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Varamedlemmer som møtte:
Navn
Hans-Petter Rasmussen
Eva Gebhardt Sjøtun
Bjørn Dagfinn Johansen
Ole Martin Rønning
Gunhild Engstad

Haldis Olsen
Jarle Edvardsen
Britt-Jorunn Sjøtun
Raymond Robertsen
Erik Johannessen
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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Espen Rønning,
kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl, kommunalsjef Geir Nesse, plan- og utviklingssjef Odd
Edvardsen, plansjef Maria Wirkola, konst. næringssjef Bjørn Harry Risto, næringskonsulent
Roger Kristoffer, overingeniør Jørn Berg, virksomhetsleder Arvid Isaksen, rådgiver Grethe
Gebhardt, kommunelege Sonni Schumacher, idrettskonsulent Reidar Næss, og økonomisjef
Trond Rognlid.
Fra Hammerfest Eiendom KF møtte:
Konst. daglig leder Terje Mauseth, økonomisjef Solfrid Mortensen og styreleder Geir Oppdal.
Fra Hammerfest Parkering KF møtte:
Økonomisjef Trond Olsen og styreleder Tor Ivar Heggelund.
Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 96/11

Videreføring av samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS

PS 97/11

Valg av representant til styret i Frivillighetssentralen

PS 98/11

Valg av medlemmer til representantskapet i Kusek

PS 99/11

Plan for lekeplasser,uteområder og ballplasser

PS 100/11

Kommunale byggeprosjekter - byggesaksrutine

PS 101/11

Boligsosial handlingsplan 2012 til 2017

PS 102/11

Samhandlingsreformen

PS 103/11

Bosetting av flyktninger 2012

PS 104/11

Sluttbehandling av detaljregulering av barnehage ved Breidablikk

PS 105/11

Overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum - tilleggsnotat

PS 106/11

Budsjett og økonomireglement

PS 107/11

Innkjøp av løypetråkkemaskin

PS 108/11
Tilleggssak
PS 109/11

Godkjenning av møteprotokoll
Budsjettregulering desember 2011

Innkalling – godkjent
Saksliste / dagsorden:
Sakene 96/11 – 108/11 og tilleggssak 109/11 - godkjent.

PS 96/11 Videreføring av samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til inngåelse av ny avtale med
Hammerfest Turist AS innenfor en økonomisk ramme på kr 2 000 000,-. Samarbeidsavtalen
gjøres gjeldende fra 01.01.2012 til 31.12.2015. Avtalen kan reforhandles innen utgangen av
september 2015.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til inngåelse av ny avtale med
Hammerfest Turist AS innenfor en økonomisk ramme på kr 2 000 000,-. Samarbeidsavtalen
gjøres gjeldende fra 01.01.2012 til 31.12.2015. Avtalen kan reforhandles innen utgangen av
september 2015.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2011

Behandling
Votering: Innstillingen fikk 27 stemmer for og 2 stemmer mot.
Vedtak
Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til inngåelse av ny avtale med
Hammerfest Turist AS innenfor en økonomisk ramme på kr 2 000 000,-. Samarbeidsavtalen
gjøres gjeldende fra 01.01.2012 til 31.12.2015. Avtalen kan reforhandles innen utgangen av
september 2015.
PS 97/11 Valg av representant til styret i Frivillighetssentralen
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2011

Behandling
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Gerd Vedtak
Representant til styret i Frivillighetssentralen 2011 - 15:
PS 98/11 Valg av medlemmer til representantskapet i Kusek
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2011

Behandling
Valget ble foretatt som forholdstallvalg.
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Jarle Edvardsen foreslås som fast medlem (gjenvalg) med Liv Lorentsen som personlig
vararepresentant (gjenvalg)
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av H/FRP/KP/SV:
Lars Mathisen som fast medlem og Anne Mette Bæivi som vararepresentant.
Votering: AP’s forslag fikk 19 stemmer og H/FRP/KP/SV forslag fikk 10 stemmer:
Vedtak
Valg av medlemmer til representantskapet i Kusek (Kontrollutvalgssekretariatet for VestFinnmark) 2011 – 15:
Jarle Edvardsen foreslås som fast medlem (gjenvalg) med Liv Lorentsen som personlig
vararepresentant (gjenvalg)
Lars Mathisen som fast medlem og Anne Mette Bæivi som vararepresentant.
PS 99/11 Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser
Rådmannens vurdering
Den instrumentelle delen av planen som tar for seg rutiner, struktur, samarbeid og
ansvarspresisering er et viktig redskap for administrasjonen.
Planens økonomiske del inkluderer verdifastsetting og beregning av ressurser til vedlikehold /
opprusting. Kostnadsberegningen angir behov for midler til eksisterende lekeplasser, uteområder
og ballplasser i økonomiperioden.
Rådmannen mener planen gir en god oversikt over lekeplassporteføljen, og ser på planen som et
funksjonelt styringsredskap for arbeid med lekeplasser. Den økonomiske delen samt tiltaksdelen
gir et hensiktsmessig bilde av verdi og kostnader samt ressursbehov i økonomiperioden.
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Hammerfest kommunestyre vedtar plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.

