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Innspill høring NOU 2014:16-Sjømatindustrien
Saken gjelder
Innspill til Nærings- og fiskeridepartementets NOU 2014:16 Sjømatindustrien, utarbeidet av det
som er mest kjent under navnet «Tveteråsutvalget». Innspillet fokuserer i stor grad på
utredningens kapittel 15, Villfiskrelaterte rammebetingelser, da det er dette temaet som har
potensiale i seg til å få flest negative konsekvenser for Hammerfestsamfunnet. Sjømat er en
svært viktig næring i nord og Hammerfest kommune ser det som positivt at regjeringen nå har
en gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkår.
Sakens bakgrunn og fakta
Ved kongelig resolusjon 22. mars 2013 ble det oppnevnt et utvalg til å utrede sjømatindustriens
rammevilkår. Utvalgets mandat ble på et tidlig tidspunkt diskutert og utvalget kom frem til å
utvide avgrensinger gitt i mandatet spesielt i forhold til verdikjedeavgrensingen. I mandatet
defineres sjømatindustrien som den delen «…som begynner når råstoffet kommer på
kaikanten/opp fra merd og frem til videreforedler eller sluttforbruker, i Norge eller i utlandet.
Utvalget fant det nødvendig å anlegge et bredere syn på verdikjedene i sjømatnæringen.
Utvalget fant en åpning for en tolkning som utvider mandatet i setningen «…foreslå tiltak for
sjømatindustrien som kan bidra til at fiskeressursene anvendes på en måte som bidrar til høyest
mulig verdiskapning gjennom hele verdikjeden.»
Utvalgets oppgave har vært:
 Gjennomgå mulighetene for en konkurransedyktig sjømatindustri i Norge, både innenfor
bearbeiding og salg.
 Se på særlige utfordringer eller hindringer for økt lønnsomhet og verdiskaping i
sjømatindustrien i Norge, både næringsspesifikke og generelle.




Foreslå tiltak for sjømatindustrien som kan bidra til at fiskeressursene anvendes på en
måte som bidrar til høyest mulig verdiskaping gjennom hele verdikjeden.
Foreta en vurdering av regionale virkninger

Oppsummert er det fra utvalget lagt frem tiltak innenfor tre hovedkategorier:
a) Tiltak knyttet til utdanning, kunnskapsproduksjon, FoU- og markedsførings-aktiviteter.
b) Tiltak knyttet til kontroll og tilsyn med fangst, førstehåndsomsetning, mattrygghet/hygiene, arbeidsforhold og -vilkår, miljø, m.m.
c) Tiltak knyttet til regulering av økonomisk organisering og vekst i verdikjeder for sjømat.
Basert på disse kriteriene har de utarbeidet en rekke forslag til tiltak som rådmannen i
Hammerfest har basert sin vurdering på.
Rådmannens vurdering
Rådmannen vil innlede med å fastslå at (1) sjømatnæringa er svært viktig for fremtidig
samfunns- og næringsutvikling i Hammerfest Kommune. Hammerfest kommune er opptatt av at
fiskeriressursene anvendes på en måte som bidrar til optimal verdiskapning gjennom hele
verdikjeden. Prinsippet om at fiskeressursene tilhører fellesskapet må stå fast, og at det i
forvaltningen av fiskeriressursene fortsatt skal legges avgjørende vekt på å sikre sysselsetning
og bosetting i kystsamfunnene.
Tiltak knyttet til utdanning, kunnskapsproduksjon, FoU- og markedsførings-aktiviteter
(a).
Utvalget har inkludert:
I.
Innsamling av data og estimering av fiskebestander
II.
Utdanning av kandidater på universitetsnivå med relevant kompetanse
III.
Forsknings- og utviklingsaktiviteter relatert til sjømatindustrien
IV.
Generisk markedsføring og andre aktiviteter underlagt Norges sjømatråd
Innspill til:
I og IV – kunnskap om fiskebestander/dynamikk og markedsføring.
Utvalgets forslag til tiltak med begrunnelse virker fornuftig. Hammerfest kommune vil også
poengtere at sjømatindustrien har betydelig potensial for å gi større verdiskaping både lokalt og
nasjonalt, og bør derfor prioriteres i internasjonale forhandlinger om toll- og handelshindringer
for å sikre optimal markedsadgang.
II - Utdanning
Utvalget peker på at det bør være minst ett fagmiljø på universitet/høyskole nivå som legger
vekt på sjømatindustriens spesifikke kunnskaps- og forskningsbehov.
(2)Rådmannen mener at Norges Arktiske Universitet (UIT) skal være den naturlige prioriterte
institusjonen for en slik satsning.
III - FoU relatert til sjømatindustrien
Skal norsk sjømatindustrien være konkurransedyktig over tid er den blant annet avhengig av å
drive effektivt og skape større verdier av sine produkter. Utvalget peker også på at
hvitfiskindustrien i større grad må bli en kompetanse- og teknologi basert industri med vekt på
markedstilpassede høykvalitetsprodukter for å overleve. Her ligger lakseindustrien foran
hvitfiskindustrien når det gjelder innovasjon og teknologiutvikling.

(3)Rådmannen støtter utvalgets forslag om å styrke dedikerte forskningsprogrammer der
sjømatindustrien, leverandører og forskningsmiljøene deltar, og som skal finansieres gjennom
Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF), Norges Forskningsråd (NFR) og
Innovasjon Norge sammen med private aktører.
(4)Rådmannen vil også anbefale at FHF får en mer sentral rolle i å utforme relevante
forskningsprogrammer og tilføres ekstra ressurser fra det offentlige. På den måten får de
kapasitet til å utforme, finansiere og følge opp forskningsprogrammer slik som anbefalt av
utvalget.

Tiltak knyttet til kontroll og tilsyn med fangst, førstehånds-omsetning,
mattrygghet/hygiene, arbeidsforhold og -vilkår, miljø, m.m. (b)
Utvalget har inkludert:
I.
Kontroll med fangst og førstehåndsomsetning
II.
Koordinering av tilsyn med hygiene/mattrygghet, arbeidsforhold og vilkår, etc. i
sjømatindustrien
Innspill til:
I: Kontroll med fangst – og førstehåndskontroll
Problemer med under eller feilrapportering av fangst er til stede men representerer ifølge
utvalget et relativt lite problem i norske fiskerier.
(5)Rådmannen støtter utvalgets anbefaling om bedre overvåking og kontroll, gjerne med andre
metoder som økt IKT bruk. Samtidig er det viktig at aktørene i sjømatindustrien involveres i
utarbeidelse av slike kontrollmetoder slik at den oppfyller sin hensikt uten å introdusere
ytterligere belastninger på næringen. Hammerfest kommune er enig i utvalgets konklusjon om at
det for fiskerinæringen som helhet ikke oppfattes som et stort problem at det feil-rapporteres,
men for interesser utenfor det internøkonomiske ved enkelte landinger av fisk vil det potensielt
være et stort problem. Gjennom rapporteringssystemet skal etterlevelse eller omgåelse av
kvoterelaterte plikter oppfanges, dersom det mer eller mindre systematisk feilrapporteres vil
hele eller deler av det pliktrealterte forvaltningssystemet undergraves.
II: Koordinering av tilsyn med hygiene/mattrygghet, arbeidsforhold og vilkår, etc. i
sjømatindustrien.
(6)Rådmannen er enig med utvalgets innspill om at reglene praktiseres likt og
tilsynsmyndighetenes kontrollinnsats samordnes og tilrettelegges bedre overfor industrien, blant
annet for å lette de administrative belastningene som slike kontroller kan medføre. Samtidig
bør kontrolletatenes servicefunksjoner også tilrettelegges for sjømatindustriens behov som for
eksempel adgang til nødvendige eksportdokumenter og tollpapirer utenom vanlig kontortid og i
helgene.

Tiltak knyttet til regulering av økonomisk organisering og vekst i verdikjeder for sjømat.
Innledende kommentarer
De mest omdiskuterte tiltakene i utredningen omhandler forslag knyttet til deltakerloven (pkt.
II), avvikling av plikter (pkt. III) og endringer i førstehånds-omsetningen for villfisk (pkt. IV).
Det er også innenfor disse områdene at utvalgets medlemmer har ulikt syn.
Rådmannens forslag til innspill til NOU `en fremkommer i all hovedsak på grunn av den
utvidete verdikjedeforståelsen (utvidelse av mandat), og hvilke følger en avvikling og/eller en
for stor endring av dagens regelverk eller «pliktregime», får for lokale fiskeri- og
samfunnsinteresser.
(7)Rådmannen finner det videre oppsiktsvekkende at man i NOU-en tar til ordet for at
løsningen for å øke lønnsomheten i landbasert fiskeindustri (sjømatproduksjon) er gjennom en
fristilling av de forpliktelser som fulgte med deltageradgang til en knapp og lukket ressurs.
Utvalgets forslag omfatter:
I.
Fiskeflåtens mulighet for å velge horisontalorganisering og teknologi gjennom
omsetning av kvoter uten kvotetak per fartøy, og egne valg av fartøy- og fangstteknologier
II.
Gi sjømatindustrien adgang til å eie fiskekvoter ved å endre aktivitetskravet i
deltakerloven.
III.
Avvikling av leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten.
IV.
Endringer i førstehåndsomsetningen for villfisk
V. Legge til rette for jevn og forutsigbar bærekraftig vekst i total lakseproduksjonen, med
regional differensiering, forankret i kunnskapsbaserte kriterier knyttet til miljø og
sykdom.
Innspill til:
I: Fiskeflåtens mulighet for å velge horisontalorganisering og teknologi gjennom
omsetning av kvoter uten kvotetak per fartøy, og egne valg av fartøy- og fangstteknologier.
Utvalget ser nødvendigheten av å opprettholde totalkvoter for de ulike artene for å ivareta både
miljø- og økonomiske interesser på kort og lang sikt. Deler av utvalget mener at i sum leder
myndighetenes restriksjoner på kvoteregimer, fartøyutforming og valg av fiskeredskap til
samfunnsøkonomisk ineffektivitet i fisket.
Om fartøyutforming og fangstredskap
Tradisjonelt har målet vært at fiskeressursene skal høstes av en differensiert flåte der kystflåten
var ryggraden mens havfiskeflåten var et supplement for å nyttiggjøre seg ressurser langt til
havs, for å oppfylle landindustriens behov for råstoff. Med dagens teknologi og fartøyutforming
kan den moderne kystflåten nå dekke de fleste fiskeområdene som havfiskeflåten og ofte under
de samme værforhold. Skillet i dag går mer på at større del av havfiskeflåten satser på
ombordfysing mens kystflåten satser hovedsakelig på ferskfisk.
Utvalget dokumenterer ikke hvordan kapasitetsgrensene på opptil 2500 kubikkmeter for
torsketrålene og 500 kubikkmeter for kystfartøy er en begrensende faktor for fangsteffektivitet,
samfunnsøkonomi eller bedriftsøkonomi. Hoved-argumentet som legges frem er at større fartøy
vil kunne bringe mer restråstoff til land (kap.15.2.2 s. 101), samtidig som de peker på
ulønnsomheten for flåten i å ilandføre restråstoff (kap.7.6 s. 41). En fri fartøyutforming kan i
like stor grad gi insitamenter til å satse på eventuelle skalafordeler med store fangstvolum og

ombordfrysning. En satsning på restråstoff kan bedre oppnås gjennom å satse på kystflåten
dreier seg mot levende fangst og med levende mellomlagring ved kysten.

(8) Rådmannen ser ingen gode grunner til å endre på dagens ordninger på fartøyutforming og
fangstteknologier. Samtidig må en være åpen på at nye innovasjoner og teknologier åpner for
endringer. Dette kan også føre til at man i større grad bør satse på en effektiv og god kystflåte
som bringer råstoffet til land enn havfiskeflåten som tenderer til å satse på fryst.
Om kvoter og strukturering
Ifølge deler av utvalget vil:
”Dagens strukturkvoteordning begrense flåteleddets innovasjonsevne, samt muligheten for
effektiv kapasitetsutnyttelse og høyere lønnsomhet, herunder realisering av grunnrenten.
Utvalget anbefaler at dagens begrensninger i kvotetak per fartøy oppheves. I tillegg bør
ressursene ikke tildeles som pakker, eksempelvis som for torsk, hyse og sei, men tildeles hver for
seg. Dette vil i følge deler av utvalget gi fartøyene større fleksibilitet til å sette sammen en
kvoteportefølje de anser økonomiskgunstig. Dette kan også ha positive effekter for
foredlingsbedrifter som i større grad får mulighet til å spesialisere seg på arter hvor tilførselen i
dag er mer tilfeldig.”
Utvalgsmedlemmene Fossli og Myrvang har tilleggsmerknader der de mener at: ”strukturering
har vært et viktig og nødvendig virkemiddel de seinere år for å tilpasse flåten til
ressursgrunnlaget. Tidligere struktureringer har medvirket til en forbedret lønnsomhet, og en
sårt trengt fornyelse av flåten. I tillegg har det bidratt til at arbeidsbetingelsene i store deler av
flåten har blitt svært konkurransedyktig. Som det fremgår av utvalgets vurderinger vil en
oppmykning av kvotetaket ha betydelige fordelingseffekter gjennom reduksjon av antall fartøy
og dermed også grunnlaget for å opprettholde en desentralisert fiskeindustri. Det er viktig at
balansen mellom lønnsomhet og struktur i kystflåten tilpasses aktiviteten og behovet for råstoff i
kystsamfunnene. Tempoet i struktur tilpasningen må vurderes nøye før tiltakene vurderes”.
(9)Rådmannen ser i dag ikke gode grunner til å oppheve dagens strukturkvote-ordninger og
kvotetak for fartøyer. Disse bidrar i hovedsak både til å ivareta en differensiert flåte og
opprettholde en desentralisert fiskeriindustri. Det er heller ikke gitt at dagens kvoteordninger er
det største hinderet for fleksibiliteten, innovasjonsevnen og lønnsomheten. Samtidig vil det være
riktig og jevnlig evaluere effekten av kvoteordninger over tid for å kunne balansere lønnsomhet
i flåte og industri, samt samfunnsmessige behov.
II: Gi sjømatindustrien adgang til å eie fiskekvoter ved å endre aktivitetskravet i
deltakerloven.
Utvalget legger til grunn at aktørene i sjømatnæringen bør kunne velge former for organisering
som tilfredsstiller ulike behov for vertikal organisering. Her foreslår de at deltagerlovens § 6
justeres slik at sjømatindustribedrifter kan være majoritetseier med beslutningsrett for
fiskefartøy og kvoter. Samtidig sier de at hvor stor effekt dette grepet alene vil få med hensyn
på lønnsomhet, verdiskaping og sysselsetting i norsk videreforedling er usikkert.
Utvalgsmedlem Berfjord vurderer det slik at:
”Primærstandpunktet er at aktivitetskravet i deltakerloven opprettholdes etter dagens modell. I
utvalgets analyse heter det: «Den samlede effekten av å fjerne aktivitetskravet i deltakerloven er
usikker. Erfaringer fra de siste tiårene viser at bare et fåtall flåteaktører har integrert
nedstrøms mot foredlingsleddet, samtidig som en viss disintegrasjon har skjedd i den
tradisjonelle konstellasjonen mellom torsketråler og filetprodusent. Disse har i betydelig grad
valgt å fryse fisken ombord og selge den til andre aktører heller enn å anvende den i egen

