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Søknad om konsesjon på eiendommene gnr.16/bnr.42, 82 og 134
Saken gjelder

Lars Olav Reinholdtsen og Sølvi Reinholdtsen Aasheim søker om konsesjon for erverv
av ¾-del av eiendommene ”Solhaugen”, gnr. 16, bnr. 42, ”Strandheim”, gnr. 16, bnr. 82
og ”Steinstad”, gnr. 16, bnr. 134.
Sakens bakgrunn og fakta

Eiendommene ligger i Rypefjord i Hammerfest kommune og er ubebygde.
Eiendommene er i område som i arealplanen er avsatt til bybebyggelse. Da disse tre
eiendommene ikke er i kommuneplanens arealdel lagt ut til LNF eller LNFR og heller
ikke tomter som er lagt ut til bebyggelse eller anlegg er overdragelsen konsesjonspliktig,
jfr konsesjonslovens § 4.
Iflg. matrikkelen er arealet på eiendommene følgende:
”Solhaugen” gnr. 16, bnr. 42: 1,996 dekar.
”Strandheim” gnr. 16, bnr. 82: 1,872 dekar.
”Steinstad”
gnr. 16, bnr. 134: 0,390 dekar.

Overdragelsen av eiendommene er del av et arveoppgjør.
Hjemmelshavere til eiendommen er:
- Ruth Reinholdtsen
¼ - bestemor – konsesjonsfri erverv
- Olea Jensen
¼ - konsesjonssøknad
- Ruth J. Reinholdtsen
¼ - konsesjonssøknad
- Kjell Andersen
1/20 - konsesjonssøknad
- Helga Johnsen
1/20 - konsesjonssøknad
- Perly Olaussen
1/20 - konsesjonssøknad
- Astrid Reinholdtsen
1/20 - konsesjonssøknad
- Kåre Reinholdtsen
1/20 - konsesjonssøknad
Lars Olav Reinholdtsen er arving etter sin bestemor Ruth Reinholdtsen og har som del
av arven etter henne fått overført eiendomsretten til ¼-del av eiendommene. Lars Olav
Reinholdtsen har ønsket at andelen overskjøtes med like deler til ham og hans ektefelle,
Sølvi Reinholdtsen Aasheim. Overdragelsen av denne ¼-del er fritatt for konsesjon, og
krever kun bruk av egenerklæringer om konsesjonsfrihet som følge av nært slektskap.
Samtykke fra Hammerfest kommune er innhentet på begge ektefellenes egenerklæringer.
Overdragelsen tinglyses i nær fremtid.
Lars Olav Reinholdtsen er en av arvingene i dødsboet etter Olea Jensen. Som en del av
sin arv fra boet overtok han del av ¼-del av de nevnte eiendommene som avdøde eide. I
forbindelse med skiftet etter Olea Jensen, ble det avtalt med eierne av de øvrige 2
fjerdepartene at Lars Olav Reinholdtsen og hans ektefelle også skulle erverve disse slik
at ekteparet ble eneeiere av de tre eiendommene.
Denne søknaden om konsesjon gjelder erverv av de 3 fjerdepartene av de samme
eiendommene som erverves fra boet etter Olea Jensen og fra øvrig familie.
Det foreligger 3 søknader om konsesjon:
 ¼-del fra dødsboet etter Olea Jensen hvor advokat Alf Kirkesæther er bostyrer.
Ved denne søknaden foreligger bostyreattest.
 ¼-del fra Ruth Johanne Reinholdtsen som selv har signert som overdrager
 ¼-del fra fem arvinger som eier 1/20 del. Disse fem arvingene er i en annen gren
av Reinholdtsen-familien. Her har Kjell Andersen signert for egen del. Videre har
Kåre Reinholdtsen signert for seg selv og for sine tre søstre i kraft av fullmakt.
Eiendommenes verdi er samlet fastsatt til kr. 32.000,- pr. ¼-del for alle tre
eiendommene, altså kr. 128.000,- til sammen for full eiendomsrett for alle tre
eiendommene. Prisen er fastsatt fritt som ledd i behandlingen av dødsboet etter Olea
Jensen hvor det kom alternative bud på enkelte av eiendommene.
Søkerne skriver i søknaden at det muligens blir salg av ”Steinstad” gnr. 16, bnr. 134 til
kommunen for bruk som snøtipp. Ellers har de ingen konkrete planer for fremtidig bruk
av eiendommene. Det avhenger av endringer i reguleringsplan.

