Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
29.05.2013
09:00 – 11:30

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alf Einar Jakobsen
Marianne Sivertsen Næss
Jonas Valle Paulsen
Tom Kristian Hermo
Berit Hågensen
Ronny Holm
Erik Johannessen
Håvard Hargaut-Jensen
Willy Olsen
Leif Arne Asphaug-Hansen
Haldis Olsen
Fred Johansen
Thomas F. Øien
Reidar Johansen
Mia Hansen (ankom kl. 10:00)
Anne-Mette Bæivi
Liv Mari Bakkeby
Ole Martin Rønning

Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
SV
FRP
KYST
AP
H

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Tarjei Jensen Bech
Hilde Rollefsen Næss
Elin Mølmann Holmgren
Kurt Methi
Dan Andersen
Raymond Robertsen
Bente Orvik
Chris Jørgensen (syk)
Jarle Edvardsen
Monique Jørgensen
Lars Mathisen

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

AP
AP
AP
AP
AP
H
SV
AP
AP
H
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn

Eva Gebhardt Sjøtun
Merete Johansen
Gunhild Engstad
Stig Ole Pedersen
Liv Lorentzen
Tom Christian Robertsen
Vigdis Guleng

Elin Mølmann Holmgren
Hilde Rollefsen Næss
Kurt Methi
Tarjei Jensen Bech
Dan Andersen
Raymond Robertsen
Bente Orvik

AP
AP
AP
AP
AP
H
SV

24 representanter (av 29) til stede. Mia Hansen ankom kl. 10:00
25 representanter (av 29) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, kommunalsjef Grethe Nissen, kommunalsjef Violet Karoliussen,
økonomisjef Trond Rognlid, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, og rådgiver Grethe
Gebhardt.
Fra Hammerfest Havn KF møtte økonomisjef Trond Nilsen.
Fra Hammerfest Eiendom møtte Solfrid Mortensen og Atle Hansen.
Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkalling – godkjent.
Ordfører ønsket i tillegg til den ordinære sakslista å behandle tilleggssak 40/13 Valg av nytt
medlem for barnas representant i byggesaker og planlegging – perioden 2011 – 2015.
Sakslista/ dagsorden – godkjent med tilleggssak 40/13.
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 29/13

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 - Hammerfest havn KF

PS 30/13

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 - Hammerfest parkering KF

PS 31/13

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 - Hammerfest eiendom KF

PS 32/13

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 - Hammerfest kommune

PS 33/13

Omsorgsboliger for eldre med pleie og omsorgsbehov

PS 34/13

Bygging av glasstak over utescenen Frysa, behov for
investeringsmidler

PS 35/13

Høringsuttalelse på forslag til program for konsekvensutredning Johan Castberg

PS 36/13

Søknad om fritak - Gaute Brønn Eliassen

PS 37/13

Uttreden. Nyvalg og suppleringsvalg - Rolf H. Fjellstad

PS 38/13

Uttreden. Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg - Erik Johannessen

Lukket

PS 39/13

Godkjenning av møteprotokoll

Tilleggssak

Valg av nytt medlem for barnas prepresentant i byggesaker og
planlegging - perioden 2011 - 2015

PS 40/13

PS 29/13 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 - Hammerfest havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 1.kvartal 2013 – Hammerfest havn KF
til etterretning.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.05.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 1.kvartal 2013 – Hammerfest havn KF
til etterretning.
PS 30/13 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 - Hammerfest parkering KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Hammerfest parkering KF tas til etterretning
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.05.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Hammerfest parkering KF tas til etterretning
PS 31/13 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 - Hammerfest eiendom KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 3.kvartal 2012 – Hammerfest eiendom
KF til etterretning.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar og overføre innbetalingen kr.867.194,00 fra tidligere
kraftleverandør som gjelder 2012 til disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.05.2013

