Hammerfest kommune

Møteprotokoll
2/04

Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

Torsdag 29.01.2004

Tidspunkt:

Kl. 12:00

Følgende medlemmer til stede:
Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist,
Solbjørg Mikkelsen, Nina Jørgensen (for John Wahl), Hanne Skancke og Jarle Edvardsen.
Fra Høyre: Bjørn Ottem Hansen
Fra SV: Reidar R. Johansen
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
John Wahl.
Følgende varamedlemmer møtte i stede:
Nina Jørgensen.
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Dagny Haga, sektorleder for teknisk drift Jan Tor Pedersen, sektorleder for sosial
Else Karin Strømme, næringskonsulent Bjørn Harry Risto og resultatenhetsleder Randi
Gustavsen.
Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen
9 representanter (av 9) til stede.
Nina Jørgensen fikk innvilget permisjon fra kl. 13.30
8 representanter (av 9) til stede.
Kristine Jørstad Bock fikk innvilget permisjon fra kl. 15.00.
7 representanter (av 9) til stede.
Snorre Sundquist fikk innvilget permisjon fra kl. 15.20.
6 representanter (av 9) til stede.
Alf E. Jakobsen
ordfører
Svanhild Moen
formannskapssekretær
Innkalling – enstemmig vedtatt
Sakslisten/dagsorden:
Den oppsatte sakslisten har sakene 006/04 til og med 013/04.

Ordfører opplyste at det i tillegg til den ordinære sakskartet var ønskelig å behandle
følgende tilleggssaker:
014/04 – Månedsoppgjør skatt november 2003
015/04 - Månedsoppgjør skatt desember 2004
016/04 – Salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer i Hammerfest kommune.
017/04 - ”Videre leie omsorgsboliger – Slettnesveien”. Saken unntas offentlighet
Vedtak: Sakslisten har sakene 006/04 til og med 017/04 – enstemmig godkjent.
Reidar P. Johansen (SV) ønsket og bli orientert om situasjonen ved Norway Seafood.
Bjørn O. Hansen (H) ønsket å bli orientert om situasjonen ved Skjåholmenbrua.
Konklusjon: Orienteringene tas til slutt i møte – enstemmig godkjent.

PS 006/04

Biblioteket - søknad om tilsetting i 50% av vakant stilling

I.
Saksbehandler innstilling:
Hammerfest bibliotek får tillatelse til å ansettes i 50 % av den vakante stillingen på
biblioteket.
Kostnadene, kr 130.000 dekkes over konto 156009700880 - styrking av likviditetsreserven.
Hammerfest, den 15.01.04
Randi Gustavsen
Biblioteksjef/resultatenhetsleder
Rådmannens innstilling:
Biblioteksjefens innstilling tiltredes.
Hammerfest, den 15.01.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 26.01.2004:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 26.01.2004:
Hammerfest bibliotek får tillatelse til å ansettes i 50 % av den vakante stillingen på
biblioteket.
Kostnadene, kr 130.000 dekkes over konto 156009700880 - styrking av likviditetsreserven.
Behandling i Formannskapet - 29.01.2004:
Kristine Jørstad Bock fremmet på vegen av AP følgende forslag:
Saken utsettes og behandles etter 1. tertialrapport 2004 ved en samlet budsjettregulering.
Som styret for Kultur, Omsorg og Undervisning innstillingen 26.01.04 fikk 2 stemmer.
Som AP’s utsettelsesforslag fikk 7 stemmer.
Vedtak i Formannskapet - 29.01.2004:
Saken utsettes og behandles etter 1. tertialrapport 2004 ved en samlet budsjettregulering.