Rådmannens vurdering

Søknaden gjelder konsesjon for erverv av eiendommene ”Solhaugen” gnr. 16, bnr. 42,
”Strandheim” gnr. 16, bnr. 82 og ”Steinstad” gnr. 16, bnr. 134.
Saken skal behandles etter konsesjonslovens § 1.
Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom
for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og
bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet bl.a. for å tilgodese:
1. framtidige generasjoners behov
2. landbruksnæringen
3. behovet for utbyggingsgrunn
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. hensynet til bosettingen
Eiendommene har ingen jordbruksareal verken som egen driftsenhet eller med tanke på
dyrking av vinterfôr. Dessuten ligger eiendommene i byområde.
Landbruksforvaltningen ser ingen hindringer ut fra konsesjonsloven som skulle forhindre
konsesjon. Konsesjonen anbefales gitt uten vilkår.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for miljø og utvikling vedtar i medhold av konsesjonslovens § 1 av 31. mai 1974

Lars Olav Reinholdtsen og Sølvi Reinholdtsen Aasheim, Kongsberg konsesjon for
erverv av ¾-del av eiendommene ”Solhaugen”, gnr. 16, bnr. 42, ”Strandheim”, gnr. 16,
bnr. 82 og ”Steinstad”, gnr. 16, bnr. 134 i Hammerfest kommune.

Saksbehandler: Arne Sannvik
Saksnr.: 2011/2036-4/
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Saksdokumenter vedlagt:
 Søknad fra Bar Eiendom med vedlegg

Søknad om tildeling av næringstomt - Leirvika øvre del
Saken gjelder
Søknad om tildeling av næringstomt i øvre Leirvika Rypefjord. Hammerfest kommune har mottatt
en søknad om tildeling av næringstomt for oppføring av kontor/lager lokaler for utleie.

Sakens bakgrunn og fakta
Hammerfest kommune har i dag det omsøkte området øvre Leirvika ledige for tildeling til
næringsaktører. Det er per i dag fradelt en tomt på 2500 m². Området er regulert til
forretning/kontor-industri og har igjen et areal på ca.18200 m² tilgjengelig for tildeling.

Søker Bar Eiendom As er et Hammerfest selskap som driver med kjøp, salg og utleie av fast
eiendom. Selskapet ble stiftet i 2005 og har i dag flere lokaliteter til utleie for næringsaktører,
samt nye prosjekter på gang.
Bar Eiendom As er i dialog med Bis Industrier, og ønsker å tilby dem et bygg tilpasset deres
behov. Det søkes om tomt for bygging av kontor/lager/produksjon på ca 3000 m².
BIS vil her ha ca 25-30 arbeidsplasser. Bygget vil innholde en prefabrikasjonshall,
overflatebehandlingshall, lager og kontorer, samt sosiale rom etter behov.
Bis Industrier er i dag lokalisert i leide lokaler, med lager på Melkøya og kontor lokaliteter på
Fuglenes.
Rådmannens vurdering
Øvre Leirvika industriområde har som nevnt ovenfor i dag tilgjengelig et område på ca.18200 m²,
regulert til forretning/kontor/industri. Det er per i dag fradelt en tomt på 2500 m², som ble tildelt i
mai 2011.

