Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
07.05.2015
09:00 – 13:20

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alf Einar Jakobsen
Tarjei Jensen Bech
Berit Hågensen
Hilde Rollefsen Næss
Jonas Valle Paulsen
Tom-Kristian Tommen Hermo
Elin Mølmann Holmgren
Chris Jørgensen
Kurt Methi
Dan Andersen
Håvard Hargaut-Jensen
Willy Olsen
Haldis Olsen (ankom 09:10)
Jarle Edvardsen
Hans-Petter Rasmussen
Anne-Mette Bæivi
Reidar Johansen
Bente Orvik
Grethe E. Johansen
Mia Hansen

Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
SV
SV
FRP

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Marianne Sivertsen Næss
Leif Arne Asphaug-Hansen
Liv Mari Bakkeby
Ole Martin Rønning
Thomas F. Øien
Hans Morten Olafson
Fred Johansen
Monique Jørgensen
Lasse Jøgvan Duurhuus

Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
H
H
H
H
H
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Wendy Hansen
Gunhild Engstad
Stig Ole Pedersen
Tom Christian Robertsen

Leif Arne Asphaug-Hansen
Marianne Sivertsen Næss
Liv Mari Bakkeby
Fred Johansen

AP
AP
AP
H

23 representanter (av 29) til stede. Haldis Olsen ankom kl. 09:10.
24 representanter (av 29) til stede. Kurth Methi fikk innvilget permisjon fra kl. 12:00 (før
orienteringssakene)
23 representanter (av 29) til stede. Tarjei Jensen Beck og Bente Orvik fikk innvilget permisjon
fra kl. 12:45.
21 representanter (av 29) til stede. Gunhild Engstad og Elin M. Holmgren fikk innvilget
permisjon fra kl. 12:50.
19 representanter (av 29) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass. rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Violet
Karoliussen, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Arve Paulsen, kommuneadvokat
Cathrine Leistad, virksomhetsleder Inger Jørstad, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen,
plansjef Øyvind Sundquist, arealplanlegger Åse Kongsbakk, overingeniør Christian Astrup
Bakke, fagleder infrastruktur Espen Salomonsen, byggeprosjektleder Håkon Rønbeck,
rådgiver Grethe Gebhardt og folkehelsekoordinator Thorild Ebeltoft.
Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkallingen – godkjent.
Sakslista / dagsorden:
Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle to tilleggssaker 40/15 og 41/15 –
godkjent.
Sakslista med sakene 36/15 til og med 41/15 – godkjent. Sak 41/15 ble behandlet først i møte –
grunnet journalistens mulighet for å dekke kommunestyremøte også i dag.
Følgende spørsmål ble stilt:
Reidar Johansen (SV)
- bompenger etc. - Spørsmålet besvares under det punktet for muntlig orientering som
omhandler samme sak.
- IMDI – spørsmål om bosetting – besvares av rådmann Leif Vidar Olsen og
kommunalsjef Geir Nesse
- Skatteinngangen i Hammerfest – besvares av rådmann Leif Vidar Olsen.
Ordfører orienterte om at det ikke er mottatt søksmål på fastsetting av eiendomsskatten på
Melkøya innen fristens utløp 1. mai 2015. Det betyr at vedtak i overskattetakstnemnda står ved
lag.
Muntlig orientering:
Ambulansesaken v/rådmann Leif Vidar Olsen og kommunalsjef Geir Nesse.
Kommunereformen v/rådmann Leif Vidar Olsen
RV- 94 Skaidi – Hammerfest inkludert status Omkjøringsvei
v/ plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen.
Under dette punktet ble det også orientert om fylkesveien til Forsøl herunder gan- og sykkelvei,
ny løsning.
Videre status tunnelutredning Strømsnes – Kjærringholmen og behovet for utbedring av
fylkesveien fra Kjærringholmen til Hønseby. Til slutt arbeidet med å tilpasse kaier med av- og
påkjøring i blant annet Akkarfjord og i Hammerfest havn.
Ordfører Alf E. Jakobsen redegjorde for arbeidet med mer stabilt mobilnett og internett i
Hønsebyområdet.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 36/15

Hammerfest som friluftslivets år - friluftslivskommune 2015

PS 37/15

Detaljprosjektering for Rådhusplassen og Sjøgata

PS 38/15

Nye lokaler - Allmed legesenter

PS 39/15

Godkjenning av protokoll

Tilleggssak
PS 40/15

Interpellasjon om skilting ved RV-94 og lys på gravlund.

