siste året har de ikke –kommunale
barnehagene kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi har mottatt 3 søknader om
dekning av forventet underskudd i 2003 på kr. 85 015.- til Røverhiet barnehage og inntil
kr. 144 000.- til Tyven barnehage A/S og kr. 233 000 til Prærien barnehage. Det er ikke
innkommet søknad fra Isbjørnhiet barnehage siden den har gått med overskudd.
Fakta om barnehagene:
Barnehager.
Røverhiet barnehage
Mellomvegen 2
9610 Rypefjord
Tyven barnehage A/S
Turistvegen 6
9600 Hammerfest
Prærien barnehage
Mercursvei
9600 Hammerfest

Eier.
Undis Hustad

Avdelinger/antall barn
1 avdeling/ 15 barn

MariNor
Studentskipnaden i
Finnmark
Andelslag

4 avdelinger/59 barn

2 avdelinger/28 barn

Barnehagene skal til enhver tid drives etter gjeldende lovverk og godkjente vedtekter.
Kommunen er i henhold til Lov om barnehager forpliktet til å føre tilsyn med barnehagene,
samt videreformidling av statstilskudd. Hammerfest kommune har 5 ikke - kommunale
barnehager. Av disse har Røverhiet, Tyven, Prærien og Isbjørnhiet barnehage driftsavtale
med kommunen. Gjennom driftsavtalen har kommunen forkjøpsrett om noen av barnehagene
står i fare for å måtte legge ned. Kommunen har de siste årene gitt direkte driftstilskudd på
til sammen kr. 999 000.- til de private barnehagene. Tildelingen gjøres på bakgrunn av antall
barn under 3 år, med utgangspunkt i søknad om statstilskudd pr.15.12. hvert år. For 2004 ble
det kommunale driftstilskuddet økt til kr. 200 0000.-. Retningslinjene for tildeling ble endret
for å få en mer forutsigbar tildeling av midlene. Fra 1.5.04 ble det innført en ny forskrift om
likebehandling mellom kommunale og ikke- kommunale barnehager. Denne innebærer at
kommunen skal gi driftstilskudd som likebehandler kommunale og ikke- kommunale
barnehager. For 2004 innebærer dette en tildeling av tilskudd etter minimum kostnadsvekst
på 3.25 %. For at ingen skal få likviditetsproblemer i løpet av sommeren er alle tildelt
forskudd på driftstilskuddet.
Økonomiske konsekvenser:
Det ble i kommunestyret 18.12.03 vedtatt å øke driftstilskuddet til de ikke –kommunale
barnehagene fra kr .999 999.- til kr. 2 000 000.-. I tillegg har statstilskuddet til de private
barnehagene hatt en økning på ca. 33% fra 1.1.03. Dette gir seg utslag i høyere sats på
statstilskuddet til de private barnehagene for å bedre deres mulighet til å redusere
foreldrebetalingen, samt fremme større likebehandling av kommunale og private barnehager.
Det vil fra 2004 innføres en skjønnspott til drift av barnehager hvor en etter søknad skal
sikre kostnadsdekning i private og kommunale barnehager som vil få problemer med å
oppfylle maksimalgrense på foreldrebetalingen. En har dermed grunn til å tro at den
økonomiske situasjonen til de private barnehagene vil bedre seg fra 2004 selv om de tidligere
har drevet etter svært lave rammer.

Vurdering /konklusjon:
Hammerfest kommune har i dag en barnehagedekning som er i henhold til lokale og
nasjonale mål. Det er gjennom kommuneplan 1994-2006 uttalt at ”private aktører skal
stimuleres til å etablere og drive barnehager som et supplement til det offentlige tilbudet”. På
bakgrunn av at det kommunale driftstilskuddet til de private barnehagene de siste årene har
vært redusert og driftsutgiftene har økt har dette ført til en vanskelig økonomisk situasjon.
Slik situasjonen er i dag vil det være mest hensiktsmessig å dekke underskuddet til de
aktuelle barnehagene slik at deres økonomiske situasjon bedres. Dette for å opprettholde
dagens barnehagedekning og unngå en situasjon hvor Hammerfest kommune vil måtte
vurdere å benytte seg av fortrinnsretten for kjøp av barnehager. Det er en forutsetning av vi
forholder oss til årsregnskap når dekning av underskudd skal vurderes. På bakrunn av dette
ser jeg ikke å kunne imøtekomme søknaden fra Tyven og Røverhiet barnehage som er etter
budsjett, men derimot det underskuddet som fremkommer i regnskap for 2003. På bakgrunn
av økt kommunalt driftstilskudd og økt statstilskudd har en grunn til å tro at den økonomiske
situasjon vil bedre seg fra 2004.
IV. Saksbehandler innstilling:
•
•
•
•

