Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
05.11.2015
10:30 – 14:55

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alf E. Jakobsen
Tarjei Jensen Bech
Tom-Kristian Tommen Hermo
Berit Hågensen
Turid Lien
Reidar Johansen
Harald Knudsen

Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
KRF
SV
H

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Anne-Mette Bæivi
Marianne Sivertsen Næss

Medlem
Varaordfører

AP
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Håvard Hargaut-Jensen
Elin Mølmann Holmgren

Marianne Sivertsen Næss
Anne-Mette Bæivi

AP
AP

9 representanter (av 9) til stede. Elin M. Holmgren fikk innvilget permisjon fra 14:15.
8 representanter (av 9) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Cathrine Leistad,
kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Grethe Nissen, kommunalsjef Geir Nesse,
plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, plansjef Øyvind Sundquist, overingeniør Jørn Berg,
prosjektleder Dominick Maass, økonomisjef Trond Rognlid, arealplanlegger Åse Kongsbakk,
lærling Abdulmajid Ibrahim, seniorrådgiver Grethe Gebhardt, næringssjef Odd Børge Pedersen,
kultursjef Gerd Hagen og leder for prosjektavdelingen Håkon Rønbeck.
Fra Hammerfest Eiendom KF møtte konst. Leder Terje Mauseth
Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkalling – godkjent
Saksliste / dagsorden – godkjent
Muntlig orientering:
Status og fremdrift omkjøringsvei v/Statens vegvesen v/ strategisjef Unni Gifstad.
Båtruter fra 1. januar 2016 v/ overingeniør Jørn Berg.
Følgende spørsmål ble stilt:
Reidar Johansen (SV) – prosjekt «Julenissen».
Besvarelsen ble gitt av næringssjef Odd Børge Pedersen.
Håvard Hargaut Jensen (AP) – Flyktningmottak
(Det ble delt ut et notat «Vedrørende flyktningsituasjon Hammerfest – Helse,
jfr. jnr. 2015/2031-24 ( 19611/2015 )

Besvarelsen ble gitt av kommunalsjef Geir Nesse.
Elin Møllmann Holmgren (AP) – Vernerunde på Kirkeparken omsorgssentret. Det er utført
Ros-analyse, mens vernerunden blir foretatt i nærmeste fremtid.
Besvarelsen ble gitt av kommunalsjef Violet Karoliussen.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 106/15

Dekking av boligbehovet i sammenheng med bosetting av
flyktninger gjennom offentlig-privat-samarbeid, 2015-2019

PS 107/15

Forprosjekt - Tunnel Rypklubbeidet

PS 108/15

Kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling

PS 109/15

Revidering av kommunedelplan for idrett - og fysisk aktivitet 2016
- 2023 og handlingsprogrammet 2016 - 2019 - 1. gangs behandling

PS 110/15

Søknad om tildeling av tomt til bygging av studenthybler

PS 111/15

Bevaring av fyrlykta på Fuglenesodden

PS 112/15

Høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikter

PS 113/15

Endring av vedtekter for Hammerfest havn KF

PS 114/15

Evaluering og forslag på endringer - Hammerfest kommunes
kommunale foretak

PS 115/15

Godkjenning av protokoll

PS 106/15 Dekking av boligbehovet i sammenheng med bosetting av flyktninger gjennom
offentlig-privat-samarbeid, 2015-2019

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå samarbeidsavtaler med
private utbyggere for inntil 20 familieboliger.
2. Det forutsettes at boligene leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet.
3. Hammerfest kommune gis disposisjonsrett til boligene i minst 20 år og vilkåret tinglyses
på ordinær måte.
4. Inngåelse av samarbeidsavtalene skjer i takt med behovet for målgruppa.
5. Husleia må ligge på et nivå som er i samsvar med betalingsevnen til leietakerne.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 03.11.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå samarbeidsavtaler med private
utbyggere for inntil 20 familieboliger.
2. Det forutsettes at boligene leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet.
3. Hammerfest kommune gis disposisjonsrett til boligene i minst 20 år og vilkåret tinglyses på
ordinær måte.
4. Inngåelse av samarbeidsavtalene skjer i takt med behovet for målgruppa.
5. Husleia må ligge på et nivå som er i samsvar med betalingsevnen til leietakerne.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.11.2015

Behandling
Berit Hågensen (AP) fremmet følgende forslag:
Punkt 1. Hammerfest kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå samarbeidsavtaler med
private utbyggere for inntil 10 familieboliger.
Kommunestyre ber rådmannen komme tilbake til politisk nivå dersom det viser seg at 10 boliger
ikke er tilstrekkelig.
Votering:
1. punkt – innstillingen fikk 3 stemmer og AP’s forslag fikk 6 stemmer.
2., 3., 4. og 5. punkt – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå samarbeidsavtaler med private
utbyggere for inntil 10 familieboliger. Kommunestyre ber rådmannen komme tilbake til politisk
nivå dersom det viser seg at 10 boliger ikke er tilstrekkelig.
2. Det forutsettes at boligene leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet.
3. Hammerfest kommune gis disposisjonsrett til boligene i minst 20 år og vilkåret tinglyses på
ordinær måte.
4. Inngåelse av samarbeidsavtalene skjer i takt med behovet for målgruppa.
5. Husleia må ligge på et nivå som er i samsvar med betalingsevnen til leietakerne.

PS 107/15 Forprosjekt - Tunnel Rypklubbeidet

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre tar forprosjektet til orientering.
Hammerfest kommunestyre er positiv til endring av reguleringen(både veiløsning og område)
dersom dette kan utløse utbygging av området.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 03.11.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar forprosjektet til orientering.
Hammerfest kommunestyre er positiv til endring av reguleringen(både veiløsning og område) dersom
dette kan utløse utbygging av området.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.11.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar forprosjektet til orientering.

Hammerfest kommunestyre er positiv til endring av reguleringen(både veiløsning og område) dersom
dette kan utløse utbygging av området.

PS 108/15 Kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Planen
tas i bruk som styringsverktøy for realisering av mål, strategier og tiltak.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 02.11.2015

Vedtak
AMU slutter seg til rådmannens forslag

Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.11.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Planen tas i
bruk som styringsverktøy for realisering av mål, strategier og tiltak.

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 02.11.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Planen
tas i bruk som styringsverktøy for realisering av mål, strategier og tiltak.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 04.11.2015
Behandling
Elin Mølmann Holmgren (AP) fikk innvilget permisjon fra kl. 13:00.

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Planen
tas i bruk som styringsverktøy for realisering av mål, strategier og tiltak.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 03.11.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Planen tas i
bruk som styringsverktøy for realisering av mål, strategier og tiltak.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.11.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Planen tas i
bruk som styringsverktøy for realisering av mål, strategier og tiltak.

PS 109/15 Revidering av kommunedelplan for idrett - og fysisk aktivitet 2016 - 2023 og
handlingsprogrammet 2016 - 2019 - 1. gangs behandling

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar oppstart av revidering av «Tematisk kommunedelplan for idrett- og
fysisk aktivitet».
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 04.11.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret vedtar oppstart av revidering av «Tematisk kommunedelplan for idrett- og
fysisk aktivitet».