Hammerfest kommunestyre vedtar plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.

Hammerfest kommunestyre vedtar plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser.

PS 100/11 Kommunale byggeprosjekter - byggesaksrutine
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar og godkjenner “Rutiner for kommunale byggeprosjekt” som
kommunens rutiner for byggeprosjekter i kommunen.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar og godkjenner “Rutiner for kommunale byggeprosjekt” som
kommunens rutiner for byggeprosjekter i kommunen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar og godkjenner “Rutiner for kommunale byggeprosjekt” som
kommunens rutiner for byggeprosjekter i kommunen.

PS 101/11 Boligsosial handlingsplan 2012 til 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar boligsosial handlingsplan for 2012-2017, med tiltak og
prioritering av tiltak som beskrevet i planen.
2. Boligsosial handlingsplan rulleres årlig, og første gang i 2013.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP (1) følgende nytt punkt 3:
Det viktigste med å utarbeide en handlingsplan er at den følges opp og har høy politisk og
administrativ forankring i kommunen, tverrsektorielt samarbeid og bred medvirkning i videre
arbeid.
Erik Johannesen fremmet på vegne av AP (2) følgende forslag:
Kap. 7.21 (20) … og andre innvandrere ved behov inkl. familiegjenforente.
Kap 7.21 (22) … begrepet gettofisering endres til fortetteting av minoriteter i enkelte
bydeler.

Reidar Johansen (SV) fremmet følgende forslag strektpunk i punkt 1:
Boligenheten i Strandgt. 71 – disponert som gjennomgangsboliger for flyktninger av
innvandrertjenesten – videreføres til dette formelt inntil kommune har et alternativt boligtilbud
til denne gruppen og dette formålet.
Votering: Punkt 1 innstillingen punkt 1 fikk 1 stemme og Ap’s (2) forslag fikk 8 stemmer.
SV’s forslag fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot.
Punkt 2 i innstillingen – enstemmig vedtatt.
Nytt punkt 3 - AP’s (1) forslag fikk 8 stemmer for og 1 stemme mot.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar boligsosial handlingsplan for 2012-2017, med tiltak og
prioritering av tiltak som beskrevet i planen med følgende endring:
Kap. 7.21 (20) … og andre innvandrere ved behov inkl. familiegjenforente.
Kap. 7.21 (22) … begrepet gettofisering endres til fortetteting av minoriteter i enkelte
bydeler.
2. Boligsosial handlingsplan rulleres årlig, og første gang i 2013.
3. Det viktigste med å utarbeide en handlingsplan er at den følges opp og har høy politisk
og administrativ forankring i kommunen, tverrsektorielt samarbeid og bred medvirkning
i videre arbeid.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2011

Behandling
Reidar Johansen (SV) fremmet følgende forslag strekpunk i punkt 1:
Boligenheten i Strandgt. 71 – disponert som gjennomgangsboliger for flyktninger av
innvandrertjenesten – videreføres til dette formålet inntil kommune har et alternativt boligtilbud
til denne gruppen og dette formålet.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SV’s forslag fikk 3 stemmer for og 26 stemmer mot.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar boligsosial handlingsplan for 2012-2017, med tiltak og
prioritering av tiltak som beskrevet i planen med følgende endring:
Kap. 7.21 (20) … og andre innvandrere ved behov inkl. familiegjenforente.
Kap. 7.21 (22) … begrepet gettofisering endres til fortetteting av minoriteter i enkelte
bydeler.
2. Boligsosial handlingsplan rulleres årlig, og første gang i 2013.
3. Det viktigste med å utarbeide en handlingsplan er at den følges opp og har høy politisk
og administrativ forankring i kommunen, tverrsektorielt samarbeid og bred medvirkning
i videre arbeid.
PS 102/11 Samhandlingsreformen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar ny sammensetning av styringsgruppe for innføring av
samhandlingsreformen i Hammerfest kommune, bestående av:
- 4 administrative representanter utnevnt av rådmannen
- 1 ansattes representant gjennom HTV Fagforbundet
- Som politiske representanter velges (1)…………… og (2)…………….
Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet gis observatørstatus i styringsgruppen.
Administrasjonen har med det antall observatører som en finner nødvendig til enhver tid.
2. Kommunestyret vedtar budsjetteringen av samhandlingsreformen og opprettelse av inntil 5
årsverk, jamfør styringsgruppens og administrasjonens forslag til budsjettering av
samhandlingsreformen for 2012 og videre år.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: KOU- styrets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar ny sammensetning av styringsgruppe for innføring av
samhandlingsreformen i Hammerfest kommune, bestående av:
- 4 administrative representanter utnevnt av rådmannen

