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Formannskapet
Kommunestyresalen, Rådhuset
27.08.2009
11:00 – 14:00

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Snorre Sundquist
John Wahl
Marianne Sivertsen Næss
Reidar Johansen
Jan-Erik Hansen
Raymond Robertsen
Rolf H. Fjellstad

Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
SV
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H
FRP

Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Kristine Jørstad Bock
Frank Hansen

LEDER
MEDL

AP
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Wenche Stenvoll
Jarle Edvardsen

Frank Hansen
Kristine Jørstad Bock

AP
AP

9 representanter (av 9 til stede). Jan Erik Hansen fikk innvilget permisjon fra kl. 1355.
8 representanter (av 9 til stede).
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, kommunalsjef Odd Edvardsen og Kaj Gunnar Dahl.

Snorre Sundquist
Fung. Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 84/09

Tertialrapport 1. tertial 2009 Hammerfest Havn KF

PS 85/09

Økning av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut fra 50 til 100%.

PS 86/09

Rehabilitering av Sykehuskulverten - økte kostnader. Vedtak om
gjennomføring av tiltak.

PS 87/09

Endring av leiesats for fotballhallen i Hammerfesthallen

PS 88/09

Fotballhall, byggeprogram

PS 89/09

Utvikling av infrastruktur på Skaidi

PS 90/09

Industriell utnyttelse av gass og mineraler

PS 91/09

Søknad om utviklingstilskudd - Hammerfest Handels- og Næringsforening

PS 92/09

Utvidelse av ramme for startlån

PS 93/09

TV- aksjon 2009 - kommunens bidrag

PS 94/09

Diverse referatsaker

PS 95/09

Godkjenning av protokoll

Innkalling – enstemmig vedtatt.
Saksliste / dagsorden:
Sakslista har sakene 84/09 til og med 95/09 – enstemmig vedtatt.
Følgende spørsmål er stilt og besvares til slutt i møte:
KRF v/ om tidsperioden for sommertider for bussrutene i kommunen. Rådmannen orienterte i
saken.
AP v/ John Wahl – ombygging av rådhuset og leie av sparebanken 1. Rådmannen orienterte i
saken.
- leie av vikarer i pleie- og omsorg og etiske retningslinjer i kontraktforhold.
Rådmannen orienterte om hvor langt prosessen er kommet og saken det vil
bli litt nærmere orientering når saken en sluttført.
H v/Raymond Robertsen – om håndtering av gods i Hammerfest. Rådmannen og havnestyrets
leder John Wahl orienterte i saken.
PS 84/09 Tertialrapport 1. tertial 2009 Hammerfest Havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2009 for Hammerfest Havn KF til orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2009
Behandling
Som innstillingen - enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2009 for Hammerfest Havn KF til orientering.

PS 85/09 Økning av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut fra 50 til 100%.
Rådmannens forslag til vedtak:
Driftstilskudd for privatpraktiserende fysioterapeut økes fra 50 til 100 % fra 1. juli 2009.
Utgifter dekkes gjennom driftsbudsjett Ergo- og fysioterapitjenesten for 2009. Videre fra 2010
legges dette inn i langtidsbudsjett.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.08.2009

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Driftstilskudd for privatpraktiserende fysioterapeut økes fra 50 til 100 % fra 1. juli 2009.
Utgifter dekkes gjennom driftsbudsjett Ergo- og fysioterapitjenesten for 2009. Videre fra 2010
legges dette inn i langtidsbudsjett.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2009

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Driftstilskudd for privatpraktiserende fysioterapeut økes fra 50 til 100 % fra 1. juli 2009.
Utgifter dekkes gjennom driftsbudsjett Ergo- og fysioterapitjenesten for 2009. Videre fra 2010
legges dette inn i langtidsbudsjett.
PS 86/09 Rehabilitering av Sykehuskulverten - økte kostnader. Vedtak om gjennomføring
av tiltak.
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å gjennomføre delprosjektet ”Rehabilitering av Sykehuskulverten” i
henhold til hovedplan. Kontraktsarbeidet tildeles laveste anbyder, Odd Mathisen AS.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2009