produksjon.» Dette skulle tilsi at verdiskapingen i sjømatindustrien ikke vil påvirkes i en slik
grad at ending av aktivitetskravet i deltakerloven kan forsvares. Skal aktivitetskravet i sin
nåværende form endres må alle slippe til for å unngå uheldige konkurransesituasjoner når en
tar bort fiskernes enerett til å eie fiskebåter. Det vil være lite fremtidsrettet å slippe inn en ny
særgruppe.”
Utvalgsmedlem Myrvang vurder det slik at:
”Utvalgsmedlem Myrvang mener hovedregelen i deltakerloven om en fiskereid flåte må bestå.
Dette verden beste og sannsynligvis eneste garanti for et fremtidig nasjonalt eierskap av norske
fiskeressurser. Det bekreftes blant annet gjennom betenkningen fra Stortingets
utredningsseksjon (op. cit.).Utvalgsmedlem Myrvang ønsker en hav- og kyst-fiskeflåte eid av
fiskere og redere med røtter i kyst-Norge. Dette eierskapet vil ha de beste forutsetninger for å gi
næringsutvikling både på sjø og land. En stor grad av lokalt eierskap vil gi ringvirkninger for
nasjonen og kystsamfunnene langt utover selve fiskeriaktiviteten. Den beste garantien for
tilførsel av råstoff til norsk industri ligger i en differensiert flåte. En fiskereid flåte gir
begrensede muligheter for å fjerne kvotene fra kysten og over i andre kapitalmiljøer, nasjonalt
eller internasjonalt. Det skal fortsatt være muligheter for unntak slik at industrien kan eie utover
de 49,9pst. som de i dag har adgang til, men dette må utelukkende være basert på unntak fra
hovedregelen. Vi har i dag unntak, der industrien eier flåte uten at det har gitt god lønnsomhet
for fiskeindustrien. Denne ordningen må evalueres, samtidig som andre unntak fra
deltakerloven bør vurderes, slik at det knytter flåte, industri og kystkommuner tettere sammen.
Det har vært bred politisk enighet i Norge om at fiskerinæringen skal bidra med størst mulig
lønnsom aktivitet på kysten. Hensynet til maksimal bedriftsøkonomisk lønnsomhet for aktørene i
næringen må balanseres mot den totale samfunnsmessige betydningen fiskerinæringen har. En
ressursrente som tas ut gjennom en levende kyst har verdier som ikke bare måles i kroner.
Denne balansen kommer dessverre for dårlig fram i denne NOU’en.”
(10) Rådmannen vil bemerke at mens den samlede effekten på verdiskaping ved fjerning av
deltakerloven er høyst usikker, vil en slik fjerning introdusere risiko for å svekke norske
interesser og styring av viktige nasjonale naturressurser. Dette kan også bidra til å forrykke
balansen i hele den norske argumentasjonen omkring nasjonalitetskrav, utenlands eierskap og fri
flyt av kapital.
Utvalget argumenterer også for å gi muligheter til å organisere seg som vertikalt integrerte
verdikjeder. At denne formen for økonomisk organisering er den beste til enhver tid er usikkert,
men at denne formen for integrering er med på å styrke grunnlaget for leveranser til
landindustrien er høyst sannsynlig. Det er heller ikke noen store begrensninger for å finne
samhandlingsmodeller mellom flåteleddet og andre ledd i verdikjeden, dersom det er ønskelig,
og sjømatindustrien kan delta med inntil 49,9 % i flåteleddet. I noen tilfeller er det også gitt
dispensasjoner fra disse kravene. Dette er noe man er godt kjent med i Hammerfest der man
opprettet selskaper med vertikal integrasjoner og trålkonsesjoner med plikter (nærmere omtalt i
pkt. III). I ettertid er disse selskapene desintegrert med omlegging av fangstleddet fra å levere
fersk til foredlingsleddet dominerende fryst råstoff.
Rådmannen vil på bakgrunn av dette gå sterkt imot en endring av deltakerloven som foreslått i
denne utredningen.
III: Avvikling av leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten
Regelverket, eller pliktsystemet som utvalget kaller det, stammer fra tildelingen av
torsketråltillatelser under moderniseringen av nordnorsk fiske-/filetindustri etter andre
verdenskrig og frem til 1980-tallet. Kystflåten skulle være bærebjelken i fiskeflåten. For å sikre
lønnsom industriell virksomhet på land og helårlige arbeidsplasser gjennom kontinuerlig
råstofftilgang ble det ansett som nødvendig med supplement fra havgående trålere. Trålerne var
opprinnelig eid av foredlingsanlegget, eller av eiere med tette bånd til foredlingsanlegget, i
medhold av dispensasjonsadgangen i Deltakerloven.

Utvalget vurderer pliktsystemet som lite hensiktsmessig både økonomisk og relatert til de
opprinnelige intensjonene med pliktsystemet. Det omfatter få aktører i foredlingsindustrien og er
administrasjonskrevende.
Utvalget er oppmerksomme på at det er knyttet betydelige verdier til både leverings- og
aktivitetsplikten. Flere aktører er innvilget dispensasjon fra aktivitetskravet i deltakerloven for å
eie torsketrålene. Dette ble innvilget under bestemte samfunnsmessige krav og forventninger. I
de fleste tilfellene er det tvilsomt om den pris som ble betalt for rettighetene reflekterte
markedspris på det aktuelle tidspunkt. En opphevelse av pliktene vil potensielt kunne øke
verdien for eierne. Det samme kan hevdes for de fiskereide trålerne med leveringsplikt.
De juridiske og økonomiske problemstillingene er antakelig omfattende, og utvalget foreslår at
det nedsettes en kommisjon med juridisk og økonomisk kompetanse som får som oppgave å
komme fram til en samfunnsmessig forsvarlig løsning på saken som hensyn tar alle parter,
eksempelvis gjennom en økonomisk kompensasjon.
Utvalgsmedlem Fosslis vurdering(utdrag):
”Utvalgsmedlem Fossli mener at dagens reguleringsregime med leverings- aktivitets- og
bearbeidingsplikt ikke fungerer godt nok. De overordnede målene med ordningene var å sikre
lønnsom industriellvirksomhet på land og helårlige arbeidsplasser gjennom kontinuerlig
råstofftilgang. Dette medlem har allikevel problemer med å trekke den konklusjon at hele
systemet skal avvikles og at det løser problemene. Dette medlem vil derfor ikke støtte forslaget
om å oppheve aktivitetsplikten, og mener at en bør utrede mer fleksible ordninger når det
gjelder leveringsplikten og bearbeidingsplikten.”

Oppløsning av aktivitetskravet i deltakerloven ved at sjømatindustrien kan ha
majoritetsinteresser kan medføre betydelig økning i prisen på fartøy og kvoter. Kapitalinteresser
og høy pris vil bidra til å hindre rekruttering av ungdom til fiskeryrket.
Opprettholdelse av deltakerloven bidrar til å sikre at fiskeflåten forblir i kystsamfunnene som er
mest avhengig av denne flåten. Vertikal integrasjon mellom flåte og landbasert industri sikret
helårlige arbeidsplasser ved de anlegg som hadde fartøy med leveringsforpliktelser, nettopp
fordi det var mulig å styre fangst og produksjon etter marked og etterspørsel.
De største verdiene ligger i fiskekvotene, og aktørene har drevet en utrettelig kamp og politisk
påvirkning for å løsrive seg, først fra leveringsplikten og så fra tilbuds-, aktivitets- og
bearbeidingsplikten. En avvikling av de tre pliktene synes å være irreversibel.
Analysen påpeker at «de tre pliktene gir en betydelig inngripen i enkeltaktørenes handlingsrom
og har potensial for en vesentlig reduksjon av den økonomiske effektiviteten.» Da aktørene
overtok landanlegg og fartøy med leveringsplikt, godtok de også en samfunnsmessig
forpliktelse om leveranser og aktivitetsplikt. Dette ble gjenspeilet i prisfastsettelsen av de
anlegg, og fartøy med tilhørende kvoter som aktøren(e) ervervet. Dette er et vesentlig poeng
som utvalget har valgt å overse i denne rapporten og sender utfordringen videre som en uløst
problemstilling. Det som her er problematisk, slik rådmannen ser det, er at utvalget fastholder
konklusjonen, og dermed legger føringer for at løsningen innebærer en økonomisk
kompensasjon til samfunnsinteressene.
Hammerfest kommune fastholder at for at man skal vektlegge/ hensynta vertikal integrasjon må
en og se inntjeningen på landanlegg og fartøydrift under ett, der fortjenesten/profitten i ett ledd
påvirker profitten i det andre leddet. Motivasjonen for å styre det økonomiske resultatet dit det
gir mest netto avkastning og/eller er mest formålstjenlig for eier, må man si er absolutt til stede.

Det er derfor slik at tilbudsplikten er betydelig svekket ettersom «rederne» sitter på begge sider
av forhandlingsbordet med unik mulighet til å påvirke/styre inntjening mellom landanlegg og
flåte. Kravet til størst mulig inntjening i flåteleddet setter de lokal-samfunnsmessige hensyn til
side. Dette synes å være en ønsket politisk dreining fra nasjonalt politisk nivå.
For Hammerfestsamfunnet vil det ha betydelig negativ effekt dersom aktivitets- og
bearbeidingsplikten fra 6,5 trålkonsesjoner avvikles. Hammerfest kommune er redd for at den
samme effekten vil oppnås hvis det dannes en presedens der nåværende regioner utvides, dette
uten at spørsmålet om utvidelse av leveringsregioner er prøvd i Stortinget. Det kan synes som
om at denne regjeringen, gjennom fiskeriministeren, «snik-innfører» en praksis der det norske
fiskerikartet må tegnes på nytt. På det nye kartet vi redd for at en enda større del av
totalkvotegrunnlaget vil bli konsentrert på færre hender uten forpliktelser eller noen form for
samfunnskontrakt. Rådmannen frykter at i store deler av den havgående flåten (trålerflåten) vil
kapitalkrefter være reder og råstoffeier med eksportmotiv, mens man på landsiden sitter igjen
med noen få produsenter av nisjeprodukter der råstoffet primært kommer fra en kystflåte som
får færre og færre leveringspunkter.
På bakgrunn av dette frykter rådmannen at avvikling av aktivitets- og bearbeidingsplikt vil
medføre at landanlegget til Norway Seafoods forsvinner, hvilket igjen vil gå utover den øvrige
kystflåten som vil få færre og færre leveringspunkter. Med så mange konsesjoner knyttet mot
det moderne anlegget i Hammerfest, i tillegg til leveranser fra kystflåten, er det intet som tilsier
at det ikke skal være grunnlag for lønnsom drift både i flåteleddet og ved landanlegget slik det
alltid har vært. Utviklingen i Hammerfest viser tydelig at eierne av flåteleddet ønsker å
maksimere inntjeningen i flåteleddet ved å løsrive seg fra alle øvrige samfunnsmessige
forpliktelser som var forutsetning ved overtakelse av landanlegg og flåte.
Den foreslåtte oppmykningen av deltakerloven og oppmyking av leverings-/tilbudsplikt til å
omfatte stadig større regioner, sammen med fjerning av aktivitets- og bearbeidingsplikt virker
mer som om at dette er drevet av politisk ideologi enn av samfunnsmessige hensyn.
(11)Rådmannen er sterkt imot et bortfall eller oppmykning av leverings-/tilbudsplikt samt
aktivitets- og bearbeidingsplikt uten videre, men støtter forslaget fra utvalget om en kommisjon
som kan bidra til å finne frem til samfunnsmessig forsvarlig løsning på saken som ivaretar alle
parter og ikke minst kommunene og lokalsamfunn langs kysten.
IV: Endringer i førstehåndsomsetningen for villfisk
I følge utvalget spiller Fiskesalgslagsloven og salgslagene en svært viktig rolle for å holde
oversikt og kontroll over fangstuttak, og bidrar til bærekraftig ressursutnyttelse. Loven, som den
fremstår i dag, synes ikke å ha negativ betydning for verken verdiskaping, industriens
lønnsomhet eller mulighetene for vertikal koordinering i verdikjeden.
Utvalget ser det som viktig for en bærekraftig forvaltning av de viltlevende ressursene i havet at
fiskesalgslagslovens bestemmelser om obligatorisk omsetning opprettholdes. Systemet er også
viktig for å få til gode markedsplasser med ryddige forhold, best mulig råstofflyt, høy
verdiskaping, like konkurransevilkår for aktørene i råvaremarkedet, og bidrar til å skape nye
effektive former for omsetting av fisk.
Vurdering fra utvalgets flertall:
”Utvalgets flertall – medlemmene Aursand, Elvevoll, Steen, Karlsen, Møgster og Tveterås
mener at de skisserte ambisjoner ovenfor best løses gjennom nøytralt eierskap til salgslagene
med styrersammensatt med kompetanse til å utvikle markedsplassene i tråd med ambisjonene
om mer verdiskapende førstehåndsomsetning. ft gjennom et enstemmig stortingsvedtak, mener

imidlertid flertallet at det kan være vanskelig å gjøre slike endringer uten at loven har fått virke
en stund. Flertallet vil likevel peke på at mandatet til det utvalget som vurderte og foreslo ny
fiskesalgslags-lov, var svært begrenset. Flertallet vil derfor anbefale – som en løsning som kan
iverksettes relativt raskt – at det innføres en oppmannsordning(voldgift) som kan tre inn ved
uenighet rundt fastsettelse av salgsvilkår, inkl. minstepriser, jf .forslag presentert i innstillingen
fra råfisklovs-utvalget.”
Vurdering fra utvalgets mindretall:
”Utvalgets medlemmer Fossli, Olaisen, Berfjord og Myrvang viser til at nåværende
fiskesalgslagslov ble enstemmig vedtatt av Stortinget i 2013 og har hatt virkning fra 1.januar
2014. Loven har dermed nettopp trådt i kraft og har ikke virket gjennom ett år. Utvalgets
analyse konkluderer med at loven, som den fremstår i dag, ikke synes å ha negativ betydning for
verken verdiskaping, industriens lønnsomhet eller mulighetene for vertikal koordinering i
verdikjeden. Disse medlemmer mener derfor at loven må få virke en stund før den evalueres og
før en eventuelt vurderer endringer. Medlemmene registrerer at det også etter at den nye loven
trådte i kraft er diskusjoner om eierskap til salgslagene og styresammensetning. Disse
medlemmer mener at en kan vurdere å få inn nøytrale eksterne styremedlemmer. Hvor mange
dette skal være og hvordan de skal rekrutteres må utredes.”
(12)Rådmannen støtter utvalgets mindretall ut i fra at det ikke kan påvises tilstrekkelige
negative effekter for dagens organisering samt det faktum at den nye loven først trådte i kraft i
januar 2014 og dermed ikke har fått virke i tilstrekkelig tid.

Rådmannens forslag til vedtak:
Innspill høring NOU 2014:16-Sjømatindustrien
1 Sjømatnæringa er svært viktig for fremtidig samfunns- og næringsutvikling i Hammerfest
Kommune. Hammerfest kommune er opptatt av at fiskeriressursene anvendes på en måte som
bidrar til optimal verdiskapning gjennom hele verdikjeden. Prinsippet om at fiskeressursene
tilhører fellesskapet må stå fast, og at det i forvaltningen av fiskeriressursene fortsatt skal
legges avgjørende vekt på å sikre sysselsetning og bosetting i kystsamfunnene.
2 Hammerfest kommune mener at Norges Arktiske Universitet (UIT) skal være den naturlige
prioriterte institusjonen for en slik satsning.
3 Hammerfest kommune støtter utvalgets forslag om å styrke dedikerte forskningsprogrammer
der sjømatindustrien, leverandører og forskningsmiljøene deltar, og som skal finansieres
gjennom Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF), Norges Forskningsråd (NFR)
og Innovasjon Norge sammen med private aktører.
4 Hammerfest kommune vil også anbefale at FHF får en mer sentral rolle i å utforme relevante
forskningsprogrammer og tilføres ekstra ressurser fra det offentlige. På den måten får de
kapasitet til å utforme, finansiere og følge opp forskningsprogrammer slik som anbefalt av
utvalget.

