Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
, Kommunestyresalen
21.02.2013
10:00 – 15:45

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alf E. Jakobsen
Marianne Sivertsen Næss
Tarjei Jensen Bech
Berit Hågensen
Fred Johansen
Reidar Johansen
Elin Mølmann Holmgren

Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
H
SV
AP

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Lars Mathisen
Ronny Holm

MEDL
MEDL

FRP/KYST
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Tom Kristian Hermo
Anne-Mette Bæivi

Ronny Holm
Lars Mathisen

AP
FRP/KYST

9 representanter (av 9) til stede. Elin Møllmann Holmgren fikk innvilget midlertidig permisjon
fra kl. 13:00.
8 representanter (av 9) til stede. Elin M. Holmgren ankom kl. 14:15.
9 representanter (av 9) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Geir Nesse, kommunalsjef Violet Karoliussen,
kommunalsjef Grethe Nesse, økonomisjef Trond Rognlid, plan- og utviklingssjef Odd
Edvardsen, overingeniør Jørn Berg, virksomhetsleder Arvid Isaksen, virksomhetsleder Lars
Aude Arnesen og fagleder skole Arve Paulsen.
Fra Hammerfest Eiendom KF møtte daglig leder Gunnar Røe og styreleder Geir Opdal.
Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle tilleggssak 19/13 – saken ble
ettersendt pr. epost - godkjent
Innkallingen m ettersendingen – godkjent.
Saksliste / dagsorden:
Sakene 8/13 til og med 19/13 med tillegg av sakene 20/13 og 21/13– godkjent
Sak 18/13 ble behandlet for lukket dører pga. lovbestemt taushetsplikt, jf. kommuneloven § 31
nr 2.
Ordføreren ønsket i tillegg til den ordinære sakslista en orientering om husleiesatsene i
omsorgsboligene for funksjonshemmede i Finnmarksveien. Det ble fattet vedtak i saken og ført
på sakskartet – sak 20/13.
Av praktiske årsaker gis orienteringen etter behandling av sak 13/13.
Videre ønsket rådmannen å gi en orientering om avgjørelse i båtambulansesaken. Orienteringen
ble gitt av kommuneoverlege Sonni Schumacher.
Ordfører Alf E. Jakobsen erklærte seg inhabil og fratrådte orienteringen. Varaordfører Marianne
Sivertsen Ness overtok ledelsen av møtet. Det ble fattet vedtak i saken og ført på sakskartet –
sak 21/13.
Følgende spørsmål ble stilt direkte i møte:
Reidar Johansen (SV) stilte spørsmål vedrørende overraskelser i byggeprosjekter besvares i
neste ordinære formannskapsmøte.
Elin Mølmann Holmgren (AP) stilte spørsmål om stillingsendringer i Ungdomstjenesten,
besvares i neste ordinære formannskapsmøte.
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 8/13

Orientering om prosjekt "Ren Havn"

PS 9/13

Plan for billetteringsløsning i Finnmark - høring

PS 10/13

Planprogram Regional Transportplan - høring

PS 11/13

Rammeavtalen mellom KS og Den norske veterinærforening (DNLF)

PS 12/13

Nye lokaler - Allmed legesenter

PS 13/13

Hammerfest Eiendom KF - samlokalisering

PS 14/13

Parkeringsanlegg under omsorgssenteret - økning av plasser

PS 15/13

Tilstandsrapport for grunnskolen 2012

PS 16/13

Endringer i Gebyr og avgiftsregulativ 2013 - Kultur og idrett

PS 17/13

Godkjenning av protokoll

PS 18/13

Tilbud om tilbakekjøp av Hammerfest kommunes aksjepost

PS 19/13

Videreføring av ordning med rabatterte kinobilletter studenter

PS 20/13

Tilleggssak: Husleie - Omsorgsbolig i Finnmarksveien

PS 21/13

Tilleggssak: Båtambulanse - uttalelse

Lukket

Unn.off.

PS 8/13 Orientering om prosjekt "Ren Havn"
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.02.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar saken til orientering.