Behandling
Rådmannen fremmet følgende tillegg:
Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF utreder en sak til førstkommende
kommunestyremøte 20.6.2013 med følgende innhold:
 Beskrivelse av prosjektenes (POS og parkering) organisering med ansvarsbeskrivelse.
Interne oppfølgingsrutiner må beskrives, samt organisering av HE KF’s (med
representanter fra Hammerfest kommune) arbeidsgruppe og styringsgruppe.
 Beskrivelse av om det i kontraktene er noe som har påvirkning på prosjektenes økonomi
og framdrift. Kontraktene skal i tillegg oversendes rådmannen for oppfølging.
 Beskrive endringene med kostnader som er gjort etter kontraktsinngåelse.
Endringsprotokoll eller lignende skal vedlegges.
 Prosjektene framdrift skal beskrives.
 Prosjektbudsjett – opprinnelig (sist vedtatt i kommunestyret), endringer og revidert
budsjett
 Andre forhold som har betydning for prosjektene
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Rådmannens tillegg – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 1.kvartal 2013 – Hammerfest eiendom
KF til etterretning.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar og overføre innbetalingen kr.867.194,00 fra tidligere
kraftleverandør som gjelder 2012 til disposisjonsfond.
3. Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF utreder en sak til førstkommende
kommunestyremøte 20.6.2013 med følgende innhold:
 Beskrivelse av prosjektenes (POS og parkering) organisering med ansvarsbeskrivelse.
Interne oppfølgingsrutiner må beskrives, samt organisering av HE KF’s (med
representanter fra Hammerfest kommune) arbeidsgruppe og styringsgruppe.
 Beskrivelse av om det i kontraktene er noe som har påvirkning på prosjektenes økonomi
og framdrift. Kontraktene skal i tillegg oversendes rådmannen for oppfølging.
 Beskrive endringene med kostnader som er gjort etter kontraktsinngåelse.
Endringsprotokoll eller lignende skal vedlegges.
 Prosjektene framdrift skal beskrives.
 Prosjektbudsjett – opprinnelig (sist vedtatt i kommunestyret), endringer og revidert
budsjett
 Andre forhold som har betydning for prosjektene

PS 32/13 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 - Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 1.kvartal 2013 for Hammerfest kommune
til etterretning.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.05.2013
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 1.kvartal 2013 for Hammerfest kommune
til etterretning.
PS 33/13 Omsorgsboliger for eldre med pleie og omsorgsbehov
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret er positiv til at det etableres 22 nye omsorgsboliger for eldre som kan bo
alene.
2. Lokalisering av omsorgsboligene skal være avgrenset innenfor Hammerfest Sentrum.
3. Saken vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2014, økonomiplan 2014 – 2017.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.05.2013
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret er positiv til at det etableres 22 nye omsorgsboliger for eldre som kan
bo alene.
2. Omsorgsboligene bør etableres i sentrum eller sentrumsnært, og det må etableres gode
og tilgjengelige kommunikasjonstilbud ved behov.
3. Saken vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2014, økonomiplan 2014 – 2017.

PS 34/13 Bygging av glasstak over utescenen Frysa, behov for investeringsmidler
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret er i utgangspunktet positiv til bygging av glasstak over utescenen i
Frysa.
2. Prosjektet vurderes nærmere i forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan 2014 –
2017.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.05.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kommunestyret er i utgangspunktet positiv til bygging av glasstak over utescenen i
Frysa. Kommunestyre ber om at det startes en anbudsprosess som skal være ferdig før
budsjettbehandlingen i desember 2013.
2. Prosjektet vurderes nærmere i forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan 2014 –
2017.
PS 35/13 Høringsuttalelse på forslag til program for konsekvensutredning - Johan
Castberg
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til høringsuttalelse til Statoils forslag til program for
konsekvensutredning for Johan Castberg.
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2013

Behandling
Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag:
I saksutredningen:
2.setning i nest siste avsnitt side 3 endres til følgende:
I tillegg er det avsatt midler til utdyping av leia til basen. Det er allerede i dag mulighet til å ta
inn rigger for vedlikehold, men en slik utvidelse av leia vil forbedre sikkerhetsmarginene
betydelig både for rigger og annen trafikk inn til området.
1.avsnitt side 4, siste del etter komme endres til følgende:
…….,vil det være naturlig å velge Polarbase som driftsbase for utbygging og drift av Johan
Castberg. (ordene en umulighet og ikke tas ut)
Under nest siste avsnitt side 4, legges til følgende setning:
Lokalsykehuset for Vest-Finnmark er lokalisert til Hammerfest og er viktig for den
helsemessige beredskapen.
Votering: Som innstillingen m/endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til høringsuttalelse til Statoils forslag til program for
konsekvensutredning for Johan Castberg med følgende endring:
I saksutredningen:
2.setning i nest siste avsnitt side 3 endres til følgende:
I tillegg er det avsatt midler til utdyping av leia til basen. Det er allerede i dag mulighet til å ta
inn rigger for vedlikehold, men en slik utvidelse av leia vil forbedre sikkerhetsmarginene
betydelig både for rigger og annen trafikk inn til området.