5 Hammerfest kommune støtter utvalgets anbefaling om bedre overvåking og kontroll, gjerne
med andre metoder som økt IKT bruk. Samtidig er det viktig at aktørene i sjømatindustrien
involveres i utarbeidelse av slike kontrollmetoder slik at den oppfyller sin hensikt uten å
introdusere ytterligere belastninger på næringen. Hammerfest kommune er enig i utvalgets
konklusjon om at det for fiskerinæringen som helhet ikke oppfattes som et stort problem at det

feil-rapporteres, men for interesser utenfor det internøkonomiske ved enkelte landinger av fisk
vil det potensielt være et stort problem. Gjennom rapporteringssystemet skal etterlevelse eller
omgåelse av kvoterelaterte plikter oppfanges, dersom det mer eller mindre systematisk
feilrapporteres vil hele eller deler av det pliktrealterte forvaltningssystemet undergraves.
6 Hammerfest kommune er enig med utvalgets innspill om at reglene praktiseres likt og
tilsynsmyndighetenes kontrollinnsats samordnes og tilrettelegges bedre overfor industrien,
blant annet for å lette de administrative belastningene som slike kontroller kan medføre.
Samtidig bør kontrolletatenes servicefunksjoner også tilrettelegges for sjømatindustriens
behov som for eksempel adgang til nødvendige eksportdokumenter og tollpapirer utenom
vanlig kontortid og i helgene.
7 Hammerfest kommune finner det videre oppsiktsvekkende at man i NOU-en tar til ordet for
at løsningen for å øke lønnsomheten i landbasert fiskeindustri (sjømatproduksjon) er gjennom
en fristilling av de forpliktelser som fulgte med deltageradgang til en lukket ressurs.
8 Hammerfest kommune ser ingen gode grunner til å endre på dagens ordninger på
fartøyutforming og fangstteknologier. Samtidig må en være åpen på at nye innovasjoner og
teknologier åpner for endringer. Dette kan også føre til at man i større grad bør satse på en
effektiv og god kystflåte som bringer råstoffet til land enn havfiskeflåten som tenderer til å
satse på fryst.

9 Hammerfest kommune ser i dag ikke gode grunner til å oppheve dagens strukturkvoteordninger og kvotetak for fartøyer. Disse bidrar i hovedsak både til å ivareta en differensiert
flåte og opprettholde en desentralisert fiskeriindustri. Det er heller ikke gitt at dagens
kvoteordninger er det største hinderet for fleksibiliteten, innovasjonsevnen og lønnsomheten.
Samtidig vil det være riktig og jevnlig evaluere effekten av kvoteordninger over tid for å
kunne balansere lønnsomhet i flåte og industri, samt samfunnsmessige behov.
10 Hammerfest kommune vil bemerke at mens den samlede effekten på verdiskaping ved
fjerning av deltakerloven er høyst usikker, vil en slik fjerning introdusere risiko for å svekke
norske interesser og styring av viktige nasjonale naturressurser. Dette kan også bidra til å
forrykke balansen i hele den norske argumentasjonen omkring nasjonalitetskrav, utenlands
eierskap og fri flyt av kapital.
Utvalget argumenterer også for å gi muligheter til å organisere seg som vertikalt integrerte
verdikjeder. At denne formen for økonomisk organisering er den beste til enhver tid er
usikkert, men at denne formen for integrering er med på å styrke grunnlaget for leveranser til
landindustrien er høyst sannsynlig. Det er heller ikke noen store begrensninger for å finne
samhandlingsmodeller mellom flåteleddet og andre ledd i verdikjeden, dersom det er ønskelig,
og sjømatindustrien kan delta med inntil 49,9 % i flåteleddet. I noen tilfeller er det også gitt
dispensasjoner fra disse kravene. Dette er noe man er godt kjent med i Hammerfest der man
opprettet selskaper med vertikal integrasjoner og trålkonsesjoner med plikter (nærmere omtalt
i pkt. III). I ettertid er disse selskapene desintegrert med omlegging av fangstleddet fra å
levere fersk til foredlingsleddet dominerende fryst råstoff.
Hammerfest Kommune vil på bakgrunn av dette gå sterkt imot en endring av
deltakerloven som foreslått i denne utredningen.
11 Hammerfest kommune er sterkt imot et bortfall eller oppmykning av leverings-/tilbudsplikt
samt aktivitets- og bearbeidingsplikt uten videre, men støtter forslaget fra utvalget om en
kommisjon som kan bidra til å finne frem til samfunnsmessig forsvarlig løsning på saken som

ivaretar alle parter og ikke minst kommunene og lokalsamfunn langs kysten.
12 Hammerfest kommune støtter utvalgets mindretall ut i fra at det ikke kan påvises
tilstrekkelige negative effekter for dagens organisering samt det faktum at den nye loven først
trådte i kraft i januar 2014 og dermed ikke har fått virke i tilstrekkelig tid.
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Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak

Innspill høring NOU 2014:16-Sjømatindustrien
1 Sjømatnæringa er svært viktig for fremtidig samfunns- og næringsutvikling i Hammerfest
Kommune. Hammerfest kommune er opptatt av at fiskeriressursene anvendes på en måte som
bidrar til optimal verdiskapning gjennom hele verdikjeden. Prinsippet om at fiskeressursene
tilhører fellesskapet må stå fast, og at det i forvaltningen av fiskeriressursene fortsatt skal legges
avgjørende vekt på å sikre sysselsetning og bosetting i kystsamfunnene.
2 Hammerfest kommune mener at Norges Arktiske Universitet (UIT) skal være den naturlige
prioriterte institusjonen for en slik satsning.
3 Hammerfest kommune støtter utvalgets forslag om å styrke dedikerte forskningsprogrammer
der sjømatindustrien, leverandører og forskningsmiljøene deltar, og som skal finansieres
gjennom Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF), Norges Forskningsråd (NFR) og
Innovasjon Norge sammen med private aktører.
4 Hammerfest kommune vil også anbefale at FHF får en mer sentral rolle i å utforme relevante
forskningsprogrammer og tilføres ekstra ressurser fra det offentlige. På den måten får de
kapasitet til å utforme, finansiere og følge opp forskningsprogrammer slik som anbefalt av
utvalget.

5 Hammerfest kommune støtter utvalgets anbefaling om bedre overvåking og kontroll, gjerne
med andre metoder som økt IKT bruk. Samtidig er det viktig at aktørene i sjømatindustrien
involveres i utarbeidelse av slike kontrollmetoder slik at den oppfyller sin hensikt uten å
introdusere ytterligere belastninger på næringen. Hammerfest kommune er enig i utvalgets
konklusjon om at det for fiskerinæringen som helhet ikke oppfattes som et stort problem at det
feil-rapporteres, men for interesser utenfor det internøkonomiske ved enkelte landinger av fisk
vil det potensielt være et stort problem. Gjennom rapporteringssystemet skal etterlevelse eller

omgåelse av kvoterelaterte plikter oppfanges, dersom det mer eller mindre systematisk
feilrapporteres vil hele eller deler av det pliktrealterte forvaltningssystemet undergraves.
6 Hammerfest kommune er enig med utvalgets innspill om at reglene praktiseres likt og
tilsynsmyndighetenes kontrollinnsats samordnes og tilrettelegges bedre overfor industrien, blant
annet for å lette de administrative belastningene som slike kontroller kan medføre. Samtidig
bør kontrolletatenes servicefunksjoner også tilrettelegges for sjømatindustriens behov som for
eksempel adgang til nødvendige eksportdokumenter og tollpapirer utenom vanlig kontortid og i
helgene.
7 Hammerfest kommune finner det videre oppsiktsvekkende at man i NOU-en tar til ordet for at
løsningen for å øke lønnsomheten i landbasert fiskeindustri (sjømatproduksjon) er gjennom en
fristilling av de forpliktelser som fulgte med deltageradgang til en lukket ressurs.
8 Hammerfest kommune ser ingen gode grunner til å endre på dagens ordninger på
fartøyutforming og fangstteknologier. Samtidig må en være åpen på at nye innovasjoner og
teknologier åpner for endringer. Dette kan også føre til at man i større grad bør satse på en
effektiv og god kystflåte som bringer råstoffet til land enn havfiskeflåten som tenderer til å satse
på fryst.

9 Hammerfest kommune ser i dag ikke gode grunner til å oppheve dagens strukturkvoteordninger og kvotetak for fartøyer. Disse bidrar i hovedsak både til å ivareta en differensiert
flåte og opprettholde en desentralisert fiskeriindustri. Det er heller ikke gitt at dagens
kvoteordninger er det største hinderet for fleksibiliteten, innovasjonsevnen og lønnsomheten.
Samtidig vil det være riktig og jevnlig evaluere effekten av kvoteordninger over tid for å kunne
balansere lønnsomhet i flåte og industri, samt samfunnsmessige behov.
10 Hammerfest kommune vil bemerke at mens den samlede effekten på verdiskaping ved
fjerning av deltakerloven er høyst usikker, vil en slik fjerning introdusere risiko for å svekke
norske interesser og styring av viktige nasjonale naturressurser. Dette kan også bidra til å
forrykke balansen i hele den norske argumentasjonen omkring nasjonalitetskrav, utenlands
eierskap og fri flyt av kapital.
Utvalget argumenterer også for å gi muligheter til å organisere seg som vertikalt integrerte
verdikjeder. At denne formen for økonomisk organisering er den beste til enhver tid er usikkert,
men at denne formen for integrering er med på å styrke grunnlaget for leveranser til
landindustrien er høyst sannsynlig. Det er heller ikke noen store begrensninger for å finne
samhandlingsmodeller mellom flåteleddet og andre ledd i verdikjeden, dersom det er ønskelig,
og sjømatindustrien kan delta med inntil 49,9 % i flåteleddet. I noen tilfeller er det også gitt
dispensasjoner fra disse kravene. Dette er noe man er godt kjent med i Hammerfest der man
opprettet selskaper med vertikal integrasjoner og trålkonsesjoner med plikter (nærmere omtalt i
pkt. III). I ettertid er disse selskapene desintegrert med omlegging av fangstleddet fra å levere
fersk til foredlingsleddet dominerende fryst råstoff.
Hammerfest Kommune vil på bakgrunn av dette gå sterkt imot en endring av
deltakerloven som foreslått i denne utredningen.
11 Hammerfest kommune er sterkt imot et bortfall eller oppmykning av leverings-/tilbudsplikt
samt aktivitets- og bearbeidingsplikt uten videre, men støtter forslaget fra utvalget om en

kommisjon som kan bidra til å finne frem til samfunnsmessig forsvarlig løsning på saken som
ivaretar alle parter og ikke minst kommunene og lokalsamfunn langs kysten.
12 Hammerfest kommune støtter utvalgets mindretall ut i fra at det ikke kan påvises
tilstrekkelige negative effekter for dagens organisering samt det faktum at den nye loven først
trådte i kraft i januar 2014 og dermed ikke har fått virke i tilstrekkelig tid.
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Høring - forslag til endringer i alkoholloven
Saken gjelder
Hammerfest kommune er invitert til å avgi høringsuttalelse til forslag om endringer i
alkoholloven. Høringsfristen er 24. april 2015.
Sakens bakgrunn og fakta
Etter gjeldende rett i dag gjelder de kommunale salgs- og skjenkebevillingene i 4 år av gangen,
med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. alkoholloven § 1-6.
Kommunale bevillinger er dermed tidsbegrensede, mens statlige bevillinger løper kontinuerlig.
Kommunale bevillinger kan, på grunn av at de er tidsbegrensede, kun inndras dersom det
foreligger regelbrudd. Statlige bevillinger kan inndras når som helst uten at det foreligger slike
grunner. De statlige bevillingene kan dermed inndras av rene alkoholpolitiske grunner.
I høringsnotatet foreslås det en endring av reglene for fornyelse av kommunale salgs- og
skjenkebevillinger. Høringsnotatet oppstiller to ulike forslag:
1. Fireårsregelen opprettholdes som hovedregel, men det gis en unntaksbestemmelse om at
kommunen kan beslutte at gjeldende salgs- eller skjenkebevillinger ikke skal løpe ut
etter 4 år, men gjelde videre uten fornyelse. Kommunestyret kan beslutte at ingen eller
kun enkelte bevillinger skal opphøre, og dermed underlegges en ny søknadsprosess. Det
kan også bestemmes at bevillingene ikke skal opphøre, men at kun vilkårene for
gjeldende bevillinger skal endres.

2. Kommunale salgs- og skjenkebevillinger løper som hovedregel videre uten
tidsbegrensning, men kommunen får en mulighet til å beslutte at bevillingene skal
opphøre og søkes om på nytt etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan
bestemme at alle eller enkelte bevillinger skal fornyes eller kun endre vilkårene for
bevillingene.
Bakgrunnen for forslaget om endret/fleksibel varighet av kommunale bevillinger, er hensynet til
den ressursmessige belastningen det er for kommunene å måtte behandle alle salgs- og
skjenkebevillinger på ny hvert 4. år. I tillegg beskriver høringsnotatet at departementet har
mottatt henvendelser hvor uheldige utslag av dagens bestemmelser er beskrevet. Det fremgår
ikke nærmere av høringsnotatet hva slags uheldige utslag det gjelder.
Departementet går i høringsnotatet punkt 2.4 gjennom grunner som veier for og mot dagens
ordning:
Det er tungtveiende grunner både for og mot ordningen med at kommunale salgs- og
skjenkebevillinger ikke kan gis for lenger tid enn fire år.
Følgende argumenter taler for å oppheve tidsbegrensningen:
 Tidsubegrensede bevillinger vil gi bedre forutberegnelighet for næringen og
trygghet for arbeidstakernes arbeidsplasser.
 Fornyelsesprosessen er tidkrevende og betyr et betydelig merarbeid for
kommunene.
 Opphevelse av tidsbegrensningen vil innebære økonomiske og administrative
besparelser både for kommunene og de næringsdrivende.
 De frigjorte ressursene vil kommunene kunne bruke til andre oppgaver som
bedret kontroll.
 Kommunene foretar uansett ikke noen fullstendig ny vurdering av alle gitte
bevillinger, men konsentrerer seg om dem det er knyttet problemer til.
 Fornyelsesbehandlingen fører i realiteten sjelden til at bevillinger nektes fornyet.
Følgende argumenter taler mot å oppheve tidsbegrensningen:
 Fornyelsesprosessen gir kommunen mulighet til å foreta en total revurdering av
alkoholpolitikken i kommunen hvert fjerde år.
 Fornyelse åpner ikke bare for å endre antall bevillinger, men også for å sette nye
vilkår for bevillingene som for eksempel åpningstider og om det skal tillates å
skjenke brennevin.
 Begrensningen har en preventiv effekt mot regelbrudd fordi bevillingshaver vet at
bevillingen vil bli gjenstand for ny vurdering.
 Dersom bevillinger skal gis på ubegrenset tid, vil etablering i markedet bli
vanskeligere ved tak på antall bevillinger, og konkurransen kan bli redusert.
I høringsnotatet foreslås det også en endring i alkoholloven § 1-4c som innebærer at det kan
selges alkoholholdig drikk engros til bevillingshaver med salgs- eller skjenkebevilling for en
enkelt bestemt anledning. Denne endringen er ikke vurdert i det følgende, da det anses å ligge
utenfor kommunens ansvarsområde etter alkoholloven.

Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering er identisk med rådmannens forslag til høringsuttalelse.

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest Kommune avgir med dette følgende høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i
alkoholloven:
Vurdering av forslag til endring i alkoholloven § 1-6
Adgangen til å gjøre bevillinger løpende
Departementet har oppstilt to alternative forslag til endringer i alkoholloven § 1-6. Etter det
første alternativet er hovedregelen som i dag, at bevillingene opphører etter en bestemt
tidsperiode, for tiden senest 30. juni året etter nytt kommunestyre har tiltrådt. Det er likevel en
mulighet å vedta at alle eller enkelte bevillinger skal løpe videre etter denne perioden. Etter det
andre alternativet er utgangspunktet motsatt, der alle bevillinger i utgangspunktet løper videre
med mindre kommunestyret bestemmer at alle eller enkelte bevillinger skal fornyes.
I høringsnotatet punkt 2.4 går departementet gjennom flere argumenter både for og mot å
oppheve tidsbegrensningen. Det påpekes likevel at hvor mye ressurser som går med til fornyelse
av skjenkebevillinger er ulikt fra kommune til kommune.
Det antas at den politiske styringen med skjenkebevillingene vil kunne bli svekket dersom man
vedtar å oppheve tidsbegrensningen. En oppheving av tidsbegrensningen vil i praksis binde
neste kommunestyre, slik at kommunens alkoholpolitikk blir mindre dynamisk. Dette skyldes at
det generelt sett skal mer til for å gi noen en bevilling enn å frata noen en bevilling de allerede
har. Det nye kommunestyret må dermed først vedta at alle skjenkebevillinger skal fornyes, og
slik sette seg selv i posisjon til å kunne endre alkoholpolitikken.
Dersom bevilling allerede er gitt, skal det mer til for å inndra bevillingen enn å avslå en søknad
om bevilling. Dette på grunn av at inndragning av en gitt bevilling er et større inngrep overfor
parten enn et avslag på søknad om bevilling. Forhold knyttet til vandel, skatterestanser eller
tidligere praktisering av skjenkebevilling som ligger i grenseland ved vurderingen av om
bevilling skal gis, vil derfor i større grad spille en rolle ved fornyelse av bevilling enn i
forbindelse med inndragning. Løpende bevillinger vil kunne føre til at terskelen for å la slike
forhold innvirke på bevillingen blir høyere.
Departementet antar at de fleste kommunene i dag fornyer bevillingene etter søknad. Det
fremgår også av høringsnotatet at de fleste bevillinger som nektes, nektes på grunn av forhold
knyttet til vandel. For å avdekke forhold knyttet til vandel, kan det være en fordel at
skjenkebevillingene jevnlig må fornyes da det foretas en vandelssjekk i den forbindelse.
Samtidig skal vandelskravet til enhver tid være oppfylt. Kommunene kan selv gjøre grep for å
avdekke om vandelskravet er oppfylt, eksempelvis ved rutiner på årlig innhenting av
vandelsuttalelser. Det påpekes at slike rutiner også vil være ressurskrevende for kommunene og
for de instansene kommunene innhenter uttalelser fra.
Dersom tidsbegrensningen på kommunale bevillinger kan oppheves, bes det om at
departementet vurderer om det bør inntas i alkoholloven § 1-6 at også rene alkoholpolitiske
betraktninger kan føre til inndragning av skjenkebevillinger. Dette selv om kommunene også har
mulighet til å bestemme at bevillingene skal fornyes. Dette er modellen som er benyttet for de
statlige bevillingene på grunn av at det er løpende bevillinger. Dersom de kommunale
bevillingene kan gjøres løpende etter alternativ 1 eller 2, så gjør de samme hensynene seg

gjeldende som for statlige bevillinger, også om kommunen kan beslutte fornyelse av
bevillingene. En bestemmelse om at alkoholpolitiske betraktninger alene skal kunne føre til
inndragning av løpende bevillinger vil gi bedre sammenheng i loven, samt styrke den politiske
styringen av den lokale alkoholpolitikken.
Hammerfest kommune er enig i at fornying av alle bevillinger hvert 4. år i noen tilfeller kan
fremstå som unødvendig ressursbruk. Begge alternativer gir en mulighet til å vedta at
bevillinger, enten bare noen eller alle, skal løpe videre. Alternativene er dermed også tilpasset
større kommuner, som kan ha et betydelig omfang på de kommunale bevillingene. Dette gir
kommunene en mulighet til å benytte ressurser på fornying av de typene bevillinger som
kommunene selv oppfatter trenger en større grad av oppfølging.
Det bør fremstå som et utgangspunkt at kommunene selv aktivt må velge å gjøre bevillingene
løpende. Overgangen til løpende bevillinger vil kunne skje mer gradvis da kommunene som
følge av alternativ 1 vil ha ubegrenset tid til å vurdere om noen bevillinger skal være løpende,
og eventuelt foreta en gruppering av bevillinger som skal gjøres løpende. Det antas dermed at
kommunene etter alternativ 1 lettere vil kunne gjøre de nødvendige vurderingene av om
bevillingene skal gjøres løpende eller ikke, enn etter alternativt 2 der alle bevillingene i
utgangspunktet vil bli løpende med mindre kommunen bestemmer noe annet. Alternativ 1
fremstår på bakgrunn av dette som det beste alternativet.
Hammerfest kommune støtter forslaget om å innføre en mulighet for løpende kommunale
bevillinger etter alternativ 1. Hammerfest kommune støtter også at de foreslåtte endringene skal
gjelde alle tre bevillingstyper: salgsbevilling til Vinmonopolet, salgsbevilling til
dagligvarebutikker og skjenkebevillinger.
Adgang til å sette vilkår for en tidligere gitt bevilling
Departementet foreslår at vilkårene for en allerede gitt bevilling skal kunne endres eller at nye
vilkår skal kunne settes, uten at bevillingen dermed må fornyes.
Departementet nevner at det er en videre adgang til å sette vilkår ved innvilgelse av bevillingen
enn det er for endring av en allerede gitt bevilling. Departementet skriver i høringsnotatet at
vilkår uansett kan settes ved fornyelse, og at det ikke er hensiktsmessig å fremtvinge en
fornyelse av bevillingen for å kunne sette nye vilkår eller endre eksisterende vilkår.
Departementet uttrykker at det må være like vid adgang til å sette vilkår i ettertid som det er til å
sette vilkår ved en fornyelse, og at vilkårene som settes i ettertid ikke er begrenset til vilkår som
kan settes etter forvaltningsloven § 35 (om omgjøring av vedtak uten klage).
Etterfølgende fastsettelse eller endring av vilkår i ettertid er å regne som en omgjøring av
enkeltvedtak, og er et nytt enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b jf. bokstav a. Slik
omgjøring kan som utgangspunkt bare skje i den utstrekning forvaltningsloven § 35 hjemler det.
Det vil hovedsakelig alltid være anledning til en endring av vilkårene til gunst for
bevillingshaver, men forvaltningsloven § 35 setter snevre grenser for omgjøring til skade for en
part. Det er uklart ut fra høringsnotatet hvordan departementet har kommet frem til at
forvaltningsloven § 35 ikke skal innebære noen begrensning på adgangen til endrede/nye vilkår
for en eksisterende bevilling. Det bemerkes at den foreslåtte endringen bryter med
forvaltningsrettslig tradisjon om at vilkår for tillatelser og bevillinger normalt må settes i
forbindelse med vedtaket, og ikke på et senere tidspunkt. Dersom endringen vedtas, bør det
presiseres i lovteksten at forvaltningsloven § 35 ikke får anvendelse ved etterfølgende endring
av vilkår for bevillinger etter alkoholloven.

Som følge av at fastsettelse eller endring av vilkår i ettertid er enkeltvedtak, medfører det at
saksbehandlingen må følge forvaltningslovens regler og forvaltningsrettslige prinsipper. Det
innebærer at det må være en forsvarlig saksbehandlingsprosess. Når vilkår for en gitt bevilling
er tenkt endret, følger det av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper at bevillingshaver skal
ha mulighet til kontradiksjon. Dette av hensyn til at avgjørelser skal være korrekte, og at parten
kan bidra til sakens opplysning. En endring av vilkårene i en bevilling må dermed varsles til
parten før endelig avgjørelse tas, slik at parten får anledning til å uttale seg om saken. Dette
innebærer en ressursbruk som ikke er like aktuell etter dagens ordning.
Videre er det klart at en endring eller fastsetting av vilkår i en gitt bevilling må forankres
politisk gjennom at de samme organene som behandler skjenkebevillinger, også må avgjøre
hvilke vilkår som eventuelt skal settes for en skjenkebevilling. Det anses at en saksbehandler
ikke vil kunne gjøre endringer på et politisk vedtak om å gi skjenkebevilling gjennom å sette
vilkår som ikke er belyst i den politiske behandlingen av saken. Endring av vilkår for en allerede
gitt tillatelse innebærer dermed politisk behandling.
På bakgrunn av det ovennevnte anses det at å sette nye vilkår for en løpende bevilling i praksis
må gjennomgå mye av den samme behandlingen som ved en fornyelse av skjenkebevillingen.
Høringsinstansene for bevillinger, politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene og sosialtjenesten, vil
kunne bli spart for arbeid med vandelssjekk ved endring av vilkår i stedet for fornyelse av
bevillingen. Samtidig er det klart at det i alle tilfeller bør foretas en jevnlig sjekk av vandel for
de kommunale bevillingene. I lys av dette, er det noe uklart om det vil være en reell
ressursbesparelse dersom det gis en utvidet adgang til endrede/nye vilkår for en allerede gitt
bevilling etter alkoholloven.
Det påpekes også at prinsippet om likebehandling må gjelde ved endringer i vilkårene for gitte
bevillinger. Det innebærer at å endre vilkårene for én bevillingshaver uten å samtidig endre
vilkårene for de øvrige bevillingshaverne, ofte vil være avskåret av hensyn til likebehandling.
En endring av vilkår for en bevilling vil dermed kunne bli omfattende, da det antas at flere av
bevillingene må gjennomgå den samme endringen.
Det stilles spørsmål ved om det er en praktisk utfordring i dag at kommunene ikke kan endre
vilkår for en allerede gitt bevilling. Det er uklart hva slags typer vilkår departementet ser for seg,
derunder er det uklart om det er tenkt at etterfølgende vilkår skal kunne benyttes som en form
for sanksjon mot bevillingshaver. Vilkår som ønskes satt som følge av brudd på bevillingen,
bærer preg av sanksjoner mot bevillingshaver. Dette kan eksempelvis tenkes i en situasjon der
bevillingshaver har gjentatte brudd på bevillingen, og kommunen dermed ønsker å stille krav
om bruk av dørvakter, krav til aldersgrense, eller andre vilkår for å hindre fremtidige brudd på
bevillingen. Det bes vurdert om kommunene bør få en viss anledning til å stille relevante vilkår i
forbindelse med brudd på bevillingen som et alternativ til inndragning av skjenkebevilling, da et
etterfølgende vilkår vanligvis er en mindre inngripende sanksjon enn å få inndratt hele
bevillingen. I disse tilfellene vil det også være adgang til å endre vilkårene for én
bevillingshaver uten samtidig endring for andre bevillingshavere, da endring kun for den ene
bevillingshaveren er saklig begrunnet i praktiseringen av skjenkebevillingen. Det påpekes at det
er uheldig å kamuflere sanksjoner som følge av brudd på bevilling som kun endrede vilkår.
Sanksjoner bør fremstå nettopp som sanksjoner. Dersom anledningen til å endre vilkår for en
gitt bevilling er tenkt som en alternativ sanksjonsform, bør dette fremkomme tydelig av
lovteksten.
I forbindelse med forslaget om utvidet adgang til å sette vilkår for en allerede gitt bevilling,
vises det i høringsnotatet til endrede åpningstider i kommunen, eller nye krav til konsepter i et
område som eksempler på tilfeller der kommunene kan ha behov for å endre vilkårene for

bevillingene i ettertid. Hammerfest kommunene er enig i at det vil være en fordel å kunne foreta
slike endringer for en gitt bevilling uten at det kreves fornyelse, da de nevnte eksemplene bærer
mer preg av korrigeringer av bevillingene enn av egentlige vilkår. Imidlertid antas det at
kommunene kan forbeholde seg retten til noen slike endringer i dag ved at bevillingsvedtaket
viser til de til en hver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjene. Det stilles spørsmål ved om
det vil være mer hensiktsmessig dersom lovteksten nevner noen typer situasjoner der vilkårene
kan endres eller fastsettes i ettertid, men at det ikke gis noen alminnelig adgang til å endre
vilkårene for en bevilling i ettertid.
Det kan fremstå som uforutsigbart for parten at kommunen skal kunne sette nye vilkår for en
allerede gitt bevilling. Det gir et usikkerhetsmoment hos bevillingshaver at bevillingen kan
endres. Per i dag er bevillingene tidsbegrensede, og må fornyes. Fornyelsen innebærer at
søknaden om bevilling kan bli avslått, eller at det kan stilles vilkår som ikke var der i den forrige
bevillingen. Samtidig ligger det et vern for bevillingshaver i at bevillingen bare fornyes på
bestemte tidspunkter. Hvis kommunene gis adgang til å endre vilkår for en løpende bevilling, vil
usikkerheten være konstant: en endring av vilkårene vil kunne skje når som helst.
Hammerfest kommune er av den oppfatning at den foreslåtte ordningen innebærer usikkerhet og
uforutsigbarhet for parten, og at en adgang til å sette vilkår for allerede gitte tillatelser innebærer
nær like mye saksbehandling og ressursbruk som ved en fornyelse av bevillingen.
Hammerfest kommune ber derfor om at forslaget revurderes.

