Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
03.09.2015
09:00 – 13:10

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alf Einar Jakobsen
Marianne Sivertsen Næss
Berit Hågensen
Jonas Valle Paulsen
Tom-Kristian Tommen Hermo
Elin Mølmann Holmgren
Chris Jørgensen
Kurt Methi
Dan Andersen
Håvard Hargaut-Jensen
Willy Olsen
Leif Arne Asphaug-Hansen
Haldis Olsen
Jarle Edvardsen
Anne-Mette Bæivi
Fred Johansen
Thomas F. Øien
Monique Jørgensen
Reidar Johansen
Bente Orvik
Grethe E. Johansen
Mia Hansen

Ordfører
Varaordfører
Medlem
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
H
H
H
SV
SV
SV
FRP

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Hans-Petter Rasmussen
Hilde Rollefsen Næss
Liv Mari Bakkeby
Tarjei Jensen Bech
Ole Martin Rønning
Hans Morten Olafson
Lasse Jøgvan Duurhuus

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
H
H
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Eva Gebhardt Sjøtun
Wendy Hansen
Gunhild Engstad
Stig Ole Pedersen
Anders Nesse

Hilde Rollefsen Næss
Tarjei Jensen Bech
Liv Mari Bakkeby
Hans-Petter Rasmussen
Ole Martin Rønning

AP
AP
AP
AP
H

26 representanter (av 29) til stede. Chris Jørgensen fikk innvilget permisjon fra kl. 10:50.
25 representanter (av 29) til stede. Fred Johansen fikk innvilget permisjon fra kl. 12:25.
24 representatnter (av 29).
Stig Ole Pedersen fikk innvilget permisjon i perioden fra kl. 12:00 til kl. 12:30.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Geir Nesse,
kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Grethe Nissen, personalsjef Trude Klaussen,
juridisk rådgiver Linda Karlstad, økonomisjef Trond Rognlid og rådgiver Grethe Gebhardt.

Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkalling – godkjent
Sakslista med tilleggssak 82/15 – godkjent. Behandling av sak 76/15 ble utsatt til etter den
muntlige orienteringen av leder i finanskomiteen Hans Olav Syvertsen (KRF).
Tom Kristian Tommen Hermo (AP):
Lyssetting på gravlund. Ordfører besvarte spørsmålet.
Mia Hansen (FRP):
Klargjøring av Breidablikkhallen – administrasjonen følger opp saken.
Assisterende rådmann Elisabeth Paulsen orienterte om folkevalgt programmet 22. og 23.
oktober etter valget.
Rådmann Leif Vidar Olsen orienterte om prosessen kommunesammenslåing.
Det vil bli en egen samling Ungdomsrådene i Finnmark den 06.11.15 på Skaidi.
Plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen orienterte om omkjøringsveien, tunellene og bypakkeløsningen.
Ordfører orienterte om at gruppelederne i Hammerfest kommunestyre reiser til Oslo den 16.
september 2015 for å møte helseminister Bent Høien angående sykehussaken.
Kl. 12:00 møtte lederen av Finanskomiteen Hans Olav Syvertsen (Krf) for å orientere og drøfte
konsekvensene for Hammerfest og andre kommuner dersom høringsutkastet til endring i
eiendomsskatt på verker og bruk blir vedtatt.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 75/15

Utdanningsstøtte og utdanningslån til lærer- og vernepleierutdanning

PS 76/15

Høring om eiendomsbeskatning i verk og bruk - Hammerfest kommunes
høringsuttalelse

PS 77/15

Høring - endringer i inndelingsloven og kommuneloven i forbindelse med
kommunereformen

PS 78/15

Referatsak

RS 15/10

Klage på detaljregulering - Hammerfest - stadfestes

PS 79/15

Godkjenning av protokoll

PS 80/15

Interpellasjon - om vold i nære relasjoner

PS 81/15

Interpellasjon - Steng rådhusplassen for parkering

Tilleggssak
PS 82/15

Ekstraordinært utbytte Hammerfest Energi AS og disponering

PS 75/15 Utdanningsstøtte og utdanningslån til lærer- og
vernepleierutdanning
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar reglement for utdanningsstøtte og utdanningspermisjon datert 14.7.2015
2. Utdanningslån finansieres ved bruk av disposisjonsfondet
3. Utgifter til utdanningsstøtte vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2016 og

økonomiplan 2016 – 2019.
4. Kostnader knyttet til innleie av vikarer dekkes innenfor sektorene

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar reglement for utdanningsstøtte og utdanningspermisjon datert 14.7.2015
2. Utdanningslån finansieres ved bruk av disposisjonsfondet
3. Utgifter til utdanningsstøtte vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2016 og

økonomiplan 2016 – 2019.
4. Kostnader knyttet til innleie av vikarer dekkes innenfor sektorene

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar reglement for utdanningsstøtte og utdanningspermisjon datert 14.7.2015
2. Utdanningslån finansieres ved bruk av disposisjonsfondet
3. Utgifter til utdanningsstøtte vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2016 og

økonomiplan 2016 – 2019.
4. Kostnader knyttet til innleie av vikarer dekkes innenfor sektorene

PS 76/15 Høring om eiendomsbeskatning i verk og bruk - Hammerfest
kommunes høringsuttalelse
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune viser til høringsnotat 18.6.2015 fra Finansdepartementet om
forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i
lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova).
2. Hammerfest kommune opplevde nedgangstider og negativ befolkningsendring fram til
2002. Hammerfest mistet 1200 arbeidsplasser innen fiskeri og fiskeindustri. Resultatet
var store økonomiske utfordringer med driftsreduksjoner og tilnærmet ingen
investeringsoppgaver. Resultatet var et marginalt driftsnivå, samt en situasjon hvor bygg
og annen infrastruktur ikke ble utviklet eller vedlikeholdt tilstrekkelig.
3. I forbindelse med etableringen av prosessanlegget på Melkøya var det et stort behov for
nødvendig infrastrukturoppbygging i kommunen. Kommunen har og har hatt store
investeringsoppgaver, spesielt innenfor bolyst, boligutvikling og arealutvikling til
boliger og næring, samt andre påkrevde infrastrukturtiltak som veier, trafikksikring,
skredsikring, vann, avløp, skoler, barnehager, havn. I tillegg til investeringene har
driftsnivået hatt et utviklende nivå.
4. Fra 2002 og fram til i dag har folketallsutviklingen vært svært positiv med en vekst på
ca. 1400 personer i perioden. Folketallet har nå passert 10.400 og øker fortsatt.
Næringslivet i kommunen har hatt en tilsvarende positiv utvikling. I kjølvannet av
Statoils etablering av LNG – anlegg på Melkøya har mange virksomheter innen
oljeservice etablert seg i kommunen med egne avdelinger. Dette for å sikre
arbeidsoppdrag og for å være forberedt på nye mulige funn og ringvirkninger av disse.
Som følge av dette har mange utflyttede Hammerfestinger vendt tilbake til kommunen