Hammerfest kommune dekker Røverhiet barnehages underskudd for 2003 på
kr. 6 437.Hammerfest kommune dekker Tyven barnehage A/S underskudd for 2003 på inntil
kr. 36 328.Hammerfest kommune dekker Prærien barnehages underskudd for 2003 på kr. 233 477.Dekningen gjøres på post i revidert budsjett for 2004,konto 13700 2710 2010

Hammerfest, den 24.05.04
Randi Danielsen
Sektorleder/barnehagesjef

Rådmannens innstilling:
Innstillingen tiltredes.
Hammerfest, den 24.05.04
Dagny Haga
rådmann

HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Bjørg Kippersund
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:
Saksnr: 04/00048

Kommunestyret
Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Arkivnr.: 00 &14

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

025/04
029/04
001/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Styret for Miljø og Utvikling
Eldrerådet
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

03.05.04
04.05.04
05.05.04

042/04
061/04

06.05.04
10.06.04

Sak: Årsrapport 2003 - Hammerfest kommune
I. Saksdokumenter (vedlagt)
1 Årsrapport 2003, Hammerfest kommune
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
III. Saksutredning
Viser til vedlagte rapport. Dokumentets oppbygning gjenspeiler ny administrativ
organisering som ble iverksatt 1. april 2003. Nytt av året er også at årsrapportene for våre to
kommunale foretak, Hammerfest Eiendom KF og Hammerfest Havnevesen KF er lagt inn i
rapporten.
IV. Saksbehandler innstilling:
Årsrapport 2003 - Hammerfest kommune tas til etterretning.
Hammerfest, den 22.04.04
Bjørg Kippersund
plansjef
Etatsjefs innstilling:
Tiltrer saksbehandlers innstilling.
Hammerfest, den 22.04.04
Odd Edvardsen
Sektorleder plan, kultur og utvikling
Rådmannens innstilling:
Tiltrer saksbehandlers innstilling.
Hammerfest, den
Dagny Haga
rådmann

Behandling i Styret for Miljø og Utvikling - 04.05.2004:
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende endring:
Årsrapport 2003 - Hammerfest kommune tas til orientering.

Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 04.05.2004:
Årsrapport 2003 - Hammerfest kommune tas til orientering.
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 03.05.2004:
Følgende fellesforslag på ble fremmet på vegne av AP/SV
Uttalelse fra Kultur- omsorg og undervisning om Hammerfest kommunes årsrapport 2003
Utvalget tar årsrapporten til orientering og vil dessuten uttale følgende:
Det er med stor bekymring at utvalget igjen får til behandling en årsrapport som bærer preg
av underbudsjettering og dårlig økonomistyring – særlig for enkelte sektorer.
I denne sammenheng vil utvalget trekke fram underbudsjetteringen for hele sektoren Pleie og
omsorg noe de på forhånd varslet i budsjettet. Fastlønn/tillegg er på forhånd kjente og faste
tall – delvis gjelder dette også variabel lønn, overtid, ekstrahjelp m.v. Dette burde kunne
styres bedre.
Det er spesielt viktig å understreke at pensjon og forsikringsordningene innenfor sektoren
fortløpende må ajourholdes, de ansatte må på ingen måte bli skadelidende i
ansettelsesforholdet til kommunen.
Som en følge av utvalgets generelle merknader bes administrasjonen vurdere en
omorganisering av sektorens økonomiansvarlige, eventuelt foreta grep for å sikre at vi i
ettertid ikke kommer opp i situasjoner med store økonomiske underskudd.
Votering : Fellesforslag fra AP/SV – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 03.05.2004:
Uttalelse fra Kultur- omsorg og undervisning om Hammerfest kommunes årsrapport 2003
Utvalget tar årsrapporten til orientering og vil dessuten uttale følgende:
Det er med stor bekymring at utvalget igjen får til behandling en årsrapport som bærer preg
av underbudsjettering og dårlig økonomistyring – særlig for enkelte sektorer.
I denne sammenheng vil utvalget trekke fram underbudsjetteringen for hele sektoren Pleie og
omsorg noe de på forhånd varslet i budsjettet. Fastlønn/tillegg er på forhånd kjente og faste
tall – delvis gjelder dette også variabel lønn, overtid, ekstrahjelp m.v. Dette burde kunne
styres bedre.
Det er spesielt viktig å understreke at pensjon og forsikringsordningene innenfor sektoren
fortløpende må ajourholdes, de ansatte må på ingen måte bli skadelidende i
ansettelsesforholdet til kommunen.

