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Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alf E. Jakobsen
Marianne Sivertsen Næss
Tarjei Jensen Bech
Ronny Holm
Berit Hågensen
Håkon Rønbeck
Reidar Johansen

Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
H
SV

Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Grethe E. Johansen
Lars Mathisen

MEDL
MEDL

AP
FRP/KYST

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Elin Mølmann Holmgren

Grethe E. Johansen

AP

8 representanter (av 9) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, økonomisjef Trond Rognlid,
kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl, kommunalsjef Grethe Nissen,
plan og utviklingssjef Odd Edvardsen og virksomhetsleder IT Bård Dyrstad .

Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 77/11

Søknad om skjenkebevilling - Storgården gjestgiveri

PS 78/11

Søknad om skjenkebevilling - Thon Hotel/Vidda AS

PS 79/11

Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest eiendom KF

PS 80/11

Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest havn KF

PS 81/11

Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest parkering KF

PS 82/11

Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest kommune

PS 83/11

Ettervernbolig - fastsetting av husleie

PS 84/11

Hybelbygg i Meridiangata - husleie

PS 85/11

Gjenreisningsmuseet - oppjustering av prosjektkostnad og
låneopptak

PS 86/11

Sammensetning av medlemmer til planstyret for flyplass på Grøtnes

PS 87/11
Tilleggssak
PS 88/11

Godkjenning av protokoll
Ny fastlegehjemmel - Hammerfest kommune

Innkalling – enstemmig vedtatt.
Saksliste /dagsorden:
Den ordinære sakslista har sakene 77/11 til og med 87/11. Ordfører ønsket i tillegg til det
ordinære sakskartet å behandle sak 88/11 – godkjent.
Muntlig orientering:
Fiberkabel i Akkarfjord – virksomhetsleder for IT Bård Dyrstad orienterte i saken.
Reidar Johansen (SV) stilte følgende spørsmål:
- Ungdomsrådet og integrering av innvandrere.
- Aker Seafood – ordfører orienterte om status.
PS 77/11 Søknad om skjenkebevilling - Storgården gjestegiveri
Rådmannens forslag til vedtak
1. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 04.11.201130.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:

Kjell Reidar Pedersen
Storgården gjestegiveri
Storgården gjestegiveri i Kårhamn
Cafê. Servering i overnattingssted
164 m2
46
Ja – På inngjerdet terrasse og tilknyttet plen

Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Gruppe 1, 2 og 3
Gruppe 1 og 2:
- Klokken 10:00-01:00 mandag til torsdag,
søndag og helligdag
- klokken 10:00-03:00 fredag og lørdag
Gruppe 3:
- Klokken 13:00-01:00 mandag til torsdag og
søndag og helligdag
- Klokken 13:00-03:00 fredag og lørdag
Kjell Reidar Pedersen
Avlagt
Randi Ree
Ikke avlagt

For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven §§ 7-1 og 7-2
samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med
salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager
og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
2. Randi Ree gis frist til 01.12.11 med å avlegge og bestå kunnskapsprøven om alkoholloven.
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.11.2011

Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 04.11.201130.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Kjell Reidar Pedersen
Storgården gjestegiveri
Storgården gjestegiveri i Kårhamn
Cafê. Servering i overnattingssted
164 m2
46
Ja – På inngjerdet terrasse og tilknyttet plen
Gruppe 1, 2 og 3
Gruppe 1 og 2:
- Klokken 10:00-01:00 mandag til torsdag,
søndag og helligdag
- klokken 10:00-03:00 fredag og lørdag

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Gruppe 3:
- Klokken 13:00-01:00 mandag til torsdag og
søndag og helligdag
- Klokken 13:00-03:00 fredag og lørdag
Kjell Reidar Pedersen
Avlagt
Randi Ree
Ikke avlagt

For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven §§ 7-1 og 7-2
samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med
salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager
og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
2. Randi Ree gis frist til 01.12.11 med å avlegge og bestå kunnskapsprøven om alkoholloven.
PS 78/11 Søknad om skjenkebevilling - Thon Hotel/Vidda AS
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 04.11.201130.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.11.2011

Vidda AS
Thon Hotel Hammerfest
Thon Hotel i Strandgata 2-4 i Hammerfest
Servering i overnattingssted
2000 m2
250
Nei
Gruppe 1, 2 og 3
Gruppe 1 og 2:
Gruppe 3:
Kjetil Fløyli
Avlagt
Johanna Lundquist
Avlagt

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 04.11.201130.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Vidda AS
Thon Hotel Hammerfest
Thon Hotel i Strandgata 2-4 i Hammerfest
Servering i overnattingssted
2000 m2
250
Nei
Gruppe 1, 2 og 3
Gruppe 1 og 2:
Gruppe 3:
Kjetil Fløyli
Avlagt
Johanna Lundquist
Avlagt

For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven §§ 7-1 og 7-2
samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 tredje ledd ikke er tillatt med
salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager
og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
PS 79/11 Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest eiendom KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest eiendom KF til
etterretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.11.2011

Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt,.

Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest eiendom KF til
etterretning.
PS 80/11 Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest havn KF til
etterretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest havn KF til
etteretning.
PS 81/11 Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest parkering KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest parkering KF til
etteretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.11.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2 tertial 2011 for Hammerfest parkering KF til
etterretning.
PS 82/11 Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 2. tertial 2011 for Hammerfest kommune
til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 2. tertial 2011 for Hammerfest kommune
til etterretning.
PS 83/11 Ettervernbolig - fastsetting av husleie
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret fastsetter husleien på ettervernsboligene til kr. 5.420.2. Kommunens andel husleie beregnes ut ifra 130,8 m², og husleien beregnes i tråd med
kommunens ordinære rutiner for dekning av renter, avdrag og FDVU-kostnader,
maksimalt kr. 161 407,- pr år.
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret fastsetter husleien på ettervernsboligene til kr. 5.420.2. Kommunens andel husleie beregnes ut ifra 130,8 m², og husleien beregnes i tråd med
kommunens ordinære rutiner for dekning av renter, avdrag og FDVU-kostnader,
maksimalt kr. 161 407,- pr år.

PS 84/11 Hybelbygg i Meridiangata - husleie
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret fastsetter differensierte husleiesatser for hybelbygget på Fuglenes ved
Hammerfest videregående skole i 2 kategorier; lærlinger/elever/studenter og egne
ansatte/øvrige leietakere.

2. Satsene fastsettes slik:
a. Lærlinger/elever/studenter.

b. Satsene følger de til en hver tid gjeldende husleiesatser for Finnmark
fylkeskommune, p.t:
c. Kr. 2.268 pr. måned for alternativ 1 (16,2 m2)
d. Kr. 3.248 pr. måned for alternativ 2 (23.2 m2)
e. Kr. 3.500 pr. måned for alternativ 3 (25,0 m2)
f. Egne ansatte/øvrige leietakere.
g. Kr. 4.500 pr. måned for alternativ 1 (16,2 m2)
h. Kr. 5.700 pr. måned for alternativ 2 (23.2 m2)
i. Kr. 6.200 pr. måned for alternativ 3 (25,0 m2)
3. Satsene reguleres i samsvar med gjeldende bestemmelser i Husleieloven.

4. Hammerfest Eiendom KF har ansvar for drift , vedlikehold og utleie av hybelbygget.

5. Når endelige investeringskostnader foreligger , fremmes sak om tilleggsbevilgning til
kommunestyret.
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret fastsetter differensierte husleiesatser for hybelbygget på Fuglenes ved
Hammerfest videregående skole i 2 kategorier; lærlinger/elever/studenter og egne
ansatte/øvrige leietakere.

2. Satsene fastsettes slik:
a. Lærlinger/elever/studenter.
b. Satsene følger de til en hver tid gjeldende husleiesatser for Finnmark
fylkeskommune, p.t:
c. Kr. 2.268 pr. måned for alternativ 1 (16,2 m2)
d. Kr. 3.248 pr. måned for alternativ 2 (23.2 m2)
e. Kr. 3.500 pr. måned for alternativ 3 (25,0 m2)
f. Egne ansatte/øvrige leietakere.
g. Kr. 4.500 pr. måned for alternativ 1 (16,2 m2)
h. Kr. 5.700 pr. måned for alternativ 2 (23.2 m2)

i. Kr. 6.200 pr. måned for alternativ 3 (25,0 m2)
3. Satsene reguleres i samsvar med gjeldende bestemmelser i Husleieloven.

4. Hammerfest Eiendom KF har ansvar for drift , vedlikehold og utleie av hybelbygget.

5. Når endelige investeringskostnader foreligger, fremmes sak om tilleggsbevilgning til
kommunestyret.

PS 85/11 Gjenreisningsmuseet - oppjustering av prosjektkostnad og låneopptak
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar saken til orientering
2. Saken realitetsbehandles i forbindelse med budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015.
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret tar saken til orientering
2. Saken realitetsbehandles i forbindelse med budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015.
PS 86/11 Sammensetning av medlemmer til planstyret for flyplass på Grøtnes
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar at ordningen med planstyre for flyplass på Grøtnes videreføres. Styret
skal ha følgende sammensetning:
Fra Hammerfest:
 Ordfører
 MU-leder
 Politisk medlem …………
 Politisk medlem ………..
 Vararepresentant …………
 Vararepresentant ………..
2. Planstyret vedtar sine beslutninger etter flertallsprinsippet. Planstyrets leder har
dobbelstemme. Planstyret konstituerer seg selv og velger leder.