etter endt utdanning og arbeidserfaring lenger sør i landet, slik at alderssammensetninga
nå er forholdsvis ideell for å vokse videre.
5. Oppbygginga av kommunen ble finansiert gjennom systemet med eiendomsskatt. Et
system som har eksistert i 120 år. Det å utvikle et samfunn som hadde en svært negativ
utvikling med stor fraflytting og en betydelig nedbygging av antall offentlige
arbeidsplasser innen post og tele og spesielt i fiskeindustrien har kostet.
6. Resultatet er nå at kommunen har 2,3 milliarder kroner i gjeld - kommunale foretak
inkludert. Rente og avdragsutgiftene til Hammerfest kommune vurderes nærmere 3
ganger større enn det som er det normale.
7. Bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk i størrelsesorden 180 millioner kr vil ha
katastrofale følger for Hammerfest kommune. Følgende skisseres for inndekning av
bortfallet;
o Fjerne 120 mill kr i lønnsmidler som utgjør 200 årsverk eller 260 ansatte. Det
resulterer i at tjenestetilbudet vil bli betydelig svekket/redusert eller tjenestetilbud
må fjernes. Førskolebarn, skolebarn, ressurskrevende brukere, pleietrengende vil
bli de store taperne.
o Fjerne 60 mill kr på annen drift. Det betyr generelle driftsnedskjæringer, fjerning
av tilskudd til lag, foreninger, næringsliv og andre instanser, samt fjerning av
generell satsing på næringsutvikling, samarbeidsprosjekt med andre kommuner
som eksempelvis vertskommunesamarbeid og IKS’er.
o Ingen investeringer som betyr ingen oppdrag til næringsdrivende.
Alt i alt beskriver dette en håpløs situasjon for Hammerfest kommune,
samarbeidende instanser og kommuner, samt næringslivet i og utenfor Hammerfest.
Situasjonen sannsynliggjør arbeidsledighet, befolkningsnedgang og nedgangstider
for næringslivet.
8. Det er kommet signaler om at en andel av selskapsskatten skal kompensere for bortfall
av eiendomsskatt på verk og bruk. Innbetalt selskapsskatt i Hammerfest kommune var i
2013 53,2 mill kr og i 2014 47,0 mill kr. Statoils virksomhet på Melkøya skatter ikke til
Hammerfest, men til den kommunen som hovedkontoret ligger i. 1 % av selskapsskatten
er vurdert som kommunens andel. For vår del ville det ha blitt; 1/28 x 47 mill kr = 1,7
mill kr for 2014. Det betyr altså tilnærmet ingenting sett i forhold til bortfall av 180 mill
kroner.
9. Forslaget er dramatisk for Hammerfest kommunen, befolkningen i Hammerfest og
omkringliggende kommuner og næringsliv. Forslaget innebærer et brudd på
samfunnskontrakten som ligger til grunn for kommunenes samtykke til de store
naturinngrepene som er gjort i forbindelse med prosessanlegget på Melkøya.
10. Hammerfest kommune er medlem av Nettverket for petroleumskommuner – NPK.
Hammerfest viser til felles høringsuttalelse fra nettverket.
11. Hammerfest kommunestyre krever at forslaget trekkes eller utredes i et lovutvalg.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015

Behandling
Behandling av saken ble utsatt til etter den muntlige orienteringen gitt av leder i finanskomiteen
Hans Olav Syvertsen (KRF).
Gunhild Engstad fremmet på vegne av følgende forslag:
Tillegg i punkt. 5:
Ved etablering av f.eks. ilandføringssteder, må nødvendigvis aktuelle kommuner ha økonomiske
muligheter for å tilrettelegge lokal infrastruktur for å ta i mot slik store industrietableringer. I
denne sammenheng er eiendomsskatten for verker og bruk, helt avgjørende for å lykkes.
Tilføyelse i punkt 7:
«180 millioner, opp mot hele 20% av årlig kommunebudsjett….
Votering:
Innstillingens punkt 1- 4 og 6, 8, 9,11 og 12 – enstemmig vedtatt.
Punkt 5 – enstemmig vedtatt.
Tillegg i punkt 5 – enstemmig vedtatt.
Punkt 7 – enstemmig vedtatt.
Punkt 7 (innskutt setning) – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune viser til høringsnotat 18.6.2015 fra Finansdepartementet om
forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i
lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova).
2. Hammerfest kommune opplevde nedgangstider og negativ befolkningsendring fram til
2002. Hammerfest mistet 1200 arbeidsplasser innen fiskeri og fiskeindustri. Resultatet
var store økonomiske utfordringer med driftsreduksjoner og tilnærmet ingen
investeringsoppgaver. Resultatet var et marginalt driftsnivå, samt en situasjon hvor bygg
og annen infrastruktur ikke ble utviklet eller vedlikeholdt tilstrekkelig.
3. I forbindelse med etableringen av prosessanlegget på Melkøya var det et stort behov for
nødvendig infrastrukturoppbygging i kommunen. Kommunen har og har hatt store
investeringsoppgaver, spesielt innenfor bolyst, boligutvikling og arealutvikling til
boliger og næring, samt andre påkrevde infrastrukturtiltak som veier, trafikksikring,
skredsikring, vann, avløp, skoler, barnehager, havn. I tillegg til investeringene har
driftsnivået hatt et utviklende nivå.
4. Fra 2002 og fram til i dag har folketallsutviklingen vært svært positiv med en vekst på
ca. 1400 personer i perioden. Folketallet har nå passert 10.400 og øker fortsatt.
Næringslivet i kommunen har hatt en tilsvarende positiv utvikling. I kjølvannet av
Statoils etablering av LNG – anlegg på Melkøya har mange virksomheter innen
oljeservice etablert seg i kommunen med egne avdelinger. Dette for å sikre
arbeidsoppdrag og for å være forberedt på nye mulige funn og ringvirkninger av disse.
Som følge av dette har mange utflyttede Hammerfestinger vendt tilbake til kommunen