- 1 ansattes representant gjennom HTV Fagforbundet
- Som politiske representanter velges (1 ) Ronny Holm og (2) Vigdis Guleng.
Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet gis observatørstatus i styringsgruppen.
Administrasjonen har med det antall observatører som en finner nødvendig til enhver tid.
2. Kommunestyret vedtar budsjetteringen av samhandlingsreformen og opprettelse av inntil 5
årsverk, jamfør styringsgruppens og administrasjonens forslag til budsjettering av
samhandlingsreformen for 2012 og videre år.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2011

Behandling
Fred Johansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag - punkt 1siste strekpunkt :
Som politisk representanter velges Elisabeth Wæraas og Ronny Holm.
Votering:
Hele innstillingen - utenom siste strekpunkt i punkt 1 – enstemmig vedtatt
Innstillingens punkt 1- siste strekpunkt:
Vigdis Guleng fikk 21 stemmer Elisabeth Wæraas 8 stemmer
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar ny sammensetning av styringsgruppe for innføring av
samhandlingsreformen i Hammerfest kommune, bestående av:
- 4 administrative representanter utnevnt av rådmannen
- 1 ansattes representant gjennom HTV Fagforbundet
- Som politiske representanter velges (1 ) Ronny Holm og (2) Vigdis Guleng.
Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet gis observatørstatus i styringsgruppen.
Administrasjonen har med det antall observatører som en finner nødvendig til enhver tid.
2. Kommunestyret vedtar budsjetteringen av samhandlingsreformen og opprettelse av inntil 5
årsverk, jamfør styringsgruppens og administrasjonens forslag til budsjettering av
samhandlingsreformen for 2012 og videre år.
PS 103/11 Bosetting av flyktninger 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 25 flyktninger, inkludert 5 enslige mindreårige
i 2012.
2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 25 flyktninger, inkludert 5 enslige mindreårige
i 2012.
2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 25 flyktninger, inkludert 5 enslige mindreårige
i 2012.
2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger.
PS 104/11 Sluttbehandling av detaljregulering av barnehage ved Breidablikk
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I henhold til Plan og bygningslovens §12.12 vedtar Hammerfest Kommunestyre
8.11.2011 detaljregulering av barnehage ved Breidablikk .
2. Plandokumentene vil bli kunngjort på kommunens hjemmesider
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. I henhold til Plan og bygningslovens §12.12 vedtar Hammerfest Kommunestyre
8.11.2011 detaljregulering av barnehage ved Breidablikk .
2. Plandokumentene vil bli kunngjort på kommunens hjemmesider
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2011

Behandling
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. I henhold til Plan og bygningslovens §12.12 vedtar Hammerfest Kommunestyre
8.11.2011 detaljregulering av barnehage ved Breidablikk .
2. Plandokumentene vil bli kunngjort på kommunens hjemmesider
PS 105/11 Overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum - tilleggsnotat
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar at forslaget til overordnet parkeringsstrategi for
Hammerfest sentrum legges ut på høring sammen med tilleggsnotatet utarbeidet av
administrasjonen og notatet utarbeidet av Rambøll.
2. Høringsfrist settes til 3 måneder.
3. Det gjennomføres en bred dialog og prosess med Hammerfest Næringsforening, aktuelle
bedrifter, transportselskaper (busselskaper, drosjer m.v.) og andre aktuelle organisasjoner der en
både har med nærings- og miljøperspektivet.
4. Det avvikles et eller flere folkemøter som en del av høringsprosessen.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar at forslaget til overordnet parkeringsstrategi for
Hammerfest sentrum legges ut på høring sammen med tilleggsnotatet utarbeidet av
administrasjonen og notatet utarbeidet av Rambøll.
2. Høringsfrist settes til 3 måneder.
3. Det gjennomføres en bred dialog og prosess med Hammerfest Næringsforening, aktuelle
bedrifter, transportselskaper (busselskaper, drosjer m.v.) og andre aktuelle organisasjoner der
en både har med nærings- og miljøperspektivet.
4. Det avvikles et eller flere folkemøter som en del av høringsprosessen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2011

Behandling
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Kommunestyret ber om at det engasjeres en uavhengig konsulent til å utarbeide nytt forslag til
parkeringsstrategi. Dokumentet baserer seg på administrasjonens forslag, tilleggsnotat fra
Rambøll, samt innspill fra Hammerfest Næringsforeningen.
Dokumentet bør inneholde målformuleringer og forslag til strategier og handlingsplan.
Votering: Innstillingen fikk 22 stemmer og Høyres forslag fikk 7 stemmer.

Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar at forslaget til overordnet parkeringsstrategi for
Hammerfest sentrum legges ut på høring sammen med tilleggsnotatet utarbeidet av
administrasjonen og notatet utarbeidet av Rambøll.
2. Høringsfrist settes til 3 måneder.
3. Det gjennomføres en bred dialog og prosess med Hammerfest Næringsforening, aktuelle
bedrifter, transportselskaper (busselskaper, drosjer m.v.) og andre aktuelle organisasjoner der
en både har med nærings- og miljøperspektivet.
4. Det avvikles et eller flere folkemøter som en del av høringsprosessen.
PS 106/11 Budsjett og økonomireglement
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar nytt budsjett og økonomireglement slik den fremgår av
sakens bakgrunn og fakta.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar nytt budsjett og økonomireglement slik den fremgår av
sakens bakgrunn og fakta.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar nytt budsjett og økonomireglement slik den fremgår av
sakens bakgrunn og fakta.
PS 107/11 Innkjøp av løypetråkkemaskin
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.

Hammerfest kommunestyre vedtar å kjøpe inn løypetråkkemaskin.
Den økonomiske rammen settes til kr 3.200.000.
Finansieringen skjer ved låneopptak og overføring av inntil kr 640.000 fra drift.
Tråkkemaskinen skal leies ut til Hammerfest Alpinklubb.
Leien dekkes ved bortfall av årlig driftsstøtte til Hammerfest Alpinklubb på kr 200.000.

6. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Hammerfest Alpinklubb innenfor de
rammer som framkommer i saksutredning og vedtak i saken.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Ronny Holm fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Sak om tråkkemaskinen utsettes. Kultur og Idrett bes om å innarbeide tråkkemaskin i den
ordinære plan for idrett og fysisk aktivitet når det nå skal behandles en ny plan med
handlingsprogram for 2012 – 2016. Det er naturlig at prioriteringer av anlegg og utstyr sees i en
helhetlig sammenheng og at idretten gjennom idrettsrådet får avgi sin uttalelse i saken.
Votering: Innstillingen fikk 2 stemmer og KOU- styret forslag fikk 7 stemmer.
Vedtak
Sak om tråkkemaskinen utsettes. Kultur og Idrett bes om å innarbeide tråkkemaskin i den
ordinære plan for idrett og fysisk aktivitet når det nå skal behandles en ny plan med
handlingsprogram for 2012 – 2016. Det er naturlig at prioriteringer av anlegg og utstyr sees i en
helhetlig sammenheng og at idretten gjennom idrettsrådet får avgi sin uttalelse i saken.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2011

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å kjøpe inn løypetråkkemaskin.
2. Den økonomiske rammen settes til kr 3.200.000.
3. Finansieringen skjer ved låneopptak og overføring av inntil kr 640.000 fra drift.
4. Tråkkemaskinen skal leies ut til Hammerfest Alpinklubb.
5. Leien dekkes ved bortfall av årlig driftsstøtte til Hammerfest Alpinklubb på kr 200.000.
6. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Hammerfest Alpinklubb innenfor de
rammer som framkommer i saksutredning og vedtak i saken.
Votering: Formannskapets innstilling fikk 20 stemmer og SV’s forslag fikk stemmer 9 stemmer.
Vedtak
Sak om tråkkemaskinen utsettes. Kultur og Idrett bes om å innarbeide tråkkemaskin i den
ordinære plan for idrett og fysisk aktivitet når det nå skal behandles en ny plan med
handlingsprogram for 2012 – 2016. Det er naturlig at prioriteringer av anlegg og utstyr sees i en
helhetlig sammenheng og at idretten gjennom idrettsrådet får avgi sin uttalelse i saken.
PS 108/11 Godkjenning av møteprotokoll
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen med endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte 10.11.11 godkjennes.
PS 109/11 Budsjettregulering desember 2011
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bruke kr.20 mill av disposisjonsfond i 2011 for å
sikre at regnskap 2011 gjøres oppi balanse,
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avsetning til disposisjonsfondet med kr.20 mill
i 2011.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bruke kr.20 mill av disposisjonsfond i 2011 for å
sikre at regnskap 2011 gjøres oppi balanse,
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke avsetning til disposisjonsfondet med kr.20 mill
i 2011.