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.11.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar oppstart av revidering av «Tematisk kommunedelplan for idrett- og
fysisk aktivitet».
PS 110/15 Søknad om tildeling av tomt til bygging av studenthybler

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar å avvente en eventuell tildeling av eiendommen Forsølveien 40,
til kommunens behov for tomt er vurdert og avdekt.
2. Formannskapet ber administrasjonen innhente mer opplysninger i henhold til
retningslinjenes punkt 2.4.1 – 2.4.5 fra Norges arktiske studentsamskipnad, slik at dette
er klart og kan behandles som en søknad når vedtakets punkt 1 er avklart.
3. Dersom eiendommen ikke benyttes til eget formål eller formålet student boliger,
annonseres eiendommen i henhold til retningslinjer for tildeling av tomter/områder i
Hammerfest kommune, punkt 2.4.2. Eiendommen skal annonseres så fort eiendommen
er ryddet.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 03.11.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Formannskapet vedtar å avvente en eventuell tildeling av eiendommen Forsølveien 40,
til kommunens behov for tomt er vurdert og avdekt.
2. Formannskapet ber administrasjonen innhente mer opplysninger i henhold til
retningslinjenes punkt 2.4.1 – 2.4.5 fra Norges arktiske studentsamskipnad, slik at dette
er klart og kan behandles som en søknad når vedtakets punkt 1 er avklart.
3. Dersom eiendommen ikke benyttes til eget formål eller formålet student boliger,
annonseres eiendommen i henhold til retningslinjer for tildeling av tomter/områder i

Hammerfest kommune, punkt 2.4.2. Eiendommen skal annonseres så fort eiendommen
er ryddet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.11.2015

Behandling
Saken går videre til behandling i Kommunestyret den 12.11.14.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyre vedtar å avvente en eventuell tildeling av eiendommen Forsølveien 40,
til kommunens behov for tomt er vurdert og avdekt.
2. Kommunestyre ber administrasjonen innhente mer opplysninger i henhold til
retningslinjenes punkt 2.4.1 – 2.4.5 fra Norges arktiske studentsamskipnad, slik at dette
er klart og kan behandles som en søknad når vedtakets punkt 1 er avklart.
3. Dersom eiendommen ikke benyttes til eget formål eller formålet student boliger,
annonseres eiendommen i henhold til retningslinjer for tildeling av tomter/områder i
Hammerfest kommune, punkt 2.4.2. Eiendommen skal annonseres så fort eiendommen
er ryddet.

PS 111/15 Bevaring av fyrlykta på Fuglenesodden

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for kultur, omsorg og undervisning er positive til at fyrlykta på Fuglenesodden settes i
en slik tilstand at den kan bevares som et kulturminne for fremtiden
2. Den totale finansieringen på kr. 110 000,-, eskl. mva, deles likt mellom Hammerfest
kommune og Hammerfest havn med kr. 55 000,- på hver av partene.
3. Hammerfest kommunes andel finansieres over driftsbudsjettet for 2016 til kultur og samfunn.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 04.11.2015
Behandling
Elin Mølmann Holmgren (AP) fremmet følgende forslag, pkt. 4:
Fyrlykta sees i sammenheng med resten av skansen- området og videre vedlikehold legges under
park og idrett.
Eirihn Keuer (H) fremmet følgende forslag, pkt. 5:
Styret for Kultur, omsorg og undervisning ønsker at fyrlykten, området og kulturlandskapet
gjøres bedre tilgjengelig for allmenheten, med lettere adkomst.
Sittegruppe/grillplass og søppeldunk tømmes. Dette vil gi bedre bolyst og forskjønning av et
allerede viktig område av Hammerfest.
Ber om at administrasjonen kommer tilbake med løsninger/kostnadsrammer for dette.

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Votering Aps forslag, pkt 4: Enstemmig vedtatt
Votering Høyres forslag, pkt 5: Enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Styret for kultur, omsorg og undervisning er positive til at fyrlykta på Fuglenesodden settes i
en slik tilstand at den kan bevares som et kulturminne for fremtiden.
2. Den totale finansieringen på kr. 110 000,-, eskl. mva, deles likt mellom Hammerfest
kommune og Hammerfest havn med kr. 55 000,- på hver av partene.
3. Hammerfest kommunes andel finansieres over driftsbudsjettet for 2016 til kultur og samfunn.
4. Fyrlykta sees i sammenheng med resten av skansen- området og videre vedlikehold legges
under park og idrett.
5. Styret for Kultur, omsorg og undervisning ønsker at fyrlykten, området og kulturlandskapet
gjøres bedre tilgjengelig for allmenheten, med lettere adkomst.
Sittegruppe/grillplass og søppeldunk tømmes. Dette vil gi bedre bolyst og forskjønning av et
allerede viktig område av Hammerfest.
Ber om at administrasjonen kommer tilbake med løsninger/kostnadsrammer for dette.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.11.2015

Behandling
Elin Mølmann Holmgren (AP) fremmet følgende forslag, pkt. 4:
Fyrlykta sees i sammenheng med resten av skansen- området og videre vedlikehold legges under
park og idrett.
Harald Knudsen (H) fremmet følgende forslag, pkt. 5:
Formannskapet ønsker at fyrlykten, området og kulturlandskapet gjøres bedre tilgjengelig for
allmenheten, med lettere adkomst.
Sittegruppe/grillplass og søppeldunk tømmes. Dette vil gi bedre bolyst og forskjønning av et
allerede viktig område av Hammerfest.
Ber om at administrasjonen kommer tilbake med løsninger/kostnadsrammer for dette.
Votering: Som innstillingens punkt 1 – 3 – enstemmig vedtatt
Votering: Aps forslag, pkt 4 - enstemmig vedtatt
Votering: Høyres forslag, pkt 5 - enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Formannskapet er positive til at fyrlykta på Fuglenesodden settes i en slik tilstand at den kan
bevares som et kulturminne for fremtiden.
2. Den totale finansieringen på kr. 110 000,-, eskl. mva, deles likt mellom Hammerfest
kommune og Hammerfest havn med kr. 55 000,- på hver av partene.
3. Hammerfest kommunes andel finansieres over driftsbudsjettet for 2016 til kultur og samfunn.
4. Fyrlykta sees i sammenheng med resten av skansen- området og videre vedlikehold legges
under park og idrett.
5. Formannskapet ønsker at fyrlykten, området og kulturlandskapet gjøres bedre tilgjengelig for
allmenheten, med lettere adkomst.
Sittegruppe/grillplass og søppeldunk tømmes. Dette vil gi bedre bolyst og forskjønning av et
allerede viktig område av Hammerfest.
Ber om at administrasjonen kommer tilbake med løsninger/kostnadsrammer for dette.
PS 112/15 Høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikter

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret i Hammerfest avgir med dette følgende høringsuttalelse:
Hammerfest kommune reagerer negativt på den dreining saka nå har tatt ved at Stortinget
allerede har bestemt at det blir et politidistrikt tilbake i Finnmark, og at det også er avgjort at det
blir lokalisert til Kirkenes. Derved er det lite handlingsrom for å komme med konstruktive
innspill i denne delen av høringsprosessen når det gjelder fremtidig organisering av Finnmark
politidistrikt.
Vi er fremdeles av den oppfatning at Finnmark fylke, på størrelse med Danmark i utstrekning,
bør inndeles i 2 politidistrikter hvor administrasjonsstedene legges til dagens
administrasjonssteder for politidistriktene, Kirkenes og Hammerfest.
Hammerfest kommune reagerer i tillegg svært negativt på den manglende demokratiske
prosessen det medfører, der høringsinstansene ikke gis noen muligheter til å komme med
innspill til alternative steder til Kirkenes.
For øvrige foreslåtte administrasjonssteder, registrerer vi at Stortinget ikke har lagt noen
føringer, slik at disse fremdeles fremstår som forslag, noe som innebærer at det kan bli
justeringer gjennom høringsprosessen dersom det kommer frem vektige og gode argumenter for
eventuelle foreslåtte endringer.
Vi mener bestemt at med den petroleumsviklingen som finner sted i og utenfor Hammerfest, og
med det et omfattende behov for koordinering og oppbygging av beredskap på flere områder,
ville Hammerfest absolutt vært et likeverdig alternativ til Kirkenes som et fremtidig
administrasjonssted for politimesteren i Finnmark.
Selv om tjenestestedsstrukturen ikke er et direkte tema i denne høringsprosessen, vil
Hammerfest kommune likevel påpeke nødvendigheten av og behov for å opprettholde den
kompetansen og de ressursene som finnes ved politistasjonen i Hammerfest.