PS 9/13 Plan for billetteringsløsning i Finnmark - høring
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommune har følgende innspill til ”Plan for billetteringsløsning i Finnmark”:
1. Planen for billetteringsløsning er et godt grunnlag for å rydde opp i takstsystemet og gjøre det
mer attraktivt å benytte kollektivtransport.
2. I tillegg til de foreslåtte kortene må det legges opp til månedskort på buss, hurtigbåt og ferge som
gjør at det ikke blir dyrere enn i dag for de som benytter kollektiv transport ofte eller hver dag.
3. Ordningen med honnørkort må videreføres slik at denne gruppen får en rimeligere billett enn
standardbillett.
4. Det er positivt at det på sikt innføres kontantfrie busser.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.02.2013

Behandling
Marianne Sivertsen Ness fremmet følgende forslag:
Rådmannens forslag punkt 3 tas ut.
Votering: Innstillingen utenom punkt 3 – enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 3 fikk 3 stemmer og AP’s forslag fikk 6 stemmer.
Vedtak
Hammerfest kommune har følgende innspill til ”Plan for billetteringsløsning i Finnmark”:
1. Planen for billetteringsløsning er et godt grunnlag for å rydde opp i takstsystemet og gjøre det
mer attraktivt å benytte kollektivtransport.
2. I tillegg til de foreslåtte kortene må det legges opp til månedskort på buss, hurtigbåt og ferge som
gjør at det ikke blir dyrere enn i dag for de som benytter kollektiv transport ofte eller hver dag.
3. Det er positivt at det på sikt innføres kontantfrie busser.

PS 10/13 Planprogram Regional Transportplan - høring
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommune har følgende innspill til planprogrammet for Regional transportplan:
1. Planprogrammet for Regional transportplan dekker de fleste aktuelle tema som bør
ivaretas i planarbeidet. Under punktet ”Luftfart, flyruter og flyplassutvikling” bør det
imidlertid tas inn et nytt strekpunkt med teksten: ”Investering i ny lufthavn som
erstatning for eksisterende”.
2. Hammerfest kommune ønsker dialogmøte med Finnmark fylkeskommune for å diskutere
innholdet i Regional transportplan 2014 – 2023.
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.02.2013

Behandling
Tarjei Jensen Beck fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Hammerfest kommune ber om at kommunene kobles inn i høringsprosessen før saken
komitebehandles i Hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel.
Votering: Innstillingen – enstemmig vedtatt.
AP’s forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommune har følgende innspill til planprogrammet for Regional transportplan:
1. Planprogrammet for Regional transportplan dekker de fleste aktuelle tema som bør
ivaretas i planarbeidet. Under punktet ”Luftfart, flyruter og flyplassutvikling” bør det
imidlertid tas inn et nytt strekpunkt med teksten: ”Investering i ny lufthavn som
erstatning for eksisterende”.
2. Hammerfest kommune ønsker dialogmøte med Finnmark fylkeskommune for å diskutere
innholdet i Regional transportplan 2014 – 2023.
3. Hammerfest kommune ber om at kommunene kobles inn i høringsprosessen før saken
komitebehandles i Hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel.
PS 11/13 Rammeavtalen mellom KS og Den norske veterinærforening (DNLF)
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommune vedtar å tilslutte seg til den nye ordningen for klinisk veterinærvakt.
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.02.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – Innstillingen vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommune vedtar å tilslutte seg til den nye ordningen for klinisk veterinærvakt.

PS 12/13 Nye lokaler - Allmed legesenter
Rådmannens forslag til vedtak:
KS vedtar at det gis tilslutning til at arbeidet med å legge fram forslag om nye lokaler til Allmed
legesenter igangsettes.
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.02.2013

Behandling
Fred Johansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Kommunestyret vedtar at det gis tilslutning til arbeidet med forslag til utbedring av eksisterende
lokaler samt nye lokaler for allmed legesenter igangsettes.
Kostnadsbildet for begge alternativ legges fram for kommunestyret for endelig behandling.
Votering: Innstillingen falt og Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar at det gis tilslutning til arbeidet med forslag til utbedring av eksisterende
lokaler samt nye lokaler for allmed legesenter igangsettes.
Kostnadsbildet for begge alternativ legges fram for kommunestyret for endelig behandling.
PS 13/13 Hammerfest Eiendom KF - samlokalisering
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret er positiv til Hammerfest Eiendom KF sitt arbeid med å samlokalisere
drifta i selskapet.
2. På bakgrunn av den usikre økonomiske situasjonen som er i Hammerfest Eiendom KF,
kan ikke kommunestyret tilrå at Hammerfest Eiendom KF leier lokaler i Parkgata 18.
3. Kommunestyret i Hammerfest tillater ikke Hammerfest Eiendom KF å leie Parkgt 18.
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.02.2013