Anledning til fornyelse for enkelte bevillinger
Begge forslagene stiller opp en mulighet for kommunestyret til å differensiere mellom ulike
bevillinger og dermed beslutte at enkelte bevillinger enten skal løpe videre, eller at de må
fornyes.
I høringsnotatet påpekes det at det må være likebehandling i disse sakene, og at det må være
objektive kriterier som benyttes for å skille mellom bevillingene. Det bes om at de momentene
departementet viser til, vurderes inntatt i alkoholloven som en ikke uttømmende liste over
momenter som kan vurderes. Dette for økt fokus på likebehandling i bevillingssaker.
Anledningen til å kunne velge fornyelse for noen bevillinger, og at noen bevillinger skal løpe
videre, gir en fleksibilitet for kommunene. Forslaget gjør at kommunene kan bruke ressurser på
fornyelse av de typene bevillingene som erfaringsmessig krever tettere oppfølging, mens andre
bevillinger kan løpe videre.
Hammerfest kommune støtter forslaget om å kunne differensiere mellom bevillingene, og
dermed velge fornyelse for bare noen av bevillingene.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.03.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest Kommune avgir med dette følgende høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i
alkoholloven:
Vurdering av forslag til endring i alkoholloven § 1-6
Adgangen til å gjøre bevillinger løpende
Departementet har oppstilt to alternative forslag til endringer i alkoholloven § 1-6. Etter det
første alternativet er hovedregelen som i dag, at bevillingene opphører etter en bestemt
tidsperiode, for tiden senest 30. juni året etter nytt kommunestyre har tiltrådt. Det er likevel en
mulighet å vedta at alle eller enkelte bevillinger skal løpe videre etter denne perioden. Etter det
andre alternativet er utgangspunktet motsatt, der alle bevillinger i utgangspunktet løper videre
med mindre kommunestyret bestemmer at alle eller enkelte bevillinger skal fornyes.
I høringsnotatet punkt 2.4 går departementet gjennom flere argumenter både for og mot å
oppheve tidsbegrensningen. Det påpekes likevel at hvor mye ressurser som går med til fornyelse
av skjenkebevillinger er ulikt fra kommune til kommune.
Det antas at den politiske styringen med skjenkebevillingene vil kunne bli svekket dersom man
vedtar å oppheve tidsbegrensningen. En oppheving av tidsbegrensningen vil i praksis binde
neste kommunestyre, slik at kommunens alkoholpolitikk blir mindre dynamisk. Dette skyldes at
det generelt sett skal mer til for å gi noen en bevilling enn å frata noen en bevilling de allerede
har. Det nye kommunestyret må dermed først vedta at alle skjenkebevillinger skal fornyes, og
slik sette seg selv i posisjon til å kunne endre alkoholpolitikken.
Dersom bevilling allerede er gitt, skal det mer til for å inndra bevillingen enn å avslå en søknad
om bevilling. Dette på grunn av at inndragning av en gitt bevilling er et større inngrep overfor
parten enn et avslag på søknad om bevilling. Forhold knyttet til vandel, skatterestanser eller
tidligere praktisering av skjenkebevilling som ligger i grenseland ved vurderingen av om
bevilling skal gis, vil derfor i større grad spille en rolle ved fornyelse av bevilling enn i
forbindelse med inndragning. Løpende bevillinger vil kunne føre til at terskelen for å la slike
forhold innvirke på bevillingen blir høyere.
Departementet antar at de fleste kommunene i dag fornyer bevillingene etter søknad. Det
fremgår også av høringsnotatet at de fleste bevillinger som nektes, nektes på grunn av forhold
knyttet til vandel. For å avdekke forhold knyttet til vandel, kan det være en fordel at
skjenkebevillingene jevnlig må fornyes da det foretas en vandelssjekk i den forbindelse.
Samtidig skal vandelskravet til enhver tid være oppfylt. Kommunene kan selv gjøre grep for å
avdekke om vandelskravet er oppfylt, eksempelvis ved rutiner på årlig innhenting av
vandelsuttalelser. Det påpekes at slike rutiner også vil være ressurskrevende for kommunene og
for de instansene kommunene innhenter uttalelser fra.
Dersom tidsbegrensningen på kommunale bevillinger kan oppheves, bes det om at
departementet vurderer om det bør inntas i alkoholloven § 1-6 at også rene alkoholpolitiske
betraktninger kan føre til inndragning av skjenkebevillinger. Dette selv om kommunene også har
mulighet til å bestemme at bevillingene skal fornyes. Dette er modellen som er benyttet for de
statlige bevillingene på grunn av at det er løpende bevillinger. Dersom de kommunale
bevillingene kan gjøres løpende etter alternativ 1 eller 2, så gjør de samme hensynene seg
gjeldende som for statlige bevillinger, også om kommunen kan beslutte fornyelse av
bevillingene. En bestemmelse om at alkoholpolitiske betraktninger alene skal kunne føre til

inndragning av løpende bevillinger vil gi bedre sammenheng i loven, samt styrke den politiske
styringen av den lokale alkoholpolitikken.
Hammerfest kommune er enig i at fornying av alle bevillinger hvert 4. år i noen tilfeller kan
fremstå som unødvendig ressursbruk. Begge alternativer gir en mulighet til å vedta at
bevillinger, enten bare noen eller alle, skal løpe videre. Alternativene er dermed også tilpasset
større kommuner, som kan ha et betydelig omfang på de kommunale bevillingene. Dette gir
kommunene en mulighet til å benytte ressurser på fornying av de typene bevillinger som
kommunene selv oppfatter trenger en større grad av oppfølging.
Det bør fremstå som et utgangspunkt at kommunene selv aktivt må velge å gjøre bevillingene
løpende. Overgangen til løpende bevillinger vil kunne skje mer gradvis da kommunene som
følge av alternativ 1 vil ha ubegrenset tid til å vurdere om noen bevillinger skal være løpende,
og eventuelt foreta en gruppering av bevillinger som skal gjøres løpende. Det antas dermed at
kommunene etter alternativ 1 lettere vil kunne gjøre de nødvendige vurderingene av om
bevillingene skal gjøres løpende eller ikke, enn etter alternativt 2 der alle bevillingene i
utgangspunktet vil bli løpende med mindre kommunen bestemmer noe annet. Alternativ 1
fremstår på bakgrunn av dette som det beste alternativet.
Hammerfest kommune støtter forslaget om å innføre en mulighet for løpende kommunale
bevillinger etter alternativ 1. Hammerfest kommune støtter også at de foreslåtte endringene skal
gjelde alle tre bevillingstyper: salgsbevilling til Vinmonopolet, salgsbevilling til
dagligvarebutikker og skjenkebevillinger.
Adgang til å sette vilkår for en tidligere gitt bevilling
Departementet foreslår at vilkårene for en allerede gitt bevilling skal kunne endres eller at nye
vilkår skal kunne settes, uten at bevillingen dermed må fornyes.
Departementet nevner at det er en videre adgang til å sette vilkår ved innvilgelse av bevillingen
enn det er for endring av en allerede gitt bevilling. Departementet skriver i høringsnotatet at
vilkår uansett kan settes ved fornyelse, og at det ikke er hensiktsmessig å fremtvinge en
fornyelse av bevillingen for å kunne sette nye vilkår eller endre eksisterende vilkår.
Departementet uttrykker at det må være like vid adgang til å sette vilkår i ettertid som det er til å
sette vilkår ved en fornyelse, og at vilkårene som settes i ettertid ikke er begrenset til vilkår som
kan settes etter forvaltningsloven § 35 (om omgjøring av vedtak uten klage).
Etterfølgende fastsettelse eller endring av vilkår i ettertid er å regne som en omgjøring av
enkeltvedtak, og er et nytt enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b jf. bokstav a. Slik
omgjøring kan som utgangspunkt bare skje i den utstrekning forvaltningsloven § 35 hjemler det.
Det vil hovedsakelig alltid være anledning til en endring av vilkårene til gunst for
bevillingshaver, men forvaltningsloven § 35 setter snevre grenser for omgjøring til skade for en
part. Det er uklart ut fra høringsnotatet hvordan departementet har kommet frem til at
forvaltningsloven § 35 ikke skal innebære noen begrensning på adgangen til endrede/nye vilkår
for en eksisterende bevilling. Det bemerkes at den foreslåtte endringen bryter med
forvaltningsrettslig tradisjon om at vilkår for tillatelser og bevillinger normalt må settes i
forbindelse med vedtaket, og ikke på et senere tidspunkt. Dersom endringen vedtas, bør det
presiseres i lovteksten at forvaltningsloven § 35 ikke får anvendelse ved etterfølgende endring
av vilkår for bevillinger etter alkoholloven.
Som følge av at fastsettelse eller endring av vilkår i ettertid er enkeltvedtak, medfører det at
saksbehandlingen må følge forvaltningslovens regler og forvaltningsrettslige prinsipper. Det
innebærer at det må være en forsvarlig saksbehandlingsprosess. Når vilkår for en gitt bevilling

er tenkt endret, følger det av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper at bevillingshaver skal
ha mulighet til kontradiksjon. Dette av hensyn til at avgjørelser skal være korrekte, og at parten
kan bidra til sakens opplysning. En endring av vilkårene i en bevilling må dermed varsles til
parten før endelig avgjørelse tas, slik at parten får anledning til å uttale seg om saken. Dette
innebærer en ressursbruk som ikke er like aktuell etter dagens ordning.
Videre er det klart at en endring eller fastsetting av vilkår i en gitt bevilling må forankres
politisk gjennom at de samme organene som behandler skjenkebevillinger, også må avgjøre
hvilke vilkår som eventuelt skal settes for en skjenkebevilling. Det anses at en saksbehandler
ikke vil kunne gjøre endringer på et politisk vedtak om å gi skjenkebevilling gjennom å sette
vilkår som ikke er belyst i den politiske behandlingen av saken. Endring av vilkår for en allerede
gitt tillatelse innebærer dermed politisk behandling.
På bakgrunn av det ovennevnte anses det at å sette nye vilkår for en løpende bevilling i praksis
må gjennomgå mye av den samme behandlingen som ved en fornyelse av skjenkebevillingen.
Høringsinstansene for bevillinger, politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene og sosialtjenesten, vil
kunne bli spart for arbeid med vandelssjekk ved endring av vilkår i stedet for fornyelse av
bevillingen. Samtidig er det klart at det i alle tilfeller bør foretas en jevnlig sjekk av vandel for
de kommunale bevillingene. I lys av dette, er det noe uklart om det vil være en reell
ressursbesparelse dersom det gis en utvidet adgang til endrede/nye vilkår for en allerede gitt
bevilling etter alkoholloven.
Det påpekes også at prinsippet om likebehandling må gjelde ved endringer i vilkårene for gitte
bevillinger. Det innebærer at å endre vilkårene for én bevillingshaver uten å samtidig endre
vilkårene for de øvrige bevillingshaverne, ofte vil være avskåret av hensyn til likebehandling.
En endring av vilkår for en bevilling vil dermed kunne bli omfattende, da det antas at flere av
bevillingene må gjennomgå den samme endringen.
Det stilles spørsmål ved om det er en praktisk utfordring i dag at kommunene ikke kan endre
vilkår for en allerede gitt bevilling. Det er uklart hva slags typer vilkår departementet ser for seg,
derunder er det uklart om det er tenkt at etterfølgende vilkår skal kunne benyttes som en form
for sanksjon mot bevillingshaver. Vilkår som ønskes satt som følge av brudd på bevillingen,
bærer preg av sanksjoner mot bevillingshaver. Dette kan eksempelvis tenkes i en situasjon der
bevillingshaver har gjentatte brudd på bevillingen, og kommunen dermed ønsker å stille krav
om bruk av dørvakter, krav til aldersgrense, eller andre vilkår for å hindre fremtidige brudd på
bevillingen. Det bes vurdert om kommunene bør få en viss anledning til å stille relevante vilkår i
forbindelse med brudd på bevillingen som et alternativ til inndragning av skjenkebevilling, da et
etterfølgende vilkår vanligvis er en mindre inngripende sanksjon enn å få inndratt hele
bevillingen. I disse tilfellene vil det også være adgang til å endre vilkårene for én
bevillingshaver uten samtidig endring for andre bevillingshavere, da endring kun for den ene
bevillingshaveren er saklig begrunnet i praktiseringen av skjenkebevillingen. Det påpekes at det
er uheldig å kamuflere sanksjoner som følge av brudd på bevilling som kun endrede vilkår.
Sanksjoner bør fremstå nettopp som sanksjoner. Dersom anledningen til å endre vilkår for en
gitt bevilling er tenkt som en alternativ sanksjonsform, bør dette fremkomme tydelig av
lovteksten.
I forbindelse med forslaget om utvidet adgang til å sette vilkår for en allerede gitt bevilling,
vises det i høringsnotatet til endrede åpningstider i kommunen, eller nye krav til konsepter i et
område som eksempler på tilfeller der kommunene kan ha behov for å endre vilkårene for
bevillingene i ettertid. Hammerfest kommunene er enig i at det vil være en fordel å kunne foreta
slike endringer for en gitt bevilling uten at det kreves fornyelse, da de nevnte eksemplene bærer
mer preg av korrigeringer av bevillingene enn av egentlige vilkår. Imidlertid antas det at

kommunene kan forbeholde seg retten til noen slike endringer i dag ved at bevillingsvedtaket
viser til de til en hver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjene. Det stilles spørsmål ved om
det vil være mer hensiktsmessig dersom lovteksten nevner noen typer situasjoner der vilkårene
kan endres eller fastsettes i ettertid, men at det ikke gis noen alminnelig adgang til å endre
vilkårene for en bevilling i ettertid.
Det kan fremstå som uforutsigbart for parten at kommunen skal kunne sette nye vilkår for en
allerede gitt bevilling. Det gir et usikkerhetsmoment hos bevillingshaver at bevillingen kan
endres. Per i dag er bevillingene tidsbegrensede, og må fornyes. Fornyelsen innebærer at
søknaden om bevilling kan bli avslått, eller at det kan stilles vilkår som ikke var der i den forrige
bevillingen. Samtidig ligger det et vern for bevillingshaver i at bevillingen bare fornyes på
bestemte tidspunkter. Hvis kommunene gis adgang til å endre vilkår for en løpende bevilling, vil
usikkerheten være konstant: en endring av vilkårene vil kunne skje når som helst.
Hammerfest kommune er av den oppfatning at den foreslåtte ordningen innebærer usikkerhet og
uforutsigbarhet for parten, og at en adgang til å sette vilkår for allerede gitte tillatelser innebærer
nær like mye saksbehandling og ressursbruk som ved en fornyelse av bevillingen.
Hammerfest kommune ber derfor om at forslaget revurderes.