PS 41/15

Søknad om fritak - opprykk og nyvalg - Kristian Østvik

PS 36/15 Hammerfest som friluftslivets år - friluftslivskommune 2015

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest kommune ønsker å bli et Friluftslivets År
kommune, og vedtar følgende i forbindelse med friluftslivets år 2015.
 Støtte opp om lokale arrangementer og aktiviteter i Friluftslivets År
 Vektlegge hensyn til friluftsliv og nærnatur i kommunens planarbeid
 Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring
 Satse på Stien som aktivitetsanlegg. Gamle stier er viktige kulturminner
 Bruke friluftsliv som et positiv virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid
 Arrangere ordførerens tur, åpen tur med ordføreren som turleder
 Stille opp bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen
2. Gjennomføring av tiltakene i forbindelse med Friluftslivets År 2015 kr. 30000

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.05.2015

Behandling
Ordfører justerte punkt 2 som følger:
2. Til gjennomføring av tiltakene i forbindelse med Friluftslivets År 2015 avsettes kr. 30000 til
prosjektet.

Votering: Som innstillingen med litt justering i punkt 2 – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest kommune ønsker å bli et Friluftslivets År
kommune, og vedtar følgende i forbindelse med friluftslivets år 2015.


Støtte opp om lokale arrangementer og aktiviteter i Friluftslivets År








Vektlegge hensyn til friluftsliv og nærnatur i kommunens planarbeid
Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring
Satse på Stien som aktivitetsanlegg. Gamle stier er viktige kulturminner
Bruke friluftsliv som et positiv virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid
Arrangere ordførerens tur, åpen tur med ordføreren som turleder
Stille opp bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen

2. Til gjennomføring av tiltakene i forbindelse med Friluftslivets År 2015 avsettes kr. 30000 til
prosjektet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.04.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest kommune ønsker å bli et Friluftslivets År
kommune, og vedtar følgende i forbindelse med friluftslivets år 2015.








Støtte opp om lokale arrangementer og aktiviteter i Friluftslivets År
Vektlegge hensyn til friluftsliv og nærnatur i kommunens planarbeid
Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring
Satse på Stien som aktivitetsanlegg. Gamle stier er viktige kulturminner
Bruke friluftsliv som et positiv virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid
Arrangere ordførerens tur, åpen tur med ordføreren som turleder
Stille opp bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen

2. Gjennomføring av tiltakene i forbindelse med Friluftslivets År 2015 kr. 30000

PS 37/15 Detaljprosjektering for Rådhusplassen og Sjøgata

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at Rådhusplassen og Sjøgata skal utformes i tråd med de
endringsforslagene som går frem av saksfremlegget samt de vedlagte plantegningene.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.05.2015

Behandling
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Tillegg til punkt 5:
Hammerfest kommunestyre ber om å få tilbake 2 alternativer når det gjelder «Møbeleringsøyen» med
grillplass. Det er ønske om å få gjort vurderinger med hensyn til om dette skal være en fast eller flyttbar
installasjon. Det må også gjøres en vurdering av alternativer i forhold til gassgrillen. Er det
hensiktsmessig å ha en slik grill eller ikke i møbeleringsøyen og i tilfelle den skal være der, må det
vurderes om dette skal være en fast installasjon eller ikke.
Nytt siste avsnitt punkt 7:
Kommunestyret ber om at det gis anledning til et gatekjøkken i dette sentrumsområdet som har åpent på
kvelds- og nattestid.