3. Planstyrets mandat skal være følgende: Fastsettelse av planprogram, vedtaksrett ved første og
andre gangs behandling av reguleringsplanen, andre nødvendige avklaringer i plansaken samt
innhenting av konsulentbistand. Planstyret kan oppnevne en referansegruppe dersom det synes
nødvendig. Planstyret skal ha myndighet til avgjøre økonomisk disposisjon i planarbeidet
innenfor de vedtatte budsjettrammer gjort av kommunene samt påse at lovens krav til planarbeid
følges.
4. Internett skal brukes aktivt for kommunikasjon og informasjon.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.11.2011

Behandling
Berit Hågensen (AP) / Håkon Rønbeck (H) fremmet følende forslag:
Nytt siste avsnitt i punkt 1:
I tråd med praksis tiltrer næringsforeningen planstyret med observatørstatus og formannskapet
ber om at dette videreføres.
Fra Hammerfest:
 Ordfører
 MU-leder
 Politisk medlem Marianne Sivertsen Næss (AP)
 Politisk medlem Raymond Robertsen (H)
 Vararepresentant Berit Hågensen (AP)
 Vararepresentant Anne Mette Bæivi (KP)
Votering: Som innstillingen med tillegg – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.Formannskapet vedtar at ordningen med planstyre for flyplass på Grøtnes videreføres. Styret
skal ha følgende sammensetning:
Fra Hammerfest:
 Ordfører
 MU-leder
 Politisk medlem Marianne Sivertsen Næss (AP)
 Politisk medlem Raymond Robertsen (H)
 Vararepresentant Berit Hågensen (AP)
 Vararepresentant Anne Mette Bæivi (KP)
 Observatørstatus: Hammerfest næringsforening.
2. Planstyret vedtar sine beslutninger etter flertallsprinsippet. Planstyrets leder har
dobbelstemme. Planstyret konstituerer seg selv og velger leder.
3. Planstyrets mandat skal være følgende: Fastsettelse av planprogram, vedtaksrett ved første og
andre gangs behandling av reguleringsplanen, andre nødvendige avklaringer i plansaken samt
innhenting av konsulentbistand. Planstyret kan oppnevne en referansegruppe dersom det synes
nødvendig. Planstyret skal ha myndighet til avgjøre økonomisk disposisjon i planarbeidet

innenfor de vedtatte budsjettrammer gjort av kommunene samt påse at lovens krav til planarbeid
følges.
4. Internett skal brukes aktivt for kommunikasjon og informasjon.
PS 87/11 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 29.09.11 godkjennes.

PS 88/11 Ny fastlegehjemmel - Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner opprettelsen av 1 ny fastlegehjemmel, gjeldende fra 1.
januar 2012, og ber administrasjonen søke om ny legehjemmel til fylkeslege og Helseog Omsorgsdepartementet.
2. Kostnader til kontorinventar og utstyr dekkes med ekstra leieinntekter fra den nye
legehjemmelen.
3. Ny legehjemmel vil etter fastlegeavtalen utløse behovet for ekstra årsverk
hjelpepersonalet. Kommunestyret godkjenner opprettelse av inntil 1 årsverk
hjelpepersonale.
4. Alle kostnader for ny fastlegehjemmel og hjelpepersonell innarbeides i budsjett 2012 og
videre år, og ses i sammenheng med disponeringen av økt rammetilskudd som følge av
samhandlingsreformen.
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner opprettelsen av 1 ny fastlegehjemmel, gjeldende fra 1.
januar 2012, og ber administrasjonen søke om ny legehjemmel til fylkeslege og Helseog Omsorgsdepartementet.
2. Kostnader til kontorinventar og utstyr dekkes med ekstra leieinntekter fra den nye
legehjemmelen.

3. Ny legehjemmel vil etter fastlegeavtalen utløse behovet for ekstra årsverk
hjelpepersonalet. Kommunestyret godkjenner opprettelse av inntil 1 årsverk
hjelpepersonale.
4. Alle kostnader for ny fastlegehjemmel og hjelpepersonell innarbeides i budsjett 2012 og
videre år, og ses i sammenheng med disponeringen av økt rammetilskudd som følge av
samhandlingsreformen.