Som en følge av utvalgets generelle merknader bes administrasjonen vurdere en
omorganisering av sektorens økonomiansvarlige, eventuelt foreta grep for å sikre at vi i
ettertid ikke kommer opp i situasjoner med store økonomiske underskudd.
Behandling i Eldrerådet - 05.05.2004:
Leder fremmet på vegne av Eldrerådet følgende forslag:
Årsrapport 2003 - Hammerfest kommune tas til orientering og slutter seg til KOU – styrets
uttalelse. Eldrerådet registrerer med glede at kommunestyret har vedtatt at det i løpet av 2004
skal kartlegges sykehjemsplasser.
Votering: Som forslaget fra Eldrerådet – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Eldrerådet - 05.05.2004:
Årsrapport 2003 - Hammerfest kommune tas til orientering og slutter seg til KOU – styrets
uttalelse. Eldrerådet registrerer med glede at kommunestyret har vedtatt at det i løpet av 2004
skal kartlegges behov sykehjemsplasser.
Behandling i Formannskapet - 06.05.2004:
Kristine J. Bock fremmet på vegne av AP følgende endringsforslag:
Med bakgrunn i at årsrapporten for 2003 bør behandles i sammenheng med årsregnskap for
2003, utsettes saken til kontrollutvalgets behandling av regnskapet foreligger. Saken tas
deretter opp til behandling i formannskapet 10. juni og i kommunestyret 17. juni 2004.
Votering: Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 06.05.2004:
Med bakgrunn i at årsrapporten for 2003 bør behandles i sammenheng med årsregnskap for
2003, utsettes saken til kontrollutvalgets behandling av regnskapet foreligger. Saken tas
deretter opp til behandling i formannskapet 10. juni og i kommunestyret 17. juni 2004.
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Jan Halvorsen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

X

Nei

Saksnr: 04/01061

Arkivnr.: 210

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

062/04

Formannskapet
Kommunestyret

10.06.04
17.06.04

Sak: Regnskap 2003 for Hammerfest kommune
I. Saksdokumenter (vedlagt)
1. Regnskap 2003 for Hammerfest kommune, datert 27.02.2004.
2. Revisjonsberetning fra Ytre Vest-Finnmark Kommunerevisjon, datert 29.03.2004.
3. Særutskrift fra kontrollutvalgets møte 18.05.2004, sak 12/04.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
III. Saksutredning
Kommunens regnskap for 2003 er avlagt med et regnskapsmessig merforbruk på
Kr. 18.371.485,34.
Hammerfest kommunestyret har i møte 13.05.04 i forbindelse med revidering av
økonomiplan 2004-007, budsjett 2004, vedtatt at merforbruket for 2003 skal dekkes i
budsjettene for 2004 – 2007, med kr. 4.593.000,- pr. år.
IV. Saksbehandler innstilling:
Kommunestyret vedtar Hammerfest kommunes regnskap for 2003 med merforbruk
Kr. 18.371.485,34.
Hammerfest, den 24.05.04
Jan Halvorsen
Regnskapssjef
Rådmannens innstilling:

Hammerfest, den 24.05.04
Som saksbehandler

Dagny Haga
rådmann
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Bjørg Kippersund
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Saksnr: 04/01164

Arkivnr.: 150

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

038/04
047/04

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning
Styret for Miljø og Utvikling
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

08.06.04
09.06.04
10.06.04
10.06.04

063/04

Sak: Tertialrapport 1. tertial 2004
I. Saksdokumenter (vedlagt)
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
III. Saksutredning
(bakgrunn / fakta / vurdering / konklusjon)
IV. Saksbehandler innstilling:
Tertialrapport 1. tertial tas til orientering.

Hammerfest, den 27.05.04
Bjørg Kippersund
plansjef
Etatsjefs innstilling:
Som saksbehandler
Hammerfest, den 27.05.04
Odd Edvardsen
Sektorleder plan, kultur, utvikling
Rådmannens innstilling:
Som saksbehandler
Hammerfest, den 27.05.04
Dagny Haga
rådmann
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Britt Tande
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:
Saksnr: 04/00311

Formannskapet
Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

X

Nei

Arkivnr.: 232

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

064/04

Formannskapet

10.06.04

Sak: Månedsoppgjør skatt april 2004
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
III. Saksutredning
Månedsoppgjør for skatt pr. april 2004 :

Kommunens skatteinngang for april 2004

kr 3 735 258,00

Pr. utgangen av april var skatteinngangen på 35.81 % av budsjettert skatteinngang, mens den
i fjor var på 42.84 %. Budsjettert skatteinngang for 2004 er på kr 150.468.000.-, dette er 1.8
% mer enn total inngang i 2003.
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Nedenfor viser en oversikt over skatteinngangen med budsjett for inneværende år og inngang
i år 2003.
Inngang 2004
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Budsjett 2004