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet vedtar å gjennomføre delprosjektet ”Rehabilitering av Sykehuskulverten” i
henhold til hovedplan. Kontraktsarbeidet tildeles laveste anbyder, Odd Mathisen AS.
PS 87/09 Endring av leiesats for fotballhallen i Hammerfesthallen
Rådmannens forslag til vedtak:
Leiesats for leie av fotballhallen i Hammerfesthallen for treningsaktivitet i helg endres fra 800
kr til 620 kr, med tilbakevirkning til 01.01.09.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.08.2009

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Leiesats for leie av fotballhallen i Hammerfesthallen for treningsaktivitet i helg endres fra 800
kr til 620 kr, med tilbakevirkning til 01.01.09.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2009

Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Leiesats for leie av fotballhallen i Hammerfesthallen for treningsaktivitet i helg endres fra 800
kr til 620 kr, med tilbakevirkning til 01.01.09.
PS 88/09 Fotballhall, byggeprogram
Rådmannens forslag til vedtak:
1) Kommunestyret vedtar redusert byggeprogram i henhold til utredningens alternativ 2, og
ny investeringskostnad (K0) på 62,5 millioner kroner.
Investeringen finansieres slik:
Spillemidler 6 millioner kroner, momsrefusjoner 12,8 millioner kroner, låneopptak 43,7
millioner kroner.

Det forutsettes at administrasjonen sammen med idretten og næringslivet i Hammerfest
jobber videre med mulighetene å få eksterne finansieringsbidrag, herunder mulighetene
for salg av navnerettighetene til anlegget.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.08.2009

Behandling
Bente Orvik fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Saken utsettes til vurdering/ behandling av neste årsbudsjett. Årsaken er Hammerfest kommune
sin dårlige økonomiske situasjon jfr. forbedret ressursbruk.
Votering: Utsettelsesforslaget fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot.
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
2) Kommunestyret forutsetter at planleggingen av ombygging av Hammerfesthallen videreføres
slik at begge prosjektene behandles samlet i videre saksgang.
Tor Ivar Heggelund fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Siste avsnitt utenom siste del, byttes ut og skal lyde:
Det forutsettes at idrettsmiljøet og næringslivet klarer å bidra med sponsormidler på kr 5 mill.
Votering:
Innstillingens avsnitt 1 og 2 – enstemmig vedtatt.
Innstillingens avsnitt 3 fikk 4 stemmer og Aps forslag fikk 6 stemmer.
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak

1) Kommunestyret vedtar redusert byggeprogram i henhold til utredningens alternativ 2, og ny
investeringskostnad (K0) på 62,5 millioner kroner.
Investeringen finansieres slik:
Spillemidler 6 millioner kroner, momsrefusjoner 12,8 millioner kroner, låneopptak 43,7
millioner kroner.
Det forutsettes at idrettsmiljøet og næringslivet klarer å bidra med sponsormidler på kr 5 mill.,
herunder mulighetene for salg av navnerettighetene til anlegget.

2) Kommunestyret forutsetter at planleggingen av ombygging av Hammerfesthallen videreføres
slik at begge prosjektene behandles samlet i videre saksgang.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.08.2009

Behandling
Rigmor Taralsvik fremmet på vegne av SV følgende forslag.

Saken utsettes til vurdering /behandling av neste års budsjett. Årsaken er Hammerfest
kommunes dårlige økonomiske situasjon jfr. Forbedret ressursbruk.
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
1) Kommunestyret vedtar redusert byggeprogram i henhold til utredningens alternativ 2, og ny
investeringskostnad (K0) på 62,5 millioner kroner.
Investeringen finansieres slik:
Spillemidler 6 millioner kroner, momsrefusjoner 12,8 millioner kroner, låneopptak 43,7
millioner kroner.
Det forutsettes at idrettsmiljøet og næringslivet klarer å bidra med sponsormidler på kr 5 mill.,
herunder mulighetene for salg av navnerettighetene til anlegget. Forprosjektet / reguleringsplan
/konsekvensutredning kan gjennomføres uten at fullfinansieringen er på plass.
MU ber administrasjonen utrede muligheten for å bygge underetasjen (til idrettsformål
/næringsformål ev. parkering).
Stina Halvorsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
2) Kommunestyret forutsetter at planleggingen av ombygging av Hammerfesthallen videreføres
slik at begge prosjektene behandles samlet i videre saksgang.
Votering :
Aps forslag 1. avsnitt fikk 8 stemmer og SV forslag fikk 1 stemme
Aps forslag 2. avsnitt fikk 8 stemmer for og 1 stemme mot
Aps forslag 3. avsnitt fikk 6 stemmer for og 3 stemmer mot.
Aps forslag 4. avsnitt fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.
Høyres forslag fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.
Vedtak