Det er i dette tilfelle søkt om tomt til oppføring av et kontor/lager/produksjon bygg på ca 3000 m²,
som vil huse ca. 25 -30 ansatte. Med 25 -30 ansatte er Bis Industrier en stor bedrift i Hammerfest
kommune.
Hammerfest kommune har ansvar for å legge til rette for at det er areal tilgjengelig for
nyetableringer i kommunen, samtidig har kommunen også et ansvar for de bedrifter som allerede er
etablert. For Bis Industrier vil det bety at de får mulighet til å sikre videre drift hvor de er
samlokalisert med både kontor og lager/produksjon i Hammerfest gjennom å etablere seg utenfor
Melkøya. For Bar Eiendom vil en tildeling av næringstomt til oppføring av et bygg på denne
størrelsen bety at de ekspanderer sin virksomhet til utleie av lager/produksjonslokaler.
Med den aktiviteten som er i Hammerfest innen olje og gassindustrien, samt en fremtidig økning av
utbygging av både nye forretning og boligområder, er det stor sannsynlighet for at det er behov for
leie av kontor/lager/produksjon lokaler også ved en eventuell avslutning av leiekontrakt med Bis
Industrier As. Det betyr at etter rådmannens vurdering er det liten fare for at lokalene blir
stående ubrukt.
Selv om situasjonen til Hammerfest kommune er slik at det er begrenset med områder som er klar
for tildeling til næringsaktører, så har interessen for øvre Leirvika som nevnt ovenfor vært lav frem
til i dag, kun tildelt en tomt på 2500 m².

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for Miljø og Utvikling vedtar at Bar Eiendom As tildeles næringstomt på
2
industriområdet øvre Leirvika med et areal på til sammen 6500 m .
2. Det gis en frist på 6 mnd fra vedtaksdato for Bar Eiendom As å søke om oppføring av
bygget. Dersom fristen ikke overholdes, forbeholder kommunen seg retten til å tildele
tomta til andre søkere.
3. Administrasjonen utarbeider festekontrakt med Bar Eiendom As. Før inngåelse av
festekontrakt skal Bar Eiendom As betalt for opparbeidelseskostnader,
oppmålingskostnader, gebyrer for søknadsbehandling samt tilknytning for vann og
avløp. Alle gebyrer vil faktureres i henhold til gjeldende gebyr og avgiftsregulativ på
det tidspunkt søknaden er registrert hos Hammerfest kommune.

Saksbehandler: Bjarne Hammervoll
Saksnr.: 2009/1709-81/
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Saksdokumenter vedlagt:
1 Svar på klage på vedtak om dispensasjon fra stedsplan for Kårhamn
2 Klage på søknad om dispensasjon fra stedsplan for Kårhamn
3 Klage på fjøsbygging / dyrehold 9/4 Kårhamn - regulert område
4 Klage på vedtak truffet av Hammerfest kommune om avvisning av innsendt klage på
vedtak om dispensasjon fra stedsplan for Kårhamn - kopi
5 Klage på vedtak om dispensasjon fra stedsplan for Kårhamn - sak 2009/1709-75/9/4
6 Klage på vedtak
7 Klage på fjøsbygging / dyrehold 9/4 Kårhamn - regulert område
8 9/4 Kårhamn - dispensasjonssøknad om oppføring av fjøs - melding om vedtak

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Avvisning av klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av fjøs i
Kårhamn
Saken gjelder
Styret for Miljø og Utvikling har vedtatt at det skal innvilges dispensasjon fra formålet
bebyggelse for oppføring av fjøs i Kårhamn.
Etter tidsfristens utløp ble det mottatt klager på vedtaket som ble avvist. Denne avvisningen ble
så påklaget og derfor fremmes nå denne saken for politisk behandling

Sakens bakgrunn og fakta
Søknad om dispensasjon:
Den 11.10.2010 ble det søkt om dispensasjon for oppføring av fjøs i Kårhamn.
Saksbehandling av søknad og vedtak:
Den 25.01.2011 fattet styret for Miljø og Utvikling følgende vedtak:

Med hjemmel i pbl.§7 innvilger MU dispensasjon fra formålet bebyggelse og
tillater at det bygges et fjøs som beskrevet i vedleggene.
Særlige grunner er fordi bygningens plassering er i ytterkant av planområdet
slik at den ikke fortrenger eller er til hinder for annen aktivitet og dermed ikke
vil være til vesentlig ulempe for øvrige beboere i bygda.
Kunngjøring av vedtak:
Den 01.02.2011 ble Andreas Wiese og berørte parter tilskrevet om MU`s vedtak og hvor
det også ble orientert om at vedtaket kunne påklages innefor en tidsfrist på 3 uker.
Det vil si at en klage måtte være tilsendt kommunen innen den 25.02.2011.
Klage på vedtak:
Etter denne tidsfristen ble det mottatt klage fra:
Karin Gunnlaug Andersen den 17.03.2011
Nelly Talkheim den 18.03.2011
Helge A Gaaseng den 21.03.2011
Det ble her klaget på MU`s vedtak hvor det dispenseres fra formålet bebyggelse til
landbruk.
Avvisning av klage:
Den 18.08.2011 ble de som klagde på vedtaket tilskrevet hvor klagen ble avvist fordi at
den var blitt sendt kommunen etter tidsfristens utløp.
Klage på vedtak om avvisning av klage:
Innenfor tidsfristen ble vedtaket om avvisning påklaget av følgende berørte parter:
Helge A Gaaseng avsendt kommunen den 06.09.2011
Karin A Berg avsendt kommunen den 01.09.2011
Nelly Tokheim avsendt kommunen den 29.08.2011

Hva angår oversitting av klagefristen viser vi til forvaltningslovens § 31:
Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt
a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd
med klage etterpå, eller
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om
endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.
Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden
vedtaket ble truffet.
Endret ved lov 27 mai 1977 nr. 40.

Rådmannens vurdering
Klage på vedtak om dispensasjon fra stedplan ble avvist fordi klagene ble sendt kommunen etter
at tidsfristen for å påklage vedtaket var utløpt.
Innefor tidsfristen på 3 uker ble vedtaket om avvisning påklaget.
I henhold til forvaltningslovens § 31 har vi vurdert om klagene kan tas under behandling, men vi
kan ikke se at vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.
Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen at avvisning av klage opprettholdes.
Vedtaket oversendes Fylkemannen i Finnmark for endelig behandling.
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Miljø og Utvikling vedtar at avvisning av klage på dispensasjon fra formålet
bebyggelse for oppføring av fjøs i Kårhamn, opprettholdes.
Saken oversendes Fylkemannen i Finnmark for endelig avgjørelse.

Saksbehandler: Ingrid N. Dahl
Saksnr.: 2010/2920-23/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
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Saksdokumenter vedlagt:
1 Området vest for Skytterhuset
2 Søknad om regulering, Skytterhuset
Saksdokumenter ikke vedlagt:
Arealstudier for tilstøtende plan

Endring av Reguleringsgrense vest for Skytterhuset.
Saken gjelder
Det er behov for å endre reguleringsgrensen vest for skytterhuset for å gi rom for etablering av
barnehage og omsorgsbolig på tilstøtende reguleringsplan: Detaljregulering for Baksalen.
Sakens bakgrunn og fakta
BAR eiendom har startet en reguleringsprosess i området rundt skytterhuset. Reguleringen
omfatter arealer for Hotell og bolig, samt tilhørende infrastruktur. Som et midlertidig tiltak er
det gitt tillatelse til å sette opp brakkerigger vest på område (se vedlagt skisse). Brakkeriggene
ble satt opp sommeren 2011 og kan stå inntil 2år. Dette området (ca 1 mål/1000m2) leier BAR
eiendom pr. i dag av Hammerfest kommune. Oppstart av regulering av området rundt
Skytterhuset ble behandlet i styret for Miljø og Utvikling 25.1.2011. I den forbindelse ble det
tillatt å inkludere overnevnte området i reguleringsplanen.
Tilstøtende reguleringsplan skal, i henhold til tidligere vedtak i KOU og Kommunestyret, legge
til rette både for etablering av barnehage og omsorgsboliger. I tillegg ønsker administrasjonen å
vurdere potensialet for fortetting av boligstruktur i tilknytning til allerede etablert
rekkehusbebyggelse.
Rådmannens vurdering
Gjennom arealstudier har man kommet frem til at området, med planlagt omsorgsbolig og
begrenset av skytterhuset mot øst, blir veldig knapt for etablering av en 6 avdelings barnehage
med tilhørende uterom og parkering. Dette fører til at man ønsker å innlemme området vest for
skytterhuset som tomt for barnehagen. Som arealstudiene viser vil barnehagens utearealer bli