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Idrettsrådet / FIK Stein vurderes det montert stavkasse i området Rådhusplassen /Sjøgata.
Votering:

Innstillingen – enstemmig vedtatt.
AP – forslag begge punkt– enstemmig vedtatt.
SV – forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret vedtar at Rådhusplassen og Sjøgata skal utformes i tråd med de endringsforslagene som
går frem av saksfremlegget samt de vedlagte plantegningene – endringene er i hovedsak:
1. Kaiområdet utenfor Nissensentret utvides ikke mot sjøen slik opprinnelig plan viser. Kaia er i
dag fendret og tilrettelagt for større båter. Dersom dette skal fjernes og bygges ut vil kostnadene
bli svært høye. Admirasjonen kan ikke se at det ekstra arealet som man vinner på kaidekket kan
rettferdiggjøre en slik investering. Deler av kaia er for øvrig privat eid.
2. Utkikkspunktet som i opprinnelig plan er foreslått mellom Peppes og Qa harmonerer ikke med
havnevesenets planer om tilrettelegging av gjestehavn. Gjestehavna vil ha behov for en
universelt utformet adkomst og dette området ligger til rette for en slik adkomst. Nøyaktig
utforming her bør avklares med Hammerfest Havn slik at gjestehavnen og Rådhusplassen
harmonerer i lag.
3. Tidevannsskulpturen i opprinnelig plan tas ut. Den var planlagt og skulle ligge innfelt i
kaiskjørtet utenfor Qa, men vil havne bak flytebryggene i gjestehavna. Den mister derfor hele sin
funksjon.
4. Uteserveringen for Qa (Havnebetjenten) flyttes lengre inn på kaia slik at det er mulig å gå på
sjøsiden langs hele kaifronten. Dette arealet vil kunne benyttes til mange andre aktiviteter når
uteserveringen ikke er i bruk.
5. De tre møbleringsøyene i opprinnelig plan samles til en øy med en installasjon i midten. Det
innledes et samarbeid med Hammerfest Energi for å se på hvilke muligheter som en slik
installasjon kan ha.
Hammerfest kommunestyre ber om å få tilbake 2 alternativer når det gjelder «Møbeleringsøyen»
med grillplass. Det er ønske om å få gjort vurderinger med hensyn til om dette skal være en fast
eller flyttbar installasjon. Det må også gjøres en vurdering av alternativer i forhold til
gassgrillen. Er det hensiktsmessig å ha en slik grill eller ikke i møbeleringsøyen og i tilfelle den
skal være der, må det vurderes om dette skal være en fast installasjon eller ikke.

6. Sikksakk veien føres helt ned på Rådhusplassen slik opprinnelig plan viser, men selve traséen
endres noe. Dette er for å få veien universelt utformet samtidig som man får et større areal til
lekeplass.
7. Det kommunale bygget som i dag er gatekjøkken og offentlig toalett fjernes. Bygget er i dag i
dårlig forfatning og toalettene tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Det settes opp
et nytt bygg med offentlig toalett hvor man kombinerer med sykkelparkering, infotavle og
busstopp (se vedlagt skisse). En fjerning av dagens bygg gjør også rådhusplassen mere
anvendelig for å arrangere konserter, festivaler, skøytebane etc.
Kommunestyret ber om at det gis anledning til et gatekjøkken i dette sentrumsområdet som har
åpent på kvelds- og nattestid.
8. Idrettsrådet / FIK Stein vurderes det montert stavkasse i området Rådhusplassen

/Sjøgata.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 28.04.2015

Behandling
Gunhild Engstad fremmet på vegne av Ap følgende forslag:
Grillplassen skal bestå av elementer som er flyttbare med truck, for å sikre fleksibel bruk av
Rådhusplassen.
Votering:

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
AP’s forslaget fikk 4 stemmer for og 5 stemmer mot.

Vedtak
Kommunestyret vedtar at Rådhusplassen og Sjøgata skal utformes i tråd med de endringsforslagene som
går frem av saksfremlegget samt de vedlagte plantegningene.

PS 38/15 Nye lokaler - Allmed legesenter

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune etablerer lokaler for Allmed legesenter ved Alderspensjonatet,
Rypefjord (Alt.5) innen utgangen av 2015.
2. Det vedtas en kostnadsramme på 4 mill. kr for enkel innvendig ombygning og bytte av
ventilasjonsanlegg.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Hammerfest kommune etablerer lokaler for Allmed legesenter ved Alderspensjonatet,
Rypefjord (Alt.5) innen utgangen av 2015.
2. Det vedtas en kostnadsramme på 4 mill. kr for enkel innvendig ombygning og bytte av
ventilasjonsanlegg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.04.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune etablerer lokaler for Allmed legesenter ved Alderspensjonatet,
Rypefjord (Alt.5) innen utgangen av 2015.
2. Det vedtas en kostnadsramme på 4 mill. kr for enkel innvendig ombygning og bytte av
ventilasjonsanlegg.