Anledning til fornyelse for enkelte bevillinger
Begge forslagene stiller opp en mulighet for kommunestyret til å differensiere mellom ulike
bevillinger og dermed beslutte at enkelte bevillinger enten skal løpe videre, eller at de må
fornyes.
I høringsnotatet påpekes det at det må være likebehandling i disse sakene, og at det må være
objektive kriterier som benyttes for å skille mellom bevillingene. Det bes om at de momentene
departementet viser til, vurderes inntatt i alkoholloven som en ikke uttømmende liste over
momenter som kan vurderes. Dette for økt fokus på likebehandling i bevillingssaker.
Anledningen til å kunne velge fornyelse for noen bevillinger, og at noen bevillinger skal løpe
videre, gir en fleksibilitet for kommunene. Forslaget gjør at kommunene kan bruke ressurser på
fornyelse av de typene bevillingene som erfaringsmessig krever tettere oppfølging, mens andre
bevillinger kan løpe videre.
Hammerfest kommune støtter forslaget om å kunne differensiere mellom bevillingene, og
dermed velge fornyelse for bare noen av bevillingene.
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Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest Kommune avgir med dette følgende høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i
alkoholloven:

Vurdering av forslag til endring i alkoholloven § 1-6
Adgangen til å gjøre bevillinger løpende
Departementet har oppstilt to alternative forslag til endringer i alkoholloven § 1-6. Etter det
første alternativet er hovedregelen som i dag, at bevillingene opphører etter en bestemt
tidsperiode, for tiden senest 30. juni året etter nytt kommunestyre har tiltrådt. Det er likevel en
mulighet å vedta at alle eller enkelte bevillinger skal løpe videre etter denne perioden. Etter det
andre alternativet er utgangspunktet motsatt, der alle bevillinger i utgangspunktet løper videre
med mindre kommunestyret bestemmer at alle eller enkelte bevillinger skal fornyes.
I høringsnotatet punkt 2.4 går departementet gjennom flere argumenter både for og mot å
oppheve tidsbegrensningen. Det påpekes likevel at hvor mye ressurser som går med til fornyelse
av skjenkebevillinger er ulikt fra kommune til kommune.
Det antas at den politiske styringen med skjenkebevillingene vil kunne bli svekket dersom man
vedtar å oppheve tidsbegrensningen. En oppheving av tidsbegrensningen vil i praksis binde
neste kommunestyre, slik at kommunens alkoholpolitikk blir mindre dynamisk. Dette skyldes at
det generelt sett skal mer til for å gi noen en bevilling enn å frata noen en bevilling de allerede
har. Det nye kommunestyret må dermed først vedta at alle skjenkebevillinger skal fornyes, og
slik sette seg selv i posisjon til å kunne endre alkoholpolitikken.
Dersom bevilling allerede er gitt, skal det mer til for å inndra bevillingen enn å avslå en søknad
om bevilling. Dette på grunn av at inndragning av en gitt bevilling er et større inngrep overfor
parten enn et avslag på søknad om bevilling. Forhold knyttet til vandel, skatterestanser eller
tidligere praktisering av skjenkebevilling som ligger i grenseland ved vurderingen av om
bevilling skal gis, vil derfor i større grad spille en rolle ved fornyelse av bevilling enn i
forbindelse med inndragning. Løpende bevillinger vil kunne føre til at terskelen for å la slike
forhold innvirke på bevillingen blir høyere.
Departementet antar at de fleste kommunene i dag fornyer bevillingene etter søknad. Det
fremgår også av høringsnotatet at de fleste bevillinger som nektes, nektes på grunn av forhold
knyttet til vandel. For å avdekke forhold knyttet til vandel, kan det være en fordel at
skjenkebevillingene jevnlig må fornyes da det foretas en vandelssjekk i den forbindelse.
Samtidig skal vandelskravet til enhver tid være oppfylt. Kommunene kan selv gjøre grep for å
avdekke om vandelskravet er oppfylt, eksempelvis ved rutiner på årlig innhenting av
vandelsuttalelser. Det påpekes at slike rutiner også vil være ressurskrevende for kommunene og
for de instansene kommunene innhenter uttalelser fra.
Dersom tidsbegrensningen på kommunale bevillinger kan oppheves, bes det om at
departementet vurderer om det bør inntas i alkoholloven § 1-6 at også rene alkoholpolitiske
betraktninger kan føre til inndragning av skjenkebevillinger. Dette selv om kommunene også har
mulighet til å bestemme at bevillingene skal fornyes. Dette er modellen som er benyttet for de
statlige bevillingene på grunn av at det er løpende bevillinger. Dersom de kommunale
bevillingene kan gjøres løpende etter alternativ 1 eller 2, så gjør de samme hensynene seg
gjeldende som for statlige bevillinger, også om kommunen kan beslutte fornyelse av
bevillingene. En bestemmelse om at alkoholpolitiske betraktninger alene skal kunne føre til
inndragning av løpende bevillinger vil gi bedre sammenheng i loven, samt styrke den politiske
styringen av den lokale alkoholpolitikken.
Hammerfest kommune er enig i at fornying av alle bevillinger hvert 4. år i noen tilfeller kan
fremstå som unødvendig ressursbruk. Begge alternativer gir en mulighet til å vedta at
bevillinger, enten bare noen eller alle, skal løpe videre. Alternativene er dermed også tilpasset

større kommuner, som kan ha et betydelig omfang på de kommunale bevillingene. Dette gir
kommunene en mulighet til å benytte ressurser på fornying av de typene bevillinger som
kommunene selv oppfatter trenger en større grad av oppfølging.
Det bør fremstå som et utgangspunkt at kommunene selv aktivt må velge å gjøre bevillingene
løpende. Overgangen til løpende bevillinger vil kunne skje mer gradvis da kommunene som
følge av alternativ 1 vil ha ubegrenset tid til å vurdere om noen bevillinger skal være løpende,
og eventuelt foreta en gruppering av bevillinger som skal gjøres løpende. Det antas dermed at
kommunene etter alternativ 1 lettere vil kunne gjøre de nødvendige vurderingene av om
bevillingene skal gjøres løpende eller ikke, enn etter alternativt 2 der alle bevillingene i
utgangspunktet vil bli løpende med mindre kommunen bestemmer noe annet. Alternativ 1
fremstår på bakgrunn av dette som det beste alternativet.
Hammerfest kommune støtter forslaget om å innføre en mulighet for løpende kommunale
bevillinger etter alternativ 1. Hammerfest kommune støtter også at de foreslåtte endringene skal
gjelde alle tre bevillingstyper: salgsbevilling til Vinmonopolet, salgsbevilling til
dagligvarebutikker og skjenkebevillinger.
Adgang til å sette vilkår for en tidligere gitt bevilling
Departementet foreslår at vilkårene for en allerede gitt bevilling skal kunne endres eller at nye
vilkår skal kunne settes, uten at bevillingen dermed må fornyes.
Departementet nevner at det er en videre adgang til å sette vilkår ved innvilgelse av bevillingen
enn det er for endring av en allerede gitt bevilling. Departementet skriver i høringsnotatet at
vilkår uansett kan settes ved fornyelse, og at det ikke er hensiktsmessig å fremtvinge en
fornyelse av bevillingen for å kunne sette nye vilkår eller endre eksisterende vilkår.
Departementet uttrykker at det må være like vid adgang til å sette vilkår i ettertid som det er til å
sette vilkår ved en fornyelse, og at vilkårene som settes i ettertid ikke er begrenset til vilkår som
kan settes etter forvaltningsloven § 35 (om omgjøring av vedtak uten klage).
Etterfølgende fastsettelse eller endring av vilkår i ettertid er å regne som en omgjøring av
enkeltvedtak, og er et nytt enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b jf. bokstav a. Slik
omgjøring kan som utgangspunkt bare skje i den utstrekning forvaltningsloven § 35 hjemler det.
Det vil hovedsakelig alltid være anledning til en endring av vilkårene til gunst for
bevillingshaver, men forvaltningsloven § 35 setter snevre grenser for omgjøring til skade for en
part. Det er uklart ut fra høringsnotatet hvordan departementet har kommet frem til at
forvaltningsloven § 35 ikke skal innebære noen begrensning på adgangen til endrede/nye vilkår
for en eksisterende bevilling. Det bemerkes at den foreslåtte endringen bryter med
forvaltningsrettslig tradisjon om at vilkår for tillatelser og bevillinger normalt må settes i
forbindelse med vedtaket, og ikke på et senere tidspunkt. Dersom endringen vedtas, bør det
presiseres i lovteksten at forvaltningsloven § 35 ikke får anvendelse ved etterfølgende endring
av vilkår for bevillinger etter alkoholloven.
Som følge av at fastsettelse eller endring av vilkår i ettertid er enkeltvedtak, medfører det at
saksbehandlingen må følge forvaltningslovens regler og forvaltningsrettslige prinsipper. Det
innebærer at det må være en forsvarlig saksbehandlingsprosess. Når vilkår for en gitt bevilling
er tenkt endret, følger det av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper at bevillingshaver skal
ha mulighet til kontradiksjon. Dette av hensyn til at avgjørelser skal være korrekte, og at parten
kan bidra til sakens opplysning. En endring av vilkårene i en bevilling må dermed varsles til
parten før endelig avgjørelse tas, slik at parten får anledning til å uttale seg om saken. Dette
innebærer en ressursbruk som ikke er like aktuell etter dagens ordning.

Videre er det klart at en endring eller fastsetting av vilkår i en gitt bevilling må forankres
politisk gjennom at de samme organene som behandler skjenkebevillinger, også må avgjøre
hvilke vilkår som eventuelt skal settes for en skjenkebevilling. Det anses at en saksbehandler
ikke vil kunne gjøre endringer på et politisk vedtak om å gi skjenkebevilling gjennom å sette
vilkår som ikke er belyst i den politiske behandlingen av saken. Endring av vilkår for en allerede
gitt tillatelse innebærer dermed politisk behandling.
På bakgrunn av det ovennevnte anses det at å sette nye vilkår for en løpende bevilling i praksis
må gjennomgå mye av den samme behandlingen som ved en fornyelse av skjenkebevillingen.
Høringsinstansene for bevillinger, politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene og sosialtjenesten, vil
kunne bli spart for arbeid med vandelssjekk ved endring av vilkår i stedet for fornyelse av
bevillingen. Samtidig er det klart at det i alle tilfeller bør foretas en jevnlig sjekk av vandel for
de kommunale bevillingene. I lys av dette, er det noe uklart om det vil være en reell
ressursbesparelse dersom det gis en utvidet adgang til endrede/nye vilkår for en allerede gitt
bevilling etter alkoholloven.
Det påpekes også at prinsippet om likebehandling må gjelde ved endringer i vilkårene for gitte
bevillinger. Det innebærer at å endre vilkårene for én bevillingshaver uten å samtidig endre
vilkårene for de øvrige bevillingshaverne, ofte vil være avskåret av hensyn til likebehandling.
En endring av vilkår for en bevilling vil dermed kunne bli omfattende, da det antas at flere av
bevillingene må gjennomgå den samme endringen.
Det stilles spørsmål ved om det er en praktisk utfordring i dag at kommunene ikke kan endre
vilkår for en allerede gitt bevilling. Det er uklart hva slags typer vilkår departementet ser for seg,
derunder er det uklart om det er tenkt at etterfølgende vilkår skal kunne benyttes som en form
for sanksjon mot bevillingshaver. Vilkår som ønskes satt som følge av brudd på bevillingen,
bærer preg av sanksjoner mot bevillingshaver. Dette kan eksempelvis tenkes i en situasjon der
bevillingshaver har gjentatte brudd på bevillingen, og kommunen dermed ønsker å stille krav
om bruk av dørvakter, krav til aldersgrense, eller andre vilkår for å hindre fremtidige brudd på
bevillingen. Det bes vurdert om kommunene bør få en viss anledning til å stille relevante vilkår i
forbindelse med brudd på bevillingen som et alternativ til inndragning av skjenkebevilling, da et
etterfølgende vilkår vanligvis er en mindre inngripende sanksjon enn å få inndratt hele
bevillingen. I disse tilfellene vil det også være adgang til å endre vilkårene for én
bevillingshaver uten samtidig endring for andre bevillingshavere, da endring kun for den ene
bevillingshaveren er saklig begrunnet i praktiseringen av skjenkebevillingen. Det påpekes at det
er uheldig å kamuflere sanksjoner som følge av brudd på bevilling som kun endrede vilkår.
Sanksjoner bør fremstå nettopp som sanksjoner. Dersom anledningen til å endre vilkår for en
gitt bevilling er tenkt som en alternativ sanksjonsform, bør dette fremkomme tydelig av
lovteksten.
I forbindelse med forslaget om utvidet adgang til å sette vilkår for en allerede gitt bevilling,
vises det i høringsnotatet til endrede åpningstider i kommunen, eller nye krav til konsepter i et
område som eksempler på tilfeller der kommunene kan ha behov for å endre vilkårene for
bevillingene i ettertid. Hammerfest kommunene er enig i at det vil være en fordel å kunne foreta
slike endringer for en gitt bevilling uten at det kreves fornyelse, da de nevnte eksemplene bærer
mer preg av korrigeringer av bevillingene enn av egentlige vilkår. Imidlertid antas det at
kommunene kan forbeholde seg retten til noen slike endringer i dag ved at bevillingsvedtaket
viser til de til en hver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjene. Det stilles spørsmål ved om
det vil være mer hensiktsmessig dersom lovteksten nevner noen typer situasjoner der vilkårene
kan endres eller fastsettes i ettertid, men at det ikke gis noen alminnelig adgang til å endre
vilkårene for en bevilling i ettertid.

Det kan fremstå som uforutsigbart for parten at kommunen skal kunne sette nye vilkår for en
allerede gitt bevilling. Det gir et usikkerhetsmoment hos bevillingshaver at bevillingen kan
endres. Per i dag er bevillingene tidsbegrensede, og må fornyes. Fornyelsen innebærer at
søknaden om bevilling kan bli avslått, eller at det kan stilles vilkår som ikke var der i den forrige
bevillingen. Samtidig ligger det et vern for bevillingshaver i at bevillingen bare fornyes på
bestemte tidspunkter. Hvis kommunene gis adgang til å endre vilkår for en løpende bevilling, vil
usikkerheten være konstant: en endring av vilkårene vil kunne skje når som helst.
Hammerfest kommune er av den oppfatning at den foreslåtte ordningen innebærer usikkerhet og
uforutsigbarhet for parten, og at en adgang til å sette vilkår for allerede gitte tillatelser innebærer
nær like mye saksbehandling og ressursbruk som ved en fornyelse av bevillingen.
Hammerfest kommune ber derfor om at forslaget revurderes.

Anledning til fornyelse for enkelte bevillinger
Begge forslagene stiller opp en mulighet for kommunestyret til å differensiere mellom ulike
bevillinger og dermed beslutte at enkelte bevillinger enten skal løpe videre, eller at de må
fornyes.
I høringsnotatet påpekes det at det må være likebehandling i disse sakene, og at det må være
objektive kriterier som benyttes for å skille mellom bevillingene. Det bes om at de momentene
departementet viser til, vurderes inntatt i alkoholloven som en ikke uttømmende liste over
momenter som kan vurderes. Dette for økt fokus på likebehandling i bevillingssaker.
Anledningen til å kunne velge fornyelse for noen bevillinger, og at noen bevillinger skal løpe
videre, gir en fleksibilitet for kommunene. Forslaget gjør at kommunene kan bruke ressurser på
fornyelse av de typene bevillingene som erfaringsmessig krever tettere oppfølging, mens andre
bevillinger kan løpe videre.
Hammerfest kommune støtter forslaget om å kunne differensiere mellom bevillingene, og
dermed velge fornyelse for bare noen av bevillingene.
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Kontrollutvalgets årsmelding 2014
Saken gjelder
Kontrollutvalget behandlet 19.1.2015 kontrollutvalgets årsmelding for 2014. Årsmelding følger
vedlagt i sin helhet.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.
.
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Rekruttering og kompetansebygging
Saken gjelder
Hammerfest kommunestyre vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen følgende verbale
vedtak:
«Rekruttering og kompetansebygging.
Kommunestyret ber administrasjonen raskest mulig legge fram et konkret forslag som har som
mål å øke rekruttering og styrke eksisterende kompetanse innenfor sektorene helse og omsorg,
barnevernet og andre prioriterte områder som ikke allerede har egne ordninger. Dette må
omfatte både grunnopplæring/fagopplæring i videregående skole, videreutdanning og
spesialisering på høyere nivå.
Forslagene må inneholde konkrete forpliktende mål, hvilke ordninger i form av stipend, lån,
permisjon med lønn, bindingstid osv osv som skal gjelde. Videre må en drøfte og evt fremme
forslag vedr bl.a. resultatmål, underveisevaluering og tidsperspektiv for tiltakene. Forslagene
bør utarbeides i samråd med egne fagfolk på områdene, organisasjoner og andre berørte.
Forslaget fremmes for politisk behandling seinest mars 2015. «

Sakens bakgrunn og fakta
I forbindelse med kommunestyrets vedtak om rekruttering og kompetansebygging ble det dannet
en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa består av Elisabeth Paulsen, Arve Paulsen, Violet Karoliussen,
Geir Nesse og Trude Klaussen. Arbeidstakerorganisasjonene har oppnevnt Gunn Inger Skog fra
Fagforbundet til å representere de ansatte i arbeidsgruppa.
Arbeidet startet med å kartlegge hvilke retningslinjer og reglement vi har knyttet til rekruttering
og kompetanseheving i dag, som blant annet:






Arbeidsgiverpolitikk
Lønnspolitikk
Permisjonsreglementet
Tilsettingsrutiner

Det har dannet seg en praksis knyttet til permisjon med lønn, nivå for dekning av utgifter og
stipendordninger for ansatte som har tatt utdanning eller annen faglig utvikling.
Administrasjonen har - med bakgrunn i denne praksisen utarbeidet et utkast til Reglement for
utdanningspermisjon og stipend som skal kvalitetssikres og sendes på høringsrunde i egen
organisasjon og vil komme formelt på plass i løpet av våren 2015.
Kompetanseheving

Kompetanseplaner
Hammerfest kommune har en lederutviklingsplan som skal ivareta organisasjonens og ledernes
behov for kompetanseheving og utvikling ut ifra de verdier, mål og utfordringer som til en hver
tid er gjeldende. Lederne er med på å definere utviklingstiltak gjennom innspill og evalueringer.
Det satses primært på skolering som ikke gir formalkompetanse, men det vil også bli vurdert
samarbeid med utdanningsinstitusjoner.
Programmet skal i følge mandatet ha fokus på teamledelse, ledelse av egne enheter og utvikling
av individuelle/personlige lederferdigheter. Programmet har med ulike tiltak og denne rulleres
annet hvert år. Målgruppe for lederutviklingsprogrammet er rådmann, kommunalsjefer,
virksomhetsledere og innen enkelte tema inkluderes stedfortredere og fagledere. Programmet
inneholder også en basisopplæring for nye ledere som omfatter ulike tema som alle nye ledere i
Hammerfest kommune skal ha kompetanse på, og denne opplæringen gjennomføres 2 ganger
årlig.
Sentraladministrasjonen har ikke utarbeidet egen kompetanseplan med systematiske tiltak mht
kompetanseutvikling. Det har vært ulike tiltak de siste årene som har vært vurdert individuelt og
utfra avdelingenes behov.
Sektor for barn og unge har kartlagt utdanningsnivå hos lærere (jfr kompetansekrav). Dette vil
bli videreutviklet i en kompetanseplan. Forebyggende tjenester har kartlagt alle sine ansatte og
utvikler en kompetanseplan på bakgrunn av denne kartleggingen.
Sektor for helse og omsorg er i gang med utarbeidelse av kompetanseplan som forventes ferdig
våren 2015. Det er gjennomført en Questback undersøkelse med et to-delt fokus; det ene er
rettet mot lederne i sektoren der hensikten har vært å skaffe en kompetanseoversikt. Det andre er
rettet mot de ansattes ønsker om etter- og videreutdanning.
Det har også vært gjennomført en workshop med fokus på kompetansebehov i sektoren. Denne
har avdekket et kompetansegap som kompetanseplanen skal søke å løse med konkrete tiltak.
Sektor for kultur og samfunn har ikke utarbeidet helhetlige kompetanseplaner for sektoren.
Imidlertid vurderes kompetansen totalt sett å være tilstrekkelig til å utføre de oppgavene
sektoren har ansvar for på en tilfredsstillende måte. Nasjonale trender viser at det vil være
utfordringer fremover med å rekruttere ingeniører til kommunale stillinger som krever slik
kompetanse. Etter at de fleste ingeniørstillingene nå er i planavdelinga eller den reorganiserte
prosjektavdelinga vil dette bli ivaretatt av sentraladministrasjonen. På noen områder har
stillingsinnehaverne en svært god formalkompetanse. Som eksempler kan nevnes stillinger
innen kulturskolen.

Tiltak som øker vår kompetanse
Sentraladministrasjonen har en lederutviklingsplan med ulike tiltak og denne rulleres annet
hvert år.
Sektor for barn og unge har følgende ordninger:
Rektor, styrerskole og faglederutdanning PPT (30stp på masternivå). Arbeidsgiver dekker reise
og opphold og bøker. Tid brukt til studium inngår i arbeidstiden til den ansatte.
Varig videreutdanning lærere
Egne statlige ordninger (ansatte frikjøpes i en del av stillingen). Vi får refundert det meste av
våre utgifter til vikarer gjennom statlige tilskudd samt at de ansatte går litt ned i stilling i
perioden. Arbeidsgivers utgifter knyttes til reise/opphold/bøker.
Videreutdanning i regi av RSK/UiT lesing 1 og 2
Deltar på samlinger og har 6 lesedager i tillegg
Masterutdanning
Fagansvarlig barnehage gjennomfører masterutdanning i ledelse. Arbeidsgivers støtte knytter
seg til permisjon og utgiftsdekning i henhold til etablert praksis.
Sektor for helse og omsorg har ordninger i form av stipend, utgiftsdekning og lønnet/ulønnet
permisjon som stimulerer ansatte til å ta utdanning som helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier
og lederutdanning.
Sektor for kultur og samfunn har ulike etablerte ordninger og utdanningsløp innenfor brann
og redningstjenesten, og kompetanseheving skjer på flere arenaer (listen er ikke uttømmende).
Grunnleggende brannopplæring innen brann og redningsdisplinene, samt lederutdanning knyttet
direkte mot faget gjennomføres ved Norges brannskole. For operatørene ved 110-sentralen,
gjennomføres den spesifikke 110-utdannelsen ved justissektorens opplæringssenter i Stavern.
Feierutdannelsen er spesiell, ved at den enten skjer via lærlingeordning lokalt eller ved 2-årig
fagutdannelse gjennom Norges brannskole.
Nødvendige sertifikater til kjøretøyer/spesialmaskiner/sertifiseringer ol, betales i sin helhet av
arbeidsgiver

Prioriteringer
Sentraladministrasjonen har periodevis utfordringer med å rekruttere byggesaksbehandlere,
arealplanleggere og ingeniører -både til IT-avdeling, prosjektavdeling og planavdeling. En har
foreløpig ikke funnet det nødvendig å sette inn særskilte rekrutteringstiltak for dette. Lønnsnivå,
arbeidsvilkår og rekrutteringstiltak vurderes ved ansettelse i henhold til personalavdelingens
anbefalinger og kommunens vedtatte tiltak, og dette synes å fungere tilfredsstillende utfra
sentraladministrasjonens behov.
Sektor for barn og unge har følgende prioritering:
1. Lærere og barnehagelærere
2. Barnevernutdannede
3. Fagarbeidere
4. Spesialpedagoger

Sektor for helse og omsorg har følgende prioritering:
1. Vernepleiere
2. Helsefagarbeidere
3. Sykepleiere (med spesialkompetanse)
Sektor for kultur og samfunn har ingen særskilte utfordringer med å rekruttere til sektoren, og
lister derfor ikke opp prioriterte områder. Det vises forøvrig til beskrivelse av situasjon for
sentraladministrasjonen på dette området.

Utdanningsmuligheter i Hammerfest
I tillegg til etablerte studieretninger og utdanningsmuligheter vil det i løpet av det kommende
året starte opp to nye muligheter som er spesielt viktig for Hammerfest kommunes behov for
rekruttering og kompetanse innenfor de prioriterte områdene.
UIT- Norges arktiske universitet starter høsten 2015 opp en samlingsbasert utdanning med
studiested på campus i Hammerfest. Forutsetning for dette er nok søkere.
Høgskolen i Harstad og Campus Hammerfest starter en desentralisert vernepleierutdanning med
studiested på campus i Hammerfest. Forutsetning for oppstart januar 2016 er nok søkere.

Rekrutterings- og stabiliseringstiltak
Hammerfest kommune har ulike rekrutteringstiltak når det gjelder lønn. Hovedtariffavtalen og
kommunens skriftlige lønnspolitikk som ble vedtatt 5.12.2013 er utgangspunktet for
lønnsplassering ved ansettelse.
Utover lønn bruker også kommunen følgende andre virkemidler overfor stillinger med særlige
rekrutteringsutfordringer:
Flyttegodtgjøring: dekning av utgifter i forbindelse med flytting mot 2 års bindingstid
Boligtilskudd: økt lønn pr måned i 12 måneder mot 2 års bindingstid
Endringer i lønn etter ansettelse skjer gjennom sentrale lønnsoppgjør og lokale forhandlinger
mellom de lokale partene hjemlet i forhandlingsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen. I de
tilfeller det er spesielle problemer med å beholde eller rekruttere kvalifiserte arbeidstakere
gjennomføres forhandlinger og det gis lønnsøkninger både individuelt og gruppevis.
Det gis da høyere lønn for utvalgte grupper og hvilke grupper dette gjelder vurderes løpende
utfra eventuelle rekrutteringsutfordringer. I Hammerfest er det for tiden inngått en lokal avtale
om rekruttering/stabiliseringstillegg for sykepleiere, førskolelærere, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, miljøterapeuter og barnevernspedagoger. Avtalen gir ansiennitetstillegg ved
ansettelse slik at man får en høyere startlønn enn egen lønnsansiennitet tilsier. Gjennom avtalen
er det også etablert en stabiliseringsstige der det gis tilleggslønn ved 5, 10 og 15 års tjeneste i
stillingen.
Som særskilte stabiliseringstiltak er det også innført høyere lønn for sykepleiere i nattstillinger i
hjemmetjenesten og for ansatte i Finnmarksveien. For tiden vurderes det blant annet ytterligere
stabiliseringstiltak mot barnevernstjenesten.
Det har også vært gitt stipend til personer under utdanning mot bindingstid etter endt utdanning.
Dette har vært bruk i forbindelse med nyrekruttering av ferdigutdannede spesielt førskolelærere
innen barnehagesektor og sykepleiere og vernepleiere innen pleie- og omsorgssektoren

Det gjennomføres også løpende lønnsforhandlinger om endret lønn når en arbeidstaker har
gjennomført relevant etter-/videreutdanning. Her har kommunen etablert en praksis som partene
opplever som ryddig både mht nivå på lønnstillegg og virkningsdato.
Noen har også ulike arbeidsvilkår knyttet til funksjon, slik som telefongodtgjørelse,
kompensasjon/fridager for møtevirksomhet/annen særlig belastning for ledere og særlig
selvstendige stillinger ol.
Andre etablerte tiltak som bidrar til rekruttering eller stabilisering:










Introduksjonsprogram for nyansatte
Seniorpolitikk
Lederutviklingsprogram/plan
Omdømmeplan
Velferdspermisjoner
Sommerjobb for ungdom
Lærlingeplasser
Deltakelse på messer
Deltakelse i prosjektet» Hammerfest en by å bo»

Rådmannens vurdering
Kommunene vil i årene fremover ha utfordringer med å rekruttere nødvendig arbeidskraft.
Nasjonale trender viser at utfordringene vil være størst knyttet til utdanningsgruppene barnehage
-/ førskolelærere, lærere, helsefagarbeidere, sykepleiere og ingeniører.
Det finnes en rekke gode ordninger i vår kommune i dag knyttet til rekruttering og
kompetanseheving. Det er viktig at etablert praksis på området samles i et eget reglement, slik
at en lettere kan forutsi økonomiske og driftsmessige konsekvenser, prioriteringer og ikke minst
sikre en enhetlig og lik behandling av våre ansatte.
Slik rådmannen vurderer det har kommunen et stort rekrutteringsbehov spesielt mht
fagarbeidere (alle sektorer), vernepleiere, og lærere både i barnehage og skole.
Det at det etableres to nye utdanningsmuligheter med studiested i Hammerfest gir oss nye
muligheter for å øke vårt behov for kompetanse og bemanning innenfor prioriterte områder i vår
organisasjon. Gode permisjons- og stipendordninger kan bidra til å stimulere egne ansatte til å ta
utdannelse på disse områdene.
Det nevnes også her at det er oppnevnt en kommunal koordinator/kontaktperson som skal være
en pådriver samt samarbeide med Høgskolen i Harstad og Campus Hammerfest i forbindelse
med vernepleierutdanning i Hammerfest.
Det må fortsatt satses videre på å utdanne og rekruttere fagarbeidere innenfor en rekke fag, både
ved å være en attraktiv lærebedrift samt å stimulere til ansatte til å ta fagbrev innenfor eget yrke.
I tillegg bør vi satse på ungdommer generelt og mobilisering av arbeidstakere med utenlandsk
bakgrunn for å møte framtidas arbeidskraftsbehov.
Vi trenger ungdommen for å møte framtidens behov for arbeidskraft og trenger deres kreativitet
og nytenking for å videreutvikle organisasjonen vår. Vi må derfor jobbe videre med hvordan vi

som arbeidsgiver skal ivareta lærlingplasser, faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen, faget
Prosjekt til fordyping i videregående skole, og sommerjobb for ungdom.
Med en betydelig andel innvandrere i befolkningen i Hammerfest kommune (ca. 14 %), vil en
særskilt utfordring innen sektoren være å inneha god og tilstrekkelig kompetanse på flerkulturell
kulturkompetanse. Mangfoldet også bør gjenspeiles innad i organisasjonen ved å rekruttere og
beholde også den delen av befolkningen. Vi trenger også å styrke den minoritetsspråklige
medarbeider ved å gi mulighet til å lære bedre norsk, og få en større kulturell- og
samfunnsmessig forståelse og her skal vi gå i gang med et prosjekt i løpet av 2015. Dette
handler blant annet om å ta innvandrerbefolkningens kompetanse og ressurser i bruk på en bedre
måte, og få til bedre inkludering på arbeidsplassene våre.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune utarbeider et reglement for utdanningspermisjon og stipend
som ferdigstilles innen 31. mai 2015
2. Behov for særskilte ordninger knyttet til vernepleierutdanning og lærerutdanning
utredes og legges frem for politisk behandling i forbindelse med «Økonomiplan i
perioden 2016 – 2019»
3. Kompetanseplaner utarbeides for prioriterte områder innenfor sektorene barn og unge
og helse og omsorg innen 15. juni 2015.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.03.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune utarbeider et reglement for utdanningspermisjon og stipend som
ferdigstilles innen 31. mai 2015
2. Behov for særskilte ordninger knyttet til vernepleierutdanning og lærerutdanning utredes
og legges frem for politisk behandling i forbindelse med «Økonomiplan i perioden 2016
– 2019»
3. Kompetanseplaner utarbeides for prioriterte områder innenfor sektorene barn og unge og
helse og omsorg innen 15. juni 2015.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 26.03.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune utarbeider et reglement for utdanningspermisjon og stipend som
ferdigstilles innen 31. mai 2015
2. Behov for særskilte ordninger knyttet til vernepleierutdanning og lærerutdanning utredes
og legges frem for politisk behandling i forbindelse med «Økonomiplan i perioden 2016
– 2019»
3. Kompetanseplaner utarbeides for prioriterte områder innenfor sektorene barn og unge og
helse og omsorg innen 15. juni 2015.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.03.2015

Behandling
Votering: 9 stemmer for rådmannens innstilling - 1 stemme mot.
Vedtak
1. Hammerfest kommune utarbeider et reglement for utdanningspermisjon og stipend som
ferdigstilles innen 31. mai 2015
2. Behov for særskilte ordninger knyttet til vernepleierutdanning og lærerutdanning utredes
og legges frem for politisk behandling i forbindelse med «Økonomiplan i perioden 2016
– 2019»
3. Kompetanseplaner utarbeides for prioriterte områder innenfor sektorene barn og unge og
helse og omsorg innen 15. juni 2015.