Vi tror det vil være helt nødvendig i en fremtid med en vekst i olje – gassnæringa i og utenfor
kysten av Vest Finnmark. En slik utvikling vil kreve tilstedeværelse av en god total beredskap
innenfor strategisk viktige områder, der politiets beredskap inngår som en sentral del.
Saksprotokoll i Formannskapet - 05.11.2015

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende tilleggsforslag:
Nytt 4. avsnitt;
Hammerfest kommune synes det er en stor svakhet ved prosessen rundt ei omorganisering av
landets politidistrikt at en har starta prosessen «på toppen» og ikke forsøkt å ta utgangspunkt i
en helhetlig geografisk, faglig og oppgaverelatert prosess. For publikum og for de som skal
gjennomføre og er midt oppe i prosessen har dette skapt stor usikkerhet og dette kan skape
rekrutteringsproblemer.
Nytt 6. avsnitt;
Vi vil særlig gjøre oppmerksom på at dagens organisering av operativsentralen ved stasjonen i
Hammerfest muliggjør en langt større fleksibilitet og rekrutteringsmulighet ved at alle
tjenestepersonene ved Ordensseksjonen og Etterforskningsseksjonen har autorisasjon for å
tjenestegjøre på operasjonssentralen. Operasjonssentralen må etter Hammerfest kommune sin
oppfatning forbli i Hammerfest for å sikre tilstrekkelig og relevante arbeidsoppgaver her. Videre
er det viktig å understreke at en i Hammerfest er godt i gang med planer om et felles bygg for
nødetatene hvor også operasjonssentralen skal inngå.

Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
SV’s tilleggsforslag – ble enstemmig vedtatt (eventuelle justering i tekst gjøres i forbindelse
med kommunestyrets behandling)
Vedtak
Kommunestyret i Hammerfest avgir med dette følgende høringsuttalelse:
Hammerfest kommune reagerer negativt på den dreining saka nå har tatt ved at Stortinget
allerede har bestemt at det blir et politidistrikt tilbake i Finnmark, og at det også er avgjort at det
blir lokalisert til Kirkenes. Derved er det lite handlingsrom for å komme med konstruktive
innspill i denne delen av høringsprosessen når det gjelder fremtidig organisering av Finnmark
politidistrikt.
Vi er fremdeles av den oppfatning at Finnmark fylke, på størrelse med Danmark i utstrekning,
bør inndeles i 2 politidistrikter hvor administrasjonsstedene legges til dagens
administrasjonssteder for politidistriktene, Kirkenes og Hammerfest.
Hammerfest kommune reagerer i tillegg svært negativt på den manglende demokratiske
prosessen det medfører, der høringsinstansene ikke gis noen muligheter til å komme med
innspill til alternative steder til Kirkenes.
Hammerfest kommune synes det er en stor svakhet ved prosessen rundt ei omorganisering av
landets politidistrikt at en har starta prosessen «på toppen» og ikke forsøkt å ta utgangspunkt i

en helhetlig geografisk, faglig og oppgaverelatert prosess. For publikum og for de som skal
gjennomføre og er midt oppe i prosessen har dette skapt stor usikkerhet og dette kan skape
rekrutteringsproblemer.

For øvrige foreslåtte administrasjonssteder, registrerer vi at Stortinget ikke har lagt noen
føringer, slik at disse fremdeles fremstår som forslag, noe som innebærer at det kan bli
justeringer gjennom høringsprosessen dersom det kommer frem vektige og gode argumenter for
eventuelle foreslåtte endringer.
Vi vil særlig gjøre oppmerksom på at dagens organisering av operativsentralen ved stasjonen i
Hammerfest muliggjør en langt større fleksibilitet og rekrutteringsmulighet ved at alle
tjenestepersonene ved Ordensseksjonen og Etterforskningsseksjonen har autorisasjon for å
tjenestegjøre på operasjonssentralen. Operasjonssentralen må etter Hammerfest kommune sin
oppfatning forbli i Hammerfest for å sikre tilstrekkelig og relevante arbeidsoppgaver her. Videre
er det viktig å understreke at en i Hammerfest er godt i gang med planer om et felles bygg for
nødetatene hvor også operasjonssentralen skal inngå.
Vi mener bestemt at med den petroleumsviklingen som finner sted i og utenfor Hammerfest, og
med det et omfattende behov for koordinering og oppbygging av beredskap på flere områder,
ville Hammerfest absolutt vært et likeverdig alternativ til Kirkenes som et fremtidig
administrasjonssted for politimesteren i Finnmark.
Selv om tjenestestedsstrukturen ikke er et direkte tema i denne høringsprosessen, vil
Hammerfest kommune likevel påpeke nødvendigheten av og behov for å opprettholde den
kompetansen og de ressursene som finnes ved politistasjonen i Hammerfest.
Vi tror det vil være helt nødvendig i en fremtid med en vekst i olje – gassnæringa i og utenfor
kysten av Vest Finnmark. En slik utvikling vil kreve tilstedeværelse av en god total beredskap
innenfor strategisk viktige områder, der politiets beredskap inngår som en sentral del.

PS 113/15 Endring av vedtekter for Hammerfest havn KF

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende reviderte vedtekter for Hammerfest havn KF:
§ 1 Organisasjon og kontorkommune
Hammerfest havn KF (heretter Hammerfest havn) er et kommunalt foretak som eies av
Hammerfest kommune. Hammerfest kommunestyre er havnens øverste organ.
Hammerfest havn ledes av Hammerfest havnestyre. Den daglige driften av havnen forestås av
havneadministrasjonen med en havnedirektør som leder. Hammerfest kommune er foretakets
kontorkommune.
§ 2 Formål og ansvarsområde
Hammerfest havn er Hammerfest kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de
administrative og forvaltningsmessige oppgaver Hammerfest kommune er tillagt etter havne- og
farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven.
For å opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget for havnens eiendommer og installasjoner,
kan Hammerfest havn engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og
fordelaktig for Hammerfest kommunes havnevirksomhet.