PS 007/04

Søknad om dekning av underskudd ved Tyven og Røverhiet
barnehage

IV. Saksbehandler innstilling:
Hammerfest kommune dekker Røverhiet barnehages underskudd for 2003 på
kr. 85 015.Hammerfest kommune dekker Tyven barnehage A/S underskudd for 2003 på inntil
kr. 144 000
Utgiftene dekkes innenfor posten 156009700880 styrking av likviditetsreserven.
Hammerfest, den 13.01.04
Randi Danielsen
Sektorleder/barnehagesjef
Rådmannens innstilling:
Innstillingen tiltredes.
Hammerfest, den 14.01.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 26.01.2004:
Bjarne Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
KOU stiller seg positiv, men ønsker å utsette saken til regnskapene foreligger. I denne
sammenheng ønsker styret å behandle alle private søkere likt.
Som utsettelsesforslaget – enstemmig utsatt.
Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 26.01.2004:
KOU stiller seg positiv, men ønsker å utsette saken til regnskapene foreligger. I denne
sammenheng ønsker styret å behandle alle private søkere likt.
Behandling i Formannskapet - 29.01.2004:
Ordfører fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Saka utsettes - med KOU’s begrunnelse:
KOU stiller seg positiv, men ønsker å utsette saken til regnskapene foreligger. I denne
sammenheng ønsker styret å behandle alle private søkere likt.
Vedtak i Formannskapet - 29.01.2004:
Saka utsettes - med KOU’s begrunnelse:
KOU stiller seg positiv, men ønsker å utsette saken til regnskapene foreligger. I denne
sammenheng ønsker styret å behandle alle private søkere likt.

PS 008/04

Søknad om skjenkebevilling - Peppes Pizza Hammerfest

IV. Saksbehandler innstilling:
Med hjemmel i Alkoholloven og kommunens delegasjonsreglement tildeles skjenkebevilling
for bevillingsperioden 2004 – 2007 som følger:
Bevillingshaver:
Skjenkested:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare:

Finnmarkspizza A/S
Peppes Pizza Hammerfest
Torje Jakobsen
Alf M. Johannessen
Øl kl II og III, vin og brennevin

Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

Særskilt merknad:

Spiserestaurant
Restaurant i 1. etasje i Nissen kjøpesenter
Hverdager: Skjenking av øl og vin kan skje
fra og med kl 12.00 til og med kl 01.00.
Skjenking av brennevin kan skje etter kjøpesenterets
stengetid til kl 01.00.
Skjenking av øl,vin og brennevin kan fredag og lørdag
skje til kl 03.00.
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedag for stortingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemminger vedtatt ved lov.
Konsum av utskjenket drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.
Det kan ikke skjenkes brennevin før etter at kjøpssenteret er stengt.

Bevillingen gis under forutsetning av at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått
kunnskapsprøve om alkohollovgivningen i h.h.t. alkohollovens § 1-7c.
Hammerfest, den 9.1.04
Bjørn H. Risto
næringskonsulent
Rådmannens innstilling:
Innstillingen tiltres.
Hammerfest, den 9.1.04
Dagny Haga
rådmann
Nina Jørgensen fikk innvilget permisjon fra kl. 13.30
10 representanter (av 11) til stede.
Behandling i Formannskapet - 29.01.2004:
Reidar Johansen fremmer på vegne av SV følgende endring:
- skjenking av øl, vin og brennevin kan på fredag og lørdag skje til kl. 01.00
Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av Ap følgende endring:
- Stryk særskilt merknad: ”Det kan ikke skjenkes brennevin før etter at kjøpesenteret er
stengt.” Strykes fra forslaget.
- Forandre skjenketid i helgene til det etablissementet har søkt om
- Fra kl. 15.00 – 01.30
Som AP’s forslag 1. strekpunkt fikk 8 stemmer og 1 stemme mot.
Som SV’s forslag fikk 1 stemme og 8 stemmer mot.
Som AP,s forslag 2. og 3. strekpunkt fikk 7 stemmer og 1 stemme mot.
Administrasjonens innstilling med endringer - enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 29.01.2004:
Med hjemmel i Alkoholloven og kommunens delegasjonsreglement tildeles skjenkebevilling
for bevillingsperioden 2004 – 2007 som følger:
Bevillingshaver:
Skjenkested:
Styrer:

Finnmarkspizza A/S
Peppes Pizza Hammerfest
Torje Jakobsen

Stedfortreder:
Alkoholvare:
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

Alf M. Johannessen
Øl kl II og III, vin og brennevin
Spiserestaurant
Restaurant i 1. etasje i Nissen kjøpesenter
Hverdager: Skjenking av øl og vin kan skje
fra og med kl 12.00 til og med kl 01.00.
Skjenking av brennevin kan skje fra 15.00 til kl 01.00.
Skjenking av øl, vin og brennevin kan fredag og lørdag
skje til kl 01.30.
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedag for stortingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemminger vedtatt ved lov.
Konsum av utskjenket drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.

Bevillingen gis under forutsetning av at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått
kunnskapsprøve om alkohollovgivningen i h.h.t. alkohollovens § 1-7c.

PS 009/04

Søknad om skjenkebevilling - Kafé Benfica

IV. Saksbehandler innstilling:
Med hjemmel i Alkoholloven og kommunens delegasjonsreglement tildeles skjenkebevilling
for bevillingsperioden 2004 – 2007 som følger:
Bevillingshaver:
Skjenkested:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare:
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

Onigogos Ltd
Kafé Benfica
Jill Hege Sandvik
Elisabeth Olsen
Øl kl II og III, vin og brennevin
Kafé/bar
1. etasje Fuglenesveien 89
Hverdager: Skjenking av øl og vin kan skje
fra og med kl 12.00 til og med kl 24.00.
Skjenking av brennevin kan skje fra kl 15.00
til kl 24.00.
Skjenking av øl,vin og brennevin kan fredag og lørdag
skje til kl 24.00.
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedag for stortingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemminger vedtatt ved lov.
Konsum av utskjenket drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.
Hammerfest, den 11.1.04
Bjørn H. Risto
Næringskonsulent
Rådmannens innstilling:
Innstillingen tiltres.
Hammerfest, den 11.1.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Formannskapet - 29.01.2004:
Reidar P. Johansen fremmet på vegne av SV at :
Søkeren ikke gis bevilgning

Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Til kl. 24.00 hverdag og i helgene.
SV’s forslag fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot.
Aps forslag fikk 7 stemmer adm. fikk 1 stemme.
Vedtak i Formannskapet - 29.01.2004:
Med hjemmel i Alkoholloven og kommunens delegasjonsreglement tildeles skjenkebevilling
for bevillingsperioden 2004 – 2007 som følger:
Bevillingshaver:
Skjenkested:
Styrer:
Stedfortreder:
Alkoholvare:
Type virksomhet:
Skjenkeareal:
Skjenketid:

PS 010/04

Onigogos Ltd
Kafé Benfica
Jill Hege Sandvik
Elisabeth Olsen
Øl kl II og III, vin og brennevin
Kafé/bar
1. etasje Fuglenesveien 89
Hverdager: Skjenking av øl og vin kan skje
fra og med kl 12.00 til og med kl 24.00.
Skjenking av brennevin kan skje fra kl 15.00
til kl 24.00.
Skjenking av øl,vin og brennevin kan fredag og lørdag
skje til kl 24.00.
Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedag for stortingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemminger vedtatt ved lov.
Konsum av utskjenket drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.