Saksbehandler: Christer Ringheim
Saksnr.: 2011/665-7

Saksfremlegg
Utv.saksnr
27/15
32/15
30/15

Utvalg
Styret for kultur, omsorg og undervisning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
23.03.2015
26.03.2015
16.04.2015

Vedlegg
1 Tilstandsrapporten for Hammerfestskolen
2014

Saksdokumenter ikke vedlagt:


Kvalitetsplan Hammerfestskolen 2012 - 2015

Kvalitetsmelding Hammerfestskolen 2014
Saken gjelder
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig
rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på
en god måte.

Sakens bakgrunn og fakta
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.
Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag
for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale
målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt
skoleeier er kommet i å nå målene. Denne meldingen skal gi skoleeier dokumentasjon som er en
del av grunnlaget for å vurdere om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir
oppfylt. Sammen med blant annet økonomiplan og budsjett legger meldingen føringer i forhold
til videre oppfølging av resultatene. Føringene blir tatt med ved rullering av planverket for
skolene i Hammerfest kommune.
Rådmannens vurdering
Tilstandsrapporten gir en oppsummering av tilstanden ved grunnskolen i Hammerfest
kommune. Sentralt i meldingen er data fra GSI, KOSTRA samt resultater fra de ulike nasjonale
undersøkelsene som skolene deltar i.

I Hammerfest kommune er det fremgang på en rekke elevresultater, blant annet gjennom
standpunktkarakterer og grunnskolepoeng. Det er likevel variasjon i resultatene over tid, i tillegg
til at det finnes enkelte områder hvor resultater er for lave.
Hammerfestskolen har i 2014 kommet enda lenger i implementeringen av «Tidlig Innsats» i
sektor for Barn og Unge. Vi mener å se at programmet påvirker de tjenestene vi yter i den
positive retningen vi har håpet på. Det er likevel en veg å gå. Hammerfestskolen er en skole i
utvikling i en by i vekst. Skolen skal videreutvikle seg i årene som kommer for å levere gode
arbeidstakere til lokalmiljøet på sikt.
For å nå oppsatte mål må det satses på og legge til rette for at elevene lærer og får gode
grunnleggende ferdigheter innenfor regning, lesing, skriving, muntlig formidling og digital
hjelpemidler. Dette kan oppnås gjennom ungdomstrinn-satsingen, systemisk arbeid med
vurdering gjennom utveksling av erfaringer skolene imellom, og å skape en god kultur for
læring gjennom et godt og gjensidig skole-hjem samarbeid.
Et annet tiltak er lokal videreutdanning for lærere i lesing som starter opp i Hammerfest høsten
2015.
For at elevene i det hele tatt skal kunne lære må vi ta ansvar for å skape gode fysiske og
psykososiale miljøer som fremmer helse, trivsel og læring.
Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjett 2013 å styrke den faglige veiledningen i
skolene. Gjennom en sterkere styring av satsingsområder og felles fokus, er det et mål å få
høyere kvalitet i grunnskolen.
Rapporten gir føringer om et felles fokus på:





Grunnleggende ferdigheter med et ekstra fokus på de svakeste leserne
Systemisk arbeid med vurdering
Godt læringsmiljø og arbeid mot mobbing
Skape en god kultur for læring gjennom et godt og gjensidig skole-hjem
samarbeid

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering
2. Hovedsatsningsområdene i 2015 skal være:
 Grunnleggende ferdigheter med et ekstra fokus på de svakeste leserne
 Systemisk arbeid med vurdering
 Godt læringsmiljø og arbeid mot mobbing
 Skape en god kultur for læring gjennom et godt og gjensidig skole-hjem samarbeid

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.03.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering
2. Hovedsatsningsområdene i 2015 skal være:
 Grunnleggende ferdigheter med et ekstra fokus på de svakeste leserne
 Systemisk arbeid med vurdering
 Godt læringsmiljø og arbeid mot mobbing
Skape en god kultur for læring gjennom et godt og gjensidig skole-hjem samarbeid.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.03.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering
2. Hovedsatsningsområdene i 2015 skal være:
 Grunnleggende ferdigheter med et ekstra fokus på de svakeste leserne
 Systemisk arbeid med vurdering
 Godt læringsmiljø og arbeid mot mobbing
Skape en god kultur for læring gjennom et godt og gjensidig skole-hjem samarbeid.

Saksbehandler: Cathrine Leistad
Saksnr.: 2011/2069-88

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
31/15
Kommunestyret

Møtedato
16.04.2015

Saksdokumenter ikke vedlagt:


Ingen

Fratreden. Nyvalg. Styreleder i Hammerfest Eiendom KF
Saken gjelder
Sølvi Løkke har i brev datert 16. mars 2015 søkt om fritak fra sitt verv som styreleder i
Hammerfest Eiendom KF. Søknaden er begrunnet dels med organisatoriske utfordringer knyttet
til avklaringen av grensene mellom foretaket og den øvrige kommunale organisasjonen og dels
med personlige forhold.
Det følger av kommuneloven § 66 nr. 2 at et styremedlem i et kommunalt foretak har rett til å
tre tilbake før valgperioden er over når det foreligger særegne forhold. I lovkommentaren er det
påpekt at styremedlemmets vurdering av om det foreligger særegne forhold neppe kan
overprøves. Bakgrunnen for dette er blant annet det særlige ansvaret som knytter seg til styrets
oppgaver som leder av et foretak, i tillegg til viktigheten av å ha et engasjert og funksjonsdyktig
styre.
Rådmannens vurdering
Sølvi Løkke har redegjort for at hun opplever at klarlegging av roller og ansvar mellom
foretaket og den øvrige kommunale organisasjonen, og derigjennom anledning til å kunne gjøre
strategiske valg, som en særdeles vanskelig oppgave, samt at hun har begrenset kapasitet til
denne krevende oppgaven.
Rådmannen finner ikke grunnlag for å overprøve styreleders vurdering av at ovennevnte forhold
medfører at det foreligger særegne forhold og dermed en rett til å tre av før valgperioden er
over.
Som følge av Sølvi Løkkes uttreden må det velges ny styreleder.
Det gjøres oppmerksom på de generelle reglene om valgbarhet, hvem som er utelukket og hvem
som kan kreve seg fritatt jf. kommuneloven § 47. Reglene om kjønnsbalanse er også gjeldende.
I tillegg er det oppstilt særlige begrensninger i kommuneloven § 65 nr. 2 der det fremgår at
rådmann og assisterende rådmann er utelukket fra valg til styret i Hammerfest Eiendom KF.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Sølvi Løkke fratrer sitt verv som styreleder i Hammerfest Eiendom KF med virkning fra
16. april 2015.
2. Som ny styreleder i Hammerfest Parkering KF fra 16. april 2015 velges…

Saksbehandler: Svanhild Moen
Saksnr.: 2015/520-3
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16.04.2015
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Oversendelsesforslag: Interpellasjon- Nei til utvidet adgang til midlertidige
ansettelser
Saken gjelder
Interpellasjon i kommunestyret den 12.03.2015 - oversendeslsesforslag

Behandling
Til ordfører Alf E. Jakobsen
Nei til utvidet adgang til midlertidige ansettelser
Regjeringen har foreslått en ny generell adgang til midlertidig ansettelse for inntil tolv måneder,
kombinert med forslag om begrensninger i arbeidsmiljøloven § 14 - 9. Med dette åpner man i
praksis for at alle nyansettelser kan være midlertidige i ett år.
Kommunestyret bør merke seg at tross at forslaget fremmes med gode intensjoner om å gi flere
innpass i arbeidslivet, går en samlet arbeidstakerside mot forslaget. Forskning viser dessuten at
flere midlertidig ansatte ikke skaper flere jobber.
Hammerfest arbeiderparti er mot forslaget av flere grunner. Viktigst er det at det har negative
konsekvenser for arbeidstakerne. Midlertidig ansatte har dårligere lønn og færre rettigheter.
Dette gir større usikkerhet for den enkelte. Med dette forslaget blir midlertidighet mer av en
normalordning.
Kommunestyret bør ikke vedta å la være å forholde seg til lovendringer.
Derimot kan kommunestyret som overordnet arbeidsgiver vedta en ansvarlig politikk som ikke
fullt ut utnytter lovens maksimalgrense i forhold til midlertidige ansettelser. Kommunestyret kan

begrense bruken av midlertidige ansettelser ved ikke å endre praksis i forhold til midlertidige
ansettelser, selv om loven åpner for det.
Jeg forstår reglementet slik at en ikke kan realitetsbehandle forslag i tilknytning til en
interpellasjon, men jeg ønsker å fremme et oversendelsesforslag til formannskapet som lyder
som følgende:
Kommunestyret Hammerfest kommune mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse
(AML14-9) vil skape større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for
deres personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan
være midlertidige i 12 måneder.
Hammerfest kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg,
gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av
dette, ønsker kommunestyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere
og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Dersom et
flertall på Stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil
Hammerfest kommune som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis.
Mitt spørsmål til ordføreren er: Hvordan bør Hammerfest kommune forholde seg til forslagene
om å utvide muligheten for midlertidig ansettelse?
Marianne Sivertsen Næss, Ap
****************************************************************************
Svar fra Ordfører:
Det er riktig at Arbeids og sosialdepartementet har fremmet forslag om en ny generell adgang til
midlertidig ansettelse, uten vilkår for inntil tolv måneder, kombinert med forslag om
begrensninger i arbeidsmiljøloven § 14 - 9.
Forslaget innebærer store endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige
ansettelser, som kan få alvorlige konsekvenser for arbeidstakere og hele arbeidslivet. Etter
dagens Arbeidsmiljølov jobber allerede mange midlertidig, men nå vil regjeringa åpne for at
arbeidsgivere kan ansette hele 15 % midlertidig uten begrunnelse. Den grunnleggende regelen
om at midlertidige ansettelser ikke skal skje i bedriftens ordinære virksomhet fjernes. Dette er
etter min mening å angripe selve bunnplanken i et organisert arbeidsliv som er grunnlaget for
trygghet, verdighet og frihet for arbeidsfolk.
Uten fast jobb blir det større usikkerhet, mer jobbutrygghet og en vanskeligere hverdag.
Lovforslaget betyr at makt flyttes fra den ansatte og over til arbeidsgiver. Som midlertidig ansatt
blir det vanskelig å planlegge for framtida, siden arbeidsgiver avgjør lengden på jobbavtalen, og
om du eventuelt får forlengelse. Du får sannsynligvis heller ikke lån i banken til boligkjøp. Alle
vet vi at arbeidsmiljø og lønn er dårligere for midlertidige ansatte, og de får mindre opplæring
og utdanning. Dette gir større usikkerhet for den enkelte. Dette vil ramme unge i
etableringsfasen ekstra hardt.

Arbeidstilsynet påpeker i sin høringsuttalelse at lovendringene kan føre til mer sykdom, stress
og ulykker. Tilsynet frykter også at lovendringene vil legge til rette for mer
arbeidslivskriminalitet.

I regjeringas egen lovproposisjon står det: «En har ikke kunnet finne økt effekt på
sysselsettingsnivået generelt ved økt adgang til midlertidige ansettelser eller endret
stillingsvern.» «Forskningen tyder på at midlertidige ansatte opplever større problemer med
arbeidsmiljø og helse sammenlignet med fast ansatte og viser klart at disse i mindre grad får
delta i opplæringstiltak finansiert av arbeidsgiver.»
Forskning fra FAFO og OECD dokumenterer at økt adgang til midlertidige ansettelser ikke
skaper økt sysselsetting. Det skaper kun flere midlertidige stillinger på bekostning av tidligere
faste stillinger. Forskning viser også at mange midlertidige ansatte kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko, og at midlertidig ansatte utsettes for større helserisiko og press enn faste
ansatte.
En samlet fagbevegelse går mot lovendringene regjeringa nå foreslår.
I Hammerfest kommune har vi innenfor mange områder en utfordring med å holde på gode
fagfolk og rekruttere nye. Om bare seks år vil Norge eksempelvis mangle over 11.000 lærere. I
2030 vil vi mangle 38.000 årsverk innen pleie- og omsorgsyrkene hvis dagens utvikling
fortsetter. Mangelen på barnehagelærere er stor i kommuner landet rundt.
I denne situasjonen trengs det mer enn noen gang seriøse arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte
verdige lønns- og arbeidsvilkår. Økt bruk av midlertidighet er det motsatte av dette.
Ordføreren mener at forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven, kan oppsummeres med at
mange på sikt vil oppleve et skifte fra trygge til utrygge jobber. Kombinasjonen mellom jobb og
privatliv blir også vanskeligere. Det vil føre til mer økonomisk utrygghet for de som kanskje
trenger trygghet aller mest.
Ordføreren mener kommunestyret står fritt i å vedta en personalpolitikk, som ikke utnytter
lovens maksimalgrense, i forhold til midlertidige ansettelser. Jeg av den mening at
kommunestyret bør ha en ansvarlig og offensiv personalpolitikk, slik at kommunen framstår
som en seriøs og attraktiv arbeidsgiver. Vi bør ikke endre praksis i forhold til midlertidige
ansettelser, selv om en lovendring skulle åpne for det.
I Hammerfest kommune er det politisk vilje slik jeg oppfatter det, iallfall blant flertallet som
styrer, til å begrense bruken av midlertidige ansettelser, og det kan vi gjøre gjennom
kommunens personalpolitikk.
Min klare konklusjon er at vi bør fortsette dagens dersom Stortinget mot formodning skulle
vedta Regjeringens endring om midlertidighet.
Avslutningsvis ser jeg at interpellanten også har fremmet et oversendelsesforslag til
formannskapet i tilknytning til denne saken. Det er riktig at vi ikke behandler konkrete forslag i
tilknytning av en interpellasjon, men at det er mulig å oversende konkrete forslag til
formannskapet for vurdering og eventuell behandling.
Formannskapets innstilling til kommunestyre:
Hammerfest kommunestyre mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML149) vil skape større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres
personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være
midlertidige i 12 måneder.
Hammerfest kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg,
gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av

dette, ønsker kommunestyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere
og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Dersom et
flertall på Stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil
Hammerfest kommune som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.03.2015

Behandling
Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP at forslaget oversendt fra kommunestyret
12.03.15 vedtas som innstilling for kommunestyret. Forslaget lyder:
Hammerfest kommunestyre mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML14-9)
vil skape større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres
personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være
midlertidige i 12 måneder.
Hammerfest kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg,
gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av
dette, ønsker kommunestyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere
og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Dersom et
flertall på Stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil
Hammerfest kommune som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis.

Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML149) vil skape større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres
personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være
midlertidige i 12 måneder.
Hammerfest kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg,
gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av
dette, ønsker kommunestyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere
og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Dersom et
flertall på Stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil
Hammerfest kommune som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis.

Saksbehandler: Svanhild Moen
Saksnr.: 2015/104-20
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Vedlagt:
RS 15/3 Åpent brev til kommunestyret i Hammerfest - urimelig tilleggsskatt på beboerne i
sentrumsnære områder
RS 15/4 Hammerfest vindkraftverk - klage på avslag
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Referatsaker
Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Saksbehandler: Svanhild Moen
Saksnr.: 2015/104-19
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Vedlegg
1 Protokoll fra møte den 12.03.15
2 Protokoll fra møte den 24.03.15
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Godkjenning av protokoller
Saken gjelder
Godkjenning av protokoller fra møtene den 12.03.15 og 24.03.15.

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokollene fra møtene den 12.03.15 og 24.03.15 godkjennes.

Møtedato
16.04.2015