etter endt utdanning og arbeidserfaring lenger sør i landet, slik at alderssammensetninga
nå er forholdsvis ideell for å vokse videre.
5. Oppbygginga av kommunen ble finansiert gjennom systemet med eiendomsskatt. Et
system som har eksistert i 120 år. Det å utvikle et samfunn som hadde en svært negativ
utvikling med stor fraflytting og en betydelig nedbygging av antall offentlige
arbeidsplasser innen post og tele og spesielt i fiskeindustrien har kostet.
Ved etablering av f.eks. ilandføringssteder, må nødvendigvis aktuelle kommuner ha
økonomiske muligheter for å tilrettelegge lokal infrastruktur for å ta i mot slik store
industrietableringer. I denne sammenheng er eiendomsskatten for verker og bruk, helt
avgjørende for å lykkes.
6. Resultatet er nå at kommunen har 2,3 milliarder kroner i gjeld - kommunale foretak
inkludert. Rente og avdragsutgiftene til Hammerfest kommune vurderes nærmere 3
ganger større enn det som er det normale.
7. Bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk i størrelsesorden 180 millioner kr, opp mot
hele 20% av årlig kommunebudsjett, vil ha katastrofale følger for Hammerfest
kommune. Følgende skisseres for inndekning av bortfallet;
o Fjerne 120 mill kr i lønnsmidler som utgjør 200 årsverk eller 260 ansatte. Det
resulterer i at tjenestetilbudet vil bli betydelig svekket/redusert eller tjenestetilbud
må fjernes. Førskolebarn, skolebarn, ressurskrevende brukere, pleietrengende vil
bli de store taperne.
o Fjerne 60 mill kr på annen drift. Det betyr generelle driftsnedskjæringer, fjerning
av tilskudd til lag, foreninger, næringsliv og andre instanser, samt fjerning av
generell satsing på næringsutvikling, samarbeidsprosjekt med andre kommuner
som eksempelvis vertskommunesamarbeid og IKS’er.
o Ingen investeringer som betyr ingen oppdrag til næringsdrivende.
Alt i alt beskriver dette en håpløs situasjon for Hammerfest kommune,
samarbeidende instanser og kommuner, samt næringslivet i og utenfor Hammerfest.
Situasjonen sannsynliggjør arbeidsledighet, befolkningsnedgang og nedgangstider
for næringslivet.
8. Det er kommet signaler om at en andel av selskapsskatten skal kompensere for bortfall
av eiendomsskatt på verk og bruk. Innbetalt selskapsskatt i Hammerfest kommune var i
2013 53,2 mill kr og i 2014 47,0 mill kr. Statoils virksomhet på Melkøya skatter ikke til
Hammerfest, men til den kommunen som hovedkontoret ligger i. 1 % av selskapsskatten
er vurdert som kommunens andel. For vår del ville det ha blitt; 1/28 x 47 mill kr = 1,7
mill kr for 2014. Det betyr altså tilnærmet ingenting sett i forhold til bortfall av 180 mill
kroner.
9. Forslaget er dramatisk for Hammerfest kommunen, befolkningen i Hammerfest og
omkringliggende kommuner og næringsliv. Forslaget innebærer et brudd på
samfunnskontrakten som ligger til grunn for kommunenes samtykke til de store
naturinngrepene som er gjort i forbindelse med prosessanlegget på Melkøya.

10. Hammerfest kommune er medlem av Nettverket for petroleumskommuner – NPK.
Hammerfest viser til felles høringsuttalelse fra nettverket.
11. Hammerfest kommunestyre krever at forslaget trekkes.
12. Dersom regjeringen likevel går videre, krever Hammerfest kommunestyre sekundært at
det opprettes et bredt sammensatt lovutvalg for videre utreding.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2015

Behandling
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende tillegg:
11. Hammerfest kommunestyre krever at forslaget trekkes.
12. Dersom regjeringen likevel går videre, krever Hammerfest kommunestyre sekundært at
det opprettes et bredt sammensatt lovutvalg for videre utreding.
Votering: Som innstillingen punkt 1-10 – enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 11 falt og Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Nytt punkt 12 – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune viser til høringsnotat 18.6.2015 fra Finansdepartementet om
forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i
lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova).
2. Hammerfest kommune opplevde nedgangstider og negativ befolkningsendring fram til
2002. Hammerfest mistet 1200 arbeidsplasser innen fiskeri og fiskeindustri. Resultatet
var store økonomiske utfordringer med driftsreduksjoner og tilnærmet ingen
investeringsoppgaver. Resultatet var et marginalt driftsnivå, samt en situasjon hvor bygg
og annen infrastruktur ikke ble utviklet eller vedlikeholdt tilstrekkelig.
3. I forbindelse med etableringen av prosessanlegget på Melkøya var det et stort behov for
nødvendig infrastrukturoppbygging i kommunen. Kommunen har og har hatt store
investeringsoppgaver, spesielt innenfor bolyst, boligutvikling og arealutvikling til
boliger og næring, samt andre påkrevde infrastrukturtiltak som veier, trafikksikring,
skredsikring, vann, avløp, skoler, barnehager, havn. I tillegg til investeringene har
driftsnivået hatt et utviklende nivå.
4. Fra 2002 og fram til i dag har folketallsutviklingen vært svært positiv med en vekst på
ca. 1400 personer i perioden. Folketallet har nå passert 10.400 og øker fortsatt.
Næringslivet i kommunen har hatt en tilsvarende positiv utvikling. I kjølvannet av
Statoils etablering av LNG – anlegg på Melkøya har mange virksomheter innen
oljeservice etablert seg i kommunen med egne avdelinger. Dette for å sikre