Inngang 2003

Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert
22 327
22 327 21 700
21 700
18 064
18 064
1 139
23 466
1 200
22 900
1 074
19 748
26 690
50 156 24 000
46 900
40 003
59 751
3 735
53 891
2 400
49 300
3 528
63 279
26 500
75 800
29 948
87 225
1 600
77 400 - 18 278
68 950
16 000
93 400
17 529
86 479
1 900
95 300
1 489
87 968
24 500
119 800
24 869
112 837
4 000
123 800
5 046
117 883
25 000
148 800
28 429
146 312
1 668
150 468
1 379
147691

Samlet skatteinngang pr. april 2004, sammenholdt med tilsvarende for 2003, fordelt på
skatteartene framgår av etterfølgende oversikt:
1 000 kroner

2003

Forskuddstrekk
Forskuddsskatt
Restskatt
Forh./resterende
etterlignet
Renter/Gebyr
Fordelt/Margin
Sum

2004

Differanse

58 888
3 142
942
35

48 462
3 585
1 413
28

26
246
63 279

372
31
53 891

Differanse i
prosent
- 10 426
- 17.7
+ 443
+ 14.9
+ 471
+ 50.0

- 9 388

- 14.8

Saksvurdering
Skatteinngangen pr. utgangen av april 2004 er kr 9 388 000.- lavere enn i fjor. Dette
skyldes at i mars i fjor fikk vi skattetrekket fra Helse Finnmark for hele fylket. Dette blir
regulert i juni mnd. når avregningen blir kjørt. Den fine inngangen på forskuddskatt og
restskatt skyldes mer ressurser ved kontoret.

IV. Saksbehandler innstilling:
Månedsoppgjør for skatt april 2004 taes til orientering.
Hammerfest, den 5.mai 2004
Britt Tande
skatteoppkrever
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Rådmannens innstilling:
Skatteoppkrevers innstilling tiltres.
Hammerfest, den
Dagny Haga
rådmann
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Svanhild Moen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Saksnr: 04/00175

Arkivnr.:

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

065/04

Formannskapet

10.06.04

Sak: Referatsaker til Formannskapet den 10.06.04
I. Saksdokumenter (vedlagt)
Ingen.
II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Referatsakene ligger på saksmappa på formannskapskontoret.
III. Saksutredning
(bakgrunn / fakta / vurdering / konklusjon)
IV. Saksbehandler innstilling:
Referatsaker til Formannskapet den 06.05.04 tas til orientering.
Hammerfest, den 27.05.04
Svanhild Moen
formannskapssekretær

RS 016/04

Uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede ang.
omstruktureringen av sykehusene i Finnmark

RS 017/04

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2005

RS 018/04

Økonomisk likebehandling og maksimalpris 1. mai 2004

RS 019/04

Svar på notat vedr. Landsdelscene for dans - alternative
løsninger

RS 020/04

Referat årsmøte IKAF 23. mars 2004

RS 021/04

Melding om politisk vedtak - politireformen 2000 - fase 2.
Sammenslåing av Hammerfest politistasjon og Hasvik
lensmannskontor

RS 022/04

Anmeldelse reinplagen i Hammerfest

RS 023/04

Møteprotokoll fra Kontrollutvalget
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HAMMERFEST KOMMUNE
Saksbehandler: Svanhild Moen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Off. lov §:
Møte offentlig:
x Ja
Nei Hjemmel: Komm.l. §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Saksnr: 04/00174

Arkivnr.:

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

066/04

Formannskapet

10.06.04

Sak: Godkjenning av protokoll fra møte i Formannskapet nr. 7 den
12.05.04
IV.
Saksdokumenter (vedlagt)
Protokoll nr. 7 fra møte i Formannskapet den 12.mai 2004.

II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ligger også på saksmappa på formannskapskontoret.
III. Saksutredning
(bakgrunn / fakta / vurdering / konklusjon)
IV. Saksbehandler innstilling:
Protokoll nr. 7 fra møte i Formannskapet den 12.mai 2004 – godkjennes.
Hammerfest, den 27.05.04
Svanhild Moen
Formannskapssekretær
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HAMMERFEST KOMMUNE
Unntatt offentlighet!
Saksbehandler: Elisabeth Utheim
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):
Dok. offentlig:
Ja x Nei Hjemmel: Off. lov §: 5 a, 1. ledd
Møte offentlig:
Ja x Nei Hjemmel: . §:

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

x

Nei

Etter Særlov:

Ja

x

Nei

Saksnr: 04/01287

Arkivnr.: 40

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

067/04

Formannskapet

10.06.04

Sak: Søknad om Kommunenes sentralforbunds medalje

