Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
29.09.2011
10:00 – 12:40

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Kristine Jørstad Bock
Snorre Sundquist
John Wahl
Raymond Robertsen, møtte
under behandling av sak 76/11
Rolf H. Fjellstad
Alf E. Jakobsen
Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Marianne Sivertsen Næss
Reidar Johansen
Jan-Erik Hansen
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Berit Hågensen
Bente Orvik
Ann-Mette Bæivi
Håkon Rønbeck møtte som
vara, utenom sak 76/11

Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
H

Medlem
Ordfører

FRP
AP

MEDL
MEDL
MEDL

AP
SV
FELLES

Marianne Sivertsen Næss
Reidar Johansen
Jan-Erik Hansen
Raymond Robertsen

AP
SV
FELLES
H

9 representanter (av 9) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Geir Nesse,
kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl, kommuneadvokat Espen Rønning, plan og utviklingssjef Odd
Edvardsen, næringskonsulent Bjørn Harry Risto og næringskonsulent Alf B. Olsen.
Fra Hammerfest Eiendom KF møtte byggeprosjektleder Alf Sakshaug.
Alf E. Jakobsen
Ordfører
-

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 71/11

Søknad om skjenkebevilling - Qa Spiseri (Maher Mawed)

PS 72/11

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

PS 73/11

Midler til etablering av bowlinghall i Hammerefest sentrum

PS 74/11

Orientering - omsorgssentret og kontinuitet i Hammerfest Eiendom KF

PS 75/11
Tilleggssak
PS 76/11

Godkjenning av protokoll
Flåtefornyelse og refinansiering - Aker Seafoods. Saken er unntatt
offentlighet jfr.
Offl § 23, 1. ledd og offl § 13, jfr. fvl § 13, 1. ledd nr. 2

Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære saksfremlegget å behandle tilleggssak 76/11. Saken ble
ettersendt representantene. Saken er unntatt offentlighet (se ovenfor) og møtet ble besluttet
lukket pga. tungtveiende offentlige interesser, jf. kommuneloven § 31 nr 5. Saken ble behandlet
til slutt i møtet.
Sakslista /dagsorden:
Sakslista har sakene 71/11 til og med 76/11 godkjent.
I tillegg til sakslista ble framdrift av Mellomvannet boligfelt drøftet.

PS 71/11 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 Formannskapet - 29.09.2011

Behandling
Votering: Som rådmannens innstilling – 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:

Maher Mawed
Qa Spiseri
Qa Spiseri i Sjøgata i Hammerfest

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

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

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.
PS 72/11 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.
Begrunnelsen er brudd på tillatt salgstid, jf. Hammerfest kommune sine alkoholpolitiske
retningslinjer punkt 5.2.
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2011

Behandling
Votering: Som rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.
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 73/11 Midler til etablering av bowlinghall i Hammerfest sentrum
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet avslår søknaden fra Hammerfest Bowling SUS om støtte til etablering av
bowlinghall.
Begrunnelsen for avslaget er at kommunens økonomiske situasjon ikke tillater prioritering av
tiltaket.
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2011

Behandling
Kristine Jørstad Bock fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP/H/KP/FRP:
Hammerfest formannskap ser positivt på etableringen av en bowlinghall i sentrum av
Hammerfest. Under forutsetning av at dette er et tilbud som også retter seg inn mot ungdom, gis
det et etableringstilskudd. Administrasjonen bes å gå i dialog med selskapet for å knytte
betingelser til tilskuddet i forhold til tilgjengelighet for ungdom og eventuell tilbakebetaling av
deler av tilskuddet dersom dette opphører.
Formannskap ber administrasjonen innarbeide et tilskudd på kr 450.000,- til Hammerfest
Bowling SUS i forbindelse med budsjettet for 2012.
Votering: Rådmannens innstilling fikk 1 stemme og fellesforslaget fikk 8 stemmer.
Vedtak
Hammerfest formannskap ser positivt på etableringen av en bowlinghall i sentrum av
Hammerfest. Under forutsetning av at dette er et tilbud som også retter seg inn mot ungdom, gis
det et etableringstilskudd. Administrasjonen bes å gå i dialog med selskapet for å knytte
betingelser til tilskuddet i forhold til tilgjengelighet for ungdom og eventuell tilbakebetaling av
deler av tilskuddet dersom dette opphører.
Formannskap ber administrasjonen innarbeide et tilskudd på kr 450.000,- til Hammerfest
Bowling SUS i forbindelse med budsjettet for 2012.
PS 74/11 Orientering - omsorgssentret og kontinuitet i Hammerfest Eiendom KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2011

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende tilleggforslag:
Hammerfest kommune som eier av Hammerfest Eiendom KF gir ordføreren oppdrag og utpeke
en politisk observatør i evalueringsgruppa til plassering av omsorgssentret i HEKF.
Votering: Som innstillingen med tillegg – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken tas til orientering med følgende tillegg:
Hammerfest kommune som eier av Hammerfest Eiendom KF gir ordføreren oppdrag og utpeke
en politisk observatør i evalueringsgruppa til plassering av omsorgssentret i HEKF.
PS 75/11 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 01.09.2011 godkjennes.
PS 76/11 Flåtefornyelse og refinansiering - Aker Seafoods

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2011

Behandling
Saken er unntatt offentlighet Offl § 23, 1. ledd og offl § 13, jfr. fvl § 13, 1. ledd nr. 2