arbeidsoppdrag og for å være forberedt på nye mulige funn og ringvirkninger av disse.
Som følge av dette har mange utflyttede Hammerfestinger vendt tilbake til kommunen
etter endt utdanning og arbeidserfaring lenger sør i landet, slik at alderssammensetninga
nå er forholdsvis ideell for å vokse videre.
5. Oppbygginga av kommunen ble finansiert gjennom systemet med eiendomsskatt. Et
system som har eksistert i 120 år. Det å utvikle et samfunn som hadde en svært negativ
utvikling med stor fraflytting og en betydelig nedbygging av antall offentlige
arbeidsplasser innen post og tele og spesielt i fiskeindustrien har kostet.
6. Resultatet er nå at kommunen har 2,3 milliarder kroner i gjeld - kommunale foretak
inkludert. Rente og avdragsutgiftene til Hammerfest kommune vurderes nærmere 3
ganger større enn det som er det normale.
7. Bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk i størrelsesorden 180 millioner kr vil ha
katastrofale følger for Hammerfest kommune. Følgende skisseres for inndekning av
bortfallet;
o Fjerne 120 mill kr i lønnsmidler som utgjør 200 årsverk eller 260 ansatte. Det
resulterer i at tjenestetilbudet vil bli betydelig svekket/redusert eller tjenestetilbud
må fjernes. Førskolebarn, skolebarn, ressurskrevende brukere, pleietrengende vil
bli de store taperne.
o Fjerne 60 mill kr på annen drift. Det betyr generelle driftsnedskjæringer, fjerning
av tilskudd til lag, foreninger, næringsliv og andre instanser, samt fjerning av
generell satsing på næringsutvikling, samarbeidsprosjekt med andre kommuner
som eksempelvis vertskommunesamarbeid og IKS’er.
o Ingen investeringer som betyr ingen oppdrag til næringsdrivende.
Alt i alt beskriver dette en håpløs situasjon for Hammerfest kommune,
samarbeidende instanser og kommuner, samt næringslivet i og utenfor Hammerfest.
Situasjonen sannsynliggjør arbeidsledighet, befolkningsnedgang og nedgangstider
for næringslivet.
8. Det er kommet signaler om at en andel av selskapsskatten skal kompensere for bortfall
av eiendomsskatt på verk og bruk. Innbetalt selskapsskatt i Hammerfest kommune var i
2013 53,2 mill kr og i 2014 47,0 mill kr. Statoils virksomhet på Melkøya skatter ikke til
Hammerfest, men til den kommunen som hovedkontoret ligger i. 1 % av selskapsskatten
er vurdert som kommunens andel. For vår del ville det ha blitt; 1/28 x 47 mill kr = 1,7
mill kr for 2014. Det betyr altså tilnærmet ingenting sett i forhold til bortfall av 180 mill
kroner.
9. Forslaget er dramatisk for Hammerfest kommunen, befolkningen i Hammerfest og
omkringliggende kommuner og næringsliv. Forslaget innebærer et brudd på
samfunnskontrakten som ligger til grunn for kommunenes samtykke til de store
naturinngrepene som er gjort i forbindelse med prosessanlegget på Melkøya.
10. Hammerfest kommune er medlem av Nettverket for petroleumskommuner – NPK.
Hammerfest viser til felles høringsuttalelse fra nettverket.

11. Hammerfest kommunestyre krever at forslaget trekkes.
12. Dersom regjeringen likevel går videre, krever Hammerfest kommunestyre sekundært at
det opprettes et bredt sammensatt lovutvalg for videre utreding.

PS 77/15 Høring - endringer i inndelingsloven og kommuneloven i forbindelse
med kommunereformen
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommune er positiv til at det gjøres tilpasninger og endringer i kommuneloven og
inndelingsloven for å imøtekomme en enklere prosess i forbindelse med kommunereformen og
kommunesammenslåinger.
Hammerfest kommune har følgende bemerkninger til de enkelte forslagene:
Håndtering av kommuner med ROBEK-status
Hammerfest kommune støtter departementets forslag om at den nye kommunen ikke automatisk
skal innmeldes ROBEK selv om én eller flere av de gamle kommunene var underlagt denne
ordningen (alternativ 2).
Ved at fylkesmannen gis fullmakt til å foreta en konkret skjønnsmessig vurdering av den enkelte
kommune i en tidsavgrenset periode etter sammenslåingen, vil hensynet til statens kontrollbehov
være tilstrekkelig ivaretatt. Det er Hammerfest kommunes oppfatning at dette alternativet,
fremfor automatisk innmelding (alternativ 1) vil være mer i tråd med formålet med ROBEKordningen, og man unngår at kommuner som ikke har et reelt behov for å være underlagt
kontroll, «ufrivillig» havner i ordningen.
Hammerfest kommune vil påpeke at det vil være av stor betydning at fylkesmannen er
tilstrekkelig rustet til å foreta den skjønnsmessige vurderingen slik at kommunenes behov for
forutberegnelighet, rettferdighet og likebehandling ivaretas, og at kommunene så tidlig som
mulig i prosessen får tilbakemelding på fylkesmannens avgjørelse.
Forkjøpsrett til aksjer i forbindelse med kommunesammenslåing
Hammerfest kommune støtter departementets forslag om å presisere at aksjer som skifter eier
som ledd i en kommunesammenslåing ikke skal utløse reglene om forkjøpsrett i aksjeloven §§
4-15 (3) og 4-19 (1).
Videre er det vår vurdering at det vil være hensiktsmessig at det innføres en
unntaksbestemmelse som gjør at selskapene ikke vil ha anledning til å nekte aksjeovergang i
forbindelse med kommunesammenslåing eller deling.
Disse endringene synes å ivareta de nye kommunenes behov for forutsigbarhet knyttet til eget
eierskap i aksjeselskaper i forbindelse med kommunesammenslåing, samtidig som ordningen
ikke synes å innebære en uforholdsmessig belastning for det enkelte aksjeselskap.
Forenklet prosess for grensejustering i forbindelse med kommunesammenslåing
Hammerfest kommune er positiv til at departementet foreslår å forenkle prosessen for de
kommuner som vurderer både sammenslåing og grensejustering som en hensiktsmessig løsning.
Departementets forslag innebærer at inntil 25 prosent av innbyggerne i en kommune kan bli
berørt av en grensejustering uten at de mer omfattende reglene om kommunesammenslåing
kommer til anvendelse. Hammerfest kommune mener at det vil være viktig å sikre at
kommunestyremedlemmer, innbyggere, lag og foreninger likevel sikres en reell mulighet til å
bli hørt i prosessen.

Vi vil også bemerke at kommunenes behov for tidlig avklaring og forutberegnelighet må
ivaretas ved at avgjørelsen av om reglene for grensejustering kommer til anvendelse må tas så
raskt som mulig.
Fullmakt til å gjøre unntak fra kravet om felles kommunestyremøte (høringsnotatet side 21 – 22)
Hammerfest kommune støtter forslaget om å gjøre unntak fra kravet om felles
kommunestyremøte der det allerede foreligger tilstrekkelige vedtak fra hvert kommunestyre. I
de tilfeller der kommunene allerede før søknad om sammenslåing er enige om alle praktiske
forhold og departementet dermed har tilstrekkelig informasjon til å behandle saken i en og
samme resolusjon, synes det unødvendig å kreve at det skal gjennomføres et felles
kommunestyremøte som har til formål å avklare forhold som allerede er avklart.
Adgang til å korte ned valgperioden og fastsette at nytt kommunestyre skal velges av og blant de
eksisterende kommunestyrene
Hammerfest kommune støtter departementets forslag. Alternativet vil være at det må avholdes
ekstraordinært kommunestyrevalg hvilket både er svært ressurs – og tidkrevende for
kommunene, samt at det vil innebære at det er valgår tre år på rad. Dette vurderes å være
uhensiktsmessig og uheldig da det kan påvirke valgoppslutningen, fordi innbyggerne kan
oppleve å bli «mettet» på valg.
Forslaget ivaretar for øvrig de viktigste demokratiske prinsippene ved at medlemmene i det nye
kommunestyret er valgt av og blant de valgte kommunestyrene, slik at alle medlemmene er blitt
valgt ved frie, direkte og hemmelige valg. Det er videre positivt at forslaget legger opp til at den
endelige avgjørelsen tas av kommunene.
Adgang til å delegere ledelsen av kommunale foretak i parlamentarisk styrte kommuner
Hammerfest kommune har ingen særlige bemerkninger til forslaget om å endre kommuneloven
slik at kommunestyret i parlamentarisk styrte kommuner skal kunne delegere ledelsen av
kommunale foretak til kommunerådet, med adgang til videredelegering til de enkelte
kommunerådene.
Plikt til å kunngjøre møter i folkevalgte organ som det er grunn til å tro at vil bli holdt for
lukkede dører og plikt til å kunngjøre møter i kommunale foretak
Hammerfest kommune støtter forslagene som til dels innebærer en presisering og til dels en
utvidelse av plikten til å kunngjøre alle møter i folkevalgte organer. Hva gjelder møter i
folkevalgte organer som kan bli lukket anser vi at det er riktig å presisere loven slik at det ikke
er tvilsomt at også disse møtene skal kunngjøres på forhånd.
Når det gjelder kommunale foretak påpekes at prinsippet om møteoffentlighet i kommunale
foretak som trådte i kraft 1. juli 2013 vil ha begrenset effekt uten tilsvarende offentliggjøring
rundt møtetidspunkt og sakene som skal behandles i møtet. På denne bakgrunnen støtter vi
departementets forslag.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommune er positiv til at det gjøres tilpasninger og endringer i kommuneloven og
inndelingsloven for å imøtekomme en enklere prosess i forbindelse med kommunereformen og
kommunesammenslåinger.
Hammerfest kommune har følgende bemerkninger til de enkelte forslagene:

Håndtering av kommuner med ROBEK-status
Hammerfest kommune støtter departementets forslag om at den nye kommunen ikke automatisk
skal innmeldes ROBEK selv om én eller flere av de gamle kommunene var underlagt denne
ordningen (alternativ 2).
Ved at fylkesmannen gis fullmakt til å foreta en konkret skjønnsmessig vurdering av den enkelte
kommune i en tidsavgrenset periode etter sammenslåingen, vil hensynet til statens kontrollbehov
være tilstrekkelig ivaretatt. Det er Hammerfest kommunes oppfatning at dette alternativet,
fremfor automatisk innmelding (alternativ 1) vil være mer i tråd med formålet med ROBEKordningen, og man unngår at kommuner som ikke har et reelt behov for å være underlagt
kontroll, «ufrivillig» havner i ordningen.
Hammerfest kommune vil påpeke at det vil være av stor betydning at fylkesmannen er
tilstrekkelig rustet til å foreta den skjønnsmessige vurderingen slik at kommunenes behov for
forutberegnelighet, rettferdighet og likebehandling ivaretas, og at kommunene så tidlig som
mulig i prosessen får tilbakemelding på fylkesmannens avgjørelse.
Forkjøpsrett til aksjer i forbindelse med kommunesammenslåing
Hammerfest kommune støtter departementets forslag om å presisere at aksjer som skifter eier
som ledd i en kommunesammenslåing ikke skal utløse reglene om forkjøpsrett i aksjeloven §§
4-15 (3) og 4-19 (1).
Videre er det vår vurdering at det vil være hensiktsmessig at det innføres en
unntaksbestemmelse som gjør at selskapene ikke vil ha anledning til å nekte aksjeovergang i
forbindelse med kommunesammenslåing eller deling.
Disse endringene synes å ivareta de nye kommunenes behov for forutsigbarhet knyttet til eget
eierskap i aksjeselskaper i forbindelse med kommunesammenslåing, samtidig som ordningen
ikke synes å innebære en uforholdsmessig belastning for det enkelte aksjeselskap.
Forenklet prosess for grensejustering i forbindelse med kommunesammenslåing
Hammerfest kommune er positiv til at departementet foreslår å forenkle prosessen for de
kommuner som vurderer både sammenslåing og grensejustering som en hensiktsmessig løsning.
Departementets forslag innebærer at inntil 25 prosent av innbyggerne i en kommune kan bli
berørt av en grensejustering uten at de mer omfattende reglene om kommunesammenslåing
kommer til anvendelse. Hammerfest kommune mener at det vil være viktig å sikre at
kommunestyremedlemmer, innbyggere, lag og foreninger likevel sikres en reell mulighet til å
bli hørt i prosessen.
Vi vil også bemerke at kommunenes behov for tidlig avklaring og forutberegnelighet må
ivaretas ved at avgjørelsen av om reglene for grensejustering kommer til anvendelse må tas så
raskt som mulig.
Fullmakt til å gjøre unntak fra kravet om felles kommunestyremøte (høringsnotatet side 21 – 22)