Behandling
Hammerfest Eiendom KF tilsendte notat som ble sendt ut pr. e-post dagen før og samtidig delt
ut direkte på møtet.
Fred Johansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
1. Kommunestyret er positiv til Hammerfest Eiendom KF sitt arbeid med å samlokalisere
drifta i selskapet.
2. Kommunestyret i Hammerfest slutter seg til forslaget fra Hammerfest Eiendom KF om å
leie Parkgt 18.

Votering: Innstillingen fikk 8 stemmer og Høyres forslag fikk 1 stemme vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret er positiv til Hammerfest Eiendom KF sitt arbeid med å samlokalisere
drifta i selskapet.
2. På bakgrunn av den usikre økonomiske situasjonen som er i Hammerfest Eiendom KF,
kan ikke kommunestyret tilrå at Hammerfest Eiendom KF leier lokaler i Parkgata 18.
3. Kommunestyret i Hammerfest tillater ikke Hammerfest Eiendom KF å leie Parkgt 18.
PS 14/13 Parkeringsanlegg under omsorgssenteret - økning av plasser
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre godkjenner etablering av 32 nye parkeringsplasser under
omsorgssenteret. Dette i tillegg til de 200 som allerede er vedtatt.
2. Investeringsrammen økes fra kr 82 mill, med kr 11,6 mill til til kr. 93,6 mill.
3. Økning i prosjektrammen finansieres slik:
-Kr 3.900.000 overføres fra parkeringsfondet i Hammerfest Parkering KF.
Dette er tilsvarende midler overført fra omsorgssenteret til parkeringsfondet i frikjøpsmidler.
-Kr 5.400.000 i økt låneopptak.
-Kr 2.300.000 tilbakeføring fra drift (MVA-kompensasjon)
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.02.2013
Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
C.
kr. 9.300.000,- overføres fra parkeringsfondet.
kr. 2.300.000,- tilbakeføring fra drift (MVA – kompensasjon)
Votering:

Som innstillingens punkt a og b – enstemmig vedtatt.
Innstillingen Punkt c fikk 1stemme og Sv’s forslag fikk 8 stemmer.

Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre godkjenner etablering av 32 nye parkeringsplasser under
omsorgssenteret. Dette i tillegg til de 200 som allerede er vedtatt.
2. Investeringsrammen økes fra kr 82 mill, med kr 11,6 mill til til kr. 93,6 mill.
3. Økning i prosjektrammen finansieres slik:
kr. 9.300.000,- overføres fra parkeringsfondet.
kr. 2.300.000,- tilbakeføring fra drift (MVA – kompensasjon)
PS 15/13 Tilstandsrapport for grunnskolen 2012
Rådmannens forslag til vedtak:

1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest tas til orienteringSaksprotokoll i
Formannskapet - 21.02.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering.
PS 16/13 Endringer i Gebyr og avgiftsregulativ 2013 - Kultur og idrett
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar endringer i gebyr og avgiftsregulativet slik de
fremgår av saksfremlegget.
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.02.2013

Behandling
Elin M. Holmgren ankom kl. 14:15.
9 representanter (av 9) til stede.
Ordfører Alf E. Jakobsen fremmet på vegne av AP følende forslag:
Hammerfest kommunestyre mener det er uheldig at en fra administrasjonens side fremmer
endringer i avgiftsregulativet så kort tid etter budsjettbehandlingen har funnet sted. Når vi
behandler årsbudsjett og økonomiplan i siste del av desember (18.12.2013) forutsetter
kommunestyret at politisk nivå blir forelagt et helhetlig avgiftsregulativ som omfatter alle
sektorer innenfor avgiftsområdet.
Etter kommunestyrets behandling av avgiftsregulativet er dette på vanlig måte lagt ut på
kommunens hjemmeside og innbyggerne og andre regner da med at det som er offentliggjort er
endelig.
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag – punkt 2:
Hammerfest kommunestyre vedtar de framlagte forslag fra administrasjonen til endringer med
unntak av satsene for kulturskolen som beholdes som tidligere vedtatt.