Hammerfest havn skal sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift, føre tilsyn med trafikken i
Hammerfest kommunes sjøområde og forvalte Hammerfest havnekapitals eiendommer,
innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse til fordel for
kommunen og havnens brukere.
§ 3 Representasjon
Havnestyret representerer Hammerfest havn utad, og kan innenfor Hammerfest havns formål og
ansvarsområde inngå avtaler på kommunens vegne. Hammerfest havn forpliktes ved underskrift
av havnedirektøren i forening med havnestyrets leder eller nestleder, eller av havnedirektøren
alene etter nærmere bestemmelse av havnestyret.
I saker som etter denne vedtekten, eller etter særlig beslutning av havnestyret faller inn under
havnedirektørens myndighetsområde, representeres Hammerfest havn utad av havnedirektøren,
og forpliktes ved underskrift av havnedirektøren alene.
§ 4 Valg og sammensetning av havnestyret
Hammerfest havnestyre har seks medlemmer med personlige varamedlemmer.
Til Hammerfest havnestyre velger Hammerfest kommunestyre selv fem medlemmer med
personlige varamedlemmer. Hammerfest kommunestyre velger selv havnestyrets leder og
nestleder blant havnestyremedlemmene.
Til havnestyret skal havnens ansatte velge ett medlem med personlig varamedlem.

§ 5 Funksjonstid og suppleringsvalg
Havnestyrets funksjonstid følger kommunevalgperioden. Når særlige forhold foreligger har et
styremedlem rett til å tre tilbake før funksjonstiden er over.
Ved endelig uttreden eller varig forfall, skal Hammerfest kommunestyre selv iverksette
suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden. I slike tilfeller skal havnestyret
suppleres fra den gruppe som står bak det havnestyremedlemmet som skal erstattes.
§ 6 Hammerfest havn KFs daglige ledelse og drift
Den daglige ledelse og drift av Hammerfest havn forestås av havneadministrasjonen med en
havnedirektør som leder. Havnedirektøren er også overordnet kommunens øvrige tjenestemenn
når disse utfører arbeider som kan ha betydning for trafikkavviklingen i kommunens sjøareal og
havnens drift. Havnedirektøren kan ikke være medlem av havnestyret.
Havnedirektøren skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av havnestyret. Havnedirektøren
er regnskapsfaglig ansvarlig og skal påse at havnens regnskapsføring er i samsvar med lov og
forskrifter, og at havnens formuesforvaltning er tilfredsstillende ordnet.
Daglig ledelse og drift av Hammerfest havn omfatter ikke saker som etter havnens forhold er av
uvanlig art eller stor betydning. Havnedirektøren kan likevel treffe beslutning i slike saker,
dersom det i det enkelte tilfellet er gitt fullmakt til dette, eller havnedirektøren ikke kan avvente
havnestyrets beslutning uten at det kan oppstå vesentlig ulempe eller tap for havnen eller
kommunen. I slike tilfeller skal havnestyret snarest mulig underrettes om saken.
§ 7 Havnestyrets møter
Havnestyret sammenkalles til møte av havnestyrets leder når denne finner det påkrevet. Medlem
av havnestyret og havnedirektøren kan også kreve at havnestyret innkalles til møte.
Normalt innkalles havnestyret skriftlig til møte med minst syv dagers varsel. Saksliste og
saksdokumenter til havnestyremøtet sendes sammen med innkallelsen til havnestyrets
medlemmer og andre som har møterett i havnestyret.
Havnestyrets møter ledes av havnestyrets leder, eller i dennes fravær av nestleder. Dersom ingen
av disse er til stede velges en særskilt møteleder.

Om havnestyret ikke i det enkelte tilfellet bestemmer annerledes, har havnedirektøren både rett
og plikt til å møte på havnestyrets møter, og til å uttale seg i saker havnestyret har til
behandling.
Hammerfest kommunes ordfører og rådmann har møte- og talerett i havnestyrets møter. Etter
havnestyrets nærmere bestemmelse kan også andre, som f.eks., politimester, fiskeridirektoratet
og havnebrukere gis møte- og talerett ved havnestyrets møter.
De ansattes representant har ikke rett til å delta i havnestyrets behandling av saker som gjelder
arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister
med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. De ansattes representanter har
heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder havnestyrets enkeltvedtak eller
fastsettelse av kommunale forskrifter, jf. forvaltningsloven § 2.
Hammerfest havnestyres møter avholdes for åpne dører, med mindre det foreligger lovhjemmel
for å behandle saken for lukkede dører jf. kommuneloven § 31. Dersom det treffes avgjørelse
om at en sak skal behandles for lukkede dører skal avgjørelsen og lovhjemmelen føres i
møteprotokollen. Havnestyret kan kreve at debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte.
Avstemningen skal skje i åpent møte.
§ 8 Havnestyrets vedtak og avstemninger
Havnestyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av havnestyrets medlemmer er til stede.
Havnestyret fatter vedtak med alminnelig flertall. Dersom et forslag skal anses som vedtatt må
minst tre av alle havnestyrets stemmeberettigede medlemmer stemme for forslaget.
Dersom havnestyremøtet er fulltallig kan det fatte vedtak i saker som ikke er oppført på
sakslisten for møtet. Mens realitetsavgjørelse i slik sak treffes etter vanlige avstemningsregler,
må vedtak om å ta saken opp til behandling være enstemmig. Kommunens rådmann skal varsles
før havnestyret behandler en slik sak.
§ 9 Protokoll fra havnestyrets møter
Havnedirektøren, eller den han bemyndiger, fungerer som havnestyrets sekretær og skal sørge
for at det føres protokoll ved havnestyrets møter. Protokollen skal godkjennes av havnestyret i
påfølgende møte, og undertegnes av de havnestyremedlemmer som var til stede på det
angjeldende møtet.
Havnedirektøren og havnestyremedlemmer, både med og uten stemmerett, kan i en hver sak
kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. Dersom protokolltilførselen inneholder et
avvikende standpunkt til et havnestyrevedtak, bør protokolltilførselen også inneholde en
begrunnelse for den avvikende oppfatningen.
§ 10 Havnestyrets oppgaver og myndighet
Hammerfest havnestyre har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder havnen og
dens virksomhet. Havnestyret påser at virksomheten drives i samsvar med havnens formål,
vedtekt og fastsatte økonomiske rammer, samt vedtak og retningslinjer Hammerfest
kommunestyre eventuelt fastsetter.
Under utøvelsen av sin virksomhet har havnestyret all den myndighet som tilligger Hammerfest
kommune etter Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann. Havnestyret har det
kommunale ansvaret for planlegging, utbygging og drift av Hammerfest kommunes kaianlegg
og havneinnretninger. Havnestyret skal føre tilsyn med at kaianlegg, andre anlegg, innretninger
og arealer innen kommunens sjøareal er i forsvarlig stand, og at ferdselen innen kommunens
sjøareal på sjø og land ikke unødig hindres eller vanskeliggjøres.
Havnestyret skal føre tilsyn med havneadministrasjonen, og har overfor denne instruksjons- og
omgjøringsmyndighet. Havnestyret har ansvaret for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov,
forskrifter og eventuelle instrukser. Havnestyret skal påse at saker som skal behandles i
Hammerfest kommunestyret er godt forberedt, og at kommunestyrets vedtak iverksettes.