Hammerfest kommune støtter forslaget om å gjøre unntak fra kravet om felles
kommunestyremøte der det allerede foreligger tilstrekkelige vedtak fra hvert kommunestyre. I
de tilfeller der kommunene allerede før søknad om sammenslåing er enige om alle praktiske
forhold og departementet dermed har tilstrekkelig informasjon til å behandle saken i en og
samme resolusjon, synes det unødvendig å kreve at det skal gjennomføres et felles
kommunestyremøte som har til formål å avklare forhold som allerede er avklart.
Adgang til å korte ned valgperioden og fastsette at nytt kommunestyre skal velges av og blant de
eksisterende kommunestyrene
Hammerfest kommune støtter departementets forslag. Alternativet vil være at det må avholdes
ekstraordinært kommunestyrevalg hvilket både er svært ressurs – og tidkrevende for
kommunene, samt at det vil innebære at det er valgår tre år på rad. Dette vurderes å være
uhensiktsmessig og uheldig da det kan påvirke valgoppslutningen, fordi innbyggerne kan
oppleve å bli «mettet» på valg.
Forslaget ivaretar for øvrig de viktigste demokratiske prinsippene ved at medlemmene i det nye
kommunestyret er valgt av og blant de valgte kommunestyrene, slik at alle medlemmene er blitt
valgt ved frie, direkte og hemmelige valg. Det er videre positivt at forslaget legger opp til at den
endelige avgjørelsen tas av kommunene.
Adgang til å delegere ledelsen av kommunale foretak i parlamentarisk styrte kommuner
Hammerfest kommune har ingen særlige bemerkninger til forslaget om å endre kommuneloven
slik at kommunestyret i parlamentarisk styrte kommuner skal kunne delegere ledelsen av
kommunale foretak til kommunerådet, med adgang til videredelegering til de enkelte
kommunerådene.
Plikt til å kunngjøre møter i folkevalgte organ som det er grunn til å tro at vil bli holdt for
lukkede dører og plikt til å kunngjøre møter i kommunale foretak
Hammerfest kommune støtter forslagene som til dels innebærer en presisering og til dels en
utvidelse av plikten til å kunngjøre alle møter i folkevalgte organer. Hva gjelder møter i
folkevalgte organer som kan bli lukket anser vi at det er riktig å presisere loven slik at det ikke
er tvilsomt at også disse møtene skal kunngjøres på forhånd.
Når det gjelder kommunale foretak påpekes at prinsippet om møteoffentlighet i kommunale
foretak som trådte i kraft 1. juli 2013 vil ha begrenset effekt uten tilsvarende offentliggjøring
rundt møtetidspunkt og sakene som skal behandles i møtet. På denne bakgrunnen støtter vi
departementets forslag.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommune er positiv til at det gjøres tilpasninger og endringer i kommuneloven og
inndelingsloven for å imøtekomme en enklere prosess i forbindelse med kommunereformen og
kommunesammenslåinger.
Hammerfest kommune har følgende bemerkninger til de enkelte forslagene:
Håndtering av kommuner med ROBEK-status
Hammerfest kommune støtter departementets forslag om at den nye kommunen ikke automatisk
skal innmeldes ROBEK selv om én eller flere av de gamle kommunene var underlagt denne
ordningen (alternativ 2).
Ved at fylkesmannen gis fullmakt til å foreta en konkret skjønnsmessig vurdering av den enkelte
kommune i en tidsavgrenset periode etter sammenslåingen, vil hensynet til statens kontrollbehov
være tilstrekkelig ivaretatt. Det er Hammerfest kommunes oppfatning at dette alternativet,
fremfor automatisk innmelding (alternativ 1) vil være mer i tråd med formålet med ROBEKordningen, og man unngår at kommuner som ikke har et reelt behov for å være underlagt
kontroll, «ufrivillig» havner i ordningen.
Hammerfest kommune vil påpeke at det vil være av stor betydning at fylkesmannen er
tilstrekkelig rustet til å foreta den skjønnsmessige vurderingen slik at kommunenes behov for
forutberegnelighet, rettferdighet og likebehandling ivaretas, og at kommunene så tidlig som
mulig i prosessen får tilbakemelding på fylkesmannens avgjørelse.
Forkjøpsrett til aksjer i forbindelse med kommunesammenslåing
Hammerfest kommune støtter departementets forslag om å presisere at aksjer som skifter eier
som ledd i en kommunesammenslåing ikke skal utløse reglene om forkjøpsrett i aksjeloven §§
4-15 (3) og 4-19 (1).
Videre er det vår vurdering at det vil være hensiktsmessig at det innføres en
unntaksbestemmelse som gjør at selskapene ikke vil ha anledning til å nekte aksjeovergang i
forbindelse med kommunesammenslåing eller deling.
Disse endringene synes å ivareta de nye kommunenes behov for forutsigbarhet knyttet til eget
eierskap i aksjeselskaper i forbindelse med kommunesammenslåing, samtidig som ordningen
ikke synes å innebære en uforholdsmessig belastning for det enkelte aksjeselskap.
Forenklet prosess for grensejustering i forbindelse med kommunesammenslåing
Hammerfest kommune er positiv til at departementet foreslår å forenkle prosessen for de
kommuner som vurderer både sammenslåing og grensejustering som en hensiktsmessig løsning.
Departementets forslag innebærer at inntil 25 prosent av innbyggerne i en kommune kan bli
berørt av en grensejustering uten at de mer omfattende reglene om kommunesammenslåing
kommer til anvendelse. Hammerfest kommune mener at det vil være viktig å sikre at

kommunestyremedlemmer, innbyggere, lag og foreninger likevel sikres en reell mulighet til å
bli hørt i prosessen.
Vi vil også bemerke at kommunenes behov for tidlig avklaring og forutberegnelighet må
ivaretas ved at avgjørelsen av om reglene for grensejustering kommer til anvendelse må tas så
raskt som mulig.
Fullmakt til å gjøre unntak fra kravet om felles kommunestyremøte (høringsnotatet side 21 – 22)
Hammerfest kommune støtter forslaget om å gjøre unntak fra kravet om felles
kommunestyremøte der det allerede foreligger tilstrekkelige vedtak fra hvert kommunestyre. I
de tilfeller der kommunene allerede før søknad om sammenslåing er enige om alle praktiske
forhold og departementet dermed har tilstrekkelig informasjon til å behandle saken i en og
samme resolusjon, synes det unødvendig å kreve at det skal gjennomføres et felles
kommunestyremøte som har til formål å avklare forhold som allerede er avklart.
Adgang til å korte ned valgperioden og fastsette at nytt kommunestyre skal velges av og blant de
eksisterende kommunestyrene
Hammerfest kommune støtter departementets forslag. Alternativet vil være at det må avholdes
ekstraordinært kommunestyrevalg hvilket både er svært ressurs – og tidkrevende for
kommunene, samt at det vil innebære at det er valgår tre år på rad. Dette vurderes å være
uhensiktsmessig og uheldig da det kan påvirke valgoppslutningen, fordi innbyggerne kan
oppleve å bli «mettet» på valg.
Forslaget ivaretar for øvrig de viktigste demokratiske prinsippene ved at medlemmene i det nye
kommunestyret er valgt av og blant de valgte kommunestyrene, slik at alle medlemmene er blitt
valgt ved frie, direkte og hemmelige valg. Det er videre positivt at forslaget legger opp til at den
endelige avgjørelsen tas av kommunene.
Adgang til å delegere ledelsen av kommunale foretak i parlamentarisk styrte kommuner
Hammerfest kommune har ingen særlige bemerkninger til forslaget om å endre kommuneloven
slik at kommunestyret i parlamentarisk styrte kommuner skal kunne delegere ledelsen av
kommunale foretak til kommunerådet, med adgang til videredelegering til de enkelte
kommunerådene.
Plikt til å kunngjøre møter i folkevalgte organ som det er grunn til å tro at vil bli holdt for
lukkede dører og plikt til å kunngjøre møter i kommunale foretak
Hammerfest kommune støtter forslagene som til dels innebærer en presisering og til dels en
utvidelse av plikten til å kunngjøre alle møter i folkevalgte organer. Hva gjelder møter i
folkevalgte organer som kan bli lukket anser vi at det er riktig å presisere loven slik at det ikke
er tvilsomt at også disse møtene skal kunngjøres på forhånd.
Når det gjelder kommunale foretak påpekes at prinsippet om møteoffentlighet i kommunale
foretak som trådte i kraft 1. juli 2013 vil ha begrenset effekt uten tilsvarende offentliggjøring
rundt møtetidspunkt og sakene som skal behandles i møtet. På denne bakgrunnen støtter vi
departementets forslag.

PS 78/15 Referatsak
RS 15/10 Klage på detaljregulering - Hammerfest - stadfestes

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsaken tas til orientering.