Boligbehov i Hammerfest - forslag til tiltak for snarlig
iverksetting

V. Rådmannens innstilling:
For å bidra til løsning av problemene på boligmarkedet i Hammerfest på kort sikt, vedtas
følgende tiltak:
1. Hammerfest Eiendom KF iverksetter følgende:
Ombygging av Fjellgata 19 til 3 leiligheter for flyktninger.
Ombygging av Helsehuset til 13 leiligheter for flyktninger (målgruppe enslige), og 7
utleieleiligheter, alle med livsløpsstandard (kan eventuelt seinere brukes som
omsorgsboliger). Resten av Helsehuset (1,5 etasje) renoveres til arbeidslokaler for
kommunale tjenester.
Kjøp av 4 familieleiligheter for flyktninger i Radioen borettslag.
2. Hammerfest Eiendom fremmer egen søknad om godkjenning av økt låneopptak som
følge av dette til Hammerfest kommunestyre.
3. Hammerfest kommune forsøker å få leid 27 enkelthybler med fellesrom i
Studentsamskipnadens studentboliger i en tidsbegrenset periode. Disse kan brukes både
som gjennomgangsboliger og som utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Hammerfest, den 14.01.2004
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Formannskapet - 29.01.2004:
Rådmannen endret administrasjonens forslag:
Pkt. 1 siste setning strykes Radioen.
Hanne M. Skancke fremmet på vegne av AP følgende tillegg:
Pkt. 1: nest siste setning tilføyes: ….”eller annen utleievirksomhet.”
Pkt. 3 endres til: Administrasjonen bes foreta en nærmere gjennomgang av kommunens
behov for enkelthybler i studentsamskipnadens studentboliger sett i forhold til studentenes
behov for husvære.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunens politiske ledelse tar opp problemstillingen omkring studentsamskipnadens
eiendom og drift i Hammerfest sett i forhold til Høyskolens behov og den aktuelle
boligsituasjon i Hammerfest både for studenter og befolkningen generelt.
Som SV’s forslag – 1 stemme for og 7 stemmer mot.
Som AP’s forslag – 7 stemmer for og 1 stemme mot.
Vedtak i Formannskapet - 29.01.2004:
For å bidra til løsning av problemene på boligmarkedet i Hammerfest på kort sikt, vedtas
følgende tiltak:
1.

Hammerfest Eiendom KF iverksetter følgende:
Ombygging av Fjellgata 19 til 3 leiligheter for flyktninger.
Ombygging av Helsehuset til 13 leiligheter for flyktninger (målgruppe enslige), og 7
utleieleiligheter, alle med livsløpsstandard (kan eventuelt seinere brukes som
omsorgsboliger). Resten av Helsehuset (1,5 etasje) renoveres til arbeidslokaler for
kommunale tjenester eller annen utleievirksomhet.
Kjøp av 4 familieleiligheter for flyktninger i borettslag.

2. Hammerfest Eiendom fremmer egen søknad om godkjenning av økt låneopptak som
følge av dette til Hammerfest kommunestyre.
3. Administrasjonen bes foreta en nærmere gjennomgang av kommunens behov for
enkelthybler i Studentsamskipnadens studentboliger sett i forhold til studentenes behov
for husvære.

PS 011/04

NOU 2003:25: Ryssdalsutvalgets innstilling til ny lov om
universiteter og høgskoler

Forslag til uttalelse
Ryssdalutvalget la fram sin innstilling med forslag til ny felles lov for statlige og private
høgskoler og universiteter 23. september 2003. Utvalget har delt seg i et flertall og et
mindretall. Høringsuttalelsen vil fokusere på tilknytningsform, gratisprinsippet og forholdet
mellom statlige og private institusjoner – alle punkter der utvalget har dissens. Det er også