knappe og inneklemte om man ikke benytter seg av det aktuelle området for å supplere
barnehagetomta. Tomta vil kunne bli skyggefull og lite egnet til barnehageformål.
Det aktuelle området er kun utleid til BAR eiendom for midlertidig bruk, og det er derfor
naturlig å se for seg at det kan benyttes til andre formål når midlertidig bebyggelse er fjernet.
Rådmannen er av den oppfattning at det aktuelle området bør innlemmes i reguleringsplanen for
barnehage og omsorgsboliger, og dermed tas ut av reguleringsplanen for Skytterhuset. Dette vil
løse mye av problematikken med å få plass til alle de ønskede funksjonene innenfor
Baksalenplanen og vil bidra til bedre utearealer for barnehagen.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Området vest for skytterhuset tas ut av reguleringsplanen for Skytterhuset, i henhold til
vedlagt kartskisse.
2. Leieavtalen for området forlenges ikke.

Saksbehandler: Øyvind Sundquist
Saksnr.: 2010/2480-22/
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Saksdokumenter vedlagt:
1 Reg plan Torskefjordveien 4 Rev
2 Reguleringsbestemmelser
3 01092011_GL_6474 Planbeskrivelse
4 Innspill til reguleringsendring - Torskefjordveien 21/769 / 2004 - Hammerfest kommune kopi
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Reguleringsplan for Torskefjordveien
Saken gjelder
Larsen Maskin og Transport søker om å omregulere eiendommen 21/769, Torskefjordveien 4,
fra næringsformål til boligformål.
Sakens bakgrunn og fakta
Saken har tidligere vært oppe i MU for vedtak om oppstart av regulering hvor følgende vedtak
ble fattet:
Vedtak
Det gis tillatelse til omregulering av Torskefjordveien 4 fra næring til boligformål.
Eksisterende reguleringsplan fra 25.8.1995 viser at nevnte område er regulert til
kontor/forretningsområde. Den aktuelle tomta er på ca. 1000m2, nabotomtene ligger på
mellom 600m2 og 800m2. Tomta grenser til boligområder, og til et offentlig friområde.
Tomta ble kjøpt av Larsen Maskin og Transport i 2007, og bygget ble brukt til
administrasjonsbygg for virksomheten fram til 2008 da administrasjonen ble flyttet. Bygget har
vært forsøkt solgt, men det viser seg at de begrensede utbyggingsmulighetene gjør at det er
vanskelig å få solgt bygget som kontor/forretningsbygg. Tiltakshaver har derfor engasjert
Byggtjeneste AS for å utarbeide en reguleringsplan for området.

Rådmannens vurdering
Kommunen har tidligere i denne saken vært opptatt av at det offentlige friområdet på sørsiden
av husrekken i Torskefjordveien beholdes i hele lengden. Dette har man oppnådd i planen ved å
legge byggegrensen langs husets sørside, men med mulighet for å bygge veranda og terrasse
utover denne. En slik definering av byggegrensa gjør at området mot veien holdes fri for nye
bygg i fremtiden og sikrer god sikt når biler skal ut fra Torskefjordveien på Forsølveien.
Garasje er vurdert på nordsiden og adkomst til tomta vist med pil i planen. Dette er mer i tråd
med resterende bebyggelse og gir bebyggelsen et mer helhetlig preg.
Det er kommet innspill fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i Finnmark i denne saken. En
vurdering av disse er gjort i kap. 3.2 i planbeskrivelsen.
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Miljø og utvikling vedtar at reguleringsplan for Torskefjordveien 4, gårdsnummer 21,
bruksnummer 769 slik den er lagt frem, legges ut til offentlig ettersyn ihht § 12-11 i plan og
bygningsloven.

