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Styret for kultur, omsorg og undervisning
kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus
26.09.2011
09:00 – 13:50

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Bente Orvik
Håkon Rønbeck
Ronny Holm
Grethe Ernø Johansen
Haldis Olsen

Medlem
Medlem
Medlem (ankom kl 12:00)
Leder
Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Marianne Sivertsen Næss
Tor-Ivar Heggelund
Bjørg Eva Eliassen Hamsund
Steve Sivertsen
Willy Olsen
Malene Kjemsaas
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5 (av 11) til stede. Ronny Holm ankom k. 12:00
6 (av 11) til stede.
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Ole I. Hansen
Fred Johansen

Willy Olsen
Bjørg Eva Eliassen
Hamsund

AP
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, kommunalsjef Geir Nesse, jurist Hilde Strømme, leder for
psykiatrisk dagavdeling Per Gunnar Arnesen,

Grethe Ernø Johansen
Leder

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 46/11

Revidering av kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet 2012-2019,
handlingsprogram 2012-2016.

PS 47/11

Inndragning av salgsbevilling for en periode på 1-7 dager - Rema1000
Fuglenes

PS 48/11

Søknad om skjenkebevilling - Qa Spiseri ( Maher Mawed )

PS 49/11

Godkjenning av protokoll

Tilleggssak
PS 50/11

Midler til etablering av bowlinghall i Hammerfest sentrum

Muntlig orientering om status i:
 prosjektet omsorgssenter, ble gitt at Kaj Gunnar Dahl og rådmann Leif Vidar Olsen.
Saken til formannskapet ”Orientering – omsorgssentret og kontinuitet i Hammerfest
eiendom KF” ble tatt til orientering.
 heltid/deltid og rekruttering i helsesektoren v/kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl.
 kompetanseheving i kommunen v/kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl.
 tjenesten for funksjonshemmede – rådmannen orienterte
 prosjektet bygging av omsorgsboliger til funksjonshemmede – rådmannen orienterte
 prosjektet med ettervern – v/leder psykiatrisk dagavdeling Per Gunnar Arnesen
 Skolene og barnehager v/ Arve Paulsen
 Museet – rådmannen orienterte
 Breilia skole og avisoppslag – rådmannen orienterte
 Oppe og nede – rådmannen orienterte
 Oppfølging av ungdommer som ble rammet av terror på Utøya – rådmannen orienterte
I starten av møtet ble det delt ut to tilleggssaker:
- Midler til etablering av bowlinghall i Hammerfest sentrum – satt på sakskartet sak 50/11
Orientering – omsorgssentret og kontinuitet i Hammerfest eiendom KF
Innstillingen – godkjent
Sakslista /dagsorden:
Leder ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle sak 50/11 - Sakslista med saken
46/11 til og med tilleggssak 50/11 - godkjent.

PS 46/11 Revidering av kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet 2012-2019,
handlingsprogram 2012-2016.
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for kultur, omsorg og undervisning ber administrasjonen starte arbeidet med revidering av
Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet ut fra den skisserte tidsplan.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.09.2011

Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for kultur, omsorg og undervisning ber administrasjonen starte arbeidet med revidering av
Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet ut fra den skisserte tidsplan.
PS 47/11 Inndragning av salgsbevilling for en periode på 1-7 dager - Rema1000 Fuglenes
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet inndrar Kjøpmann AS sin salgsbevilling for Rema1000 Fuglenes for perioden
24-26.10.2011.Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.09.2011

Behandling
Fred Johansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Hammerfest kommune gir skriftlig advarsel til Rema 1000.
Votering: Innstillingen fikk 4 stemmer og Høyres forslag fikk 2 stemmer.
Vedtak
Formannskapet inndrar Kjøpmann AS sin salgsbevilling for Rema1000 Fuglenes for perioden
24-26.10.2011.
Begrunnelsen er brudd på tillatt salgstid, jf. Hammerfest kommune sine alkoholpolitiske
retningslinjer punkt 5.2.
PS 48/11 Søknad om skjenkebevilling - Qa Spiseri ( Maher Mawed )
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 29.09.201130.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;