dissens på spørsmålet om ledelse og styring. Dette oppfattes imidlertid som et mer internt
relatert spørsmål, som kommunenen ikke har noen bestemte meninger om.
De politiske mål som ligger bak ideen om en desentralisert institusjonsstruktur er uttrykt som
følger i stortingsmelding 36 (1998-99): å ”fremme rekruttering fra alle deler av landet, og for
å sikre kvalifiserte arbeidstakere….Å sikre livskraftige høgre utdanningsinstitusjoner i
distriktene og å styrke de regionale forskningsmiljøene vil være viktig slik at de kan tjene ikke
bare som utdanningssted, men som ressurssentre for sitt nærområde og for arbeids- og
samfunnsliv i vid forstand” . Denne målsettingen ligger også til grunn i Ryssdalutvalgets
innstilling (s.110).
Hammerfest kommune oppfatter det slik at det i denne målsettingen ligger en markering av et
politisk ansvar. Vi mener at de hensyn som ligger bak disse politiske målsettingene fortsatt er
kritisk viktige for utviklingen av alle deler av landet. For Finnmark er dette særlig viktig i en
situasjon der næringsgrunnlaget blir stadig mer kunnskapsbasert, enten det gjelder
tradisjonelle næringer som fiskeri, eller nye næringer som petroleumsvirksomhet i nære
kystområder. Et solid kunnskapsgrunnlag er også kritisk viktig for en forsvarlig og
bærekraftig forvaltning av naturgrunnlaget, og for almendannelsen i en etnisk og kulturelt
svært sammensatt befolkning.
På denne bakgrunn er Hammerfest kommune skeptisk til forslag som kan svekke dette
politiske ansvaret og overlate utviklingen av kunnskapssystemet til lite forutsigbare og
styrbare mekanismer. Dette vil vi utdype i forhold til enkeltpunktene som følger.
Tilknytningsform
Flertallet i utvalget foreslår en endring av tilknytningsform fra forvaltningsorgan til
selveiende institusjon. Vi er enig med utvalget i at akademisk frihet slik den er definert i Lov
om universiteter og høgskoler er en viktig verdi å hegne om. Vi mener imidlertid at denne
verdien har en tilstrekkelig sikring gjennom dagens tilknytningsform.
Vi mener videre at dagens tilknytningsform i større grad vil sikre videreføring og
videreutvikling av høgre utdanning i alle deler av landet. Ved overgang til selveiende
institusjoner legges det til rette for at etterspørselen fra studenter eller næringslivet i stor grad
vil være avgjørende for hva som blir tilbudt. Selv om utvalget sier at ”det er ikke noe mål at
det skal gjøres mer bruk av markedsmekanismer i den forstand at betalende aktører (…) skal
få noen oppgradert maktposisjon i forhold til universitetene og høyskolene” (s.112), så
frykter vi at nettopp dette vil skje ved utvalgets forslag.
En konsekvens kan være at evnen til å utføre det brede samfunnsoppdraget som følger av de
målsettinger som er gjengitt over enten forvitrer på grunn av manglende betalingsvillighet i
markedet, eller blir nedprioritert i forhold til en mer rendyrket økonomisk tilpasning. I den
sammenheng kan det henvises til de siste års studentopptak som viser klare
sentraliseringstendenser, med sviktende økonomi i institusjonene som en sannsynlig
konsekvens.
Det argumenteres i innstillingen med at UH-institusjonene vil få mer frihet hvis de blir
selveiende institusjoner, men det er ikke definert hvilken frihet man snakker om.
Kvalitetsreformen har ført til at institusjonene har fått større autonomi enn tidligere, både når
det gjelder styring, intern organisering og forvaltning av økonomiske midler, samtidig som
staten har beholdt sitt overordnede ansvar. Dette ansvaret mener Hammerfest kommune
staten fortsatt bør ha ved at man opprettholder ordningen med forvaltningsorganer med
særskilte fullmakter.
Gratisprinsippet
Hammerfest kommune er enig i hovedprinsippet om at høgre utdanning skal være gratis.