1) Kommunestyret vedtar redusert byggeprogram i henhold til utredningens alternativ 2, og ny
investeringskostnad (K0) på 62,5 millioner kroner.
Investeringen finansieres slik:
Spillemidler 6 millioner kroner, momsrefusjoner 12,8 millioner kroner, låneopptak 43,7
millioner kroner.
Det forutsettes at idrettsmiljøet og næringslivet klarer å bidra med sponsormidler på kr 5 mill.,
herunder mulighetene for salg av navnerettighetene til anlegget. Forprosjektet / reguleringsplan
/konsekvensutredning kan gjennomføres uten at fullfinansieringen er på plass.
MU ber administrasjonen utrede muligheten for å bygge underetasjen (til idrettsformål
/næringsformål ev. parkering).
2) Kommunestyret forutsetter at planleggingen av ombygging av Hammerfesthallen videreføres
slik at begge prosjektene behandles samlet i videre saksgang.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2009

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag.
Saken utsettes til vurdering /behandling av neste års budsjett. Årsaken er Hammerfest
kommunes dårlige økonomiske situasjon jfr. Forbedret ressursbruk.
Votering: Utsettelsesforslaget fikk 3 stemme for og 6 stemme mot.
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av Ap følgende vedtak i Styret for Miljø og utvikling:
1) Kommunestyret vedtar redusert byggeprogram i henhold til utredningens alternativ 2, og ny
investeringskostnad (K0) på 62,5 millioner kroner.
Investeringen finansieres slik:
Spillemidler 6 millioner kroner, momsrefusjoner 12,8 millioner kroner, låneopptak 43,7
millioner kroner.
Det forutsettes at idrettsmiljøet og næringslivet klarer å bidra med sponsormidler på kr 5 mill.,
herunder mulighetene for salg av navnerettighetene til anlegget. Forprosjektet / reguleringsplan
/konsekvensutredning kan gjennomføres uten at fullfinansieringen er på plass.
MU ber administrasjonen utrede muligheten for å bygge underetasjen (til idrettsformål
/næringsformål ev. parkering).
2) Kommunestyret forutsetter at planleggingen av ombygging av Hammerfesthallen videreføres
slik at begge prosjektene behandles samlet i videre saksgang.
Votering:
Innstillingen fikk 1 stemmer for og 8 stemmer mot.
AP’s forslag:
Punkt 1 – tre første avsnitt - fikk 5 stemmer for og 4 stemmer mot.
Punkt 1 - fjerde avsnitt fikk 8 stemmer for og 1 stemme mot.
Punkt 2 – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1) Kommunestyret vedtar redusert byggeprogram i henhold til utredningens alternativ 2, og ny
investeringskostnad (K0) på 62,5 millioner kroner.
Investeringen finansieres slik:
Spillemidler 6 millioner kroner, momsrefusjoner 12,8 millioner kroner, låneopptak 43,7
millioner kroner.
Det forutsettes at idrettsmiljøet og næringslivet klarer å bidra med sponsormidler på kr 5 mill.,
herunder mulighetene for salg av navnerettighetene til anlegget. Forprosjektet / reguleringsplan
/konsekvensutredning kan gjennomføres uten at fullfinansieringen er på plass.
Kommunestyret ber administrasjonen utrede muligheten for å bygge underetasjen (til
idrettsformål /næringsformål ev. parkering).
2) Kommunestyret forutsetter at planleggingen av ombygging av Hammerfesthallen videreføres
slik at begge prosjektene behandles samlet i videre saksgang.

PS 89/09 Utvikling av infrastruktur på Skaidi
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner HONUs prosjektbeskrivelse om utvikling av infrastruktur på Skaidi,
og innvilger tilskudd på kr 350.000 i årene 2009 - 2011 under følgende forutsetting:
1. Kvalsund kommune slutter seg til prosjektbeskrivelsen.
2. Rådmannen i Hammerfest Kommune skal ha plass i styringsgruppen.
3. Hammerfest Kommunes andel for testprosjektet skal trekkes fra innvilget tilskudd for
2009

Beløpet belastes 14700 1512 3250
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2009

Behandling
Raymond Robertsen erklærte seg innhabil i saken og fratrådte møte. 8 stemmer (av 9) til stede.
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Saken utsettes.
Votering: Utsettelsesforslaget fikk 7 stemmer for og 1 stemme mot.
Raymond Robertsen tiltrådte møte etter avstemming. 9 stemmer (av 9) til stede.
Vedtak
Saken utsettes.