1.avsnitt side 4, siste del etter komme endres til følgende:
…….,vil det være naturlig å velge Polarbase som driftsbase for utbygging og drift av Johan
Castberg. (ordene en umulighet og ikke tas ut)
Under nest siste avsnitt side 4, legges til følgende setning:
Lokalsykehuset for Vest-Finnmark er lokalisert til Hammerfest og er viktig for den
helsemessige beredskapen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.05.2013

Behandling
Marianne Sivertsen Næss fremmet følgende endring av siste avsnitt i formannskapets
innstilling:
Side 2 nest siste avsnitt som begynner med «store prosjekter» , legges til følgende setning:
Lokalsykehuset for Vest-Finnmark er lokalisert til Hammerfest og er viktig for den
helsemessige beredskapen.
2. setning samme avsnitt strykes: «i motsetning til de fleste andre kommuner også…» slik at
setningen blir «Vi har økonomi til å gjennomføre det som er nødvending.»

Votering:
Ap’s endring – enstemmig vedtatt.
Som formannskapets innstilling m/endringer – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til høringsuttalelse til Statoils forslag til program for
konsekvensutredning for Johan Castberg med følgende endring:
I saksutredningen:
2.setning i nest siste avsnitt side 3 endres til følgende:
I tillegg er det avsatt midler til utdyping av leia til basen. Det er allerede i dag mulighet til å ta
inn rigger for vedlikehold, men en slik utvidelse av leia vil forbedre sikkerhetsmarginene
betydelig både for rigger og annen trafikk inn til området.
1.avsnitt side 4, siste del etter komme andres til følgende:
…….,vil det være naturlig å velge Polarbase som driftsbase for utbygging og drift av Johan
Castberg. (ordene en umulighet og ikke tas ut)
Side 2 nest siste avsnitt som begynner med «store prosjekter» , legges til følgende setning:
Lokalsykehuset for Vest-Finnmark er lokalisert til Hammerfest og er viktig for den
helsemessige beredskapen.
2. setning samme avsnitt strykes: «i motsetning til de fleste andre kommuner også…» slik at
setningen blir «Vi har økonomi til å gjennomføre det som er nødvending.»

PS 36/13 Søknad om fritak - Gaute Brønn Eliassen
Rådmannens forslag til vedtak
Hammerfest kommunestyre avslår Gaute Brønn Eliassen sin søknad av 18.02.2013 om fritak fra
sine politiske verv i Hammerfest kommune inneværende valgperiode.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.05.2013

Behandling
Søknaden om fritak ble trukket direkte i møtet. Saken utgår.
Vedtak
Saken utgår.
PS 37/13 Uttreden. Nyvalg og suppleringsvalg - Rolf H. Fjellstad
Rådmannens forslag til vedtak
1. Som nytt medlem til eldrerådet velges…
2. Nye varamedlemmer for Fremskrittspartiet til kommunestyret blir…
3. Som nytt varamedlem til eldrerådet velges…
4. Som nytt varamedlem til klientutvalget velges…
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.05.2013

Behandling
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Vedtak
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
PS 38/13 Uttreden. Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg - Erik Johannessen
Rådmannens forslag til vedtak
1. I henhold til kommuneloven § 15 nr. 1 trer Erik Johannessen ut av sine verv som
medlem av kommunestyret, medlem/leder av MU-styret (inklusive planstyret) og
varamedlem til formannskapet (inklusive administrasjonsutvalget og valgstyret),
regiontinget og styret i Hammerfest parkering KF for inneværende periode.
2. Uttreden gjelder fra 29. mai 2013.
3. Nytt fast medlem for Arbeiderpartiet til kommunestyret blir Hans Petter Rasmussen.