PS 79/15 Godkjenning av protokoll
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i kommunestyret den 18.06.15 godkjennes.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte i kommunestyret den 18.06.15 godkjennes.

PS 80/15 Interpellasjon - om vold i nære relasjoner
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015

Behandling
Interpellasjon mottatt den 04.08.2015 fra Marianne Sivertsen Næss (AP) til ordfører Alf E.
Jakobsen (AP):

Om vold i nære relasjoner
Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og
folkehelseproblem. Vi registrerer i dag at antallet mennesker som lever på kode 6 – samfunnets
sterkeste grad av beskyttelse – øker stadig. Tall fra politiets rapport om anmeldt kriminalitet og
straffesaksbehandling (STRASAK) viser at det i 2014 ble registrert 3075 anmeldelser totalt for
mishandling i familieforhold. Dette var en økning på ni prosent sammenliknet med 2013. I
femårsperioden var det en kraftig økning på 23 prosent.
Vi vet at vold og overgrep ofte holdes skjult, og er knyttet til skam og skyld. Mange snakker
aldri om det. Da er det positivt å registrere at antall anmeldelser knyttet til vold i nære relasjoner
øker, slik at de som utsettes for dette kan få hjelp ut av den utrygghet, de helseskader og tap av
velferd som en slik situasjon skaper. Både i politiet og i samfunnet for øvrig har det vært en
økende oppmerksomhet på denne type saker i de seneste årene. Vi kunne senest i august lese i
media om hvordan en av Hammerfests innbyggere måtte ta med seg barna sine og flykte fra sin
voldelige mann. I denne artikkelen sier Hammerfestdamen at det er et stort byråkrati du skal
gjennom for å få økonomisk hjelp og hjelp til bolig. Hun sier også at hun opplevde en stor og
smertefull ensomhet som ikke kan beskrives. Det å være overlatt til seg selv og ha ansvar for
sine barn på en fremmed plass var utrygt. Hun hadde kun seg selv å stole på, og levde i konstant
beredskap for å passe på barna sine døgnet rundt.
I Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 påpekes det at hovedutfordringene i det
videre arbeidet knytter seg til kvaliteten på tjenestene innenfor den strukturen som allerede
eksisterer og samarbeid og samordning innenfor de enkelte tjenestene og tjenestene imellom.
Manglende kvalitet og samordning medfører at utsatte ikke får den hjelpen de har behov for, og
personer i særlig sårbare situasjoner og posisjoner kan falle utenfor.
Mitt spørsmål til ordfører er derfor;
Hva gjør Hammerfest kommune for å sikre at vi kan tilby et hjelpetilbud som er
kunnskapsbasert og samordnet på kommunenivå? Har kommunen en kommunal handlingsplan
mot vold i nære relasjoner som sikrer et forpliktende samarbeid mellom sektorer, faggrupper og
forvaltningsnivåer?
Ordførerens svar:
Jeg er enig med interpellanten om at dette er et område som er viktig å ha sterkt fokus på. Ofte
holdes vold innenfor hjemmets 4 vegger skjult fordi slike problemer også er forbundet med
skam. Mange minster totalt selvtilliten og lurer på om det er dem selv det er noe i veien med.
Vi ser imidlertid at disse problemstillingene kommer mer og mer fram i den offentlige debatten,
men det er en utrolig utfordrende livssituasjon for de som berøres. Tror at vi som ikke har levd i
slike forhold ikke er i nærheten av å forestille oss om hvordan det kan være.
Vi kan tenke oss selv der vi eventuelt måtte leve i skjul og ha den gnagende angsten for å bli
oppsøkt eller funnet døgnet rundt over år.
Tall tyder også på at anmeldelser for familievold øker kraftig. Dette kan tyde på at flere tilfeller
anmeldes enn tidligere, men veksten kan også være et tegn på at antallet tilfeller som utsettes for
vold er økende.

Slik jeg ser det er det et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i de nære
relasjoner, dvs. i hjemmene. Dette krenker grunnleggende menneskerettigheter og har må vi alle
ha et ansvar.
Når det gjelder spørsmålet om vi har et godt nok hjelpetilbud for de som rammes, tror jeg aldri
vi kan bli god nok og et spørsmål som er viktig å finne ut av er om vi jobber godt nok
tverrsektorielt.
Så over til den andre delen av spørsmålet, ja vi har en handlingsplan for vold i nære relasjoner
som gjelder for perioden fra 2010 til 2013, dvs. at den må oppdateres eller rulleres.
Det lages jo nye nasjonale handlingsplaner hvert 4.år. Den siste sentrale nasjonale
handlingsplanen gjelder fra 2014 – 2017 og med bakgrunn i denne burde vi i Hammerfest
kommune starte et arbeid for å oppdatere eller rullere eksisterende plan. Det ville være naturlig
at administrasjonen la fram en sak for Styret for kultur, omsorg og undervisning der en så på hva
en burde gjøre i forhold til eksisterende plan og ikke minst hvordan en vurderte spørsmålet om
rullering og om det var nye områder som kunne gjøre planen eller tiltakssiden bedre.
Sentralt vil jo spørsmålet være om det er tiltak i planen som ikke har effekt eller om det er andre
tiltak som burde iverksettes for å gjøre fange opp relevante problemstillinger på dette viktige
feltet.

PS 81/15 Interpellasjon - Steng rådhusplassen for parkering
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015