Votering:
Innstillingen falt.
Forslaget fra Berit Hågensen (AP) fikk 5 stemmer for og 4 stemmer mot.
Forslag fra ordfører (AP) – fikk 8 stemmer for og 1 stemme mot.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre mener det er uheldig at en fra administrasjonens side
fremmer endringer i avgiftsregulativet så kort tid etter budsjettbehandlingen har funnet
sted. Når vi behandler årsbudsjett og økonomiplan i siste del av desember (18.12.2013)

forutsetter kommunestyret at politisk nivå blir forelagt et helhetlig avgiftsregulativ som
omfatter alle sektorer innenfor avgiftsområdet.
Etter kommunestyrets behandling av avgiftsregulativet er dette på vanlig måte lagt ut på
kommunens hjemmeside og innbyggerne og andre regner da med at det som er
offentliggjort er endelig.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar de framlagte forslag fra administrasjonen til
endringer med unntak av satsene for kulturskolen som beholdes som tidligere vedtatt.

PS 17/13 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.02.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 24.01.12 godkjennes.
PS 18/13 Tilbud om tilbakekjøp av Hammerfest kommunes aksjepost

Offl § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2

PS 19/13 Videreføring av ordning med rabatterte kinobilletter studenter
Ordførerens forslag til vedtak:
1. Formannskapet avsetter kr 40.000 til videreføring av ordningen med rabatterte
kinobilletter i 2013 over formannskapets bevilgning. Ordningen gjelder studenter ved
Avdeling helsefag i Hammerfest.
2. Fra 2014 legges beløpet på kr 40.000 inn i kinoens driftsbudsjett slik at en unngår at
slike faste bevilgninger dekkes over formannskapets post over lengre tid.
3. Formannskapet ber administrasjonen ta med denne bevilgningen i forslaget til budsjett
fra 2014.
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.02.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Formannskapet avsetter kr 40.000 til videreføring av ordningen med rabatterte
kinobilletter i 2013 over formannskapets bevilgning. Ordningen gjelder studenter ved
Avdeling helsefag i Hammerfest.
2. Fra 2014 legges beløpet på kr 40.000 inn i kinoens driftsbudsjett slik at en unngår at
slike faste bevilgninger dekkes over formannskapets post over lengre tid.
3. Formannskapet ber administrasjonen ta med denne bevilgningen i forslaget til budsjett
fra 2014.
PS 20/13 Tilleggssak: Husleie - Omsorgsbolig i Finnmarksveien
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.02.2013

Behandling
Berit Hågensen fremmet følgende fellesforslag:
Formannskapet ber om at det så raskt som mulig legger fram for politisk behandling en egen
sak om husleieutfordringen i boligene for funksjonshemmede i Finnmarksveien.
Formannskapet ber om at det framlegges til behandling alternative husleiepriser som er mer
i samsvar med det som tidligere beregnet av Hammerfest Eiendom KF var ca.kr 6.500 per
måned inkludert varme og fratrukket bostøtte.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet ber om at det så raskt som mulig legger fram for politisk behandling en egen
sak om husleieutfordringen i boligene for funksjonshemmede i Finnmarksveien.
Formannskapet ber om at det framlegges til behandling alternative husleiepriser som er mer
i samsvar med det som tidligere beregnet av Hammerfest Eiendom KF var ca.kr 6.500 per
måned inkludert varme og fratrukket bostøtte.
PS 21/13 Tilleggssak: Båtambulanse - uttalelse
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.02.2013

Behandling
Orientering om avgjørelse i båtambulansesaken v/ kommuneoverlege Sonni Schumacher.
Ordfører Alf E. Jakobsen erklærte seg inhabil og fratrådte orienteringen. Varaordfører Marianne
Sivertsen Ness overtok ledelsen av møtet.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken tas til orientering. Administrasjonen bes utarbeide en uttalelse på vegne av Hammerfest
kommune med bakgrunn i de signaler gitt i formannskapet.