PS 90/09 Industriell utnyttelse av gass og mineraler
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest formannskap innvilger kroner 250 000 til et forstudiet for industriell utnyttelse av
gass og mineraler i nordområdene. Forstudien skal ta for seg muligheter for industriell utnyttelse
av naturgass, og i tillegg sees i sammenheng med mineralutvinning.
Beløpet belastes strategisk utviklingsmidler.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2009

Behandling
Votering: Vedtatt mot en stemme.
Vedtak
Hammerfest formannskap innvilger kroner 250 000 til et forstudiet for industriell utnyttelse av
gass og mineraler i nordområdene. Forstudien skal ta for seg muligheter for industriell utnyttelse
av naturgass, og i tillegg sees i sammenheng med mineralutvinning.
Beløpet belastes strategisk utviklingsmidler.

PS 91/09 Søknad om utviklingstilskudd - Hammerfest Handels- og Næringsforening
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest formannskap vedtar følgende:
Hammerfest Kommune inngår et utviklingssamarbeid med HHN basert på samarbeidsområdene
skissert i søknaden. Avtalen, samt utbetaling, trer i kraft etter at ordfører har underskrevet
avtalen.
Utviklingstilskudd utbetales årlig til følgende satser, og finansieres i henhold til rådmannens
forslag i saksutredningen;
2009: 400 000
2010: 350 000
2011: 300 000
2012: 250 000
2013: 150 000
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2009
Behandling
John Walh fremmet på vegne av AP/H følgende tillegg:
Nedtrapping av direkte utviklingstilskuddet til Hammerfest Næringshage fremmes som egen sak
for formannskapet.
Votering: Innstillingen ble vedtatt mot en stemme.
Tilleggsforslaget vedtatt mot to stemmer.
Vedtak
Hammerfest formannskap vedtar følgende:
Hammerfest Kommune inngår et utviklingssamarbeid med HHN basert på samarbeidsområdene
skissert i søknaden. Avtalen, samt utbetaling, trer i kraft etter at ordfører har underskrevet
avtalen.
Utviklingstilskudd utbetales årlig til følgende satser, og finansieres i henhold til rådmannens
forslag i saksutredningen;

2009: 400 000
2010: 350 000
2011: 300 000
2012: 250 000
2013: 150 000
Nedtrapping av direkte utviklingstilskuddet til Hammerfest Næringshage fremmes som egen
sak for formannskapet.
PS 92/09 Utvidelse av ramme for startlån
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner at Hammerfest kommune tar opp lån i Husbanken på kr.
10 000 000,00 for økning av lånerammen for startlån.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2009

Behandling
Ordfører fremmet følgende forsalg:
Låneopptaket behandles etter formannskapets ”hasteparagraf” for å unngå unødig forsinkelse av
behandlingen.
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Bruk av hasteparagrafen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner at Hammerfest kommune tar opp lån i Husbanken på kr.
10 000 000,00 for økning av lånerammen for startlån.
Låneopptaket behandles etter formannskapets ”hasteparagraf” for å unngå unødig forsinkelse av
behandlingen.
PS 93/09 TV- aksjon 2009 - kommunens bidrag
Ordførers forslag til vedtak:
Hammerfest kommune bevilger kr. 20.000,- til TV-aksjonen 2008 ” Care” v/generalsekretær
Marte Gerhardsen.
Beløpet belastes formannskapets bevilgning og overføres aksjonens konto.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2009

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommune bevilger kr. 20.000,- til TV-aksjonen 2008 ” Care” v/generalsekretær
Marte Gerhardsen.
Beløpet belastes formannskapets bevilgning og overføres aksjonens konto.

PS 94/09 Diverse referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2009
RS 09/15 Referansegruppe SNP 200-2018

Behandling
Referatsakene tas til orientering – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

PS 95/09 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2009

Behandling
Protokollene den 11,06.09 og 09.07.09 godkjent – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokollene den 11,06.09 og 09.07.09 godkjent.