PS 39/15 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 16.04.15 godkjennes.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 16.04.15 godkjennes.

TILLEGGSSAK
PS 40/15 Interpellasjon om skilting ved RV-94 og lys på gravlund.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.05.2015

Behandling
Spørsmål fra Tom- Kristian Tommen Hermo Hammerfest AP:
Hva kan Ordføreren gjøre for at det nu kan bli skiltet ved R-94 og opp Dalveien mot gravlund
og inn mot Breidablikk. Videre at lysrekka oppe på øversiden av gravlund blir fullført slik at
hele gravlunden blir lyst opp. Da tenker jeg spesielt på de mørke områdene uten lys. Dette er
både uverdig og ikke minst farlige forhold spesielt i mørketiden.
Rundt sommertid 2012 ble det gjort en bestilling fra MU og daværende MU-Leder Erik
Johannessen om å få skilte fra R-94 opp Dalenveien mot Gravlunden. Videre ny bestilling av
skilting der veien går mot venstre mot Breidablikk. Her er det nå 3 barnehager, Allmed
legesenter, barne- og ungdomsskole, kiropraktor, Breidablikkhallen og Breidablikk stadion.
I kommunestyret 22. mai 2014 hadde vi oppe sak PS 23/14- Trafikksikkerhetsplan 2014 - 2017
til 2. gangs behandling, hvor jeg tok opp dette med skiltinga inn til bl.a Breidablikk, uten at det
skjedde noe videre i akkurat den delen av saken.
-Julaften 2014 kan vi lese dette på forsiden og nesten to sider om saken i Finnmark Dagblad.
SAVNER SKILTING TIL KIRKEGÅRD OG GRAVLUND: -RESPEKTLØST OG
UVERDIG.
Rigmor Pedersen og hennes familie opplevde for noen år siden å miste et ungt familiemedlem i
en tragisk ulykke mens han var i militæret og nå er gravlagt på gravlunden i Fjordadalen.
Sitater fra FD er gjengitt med tillatelse fra Rigmor Pedersen.
"Tidlig gikk det for alvor opp for Rigmor Pedersen hvor respektløst og uverdig det oppleves at
kommunen ikke har gjort noe for å skilte vei til Gravlund.
– Det føltes helt forferdelig. Det er nesten som om vi gir et signal om at her i byen vil vi gjemme
vekk våre døde for å bli glemt. Når det kommer folk utenbys fra som gjerne vil besøke
gravstedet til noen de har kjent, så finnes det altså ingen skilt som viser vei verken til
gravlunden eller til byens andre to kirkegårder. Det er rett og slett nedverdigende i forhold til de
menneskene som har levd. For vi skal ikke glemme, vi skal minnes respektere de levde livene
deres. Rigmor Pedersen sier så videre til FD.
– Selve gravlunden er et flott sted. Her har kommunen skapt verdige rammer både med steinmur
og veier. Det eneste er at deler av gravlund ligger i mørke. Jeg skulle ønske at alle som har
graver å besøke, får gjøre det opplyst og at de ikke trenger å kvie seg for å bevege seg i
stummende mørke, noe jeg vet jeg at mange gjør. For vår del så har vi lys like ved, men for dem
som besøker gravsteder oppunder fjellet, så er det mørkt. Her burde man ha fortsatt lysrekka
rundt hele gravlunden". Sitat slutt.
I sommer opplevde Rigmor Pedersen at kamerater av den avdøde som består av bl.a befal og
andre soldatvenner fra militæret tok kontakt fordi de så gjerne ville besøke gravstedet. De hadde
lett, men kunne altså ikke finne gravlunden.