Saksbehandler: Christian Astrup Bakke
Saksnr.: 2011/1991-1/
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Saksdokumenter vedlagt:
1 Hoveddokument - Plan for sammenhengende sykkelvegnett. rev. 17.09.11
2 Oversiktskart - gang- og sykkelvegnett i Hammerfest kommune
3 Vedlegg - kommunalt ansvar
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Plan for sammenhengende sykkelvegnett i Hammerfest kommune.
Saken gjelder
Statens vegvesen ved avdeling Finnmark (heretter referert til som SVVF) har i samarbeid med
Hammerfest kommune utarbeidet en plan for sammenhengende sykkelvegnett i Hammerfest
kommune.
Sakens bakgrunn og fakta
SVVF har ansvaret for å utarbeide en plan for et sammenhengende hovednett for sykkel i
Hammerfest kommune. Ansvaret for hovednett for sykkel er delt mellom vegholderne.
Kommunen som planmyndighet og Statens vegvesen som riksvegansvarlig og som fagmiljø har
et felles ansvar for å utarbeide planer for et hovednett for sykkel. Statens vegvesen skal sammen
med kommunene initiere, organisere, lede og utføre planleggingen.
Dette sammenfaller med Hammerfest kommune sin strategi for gang- og sykkelveger som er
beskrevet i Hovedplan veg 2009 – 2012. Driftsseksjonen i Hammerfest kommune vil kunne
benytte denne planen for å se hvor man konkret bør gjøre utbedringer.
Statens vegvesen gjennomfører trafikksikkerhetsinspeksjoner av gang- og sykkelveger, og
utarbeider rapporter som viser hvilke ting som må utbedres. Det foreligger flere slike rapporter
for områder i Hammerfest og Rypefjord. Statens vegvesen gjør tiltak basert på disse rapportene.

Rådmannens vurdering
Samarbeidet mellom SVVF og Hammerfest kommune i denne plansaken har vært en positiv
erfaring for de involverte partene. En åpen og god dialog har ført til at man har hatt en
utveksling av gode ideer gjennom hele planprosessen.
Plan for sammenhengende sykkelvegnett i Hammerfest kommune skal være et verktøy for både
kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen i arbeidet med tilrettelegging for sykling i
Hammerfest. En samlet innsats mellom disse aktørene er viktig for å sikre et helhetlig, godt
fungerende hovednett for sykkel. For å oppnå dette er det avgjørende at planen har en politisk
forankring.
Hammerfest kommune har som et tillegg til denne planen utarbeidet et vedlegg der man ser
nærmere på konfliktområder i det kommunale sykkelvegnettet og hvor disse er geografisk
lokalisert. Man har forsøkt å finne en oppfølgingsplan for hvert konfliktområde.
SVVF har utarbeidet rapporter som viser konfliktområder på gang- og sykkelveger som er under
statlig ansvar i Rypefjord og Hammerfest. Disse konfliktområdene vil følges opp og utbedres
basert på overnevnte rapporter.
Resultatet man sitter igjen med er en solid sykkelplan som viser strategier for videre utvikling
og potensial, konfliktpunkter man har funnet under befaringer og nærmere undersøkelser, samt
forslag til løsninger på de nevnte konfliktene.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar plan for sammenhengende sykkelvegnett i
Hammerfest kommune slik den er lagt frem til behandling.
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Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest kommune
Saken gjelder
Behandling av Hammerfest kommunes tertialrapport for 2.tertial 2011
Sakens bakgrunn og fakta
Hammerfest kommunes regnskap for 2.tertial 2011 viser et positivt avvik på om lag 13,4 mill
kroner.
Rådmannens vurdering
Økningen i driftsutgiftene skyldes at vi i år betaler en langt større husleie til Hammerfest
eiendom KF som følge av at de har overtatt ansvaret for nesten alle formålsbyggene.
Finanskostnadene er derfor inkludert i husleien. Som følge av dette er rente og
avdragskostnadene redusert.
Det er fremdeles stor usikkerhet omkring inntektene fra skatt og ramme, men også etter 2. tertial
viser disse en positiv utvikling.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 2. tertial 2011 for Hammerfest kommune
til etterretning.

PS 61/11 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 27.09.2011 godkjennes.