4. Som nytt medlem til MU-styret velges…
5. Som ny midlertidig leder av MU-styret velges…
6. Som nytt varamedlem til kommunestyret velges…
7. Som nytt varamedlem til formannskapet velges…
8. Som nytt varamedlem til MU-styret velges…
9. Som nytt varamedlem til regiontinget velges…
10. Som nytt varamedlem til styret i Hammerfest Parkering KF velges…
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.05.2013

Behandling
Erik Johannessen erklærte seg inhabil og fratrådte saken.
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
1. I henhold til kommuneloven § 15 nr. 1 trer Erik Johannessen ut av sine verv som
medlem av kommunestyret, medlem/leder av MU-styret (inklusive planstyret) og
varamedlem til formannskapet (inklusive administrasjonsutvalget og valgstyret),
regiontinget og styret i Hammerfest parkering KF for inneværende periode.
2. Uttreden gjelder fra 29. mai 2013.
3. Nytt fast medlem til kommunestyret blir Hans Petter Rasmussen.
4. Som nytt siste varamedlem til kommunestyret velges Kristian Østvik.
5. Som ny fast representant til MU-styret velges Hans Petter Rasmussen.
6. 4b.
Som nytt siste vararepresentant til MU-styret velges Tom Mortensen, for øvrig
skyves vararepresentantlista slik at 1.vararepresentant blir Turid Leseth Andreassen.
Tilsvarende rykker øvrige vararepresentanter opp en plass.
7. Som ny leder i Grethe Ernø Johansens permisjonstid i MU-styret, velges Håvard Hargaut
Jensen.
8. Som ny 1.vararepresentant til formannskapet velges Håvard Hargaut-Jensen (rykker opp
fra 7.vararepresentant). Liv Mari Bakkeby rykker opp til 7.vararepresentant og Willy
Olsen velges inn som ny siste vararepresentant.
9. Som ny vararepresentant til Regiontinget velges Håvard Hargaut-Jensen.
10. Som ny personlig vararepresentant til Styret i Hammerfest Parkering KF velges Stig
Ole Pedersen.
Votering – Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. I henhold til kommuneloven § 15 nr. 1 trer Erik Johannessen ut av sine verv som
medlem av kommunestyret, medlem/leder av MU-styret (inklusive planstyret) og
varamedlem til formannskapet (inklusive administrasjonsutvalget og valgstyret),
regiontinget og styret i Hammerfest parkering KF for inneværende periode.
2. Uttreden gjelder fra 29. mai 2013.
3. Nytt fast medlem til kommunestyret blir Hans Petter Rasmussen.

4. Som nytt siste varamedlem til kommunestyret velges Kristian Østvik.
5. Som ny fast representant til MU-styret velges Hans Petter Rasmussen.
6. Som nytt siste vararepresentant til MU-styret velges Tom Mortensen, for øvrig skyves
vararepresentantlista slik at 1.vararepresentant blir Turid Leseth Andreassen. Tilsvarende
rykker øvrige vararepresentanter opp en plass.
7. Som ny leder i Grethe Ernø Johansens permisjonstid i MU-styret, velges Håvard Hargaut
Jensen.
8. Som ny 1.vararepresentant til formannskapet velges Håvard Hargaut-Jensen (rykker opp
fra 7.vararepresentant). Liv Mari Bakkeby rykker opp til 7.vararepresentant og Willy
Olsen velges inn som ny siste vararepresentant.
9. Som ny vararepresentant til Regiontinget velges Håvard Hargaut-Jensen.
10. Som ny personlig vararepresentant til Styret i Hammerfest Parkering KF velges Stig
Ole Pedersen.
PS 39/13 Godkjenning av møteprotokoll
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.05.2013

Behandling
Votering- Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra 11.04 godkjennes.
Tilleggssak
PS 40/13 Valg av nytt medlem for barnas representant i byggesaker og planlegging perioden 2011 - 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Stina Løkke overtar Hilde Strømme sitt verv som varamedlem for barn og unges
representant i byggesaker og planlegging for perioden 2011-2015.
2. Vervet overtas fra 11. august 2013.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.05.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Stina Løkke overtar Hilde Strømme sitt verv som varamedlem for barn og unges
representant i byggesaker og planlegging for perioden 2011-2015.
2. Vervet overtas fra 11. august 2013.