I samme sak, samme dag kan vi også lese at administrativ leder i Hammerfest Kirke, Svein
Sivertsen, fortelle at menighetsrådet tidlig høsten 2014 vedtok dette, betalte egenandel og sendte
bestilling til Statens vegvesen angående skilting til Fjordadalen gravlund. – I september var de
på befaring med veivesenet og det ble bestemt både hvor skiltet skal stå og hvordan det skal se
ut. Så hvorfor det ikke er kommet opp ennå, har han ikke noen forklaring på.
Så Ordfører vi er nå kommet til våren 2015 og det har snart gått 3 år siden denne saken ble løftet
opp politisk, så nå ber jeg deg Ordfører på vegne pårørende, venner av pårørende og av mange
andre av byens befolkning og folk utenifra som besøker kommunen og gravlunden og våre to
kirkegårder om hjelp til å finne en løsning på både skilt problemene ved R-94 og opp Dalveien
mot gravlund, og i krysset oppe på toppen av bakken inn mot Breidablikk hvor alle de tidligere
nevnte aktivitetene finner sted. Og selvfølgelig også at det nå kommer opp flere lys inne på
gravlunden opp mot fjellet så folk kan ferdes trykt der uten å risikere å snuble i graver og
gravsteiner. Og ikke minst gi de avdøde og pårørende den verdigheta de alle fortjener og ikke
minst har behov for.
Ordførers svar:
Interpellasjonen har i seg ulike spørsmål og la meg starte med Skilting ved RV-94 og opp til
Gravlunden i Indrefjorddalen. Her har kirkeverge og daglig leder av kirkeadministrasjonen fått
bekreftet fra Statens vegvesen at skiltet skal være satt opp innen juni måned i år. Muligens noe
tidligere.
Når en kommer opp fra riksveien og opp på bakkekanten på den kommunale veien (krysset) som
fører fram til Gravlunden er det skiltet Breidablikk og Langveien på høyresiden inn mot
boliggatene der. Skal det noe mer skilting ved det kommunale krysset/veiene så er det
Hammerfest kommune ved kommunalteknisk drift som er ansvarlig for dette.
Tror imidlertid det ville være mere opplysende om det på skiltstangen til RV-94 blir tekst og pil
både for Gravlund, Fjordtun Skole, Breidablikk Stadion slik jeg forstår at skiltingen er planlagt.
Når det gjelder mer lys på Gravlunden opplyses det fra kirkeadministrasjonen at de ser at det
kan være behov for flere lyspunkter i mørketiden spesielt ved det feltet som nylig er tatt i bruk.
De sier de vil sette opp noen flere lyspunkter her inneværende sommer.
Ellers kan jeg opplyse at det i økonomiplanen i år er satt av kr 500.00 til prosjektering av ny vei
og bro til Gravlunden i Indrefjorddalen. Videre er det satt av 7 mill. kr i 2016 til selve arbeidet.
Dette betyr så vidt jeg forstår at hovedinnkjørsel blir i nedre del av Gravlunden.
Avslutningsvis kan jeg opplyse om at det er varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for
Gravlund (GU2) i Indrefjorddalen. Formålet med dette er å få en utvidelse av Gravlunden i
øverkant av eksisterende.
TILLEGGSSAK
PS 41/15 Søknad om fritak - opprykk og nyvalg - Kristian Østvik

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kristian Østvik gis i medhold av kommuneloven § 15 nr. 2 fritak fra sitt verv som
varamedlem til kommunestyret for resten av valgperioden.

2. Som nytt varamedlem til kommunestyret velges…

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.05.2015

Behandling
Saken ble behandlet først i møte – grunnet journalistens mulighet for å dekke
kommunestyremøte også i dag.
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Som nytt varamedlem til kommunestyret velges Ørjan Pedersen på varaplass nr. 15, dvs. at det
suppleres i bunn og de tre foran rykker alle en plass opp.
Votering: Som innstillingen punkt 1 – enstemmig vedtatt.
Som innstillingen inkl. AP’s forslag punkt 2 – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kristian Østvik gis i medhold av kommuneloven § 15 nr. 2 fritak fra sitt verv som
varamedlem til kommunestyret for resten av valgperioden.
2. Som nytt varamedlem til kommunestyret velges Ørjan Pedersen på varaplass nr. 15, dvs.
at det suppleres i bunn og de tre foran rykker alle en plass opp.