Havnestyret avgir uttalelse eller innstilling i saker som kan ha betydning for drift og forvaltning
av Hammerfest havn, og ellers i saker som kan ha drifts- eller samferdselsmessig betydning for
havnevirksomheten i Hammerfest kommune når slike saker behandles av Hammerfest
kommunes øvrige organer.
§ 11 Enkeltvedtak og kommunale forskrifter
Hammerfest havnestyre treffer enkeltvedtak etter Lov av 17. april 2009 nr.19 om havner og
farvann.
Hammerfest havnestyre fastsetter kommunale forskrifter etter Lov av 17. april 2009 nr. 19 om
havner og farvann, herunder ordensforskrifter for kommunens sjøareal og bestemmelser om
avgifter, vederlag for havnens tjenester og om avgiftsområder jfr. lovens § 42 første ledd.
§ 12 Havnens personalforvaltning
Havnestyret ansetter en havnedirektør som leder for havnens administrasjon, og fastsetter
dennes instruks, lønn og arbeidsvilkår.
Havnestyrets myndighet etter denne vedtektens § 10, første ledd omfatter også myndighet til å
opprette og nedlegge stillinger, og til å treffe avgjørelser i havnens personalsaker. Havnestyret
fastsetter de nødvendige personalrammer for en forsvarlig drift av Hammerfest havn.
For å forestå forhandlinger med de ansattes arbeidstakerorganisasjoner om avlønning av
havnens personale, samt for å behandle øvrige lønnsspørsmål og lokale arbeidsavtaler, krav om
godtgjørelser m.v., kan havnestyret nedsette et eget forhandlingsutvalg. Nærmere bestemmelser
om forhandlingsutvalgets funksjoner og saksbehandling fastsettes av havnestyret.
Protokoller fra forhandlingsutvalgets møter med arbeidstakerne skal forelegges havnestyret til
godkjennelse. For øvrige forestår havnedirektøren havnens personalforvaltning etter
retningslinjer havnestyret fastsetter.
§ 13 Forholdet til kommunens rådmann
Innenfor Hammerfest havns myndighetsområde har Hammerfest kommunes rådmann ingen
instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor havnestyret og havnedirektøren. Kommunens
rådmann kan imidlertid instruere havnens styringsorganer om utsatt iverksettelse dersom han
ønsker en sak forelagt Hammerfest kommunestyre for behandling.

§ 14 Havnekapitalen
Havnens midler skal holdes adskilt som egen havnekapital, og kan bare brukes til havneformål.
Eiendommer og innretninger anskaffet for havnekapitalens midler skal tilordnes havnekapitalen.
§ 15 Havneavgifter og havnevederlag m.v.
Havnen oppkrever kommunale havneavgifter etter Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og
farvann, og forskrifter gitt i medhold av denne loven. Det kommunale havneregulativet
fastsettes av havnestyret for det enkelte budsjettåret.
I samsvar med vanlige formuerettslige regler kan havnestyret oppkreve vederlag for tjenester og
for bruk av særlige havneinnretninger, som ikke dekkes gjennom oppkreving av kommunale
havnevederlag. Havnestyret kan også vedta at det skal oppkreves vederlag for opplag av fartøy.
Havneinntektene skal sammen med eventuelle vederlag og havnekapitalens øvrige inntekter
innbringe det som er nødvendig for at Hammerfest havn kan dekke sine betalingsforpliktelser,
så som utgifter til administrasjon, drift, vedlikehold og utbygging, samt i rimelig utstrekning
opplegg av fonds til dekning av fremtidige investeringer.
§ 16 Havnekapitalens forvaltning
Det påligger Hammerfest havnestyre å sørge for at Hammerfest havn drives mest mulig
kostnadseffektivt.

Innenfor de økonomiske rammene Hammerfest kommunestyre har fastlagt for utbygging og
drift av Hammerfest havn, avgjør havnestyret hvordan havnekapitalens midler skal forvaltes, og
treffer beslutning om plassering av midler, samt bortleie og bortfeste av havnens eiendommer og
innretninger. Innenfor de samme økonomiske rammer kan havnestyret også treffe beslutning om
anskaffelser og om avhendelse av havnens eiendommer og innretninger.
Havnestyret kan treffe bestemmelse om overføring av bevilgede midler fra et regnskapsår til det
neste, og kan disponere fondsmidler innenfor de rammer som eventuelt angis ved
fondsavsetningen.
§ 17 Lån og kommunale tilskudd
For å finansiere investeringer kan havnestyret, etter Hammerfest kommunestyres bestemmelse
oppta lån og velge långiver.
Dersom det ytes kommunalt tilskudd til havnens drift eller investeringer, kan det tas forbehold
om havnekapitalens tilbakebetaling av tilskuddet til kommunekassen. Slike forbehold må
komme klart til uttrykk ved bevilgningen av tilskuddet, og tilbakebetalingen må ikke medføre
sikkerhetsmessige eller andre betydelige konsekvenser for havnens forsvarlige drift.
§ 18 Økonomiplan, budsjett og årsberetning
Etter forslag fra havnestyret vedtar Hammerfest kommunestyre selv økonomiplanen og de
økonomiske rammene for havnens drift og investering det kommende kalenderåret. Havnestyret
fastsetter selv den nærmere fordelingen av de økonomiske rammene.
Havnestyret er ansvarlig for at det utarbeides årsberetning for havnen. I årsberetningen skal det
gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultatet av
foretakets virksomhet.
§ 19 Regnskapsavslutning og revisjon
Revisjonen av havnens regnskaper forestås av kommunens revisjon.
Årsregnskapet avlegges etter regnskapslovens regler med de tilpasninger som følger av Lov av
25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, og forskrifter gitt i medhold av
denne loven.
Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år, og være revidert innen 15.
mars. Årsregnskap med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av Hammerfest
kommunestyre selv før 1. mai.
§ 20 Ikrafttredelse
Vedtektene trer i kraft 12. november 2015.
Samtidig oppheves vedtekt for Hammerfest havnestyre av 10. november 2011.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.11.2015

Behandling
Administrasjonen endret § 15 Anløpsavgift og vederlag mv… som følger:
Havnen oppkrever kommunale havneavgifter etter Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann,
forskrifter gitt i medhold av denne loven og vederlag i medhold av havnens privatautonomi, jfr. annet
ledd. Det kommunale havneregulativet fastsettes av havnestyret for det enkelte budsjettåret, og skal
omfatte både anløpsavgiften og vederlagene.

I samsvar med vanlige formuerettslige regler, og havnens privatautonomi, kan havnestyret oppkreve
vederlag for varer og tjenester og for bruk av særlige havneinnretninger. Havnestyret kan også vedta at
det skal oppkreves vederlag for opplag av fartøy.
Anløpsavgift og vederlag skal, sammen med havnekapitalens eventuelle øvrige inntekter, innbringe det
som er nødvendig for at Hammerfest havn kan dekke sine betalingsforpliktelser, så som utgifter til
administrasjon, sikkerhet og fremkommelighet i farvannet, drift, vedlikehold og utbygging, samt i
rimelig utstrekning opplegg av fonds til dekning av fremtidige investeringer.

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Alternativet til rådmannens forslag 2 første setninger.
Dagens antall styremedlemmer opprettholdes. Dagens § 4 opprettholdes.
Votering:
SV’ forslag fikk 1 stemme
Innstillingen for øvrig, inkl. endring i § 15 – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar følgende reviderte vedtekter for Hammerfest havn KF:
§ 1 Organisasjon og kontorkommune
Hammerfest havn KF (heretter Hammerfest havn) er et kommunalt foretak som eies av Hammerfest
kommune. Hammerfest kommunestyre er havnens øverste organ.
Hammerfest havn ledes av Hammerfest havnestyre. Den daglige driften av havnen forestås av
havneadministrasjonen med en havnedirektør som leder. Hammerfest kommune er foretakets
kontorkommune.
§ 2 Formål og ansvarsområde
Hammerfest havn er Hammerfest kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og
forvaltningsmessige oppgaver Hammerfest kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og
bestemmelser gitt i medhold av denne loven.
For å opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget for havnens eiendommer og installasjoner, kan
Hammerfest havn engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og fordelaktig
for Hammerfest kommunes havnevirksomhet.
Hammerfest havn skal sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift, føre tilsyn med trafikken i
Hammerfest kommunes sjøområde og forvalte Hammerfest havnekapitals eiendommer, innretninger og
andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse til fordel for kommunen og havnens brukere.
§ 3 Representasjon
Havnestyret representerer Hammerfest havn utad, og kan innenfor Hammerfest havns formål og
ansvarsområde inngå avtaler på kommunens vegne. Hammerfest havn forpliktes ved underskrift av
havnedirektøren i forening med havnestyrets leder eller nestleder, eller av havnedirektøren alene etter
nærmere bestemmelse av havnestyret.