Flertallets forslag om at studier som er fullfinansiert skal være gratis, er uklart og vi er ikke
sikre på at dette innebærer en lovfesting av gratisprisnippet. Mindretallets forslag definerer
bare EVU-studier som mulige å ta betaling for. Dette er et bedre utgangpunkt, selv om det i
mange tilfelle vil være problematisk at enkelte studier kan være grunnutdanning for noen
studenter, mens de kan tas som videreutdanning av andre. Dette punktet i lovforslaget bør
utvikles videre.
Forholdet mellom statlige og private institusjoner
Utvalgets flertall har foreslått en felles lov for statlige og private institusjoner, mens
mindretallet har ønsket å opprettholde prinsippet om at de private skal være et supplement til
de statlige. Hammerfest kommune mener at det kan følge mange problemer med en
fullstendig likestilling av statlige og private institusjoner, for eksempel kan det føre til et
anbudssystem i forhold til utdannings- og forskningsoppgaver som burde være offentlige
oppgaver. Det bør opprettholdes et skille mellom de to institusjonstypene. Det er mulig å
gjøre nødvendige og ønskelige presiseringer i lovverket i forhold til de private høgskolene.
Oppsummering
Hammerfest kommune vurderer flertallets forslag om endret tilknytningsform som det mest
dramatiske i det nye lovforslaget. Begrunnelsene som er gitt for dette er ikke gode nok, og
vår viktigste innvending er at staten bør ha et overordnet politisk ansvar for høgre utdanning
gjennom eierskap. Det framgår ellers av denne høringsuttalelsen at våre synspunkter i store
trekk er sammenfallende med det synet mindretallet i Ryssdalutvalget har tilkjennegitt, selv
om også deres forslag til fastsettelse av gratisprinsippet bør videreutvikles.
IV. Rådmannens innstilling:
Hammerfest formannskap vedtar ovenstående forslag til uttalelse som Hammerfest
kommunes uttalelse til NOU 2003:25: Ryssdalutvalgets innstilling.
Hammerfest, den 14.01.2004
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Formannskapet - 29.01.2004:
Som innstillingen - vedtatt mot en stemme.
Vedtak i Formannskapet - 29.01.2004:
Hammerfest formannskap vedtar ovenstående forslag til uttalelse som Hammerfest
kommunes uttalelse til NOU 2003:25: Ryssdalutvalgets innstilling.

PS 012/04

Referatsaker til Formannskapet den 29.01.04

IV. Saksbehandler innstilling:
Referatsaker til Formannskapet den 29.01.04 tas til orientering.
Hammerfest, den 20.01.04
Svanhild Moen
formannskapssekretær
RS 008/04

Nei til kommunerevisjonen på anbud

Behandling i Formannskapet - 29.01.2004:
Som innstillingen –enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 29.01.2004:
Referatsaker til Formannskapet den 29.01.04 tas til orientering.

PS 013/04

Godkjenning av protokoll nr. 1/04 fra møte i Formannskapet
15.01.04

IV. Saksbehandler innstilling:
Protokoll nr. 1/04 fra møte i Formannskapet 15.01.04 – godkjennes.
Hammerfest, den 20.01.04
Svanhild Moen
formannskapssekretær
Behandling i Formannskapet - 29.01.2004:
Jarle Edvardsen fremmet forslag om endring summen fra kr 300.000 til kr. 286.140 - i sak
002/04.
Som forslaget m/ endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 29.01.2004:
Protokoll nr. 1/04 fra møte i Formannskapet 15.01.04 med endring – godkjennes.

PS 014/04

Månedsoppgjør skatt november 2003

IV. Saksbehandler innstilling:
Månedsoppgjør for skatt november 2003 taes til orientering.
Hammerfest, den 22,januar 2004
Britt Tande
skatteoppkrever
Rådmannens innstilling:
Skatteoppkrevers innstilling tiltres.
Hammerfest, den
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Formannskapet - 29.01.2004:
Som innstillingen –enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 29.01.2004:
Månedsoppgjør for skatt november 2003 taes til orientering.

PS 015/04

Månedsoppgjør skatt desember 2003

IV. Saksbehandler innstilling:
Månedsoppgjør for skatt desember 2003 taes til orientering.
Hammerfest, den 22,januar 2004
Britt Tande

skatteoppkrever
Rådmannens innstilling:
Skatteoppkrevers innstilling tiltres.
Hammerfest, den
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Formannskapet - 29.01.2004:
Som innstillingen –enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 29.01.2004:
Månedsoppgjør for skatt desember 2003 taes til orientering.