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

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Maher Mawed
Qa Spiseri
Qa Spiseri i Sjøgata i Hammerfest
Restaurant
150 m2
160
Ja, i perioden 01.05-01.10.
Gruppe 1 og 2
Gruppe 1 og 2:
- Klokken 10.00-01.00 mandag til torsdag,
søndag og helligdag
- Klokken 10.00-03.00 fredag og lørdag
Maher Mawed
Avlagt
Anette Weile Holm
Avlagt

For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven §§ 7-1 og 7-2
samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med
salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager
og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.09.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 29.09.201130.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Maher Mawed
Qa Spiseri
Qa Spiseri i Sjøgata i Hammerfest
Restaurant
150 m2
160
Ja, i perioden 01.05-01.10.
Gruppe 1 og 2
Gruppe 1 og 2:
- Klokken 10.00-01.00 mandag til torsdag,
søndag og helligdag

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

- Klokken 10.00-03.00 fredag og lørdag
Maher Mawed
Avlagt
Anette Weile Holm
Avlagt

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

PS 49/11 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.09.2011

Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 07.06.2011 godkjennes.
PS 50/11 Midler til etablering av bowlinghall i Hammerefest sentrum
Erfaringsmessig er lønnsom drift av bowlinghaller utfordrende, og kundegrunnlaget i
Hammerfest regionen er begrenset men voksende. Selv om det er vanskelig å vurdere realismen
i budsjettene innebærer prosjektet, etter saksbehandlers vurdering, ikke ubetydelig risiko. Denne
risikoen bærer imidlertid alle som går inn med egenkapital/aksjekapital i prosjektet. Man
forutsetter å holde lånekapitalen lavest mulig for derigjennom å redusere risikoen maksimalt.
Per i dag mangler prosjektet ca kr 500 000,- i egenkapital/sponsormidler før finansieringen er på
plass, og det er altså denne summen det søkes Hammerfest kommune om.
Et slikt tilbud vil øke mangfoldet i aktivitets- og fritidstilbudet for både Hammerfests befolkning
og tilreisende. Spesielt positivt er det etableres et nytt tilbud og en sosial arena for uorganisert
ungdom.
Dette må imidlertid anses som et kommersielt fritids/aktivitetstilbud. Kommunens
virkemiddelapparat for å håndtere søknader innenfor dette segmentet er i all hovedsak
kommunens næringsfond, og prosjektet har allerede mottatt maksimalt av det næringsfondets
retningslinjer tillater. Om kommunen skulle ytterligere involvere seg i prosjektet vil det kunne
skape en uheldig presedens overfor fremtidige tiltak av lignende art.

Med bakgrunn i kommunens økonomi anbefales det at søknaden avslås.
Rådmannens forslag til vedtak:
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.09.2011

Behandling
Håkon Rønbeck erklærte seg innhabil og fratrådte saken.
Grethe Ernø Johansen fremmet følgende fellesforslag:
Kou ber formannskapet behandle søknaden om tilskudd til Bowlinghall i sentrum positivt.
Dette er et meget positivt tiltak for sentrum, det vil skape mer liv og bolyst. Tiltaket retter seg
også mot ungdommen slik at de vil ha flere alternativer til aktivitet.
KOU ser at det optimale vil være å ta dette med i budsjettet for 2012, mend et må være opp til
formannskapet å ta den endelige avgjørelsen på hvor og når tilskuddet kommer.
Det er viktig at det knyttes betingelser til tilskuddet.
Votering: Innstillingen falt og fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kou ber formannskapet behandle søknaden om tilskudd til Bowlinghall i sentrum positivt.
Dette er et meget positivt tiltak for sentrum, det vil skape mer liv og bolyst. Tiltaket retter seg
også mot ungdommen slik at de vil ha flere alternativer til aktivitet.
KOU ser at det optimale vil være å ta dette med i budsjettet for 2012, men det må være opp til
formannskapet å ta den endelige avgjørelsen på hvor og når tilskuddet kommer.
Det er viktig at det knyttes betingelser til tilskuddet.