I saker som etter denne vedtekten, eller etter særlig beslutning av havnestyret faller inn under
havnedirektørens myndighetsområde, representeres Hammerfest havn utad av havnedirektøren, og
forpliktes ved underskrift av havnedirektøren alene.
§ 4 Valg og sammensetning av havnestyret
Hammerfest havnestyre har seks medlemmer med personlige varamedlemmer.
Til Hammerfest havnestyre velger Hammerfest kommunestyre selv fem medlemmer med personlige
varamedlemmer. Hammerfest kommunestyre velger selv havnestyrets leder og nestleder blant
havnestyremedlemmene.
Til havnestyret skal havnens ansatte velge ett medlem med personlig varamedlem.
§ 5 Funksjonstid og suppleringsvalg
Havnestyrets funksjonstid følger kommunevalgperioden. Når særlige forhold foreligger har et
styremedlem rett til å tre tilbake før funksjonstiden er over.
Ved endelig uttreden eller varig forfall, skal Hammerfest kommunestyre selv iverksette suppleringsvalg
for gjenværende del av funksjonstiden. I slike tilfeller skal havnestyret suppleres fra den gruppe som står
bak det havnestyremedlemmet som skal erstattes.
§ 6 Hammerfest havn KFs daglige ledelse og drift
Den daglige ledelse og drift av Hammerfest havn forestås av havneadministrasjonen med en
havnedirektør som leder. Havnedirektøren er også overordnet kommunens øvrige tjenestemenn når disse
utfører arbeider som kan ha betydning for trafikkavviklingen i kommunens sjøareal og havnens drift.
Havnedirektøren kan ikke være medlem av havnestyret.
Havnedirektøren skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av havnestyret. Havnedirektøren er
regnskapsfaglig ansvarlig og skal påse at havnens regnskapsføring er i samsvar med lov og forskrifter, og
at havnens formuesforvaltning er tilfredsstillende ordnet.
Daglig ledelse og drift av Hammerfest havn omfatter ikke saker som etter havnens forhold er av uvanlig
art eller stor betydning. Havnedirektøren kan likevel treffe beslutning i slike saker, dersom det i det
enkelte tilfellet er gitt fullmakt til dette, eller havnedirektøren ikke kan avvente havnestyrets beslutning
uten at det kan oppstå vesentlig ulempe eller tap for havnen eller kommunen. I slike tilfeller skal
havnestyret snarest mulig underrettes om saken.
§ 7 Havnestyrets møter
Havnestyret sammenkalles til møte av havnestyrets leder når denne finner det påkrevet. Medlem av
havnestyret og havnedirektøren kan også kreve at havnestyret innkalles til møte.
Normalt innkalles havnestyret skriftlig til møte med minst syv dagers varsel. Saksliste og
saksdokumenter til havnestyremøtet sendes sammen med innkallelsen til havnestyrets medlemmer og
andre som har møterett i havnestyret.
Havnestyrets møter ledes av havnestyrets leder, eller i dennes fravær av nestleder. Dersom ingen av disse
er til stede velges en særskilt møteleder.
Om havnestyret ikke i det enkelte tilfellet bestemmer annerledes, har havnedirektøren både rett og plikt
til å møte på havnestyrets møter, og til å uttale seg i saker havnestyret har til behandling.

Hammerfest kommunes ordfører og rådmann har møte- og talerett i havnestyrets møter. Etter
havnestyrets nærmere bestemmelse kan også andre, som f.eks., politimester, fiskeridirektoratet og
havnebrukere gis møte- og talerett ved havnestyrets møter.
De ansattes representant har ikke rett til å delta i havnestyrets behandling av saker som gjelder
arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. De ansattes representanter har heller ikke rett
til å delta i behandlingen av saker som gjelder havnestyrets enkeltvedtak eller fastsettelse av kommunale
forskrifter, jf. forvaltningsloven § 2.
Hammerfest havnestyres møter avholdes for åpne dører, med mindre det foreligger lovhjemmel for å
behandle saken for lukkede dører jf. kommuneloven § 31. Dersom det treffes avgjørelse om at en sak
skal behandles for lukkede dører skal avgjørelsen og lovhjemmelen føres i møteprotokollen. Havnestyret
kan kreve at debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte.
§ 8 Havnestyrets vedtak og avstemninger
Havnestyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av havnestyrets medlemmer er til stede.
Havnestyret fatter vedtak med alminnelig flertall. Dersom et forslag skal anses som vedtatt må minst tre
av alle havnestyrets stemmeberettigede medlemmer stemme for forslaget.
Dersom havnestyremøtet er fulltallig kan det fatte vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten for
møtet. Mens realitetsavgjørelse i slik sak treffes etter vanlige avstemningsregler, må vedtak om å ta
saken opp til behandling være enstemmig. Kommunens rådmann skal varsles før havnestyret behandler
en slik sak.
§ 9 Protokoll fra havnestyrets møter
Havnedirektøren, eller den han bemyndiger, fungerer som havnestyrets sekretær og skal sørge for at det
føres protokoll ved havnestyrets møter. Protokollen skal godkjennes av havnestyret i påfølgende møte,
og undertegnes av de havnestyremedlemmer som var til stede på det angjeldende møtet.
Havnedirektøren og havnestyremedlemmer, både med og uten stemmerett, kan i en hver sak kreve å få
sin oppfatning innført i protokollen. Dersom protokolltilførselen inneholder et avvikende standpunkt til
et havnestyrevedtak, bør protokolltilførselen også inneholde en begrunnelse for den avvikende
oppfatningen.
§ 10 Havnestyrets oppgaver og myndighet
Hammerfest havnestyre har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder havnen og dens
virksomhet. Havnestyret påser at virksomheten drives i samsvar med havnens formål, vedtekt og fastsatte
økonomiske rammer, samt vedtak og retningslinjer Hammerfest kommunestyre eventuelt fastsetter.
Under utøvelsen av sin virksomhet har havnestyret all den myndighet som tilligger Hammerfest
kommune etter Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann. Havnestyret har det kommunale
ansvaret for planlegging, utbygging og drift av Hammerfest kommunes kaianlegg og havneinnretninger.
Havnestyret skal føre tilsyn med at kaianlegg, andre anlegg, innretninger og arealer innen kommunens
sjøareal er i forsvarlig stand, og at ferdselen innen kommunens sjøareal på sjø og land ikke unødig
hindres eller vanskeliggjøres.
Havnestyret skal føre tilsyn med havneadministrasjonen, og har overfor denne instruksjons- og
omgjøringsmyndighet. Havnestyret har ansvaret for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov,

forskrifter og eventuelle instrukser. Havnestyret skal påse at saker som skal behandles i Hammerfest
kommunestyret er godt forberedt, og at kommunestyrets vedtak iverksettes.
Havnestyret avgir uttalelse eller innstilling i saker som kan ha betydning for drift og forvaltning av
Hammerfest havn, og ellers i saker som kan ha drifts- eller samferdselsmessig betydning for
havnevirksomheten i Hammerfest kommune når slike saker behandles av Hammerfest kommunes øvrige
organer.
§ 11 Enkeltvedtak og kommunale forskrifter
Hammerfest havnestyre treffer enkeltvedtak etter Lov av 17. april 2009 nr.19 om havner og farvann.
Hammerfest havnestyre fastsetter kommunale forskrifter etter Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og
farvann, herunder ordensforskrifter for kommunens sjøareal og bestemmelser om avgifter, vederlag for
havnens tjenester og om avgiftsområder jfr. lovens § 42 første ledd.
§ 12 Havnens personalforvaltning
Havnestyret ansetter en havnedirektør som leder for havnens administrasjon, og fastsetter dennes
instruks, lønn og arbeidsvilkår.
Havnestyrets myndighet etter denne vedtektens § 10, første ledd omfatter også myndighet til å opprette
og nedlegge stillinger, og til å treffe avgjørelser i havnens personalsaker. Havnestyret fastsetter de
nødvendige personalrammer for en forsvarlig drift av Hammerfest havn.
For å forestå forhandlinger med de ansattes arbeidstakerorganisasjoner om avlønning av havnens
personale, samt for å behandle øvrige lønnsspørsmål og lokale arbeidsavtaler, krav om godtgjørelser
m.v., kan havnestyret nedsette et eget forhandlingsutvalg. Nærmere bestemmelser om
forhandlingsutvalgets funksjoner og saksbehandling fastsettes av havnestyret.
Protokoller fra forhandlingsutvalgets møter med arbeidstakerne skal forelegges havnestyret til
godkjennelse. For øvrige forestår havnedirektøren havnens personalforvaltning etter retningslinjer
havnestyret fastsetter.
§ 13 Forholdet til kommunens rådmann
Innenfor Hammerfest havns myndighetsområde har Hammerfest kommunes rådmann ingen instruksjonseller omgjøringsmyndighet overfor havnestyret og havnedirektøren. Kommunens rådmann kan imidlertid
instruere havnens styringsorganer om utsatt iverksettelse dersom han ønsker en sak forelagt Hammerfest
kommunestyre for behandling.
§ 14 Havnekapitalen
Havnens midler skal holdes adskilt som egen havnekapital, og kan bare brukes til havneformål.
Eiendommer og innretninger anskaffet for havnekapitalens midler skal tilordnes havnekapitalen.
§ 15 Anløpsavgift og vederlag mv.
Havnen oppkrever kommunale havneavgifter etter Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann,
forskrifter gitt i medhold av denne loven og vederlag i medhold av havnens privatautonomi, jfr. annet
ledd. Det kommunale havneregulativet fastsettes av havnestyret for det enkelte budsjettåret, og skal
omfatte både anløpsavgiften og vederlagene.

I samsvar med vanlige formuerettslige regler, og havnens privatautonomi, kan havnestyret oppkreve
vederlag for varer og tjenester og for bruk av særlige havneinnretninger. Havnestyret kan også vedta at
det skal oppkreves vederlag for opplag av fartøy.
Anløpsavgift og vederlag skal, sammen med havnekapitalens eventuelle øvrige inntekter, innbringe det
som er nødvendig for at Hammerfest havn kan dekke sine betalingsforpliktelser, så som utgifter til
administrasjon, sikkerhet og fremkommelighet i farvannet, drift, vedlikehold og utbygging, samt i
rimelig utstrekning opplegg av fonds til dekning av fremtidige investeringer.
§ 16 Havnekapitalens forvaltning
Det påligger Hammerfest havnestyre å sørge for at Hammerfest havn drives mest mulig
kostnadseffektivt.
Innenfor de økonomiske rammene Hammerfest kommunestyre har fastlagt for utbygging og drift av
Hammerfest havn, avgjør havnestyret hvordan havnekapitalens midler skal forvaltes, og treffer
beslutning om plassering av midler, samt bortleie og bortfeste av havnens eiendommer og innretninger.
Innenfor de samme økonomiske rammer kan havnestyret også treffe beslutning om anskaffelser og om
avhendelse av havnens eiendommer og innretninger.
Havnestyret kan treffe bestemmelse om overføring av bevilgede midler fra et regnskapsår til det neste, og
kan disponere fondsmidler innenfor de rammer som eventuelt angis ved fondsavsetningen.
§ 17 Lån og kommunale tilskudd
For å finansiere investeringer kan havnestyret, etter Hammerfest kommunestyres bestemmelse oppta lån
og velge långiver.
Dersom det ytes kommunalt tilskudd til havnens drift eller investeringer, kan det tas forbehold om
havnekapitalens tilbakebetaling av tilskuddet til kommunekassen. Slike forbehold må komme klart til
uttrykk ved bevilgningen av tilskuddet, og tilbakebetalingen må ikke medføre sikkerhetsmessige eller
andre betydelige konsekvenser for havnens forsvarlige drift.
§ 18 Økonomiplan, budsjett og årsberetning
Etter forslag fra havnestyret vedtar Hammerfest kommunestyre selv økonomiplanen og de økonomiske
rammene for havnens drift og investering det kommende kalenderåret. Havnestyret fastsetter selv den
nærmere fordelingen av de økonomiske rammene.
Havnestyret er ansvarlig for at det utarbeides årsberetning for havnen. I årsberetningen skal det gis
opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultatet av foretakets
virksomhet.
§ 19 Regnskapsavslutning og revisjon
Revisjonen av havnens regnskaper forestås av kommunens revisjon.
Årsregnskapet avlegges etter regnskapslovens regler med de tilpasninger som følger av Lov av 25.
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, og forskrifter gitt i medhold av denne loven.
Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år, og være revidert innen 15. mars.
Årsregnskap med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av Hammerfest kommunestyre selv
før 1. mai.
§ 20 Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft 12. november 2015.
Samtidig oppheves vedtekt for Hammerfest havnestyre av 10. november 2011.

PS 114/15 Evaluering og forslag på endringer - Hammerfest kommunes kommunale
foretak

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar evalueringen av kommunale foretak i Hammerfest kommune til etterretning.
Det er ingen vesentlige forhold som gjør at Hammerfest kommunes organisering av havne- og
parkeringsoppgaver skal endres. Hammerfest havn KF og Hammerfest parkering KF skal bestå
som egne selskap.
Kommunestyret understreker at samspillet mellom Hammerfest kommune og Hammerfest havn
KF og Hammerfest Parkering KF må utvikles videre i tråd med føringer som gjøres gjennom
vedtak og styrende dokumenter, samt bruk av like administrative systemer.
Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF sine oppgaver organiseres i Hammerfest
kommunes organisasjon. Den nye organiseringen fastsettes av rådmannen, primært som to
virksomheter, samt forvalteroppgaven i stab i sentraladministrasjonen.
Hammerfest Eiendom KF som selskap legges ned. Den nye organiseringen gjelder fra 1.1.2016
eller så snart det er gjennomførbart.
Avtaleverket (Hovedavtalen) og Arbeidsmiljøloven bestemmelses skal følges i forbindelse med
omorganiseringen av oppgavene lagt til Hammerfest Eiendom KF, blant annet må det
gjennomføres en ROS analyse. Ansatte skal berøres minimalt ved denne endringen, slik at ingen
ansatte mister jobben.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 02.11.2015

Vedtak
AMU slutter seg til rådmannens forslag

Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.11.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret tar evalueringen av kommunale foretak i Hammerfest kommune til etterretning.
Det er ingen vesentlige forhold som gjør at Hammerfest kommunes organisering av havne- og
parkeringsoppgaver skal endres. Hammerfest havn KF og Hammerfest parkering KF skal bestå som egne
selskap.
Kommunestyret understreker at samspillet mellom Hammerfest kommune og Hammerfest havn KF og
Hammerfest Parkering KF må utvikles videre i tråd med føringer som gjøres gjennom vedtak og styrende
dokumenter, samt bruk av like administrative systemer.
Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF sine oppgaver organiseres i Hammerfest kommunes
organisasjon. Den nye organiseringen fastsettes av rådmannen, primært som to virksomheter, samt
forvalteroppgaven i stab i sentraladministrasjonen.
Hammerfest Eiendom KF som selskap legges ned. Den nye organiseringen gjelder fra 1.1.2016 eller så
snart det er gjennomførbart.

Avtaleverket (Hovedavtalen) og Arbeidsmiljøloven bestemmelses skal følges i forbindelse med
omorganiseringen av oppgavene lagt til Hammerfest Eiendom KF, blant annet må det
gjennomføres en ROS analyse. Ansatte skal berøres minimalt ved denne endringen, slik at ingen
ansatte mister jobben.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 02.11.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar evalueringen av kommunale foretak i Hammerfest kommune til etterretning.
Det er ingen vesentlige forhold som gjør at Hammerfest kommunes organisering av havne- og
parkeringsoppgaver skal endres. Hammerfest havn KF og Hammerfest parkering KF skal bestå
som egne selskap.
Kommunestyret understreker at samspillet mellom Hammerfest kommune og Hammerfest havn
KF og Hammerfest Parkering KF må utvikles videre i tråd med føringer som gjøres gjennom
vedtak og styrende dokumenter, samt bruk av like administrative systemer.
Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF sine oppgaver organiseres i Hammerfest
kommunes organisasjon. Den nye organiseringen fastsettes av rådmannen, primært som to
virksomheter, samt forvalteroppgaven i stab i sentraladministrasjonen.
Hammerfest Eiendom KF som selskap legges ned. Den nye organiseringen gjelder fra 1.1.2016
eller så snart det er gjennomførbart.
Avtaleverket (Hovedavtalen) og Arbeidsmiljøloven bestemmelses skal følges i forbindelse med
omorganiseringen av oppgavene lagt til Hammerfest Eiendom KF, blant annet må det
gjennomføres en ROS analyse. Ansatte skal berøres minimalt ved denne endringen, slik at ingen
ansatte mister jobben.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 03.11.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar evalueringen av kommunale foretak i Hammerfest kommune til etterretning.
Det er ingen vesentlige forhold som gjør at Hammerfest kommunes organisering av havne- og
parkeringsoppgaver skal endres. Hammerfest havn KF og Hammerfest parkering KF skal bestå som egne
selskap.
Kommunestyret understreker at samspillet mellom Hammerfest kommune og Hammerfest havn KF og
Hammerfest Parkering KF må utvikles videre i tråd med føringer som gjøres gjennom vedtak og styrende
dokumenter, samt bruk av like administrative systemer.
Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF sine oppgaver organiseres i Hammerfest kommunes
organisasjon. Den nye organiseringen fastsettes av rådmannen, primært som to virksomheter, samt
forvalteroppgaven i stab i sentraladministrasjonen.
Hammerfest Eiendom KF som selskap legges ned. Den nye organiseringen gjelder fra 1.1.2016 eller så
snart det er gjennomførbart.

Avtaleverket (Hovedavtalen) og Arbeidsmiljøloven bestemmelses skal følges i forbindelse med
omorganiseringen av oppgavene lagt til Hammerfest Eiendom KF, blant annet må det
gjennomføres en ROS analyse. Ansatte skal berøres minimalt ved denne endringen, slik at ingen
ansatte mister jobben.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 04.11.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar evalueringen av kommunale foretak i Hammerfest kommune til etterretning.
Det er ingen vesentlige forhold som gjør at Hammerfest kommunes organisering av havne- og
parkeringsoppgaver skal endres. Hammerfest havn KF og Hammerfest parkering KF skal bestå
som egne selskap.
Kommunestyret understreker at samspillet mellom Hammerfest kommune og Hammerfest havn
KF og Hammerfest Parkering KF må utvikles videre i tråd med føringer som gjøres gjennom
vedtak og styrende dokumenter, samt bruk av like administrative systemer.

Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF sine oppgaver organiseres i Hammerfest
kommunes organisasjon. Den nye organiseringen fastsettes av rådmannen, primært som to
virksomheter, samt forvalteroppgaven i stab i sentraladministrasjonen.
Hammerfest Eiendom KF som selskap legges ned. Den nye organiseringen gjelder fra 1.1.2016
eller så snart det er gjennomførbart.
Avtaleverket (Hovedavtalen) og Arbeidsmiljøloven bestemmelses skal følges i forbindelse med
omorganiseringen av oppgavene lagt til Hammerfest Eiendom KF, blant annet må det
gjennomføres en ROS analyse. Ansatte skal berøres minimalt ved denne endringen, slik at ingen
ansatte mister jobben.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.11.2015

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
1. Formannskapet ber rådmannen fremme sak til politisk behandling om å føre Hammerfest
parkering KF tilbake til kommunen på linje med Hammerfest Eiendom KF.
2. Formannskapet ber videre rådmannen fremme ei vurdering av hvordan tidligere KF(er/e)
skal styres politisk – eventuelt opprettelse av eget politisk oppnevnt driftsstyre.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SV’s nytt punkt 6 fikk 1 stemme.
Vedtak
Kommunestyret tar evalueringen av kommunale foretak i Hammerfest kommune til etterretning.
Det er ingen vesentlige forhold som gjør at Hammerfest kommunes organisering av havne- og
parkeringsoppgaver skal endres. Hammerfest havn KF og Hammerfest parkering KF skal bestå som egne
selskap.
Kommunestyret understreker at samspillet mellom Hammerfest kommune og Hammerfest havn KF og
Hammerfest Parkering KF må utvikles videre i tråd med føringer som gjøres gjennom vedtak og styrende
dokumenter, samt bruk av like administrative systemer.
Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF sine oppgaver organiseres i Hammerfest kommunes
organisasjon. Den nye organiseringen fastsettes av rådmannen, primært som to virksomheter, samt
forvalteroppgaven i stab i sentraladministrasjonen.
Hammerfest Eiendom KF som selskap legges ned. Den nye organiseringen gjelder fra 1.1.2016 eller så
snart det er gjennomførbart.

Avtaleverket (Hovedavtalen) og Arbeidsmiljøloven bestemmelses skal følges i forbindelse med
omorganiseringen av oppgavene lagt til Hammerfest Eiendom KF, blant annet må det
gjennomføres en ROS analyse. Ansatte skal berøres minimalt ved denne endringen, slik at ingen
ansatte mister jobben.

PS 115/15 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møtene den 1.10.15 og 13.10.15 – godkjennes.
Saksprotokoll i Formannskapet - 05.11.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møtene den 1.10.15 og 13.10.15 – godkjennes.