PS 016/04

Salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer i
Hammerfests kommune

Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 26.01.04:
PS 011/04

Revisjon av kommunalt reglement vedrørende salg og skjenking av

alkoholholdige drikkevarer i Hammerfest kommune
Styret for Kultur, omsorg og undervisning har under behandling av sak skjenkebevilling
001/04 og 003/04 merket seg at det kommunale skjenkereglementet trolig ikke fanger opp
den negative voldsutviklingen i Hammerfest, siste revisjon var i -96.
Utviklingen omkring skjenkestedene i Hammerfest er etter styrets vurdering svært
bekymringsfull da det ofte oppstår aggresjon med blant annet utstrakt bruk av vold.
Etter styrets vurdering oppstår denne aggresjonen i tilknytning til skjenkestedets nærmeste
tilliggelser, dvs. fortau eller ute areal. Aggresjonen skjer trolig i ruspåvirket tilstand.
Styret for Kultur, omsorg og undervisning ber formannskapet vurdere og ansvarliggjøre
skjenkestedene og pålegge disse et større ansvar for å opprettholde ro og orden. Styret ønsker
også å skjerpe kontrollen ved skjenkestedene i henhold til gjeldende lov og eventuelt
framtidig nytt kommunalt skjenkereglement.
Med bakgrunn i uttalelsen bes formannskapet medvirke til at det snarest igangsettes revisjon
og gjeldende reglement, og at gitte skjenkeløyver informeres og om endringene. Kommunen
bes skjerpe overvåkningen samt vurdere eventuelle sanksjoner ved overtredelse av lover og
reglement.
Hammerfest, den 26.01.04
Behandling i Formannskapet - 29.01.2004:
Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Hammerfest formannskap viser til uttalelse i Styret for Kultur- omsorg og undervisning i sak
11/04 – ”Revisjon av kommunalt reglement vedrørende salg og skjenking av alkoholholdige
drikkevarer i Hammerfest kommune”.
Formannskapet slutter seg til intensjonene i KOU-styrets vedtak og ber om følgende:
• Administrasjonen tilskriver samtlige salgs- og skjenkesteder der bevillingshavernes
forpliktelser innskjerpes.

•

Det legges snarest fram en egen sak for formannskapet der det orienteres om
gjennomførte kontroller og administrasjonens vurdering av behovet for å styrke
kontrolltiltakene.
Administrasjonen bes sette i gang en gjennomgang/revisjon av gjeldende
bevillingsreglement. Saken legges fram for politisk behandling i kommunestyre.
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 29.01.2004:
Hammerfest formannskap viser til uttalelse i Styret for Kultur- omsorg og undervisning i sak
11/04 – ”Revisjon av kommunalt reglement vedrørende salg og skjenking av alkoholholdige
drikkevarer i Hammerfest kommune”.
Formannskapet slutter seg til intensjonene i KOU-styrets vedtak og ber om følgende:
• Administrasjonen tilskriver samtlige salgs- og skjenkesteder der bevillingshavernes
forpliktelser innskjerpes.
• Det legges snarest fram en egen sak for formannskapet der det orienteres om
gjennomførte kontroller og administrasjonens vurdering av behovet for å styrke
kontrolltiltakene.
Administrasjonen bes sette i gang en gjennomgang/revisjon av gjeldende
bevillingsreglement. Saken legges fram for politisk behandling i kommunestyre.
Kristine Jørstad Bock fikk innvilget permisjon fra kl. 15.00.
7 representanter (av 11) til stede.

UNNTATT OFFENTLIGHET
PS 017/04

Leie omsorgsboliger - Slettnesveien

Snorre Sundquist fikk innvilget permisjon fra kl. 15.20.
6 representanter (av 11) til stede.
Ordføreren orienterte om situasjonen ved Norway Seafood, og om situasjonen angående
innfartsveien til Hammerfest og Skjåholmenbrua.

Møte slutt: 15.40
Rett utskrift:

