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Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2012/1119-37/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
67/13
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.09.2013

Saksdokumenter vedlagt:
1 Kvartalsrapport 2.kvartal 2013 - Hammerfest eiendom KF
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 - Hammerfest eiendom KF
Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta

Rådmannens vurdering
Rådmannen er bekymret over det store negative avviket på 4,3 mill etter første halvår.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 2.kvartal 2013 for Hammerfest kommune
til orientering.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2012/1119-41/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
68/13
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.09.2013

Saksdokumenter vedlagt:
1 Kvartalsrapport 2.kvartal 2013 - Hammerfest havn KF
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Kvartalsrapport 2.kvartal 2013 - Hammerfest havn KF
Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten 2.kvartal 2013 for Hammerfest havn KF til
orientering.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2012/1119-39/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
69/13
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.09.2013

Saksdokumenter vedlagt:
1 Kvartalsrapport 2.kvartal 2013 - Hammerfest parkering KF
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Kvartalsrapport 2.kvartal 2013 - Hammerfest parkering KF
Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2013 for Hammerfest parkering
KF til orientering.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2012/1119-33/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Administrasjonsutvalget
36/13
Arbeidsmiljøutvalget
13/13
Eldrerådet
26/13
Styret for kultur, omsorg og undervisning
70/13
Formannskapet
Kommunestyret
48/13
Styret for miljø og utvikling

Møtedato
28.08.2013
15.08.2013
02.09.2013
06.09.2013
03.09.2013

Saksdokumenter vedlagt:
1 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 - Hammerfest kommune

Saksdokumenter ikke vedlagt:

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 - Hammerfest kommune
Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta
Kvartalsrapport følger vedlagt
Rådmannens vurdering
Saksprotokoll i Eldrerådet - 15.08.2013

Behandling

Vedtak
Eldrerådet avviklet møte før komplett kvartalsrapport var klar. Rådmann og økonomisjef
orienterte bakgrunn i tallene i rapporten.
Eldrerådet fikk utdelt rapporten uten kommentarer.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 28.08.2013

Behandling
Rapport ble lagt fram og gjennomgått av økonomisjef og rådmann
Vedtak
AMU støtter rådmannens forslag og tar kvartalsrapporten for 2.kvalrtal 2013 for Hammerfest
Kommune til orientering.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 2.kvartal 2013 for Hammerfest kommune
til orientering.

Saksbehandler: Jørn Berg
Saksnr.: 2012/1077-13/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
71/13
Formannskapet

Møtedato
06.09.2013

Saksdokumenter vedlagt:
Utkast til kollektivplan for Hammerfest kommune datert 26.08.2013.
Buss i Hammerfest by. Rapport utarbeidet av Vista Utredning AS.
Universell utforming av holdeplasser i Hammerfest. Rapport utarbeidet av Vista Utredning AS.
Saksdokumenter ikke vedlagt:
Ingen.

Kollektivplan - 1. gangs behandling
Saken gjelder
Første gangs behandling av kollektivplan for Hammerfest kommune.
Sakens bakgrunn og fakta
Hammerfest kommunestyre vedtok 10.02.2011, under sak 5/11, at det skal utarbeides en
kollektivplan for Hammerfest.
Det var imidlertid ikke satt av midler til utarbeidelse av planen og Hammerfest kommune søkte i
juni 2011 om tilskudd til arbeidet gjennom en tilskuddsordning for økt tilgjengelighet i
kollektivtransporten. Dette er en tilskuddsordning gjennom Samferdselsdepartementet som
administreres av Statens vegvesen. Hammerfest kommune fikk i januar 2012 tilskudd på kr.
500.000,- til utarbeidelse av kollektivplan. I tilsagnet var det forutsatt en kommunal egenandel
på 25 %.
Arbeidet med kollektivplanen startet opp høsten 2013. Arbeidet har vært organisert med en
prosjektgruppe og en styringsgruppe. I begge gruppene har det deltatt personer fra Hammerfest
kommune, Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen.
Under utarbeidelse av planen har flere organisasjoner, etater og foreninger vært involvert. Disse
er i plandokumentet nevnt under referansegruppe. I disse møtene har det kommet flere nyttige
innspill.

Vista Utredning AS har vært engasjert til å se på bybussrutene i Hammerfest kommune, og det
er utarbeidet en rapport på dette. Prosjektgruppen har samarbeidet med Vista Utredning om
denne rapporten. Rapporten følger vedlagt.
Vista Utredning AS har også vært engasjert til å kartlegge statusen på bussholdeplassene i
Hammerfest kommune. Det er utarbeidet en rapport også på dette. Det er i rapporten også sett på
kostnaden ved å oppruste holdeplassene slik at de tilfredsstiller kravene til universell utforming.
Rapporten følger vedlagt.
I plandokumentet legges det opp til en endring for å gjøre busstilbudet mer effektivt og dermed
også mer attraktivt for brukerne. Det legges også opp til at busstilbudet skal gjøres tilgjengelig
for alle brukere ved at holdeplassene oppgraderes og at det også stilles krav til bussmateriellet.
Detaljene i de forskjellige tiltakene fremgår av plandokumentet.
Det endelige plandokumentet har vært behandlet og blitt godkjent i styringsgruppa.
Det legges opp til høring etter at utkastet til plan har vært behandlet i formannskapet. Etter
høringen legges det opp til ny behandling i formannskapet 31. oktober, før endelig behandling i
kommunestyret 14. november.
Rådmannens vurdering
Forslaget til kollektivplan for Hammerfest kommune inneholder flere viktige tiltak for å få økt
kollektivandelen i Hammerfest. Ansvaret for gjennomføring av tiltakene er delt mellom
Hammerfest kommune, Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen.
Planen anses å være hensiktsmessig og utfyllende, slik at forslaget kan legges ut på høring.
Kollektivplanen vil også danne grunnlaget for å gi innspill til høringen om landeveis
kollektivtransport som Finnmark fylkeskommune nå har ute på høring.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest formannskap vedtar at forslag til kollektivplan for Hammerfest kommune
sendes ut på høring.

Saksbehandler: Jørn Berg
Saksnr.: 2013/1715-2/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
72/13
Formannskapet

Møtedato
06.09.2013

Saksdokumenter vedlagt:
Brev fra Finnmark fylkeskommune av 03.07.2013 vedrørende høring om landeveis
kollektivtransport for perioden 2016 – 2025.
Innspill i forbindelse med høringen om landeveis kollektivtransport – Bybusstilbud i
Hammerfest.
Saksdokumenter ikke vedlagt:
Ingen.

Høring - Landeveis kollektivtransport 2016 - 2025
Saken gjelder
Høring vedr. landeveis kollektivtransport for perioden 2016 – 2025.
Sakens bakgrunn og fakta
Finnmark fylkeskommune er i en prosess der alle kollektivkontrakter på land og sjø skal lyses ut
på anbud med oppstart av nye kontrakter i 2016, evt. noen i 2015. Ferge- og hurtigbåtanbudene
er lyst ut tidligere, og nå er det bussanbudet som står for tur.
Rutene er i høringsbrevet ikke lagt i forhold til tidsskjema, men er skissert pr. kommune.
Fylkeskommunen ønsker kommunenes innspill i forhold til den planlagte rutestrukturen som
foreslås. Når det gjelder Hammerfest kommune opplyser fylkeskommunen at bybusstilbudet vil
bli lagt opp i forhold til kollektivprosjektet som kommunen gjennomfører i samarbeid med
Statens vegvesen og fylkeskommunen.
Det planlegges ikke bruk av minibusser i Hammerfest kommune, men fylkeskommunen uttaler
at lokalruter kan dimensjoneres med dette dersom trafikkgrunnlaget tilsier dette. Det planlegges
heller ikke bestillingsruter i kommunen. Fylkeskommunen uttaler at slike ruter imidlertid kan
benyttes i sommertrafikk i ruter med lavt trafikktall, eksempelvis på stekningen Hønseby –
Kjerringholmen i skoleferieperioder.
I forslaget til kollektivplan for Hammerfest kommune er det lagt opp til endring av
rutestrukturen for bybussrutene, samt stilt krav til materiellet. Dette er gjort i samarbeid med

Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Tiltakene som er aktuelle i forbindelse med
ruteanbudet er samlet i et nytt dokument som er kalt: Innspill i forbindelse med høring om
landeveis kollektivtransport.
Når det gjelder langruter så er stort sett dagens tilbud opprettholdt. Ruten Kirkenes – Tana –
Lakselv – Hammerfest v.v. foreslås imidlertid endret av fylkeskommunen endret slik at den går
tirsdag, torsdag, fredag og søndag mot i dag på mandag, onsdag, fredag og søndag.
Rådmannens vurdering
Fylkeskommunen uttaler at bybussrutene vil bli lagt opp i ht. kollektivplanen for Hammerfest
som de har vært med på å utarbeide. Det foreslås derfor at ruteforslaget i kollektivplanen sendes
fylkeskommunen som et innspill til disse, selv om kollektivplanen ikke er endelig behandlet.
Dette på grunn av at høringsfristen er satt til 10. september.
Når det gjelder langrutene så virker de stort sett greie. Det er foreslått at ruten Kirkenes – Tana –
Lakselv – Hammerfest skal gå andre dager enn i dag. Det vil imidlertid være mer
hensiktsmessig å opprettholde den slik den er i dag, da det er en del ukependlere og skoleelever
som reiser tilbake først mandag. Det foreslås derfor at dagens ruter opprettholdes.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune viser til kollektivplanen for Hammerfest kommune som
fylkeskommunen har vært med på å utarbeide, og foreslår at bybussrutene legges opp i
ht. til forslaget i kollektivplanen. Innspill utarbeidet med bakgrunn i kollektivplanen
følger vedlagt.
2. Hammerfest kommune vil foreslå at ruten Kirkenes – Tana – Lakselv – Hammerfest
trafikkeres som i dag, dvs. med avganger på mandag, onsdag, fredag og søndag.
Hammerfest kommune har ikke andre merknader til langrutene.

Saksbehandler: Jørn Berg
Saksnr.: 2013/318-5/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
73/13
Formannskapet

Møtedato
06.09.2013

Saksdokumenter vedlagt:
Brev fra Finnmark fylkeskommune av 17.06.2013.
Saksdokumenter ikke vedlagt:
Ingen.

Høring - Regional transportplan
Saken gjelder
Høring av forslag til mål og strategier i forbindelse med fylkeskommunens arbeid med Regional
transportplan 2014 - 2023.
Sakens bakgrunn og fakta
Fylkesutvalget i Finnmark fylkeskommune vedtok i desember 2012 å starte opp arbeidet med
Regional Transportplan for perioden 2014 – 2023.
Regional transportplan for Finnmark skal være en plan som skal beskrive utfordringer og
muligheter som fylket står overfor i perioden 2014 – 2023. Planen skal vise ambisjoner, mål og
vil være et innspill til videre prosesser og planarbeid i stat og kommuner.
Kommunene har tidligere hatt planprogrammet for Regional transportplan på høring, og
Hammerfest formannskap vedtok innspill i møte 21.02.2013. Planprogrammet ble vedtatt i
Fylkesutvalget i Finnmark fylkeskommune 06.05.2013.
Hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel(HU KNS) i fylkeskommunen er styringsgruppe
for utarbeidelsen av planen. HU KNS har nå vedtatt mål og strategier for videre oppfølging av
transportplanen og sendt disse på høring til kommunene. Disse følger som eget vedlegg.
Rådmannens vurdering
Regional transportplan for Finnmark er en strategisk plan som skal vise de langsiktige målene
for transport for fylket for perioden 2014 – 2023. Transportbehovet for den fremtidige
befolkningsutviklingen og muligheter knyttet til næringslivet legges til grunn for planen.

Fylkeskommunens forslag til mål og strategier dekker etter vår mening godt behovene for
infrastruktur og rutenett i Finnmark. Det er imidlertid ett punkt som ikke er godt nok ivaretatt,
og det er infrastruktur i forhold til utviklingen i Barentshavet. Det foreslås derfor at det tas inn
tilføyelser om dette i forhold til riksveier og lufthavner.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune mener at målene og strategiene som er foreslått i forbindelse med
Regional transportplan dekker de fleste behovene innenfor denne sektoren på en bra
måte.
2. Hammerfest kommune ber om at det blir tatt inn følgende tilføyelser i forhold til
strategiene for riksveier og lufthavner:
Riksveier:
 Prioritere opprusting av veistrekninger som har og vil få sterk økning i
trafikken som følge av petroleumsvirksomheten i Barentshavet.
Regionale og lokale lufthavner:
 Sørge for at lufthavner som skal betjene petroleumsvirksomheten i
Barentshavet bygges ut i forhold til dagens og morgendagens behov.

PS 74/13 Diverse referatsaker
RS 13/7 Hurtigbåtanbudet
RS 13/8 SV: Hurtigbåtanbudet
RS 13/9 Høring - Forslag om endret seilingsmønster for sjøgodsrute
RS 13/10 Høring - Forslag om endret seilingsmønster for sjøgodsrute

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

PS 75/13 Godkjenning av protokoll
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokollene fra møte den 20.06.2013 og 25.07.2013 godkjennes.