Behandling
Mottatt Interpellasjon pr. e-post den 26.08.15 fra Sosialistisk venstreparti v/Reidar Johansen.
Hammerfest Parkering KF har nå ferdigstilt sitt parkeringshus med over 200 plasser.
Folk etterspør når Rådhusplassen blir stengt og arbeidet med å ruste opp byens ”samlingspunkt”
skal starte. Derfor ønsker SV å reise debatt, og å fremme forslag om at Rådhusplassen, så snart
som mulig, stenges for ordinær parkering og åpnes for allmenheten til ulike typer aktiviteter.
Kommunens planer omfatter betydelige investeringer, samt ei positiv opprusting av området i
sammenheng med strandpromenaden. På grunn av usikkerheten omkring økonomien i
prosjektet, har arbeidet med dette stoppet opp. Det er viktig at publikum kan se at tross dette,
blir Rådhusplassen stengt og mindre – eventuelt midlertidige eller permanente tiltak – blir
igangsatt.
Nye og flere lekeapparater, tilrettelagte publikumsarealer og aktivitetsområder, bør kunne settes
i verk raskt, mens vi venter på at det konkrete planarbeidet blir fullført og arbeidet med prosjekt
Rådhusplassen blir igangsatt.
Det vil være et viktig signal til publikum at Nye Rådhusplassen skal bli en vesentlig del av
begrepet bolyst i Hammerfest og at ny aktivitet skapes i sentrum av byen. Sentrum trenger dette.
Nå er parkeringshuset på plass, nå kan Rådhusplassen stenges for ordinær parkering og åpnes
for publikum.
Forslag: Hammerfest kommunestyre vedtar å be administrasjonen raskest mulig fremme
forslag om stenging av Rådhusplassen for ordinær parkering. Videre å iverksette konkrete
midlertidige tiltak i samarbeid med lag, foreninger og publikum for å skape positiv aktivitet
tilknytta Rådhusplassen og strandpromenaden.
Ordførerens svar:
Spørsmålet om delvis eller hel stenging av Rådhusplassen er ikke noen ny problemstilling, men
tatt opp tidligere. Vurderinger eller forslag om denne saken var opp i Styret for Miljø og
utvikling 1.oktober 2014. Da var det lederen i MU Håvard H. Jensen som fremmet forslag som
lyder:
Styret for miljø og utvikling ber rådmannen gjøre en kort vurdering av økonomiske og
behovsmessige konsekvenser ved å avvikle parkering på deler av Rådhusplassen slik at
parkeringsarealet blir mer konsentrert. Eksempelvis avvikling kan være på det rektangulære
arealet mellom Narvesen og Thon Hotell, og dermed lovlig parkering på arealet mellom
Gatekjøkken/lekeplass og Rådhuset.
Dette ble enstemmig vedtatt. Videre foreligger det også et vedtak i Styret for Hammerfest
Parkering fra 18.11.2014 som lyder:

Styret i Hammerfest Parkering vedtar å se en reduksjon av parkeringsplasser på Rådhusplassen i
sammenheng med etableringen av Strandpromenaden og en endelig ferdigstilling av
Kirkeparken P-Hus primært sommeren 2015. Dette sluttet MU-styret seg enstemmig til etter
forslag fra SV.
Så til realitetene, nå er Kirkeparken Parkeringshus ferdigstilt, men anleggsarbeidet på av
Strandpromenaden pågår for fullt. Det er kommet et hotell til bortenfor Arktisk kultursenter
(Smarthotel), Thon Hotel ligger i direkte tilknytning til Rådhusplassen og etter ordførerens
mening er det veldig vanskelig å stenge hele Rådhusplassen ikke minst mens arbeidet på
Strandpromenaden pågår.
Muligens kan deler av Rådhusplassen vurderes stengt, men det må slik jeg ser det være noen
parkeringsmuligheter igjen på Rådhusplassen ennå en tid. Det er ikke minst Rådhusplassen som
benyttes til parkering når det er store arrangement på Arktisk kultursenter og med anleggsarbeid
i store deler av Promenadeområdet vil det være utfordrende. Når det nå blir større og større
virksomhet fra Arktisk kultursenter og bort til Storelvaområdet burde det ideelt sett være mer
parkeringsmuligheter i det området og dermed redusert trafikken i Rådhusplassområdet.
Så ser jeg at mindre antall plasser på Rådhusplassen også kan ha fordeler både i forhold til
sommer og vinteraktivitet og etter alle solemerker føre til noe mer parkering i parkeringshuset.
Det foreligger et forslag fra interpellanten og på vanlig måte vil ordføreren anbefale at det
oversendes formannskapet for behandling.

Reidar Johansen forslag i interpellasjonen:
Hammerfest kommunestyre vedtar å be administrasjonen raskest mulig fremme forslag om
stenging av Rådhusplassen for ordinær parkering. Videre å iverksette konkrete midlertidige
tiltak i samarbeid med lag, foreninger og publikum for å skape positiv aktivitet tilknytta
Rådhusplassen og strandpromenaden.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende tillegg forslag:
Hammerfest kommunestyre vedtar at Rådhusplassen stenges hver lørdag fram til prosjekt
Rådhusplassen er ferdigstilt.
Forslaget stilt i interpellasjonen samt tilleggsforslaget oversendes formannskapet for videre
behandling.

PS 82/15 Ekstraordinært utbytte Hammerfest Energi AS og disponering
Formannskapets forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune anmoder om at det utbetales et ekstraordinært utbytte fra
Hammerfest Energi på kr 30.000.000,- for 2015.
2. Hammerfest kommunes andel av utbytte på kr 24.000.000,- skal i Hammerfest kommunes
regnskap avsettes fond og øremerkes bygging av Hammerfest Arena. Det forutsettes at en slik
investering er forsvarlig sett i forhold til den usikkerheten som for tiden råder med hensyn til
eventuelt negative endringer av Eiendomsskatt for verker og bruk.
3. Hammerfest Energi AS skal i forbindelse med eventuell realisering av prosjektet
Hammerfest Arena framstå som bidragsyter/sponsor. Dette etter avtale mellom Hammerfest
kommune og Hammerfest Energi AS.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015
Behandling
Chris Jørgensen fikk innvilget permisjon fra kl. 10:50.
25 representanter (av 29) til stede.
Ordfører tok opp spørsmålet om habilitet for Marianne Sivertsen Næss og Berit Hågensen før
behandlingen av saken. Ingen i kommunestyret anså dem som inhabile og det ble ikke reist
forslag om votering om habilitet. Kommunestyret gikk så over til behandling av saken.
Ordfører Alf E. Jakobsen fremmet følgende endringsforslag fra AP:
1. Eierkommunene i Hammerfest Energi AS (Hasvik, Kvalsund og Hammerfest) har på
ekstraordinær generalforsamling tatt ut et ekstraordinært utbytte på kr 30.000.000,-.
Hammerfest kommunes andel av dette er kr 24.000.000,-.
2. Hammerfest kommunes andel av utbyttet skal i Hammerfest kommunes regnskap
avsettes på et eget fond. Hvilke investeringsprosjekter midlene skal benyttes til,
vurderes i forbindelse med økonomiplan 2016 – 2019.
3. Kommunestyret forutsetter at det foreligger en avklaring på eiendomsskattesaken for
verker og bruk før midlene disponeres.
Votering: Formannskapets vedtak falt og endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Eierkommunene i Hammerfest Energi AS (Hasvik, Kvalsund og Hammerfest) har på
ekstraordinær generalforsamling tatt ut et ekstraordinært utbytte på kr 30.000.000,-.
Hammerfest kommunes andel av dette er kr 24.000.000,-.
2. Hammerfest kommunes andel av utbyttet skal i Hammerfest kommunes regnskap
avsettes på et eget fond. Hvilke investeringsprosjekter midlene skal benyttes til,
vurderes i forbindelse med økonomiplan 2016 – 2019.
3. Kommunestyret forutsetter at det foreligger en avklaring på eiendomsskattesaken for
verker og bruk før midlene disponeres.

