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Varamedlemmer som møtte:
Navn
Jarle Edvardsen
Tor-Ivar Heggelund

Snorre Sundquist
Marianne Sivertsen Næss
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AP

9 representanter (av 9) til stede.
Hanne Husvik fikk innvilget permisjon fra kl. 14.00
8 representanter (av 9) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Dagny Haga, ass. rådmannPer Lund, økonomisjef Trine B. Hauan,
kommuneadvokat Espen Rønning, jurist Anne Sundøy, leder for servicekontoret Grethe
Johannessen, informasjonsleder Kjartan Mikalsen og sektorledere Steinar Paulsen, Arvid
Isaksen, Grethe Nissen og Torbjørn Ness

Kristine Jørstad Bock
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 57/08

Fornyelse av salgsbevillinger for perioden 01.07.2008 - 30.06.2012

PS 58/08

Søknad om skjenkebevilling - Artic Cafe & Restaurant AS

PS 59/08

Søknad om skjenkebevilling - Meridian Bistro

PS 60/08

Fornyelse av skjenkebevillinger for perioden 01.07.2008 - 30.06.2012

PS 61/08

Miljøundersøkelser av Storvannet i Hammerfest

PS 62/08

Endringer i gebyr- og avgiftsregulativet

PS 63/08

Søknad fra Hammerfest Energi a/s om garanti til utbygging av fjernvarme
i Hammerfest sentrum

PS 64/08

Endring av formål med investeringen "Turvei i Turiparken"

PS 65/08

Videre planer - Allmed legesenter, søknad om økonomisk støtte

PS 66/08

Opprettelse av SFO på Daltun skole

PS 67/08

Breilia skole- Utomhusanlegg

PS 68/08

Prosjekt for etablering av en attraksjon innen Technical Visit i
Hammerfest

PS 69/08

Søknad om frigjøring av prosjektmidler

PS 70/08

Selskapskontroll - Hammerfest energi AS

PS 71/08

Eiermelding - Retningslinjer for eierskap i kommunens selskaper og
foretak

PS 72/08

Regnskap 2007 - Hammerfest havn KF

PS 73/08

Hammerfest Eiendom KF - Årsrapport / regnskap for 2007

PS 74/08

Tertialrapport 1. tertial 2008 Hammerfest Eiendom KF

PS 75/08

Årsrapport 2007 - Hammerfest kommune

PS 76/08

Regnskap 2007 - Hammerfest kommune

PS 77/08

Tertialrapport 1. tertial 2008

PS 78/08

Budsjettreguleringer 1. tertial 2008

PS 79/08

Økonomiplan 2009 - 2012. Handlingsrom og prosess

PS 80/08

Søknad om tilskudd til etablering av ungdomsdiscotek

PS 81/08

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste ut over standard sats

PS 82/08

Søknad om støtte til bokprosjekt, "Hammerfestfotballen gjennom 90 år".

Innkallingen - enstemmig vedtatt.
Sakslisten / dagsorden:
Det ordinære sakskartet har sakene 57/08 til og med 80/08. Ordføreren ønsket i tillegg til det
ordinære sakskarte å behandle følgende saker:

81/08 Dekning av tapt arbeidsfortjeneste ut over standard sats.
82/08 Søknad om støtte til bokprosjekt, ”Hammerfestfotballen gjennom 90 år”.
Sak 70/07 utsettes og behandles i ekstraordinært formannskap tirsdag 17.06.2008.
Vedtak Sakene med sakene 57/08 til og med 82/08, utenom sak 70/08 – enstemmig vedtatt.
Formannskapsmøtet ble opphevet i tidsrommet 11.15 til 11.40 for så tre inn som
Administrasjonsutvalget.
Reidar Johansen stilte spørsmål om rutiner rundt saker som skal behandles unntatt offentlighet.
Kommuneadvokaten orientere i saken.

PS 57/08 Fornyelse av salgsbevillinger for perioden 01.07.2008 - 30.06.2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innvilger forlengelse av de følgende salgsbevillinger for bevillingsperioden
01.07.2008 – 30.06.2012, jf alkoholloven § 1-6 og § 1-7.
For alle bevillinger skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven § 7-1 og § 72 samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 siste ledd ikke er tillatt med
salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Bevillingene forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
Bevillingssøker:
Utsalgssted:
Alkoholvare:

Vinmonopolet
Sjøgata 6, 9600 Hammerfest
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:

Coop Hammerfest
Coop Hammerfest Mega
Strandgata 8 - 14, 9600 Hammerfest
750 m2
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 21.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
09.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Bjørn Hansen
avlagt
Heidi Eriksen
avlagt

Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:

Coop Hammerfest
Coop Prix Hammerfest
Tromsveien 17, 9600 Hammerfest (Prix)
550 m2
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 22.00 mandag – fredag
10.00 – 20.00 dag før søndag og helligdag
09.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Runar Eriksen
avlagt
Christel Galgeholdt

Kunnskapsprøve:

avlagt

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:

Kjøpmann AS
Torbjørn Sevaldsen AS – Rema 1000 Hammerfest
Finnmarksveien 54, 9600 Hammerfest
ikke oppgitt
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 22.00 mandag – fredag
09.00 – 20.00 dag før søndag og helligdag
09.00 – 20.00 mandag – fredag
09.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Torbjørn Sevaldsen
avlagt
Hilde Mortensen
avlagt

Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:

ICA Detalj AS
ICA Nær Hammerfest Brygge AS
Strandgata 52-62, 9600 Hammerfest
Ikke oppgitt
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 22.00 mandag – fredag
09.00 – 20.00 dag før søndag og helligdag
09.00 – 20.00 mandag – fredag
09.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Roy Egil Hongseth
avlagt
Gro Strømme
frist til 30.06.08 med å bestå kunnskapsprøven

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

John Skoglund AS
John Skoglund AS – Rema 1000 Storsvingen
9610 Rypefjord
ikke oppgitt
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 22.00 mandag – fredag
09.00 – 20.00 dag før søndag og helligdag
08.00 – 20.00 mandag – fredag
08.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
John Egil Skoglund
avlagt
Reidar Bekkavik
avlagt

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:

Kårhamn Handel AS
Kårhamn Handel AS
9657 Kårhamn
90 m2
dagligvarer

Omsøkt salgstid:

Alkoholgruppe:
Åpningstid:

Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:

gruppe 1
09.00 – 12.00 mandag – fredag
Åpent ved båtanløp
Åpent for fiskere oa. ved forespørsel
08.00 – 20.00 mandag – fredag
08.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Wenche Larsen
avlagt
Randi Storvann
avlagt
Akkarfjord Forbrukerlag
Akkarfjord Forbrukerlag
9650 Akkarfjord
ikke oppgitt
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 16.00 mandag – fredag
11.00 – 13.00 dag før søndag og helligdag
09.00 – 20.00 mandag – fredag
11.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Annhild Rossvold
avlagt
fritatt
Heimro Matsenter AS
Bunnpris
Mellomveien 25, 9610 Rypefjord
600 m2
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 21.00 mandag – fredag
09.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
09.00 – 20.00 mandag – fredag
09.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Bjørnulf Heimro
avlagt
Tom Bjarne Jensen
avlagt
Hammerfest Mathus AS
Spar
Freidigveien 2, 9600 Hammerfest
600 m2
dagligvarer
gruppe 1
10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Ulf Karl Krane
avlagt

Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Roy Ole Strømme
avlagt

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:

Arnulf Larssen AS
Arnulf Larssen AS
9609 Hønseby
99 m2
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 19.00 mandag – fredag
10.00 – 15.00 dag før søndag og helligdag
09.00 – 19.00 mandag – fredag
10.00 – 15.00 dag før søndag og helligdag
Marilou Larssen
avlagt
fritatt

Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

TRIO-MAT AS
TRIO-MAT AS
Fjordaveien 36, 9610 Rypefjord
280 m2
dagligvarer
gruppe 1
10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Inger Lise Borch
avlagt
Monica Esaiassen
avlagt
Kvalvik AS
Joker Hammerfest
J. Alexandersensvei 2, 9600 Hammerfest
450 m2
dagligvarer
gruppe 1
10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Eva Kvalvik
avlagt
fritatt
avlagt

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Administrasjonen endret innstillingen i Styret for Kultur, omsorg og undervisnings behandling
den 09.06.2008. Formannskapet forholdt seg til KOU sitt vedtak under voteringen:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

ICA Detalj AS
ICA Nær Hammerfest Brygge AS
Strandgata 52-62, 9600 Hammerfest
Ikke oppgitt
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 22.00 mandag – fredag
09.00 – 20.00 dag før søndag og helligdag
09.00 – 20.00 mandag – fredag
09.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Roy Egil Hongseth
avlagt
Anne-Gunn Aleksandersen
frist til 30.06.08 med å bestå kunnskapsprøven

Som innstillingen m/ endring– enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet innvilger forlengelse av de følgende salgsbevillinger for bevillingsperioden
01.07.2008 – 30.06.2012, jf alkoholloven § 1-6 og § 1-7.
For alle bevillinger skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven § 7-1 og § 72 samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 siste ledd ikke er tillatt med
salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Bevillingene forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
Bevillingssøker:
Utsalgssted:
Alkoholvare:

Vinmonopolet
Sjøgata 6, 9600 Hammerfest
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:

Coop Hammerfest
Coop Hammerfest Mega
Strandgata 8 - 14, 9600 Hammerfest
750 m2
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 21.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag

Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

09.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Bjørn Hansen
avlagt
Heidi Eriksen
avlagt
Coop Hammerfest
Coop Prix Hammerfest
Tromsveien 17, 9600 Hammerfest (Prix)
550 m2
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 22.00 mandag – fredag
10.00 – 20.00 dag før søndag og helligdag
09.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Runar Eriksen
avlagt
Christel Galgeholdt
avlagt
Kjøpmann AS
Torbjørn Sevaldsen AS – Rema 1000 Hammerfest
Finnmarksveien 54, 9600 Hammerfest
ikke oppgitt
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 22.00 mandag – fredag
09.00 – 20.00 dag før søndag og helligdag
09.00 – 20.00 mandag – fredag
09.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Torbjørn Sevaldsen
avlagt
Hilde Mortensen
avlagt
ICA Detalj AS
ICA Nær Hammerfest Brygge AS
Strandgata 52-62, 9600 Hammerfest
Ikke oppgitt
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 22.00 mandag – fredag
09.00 – 20.00 dag før søndag og helligdag
09.00 – 20.00 mandag – fredag
09.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Roy Egil Hongseth
avlagt
Anne-Gunn Aleksandersen
frist til 30.06.08 med å bestå kunnskapsprøven

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:

Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:

John Skoglund AS
John Skoglund AS – Rema 1000 Storsvingen
9610 Rypefjord
ikke oppgitt
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 22.00 mandag – fredag
09.00 – 20.00 dag før søndag og helligdag
08.00 – 20.00 mandag – fredag
08.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
John Egil Skoglund
avlagt
Reidar Bekkavik
avlagt
Kårhamn Handel AS
Kårhamn Handel AS
9657 Kårhamn
90 m2
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 12.00 mandag – fredag
Åpent ved båtanløp
Åpent for fiskere oa. ved forespørsel
08.00 – 20.00 mandag – fredag
08.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Wenche Larsen
avlagt
Randi Storvann
avlagt

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:

Akkarfjord Forbrukerlag
Akkarfjord Forbrukerlag
9650 Akkarfjord
ikke oppgitt
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 16.00 mandag – fredag
11.00 – 13.00 dag før søndag og helligdag
09.00 – 20.00 mandag – fredag
11.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Annhild Rossvold
avlagt
fritatt

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:

Heimro Matsenter AS
Bunnpris
Mellomveien 25, 9610 Rypefjord
600 m2
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 21.00 mandag – fredag

Omsøkt salgstid:

Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

09.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
09.00 – 20.00 mandag – fredag
09.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Bjørnulf Heimro
avlagt
Tom Bjarne Jensen
avlagt
Hammerfest Mathus AS
Spar
Freidigveien 2, 9600 Hammerfest
600 m2
dagligvarer
gruppe 1
10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Ulf Karl Krane
avlagt
Roy Ole Strømme
avlagt
Arnulf Larssen AS
Arnulf Larssen AS
9609 Hønseby
99 m2
dagligvarer
gruppe 1
09.00 – 19.00 mandag – fredag
10.00 – 15.00 dag før søndag og helligdag
09.00 – 19.00 mandag – fredag
10.00 – 15.00 dag før søndag og helligdag
Marilou Larssen
avlagt
fritatt
TRIO-MAT AS
TRIO-MAT AS
Fjordaveien 36, 9610 Rypefjord
280 m2
dagligvarer
gruppe 1
10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Inger Lise Borch
avlagt
Monica Esaiassen
avlagt

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Utsalgssted:
Areal:
Varesortiment:
Alkoholgruppe:
Åpningstid:
Omsøkt salgstid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Kvalvik AS
Joker Hammerfest
J. Alexandersensvei 2, 9600 Hammerfest
450 m2
dagligvarer
gruppe 1
10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Eva Kvalvik
avlagt
fritatt
avlagt

PS 58/08 Søknad om skjenkebevilling - Artic Cafe & Restaurant AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innvilger følgende skjenkebevillinger for bevillingsperioden 01.07.2008 –
30.06.2012, jf alkoholloven § 1-6 og § 1-7. Skjenkebevillingene omfatter også omsøkt
uteservering med forbehold om tillatelse fra aktuelle offentlige instanser.
For alle bevillinger skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Bevillingene forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Arctic Cafe & Restaurant A/S
Arctic Cafe & Restaurant avd. Turistua
Turistua hvor det er restaurant, catering og
romutleie i Turistveien, Hammerfest
restaurant/overnattingssted
ikke oppgitt
på terrassen utenfor Turistua, ca 100 sitteplasser
200
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:

Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:

Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Nina Alsen
frist for å ha bestått kunnskapsprøven settes til
30.06.08
Ove Aase
avlagt
Arctic Cafe & Restaurant A/S
Arctic Cafe & Restaurant
Arctic Cafe & Restaurant i Arctic kultursenter,
Hammerfest. Bevillingen omfatter kafe/restaurant
arealet i 2. etasje, greenroom og garderobe for
artister i 1. etasje samt uteservering
kafe/restaurant
ikke oppgitt
på uteareal i 2. etasje. Skjenking av alkohol på
uteområdet kan kun skje dersom det er personale
tilstede ved uteserveringen.
?
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Ove Aase
avlagt
Nina Alsen
må være avlagt og bestått før skjenkebevilling trer i
kraft

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Det gis ikke skjenkebevilling til Arctic Cafe & Restaurant. Dersom det skulle oppstå behovet
for skjenkebevilling for disse lokalene ved spesielle anledninger så må en bruke systemet med
ambulerende bevilling eller bevilling for enkeltanledning.
Votering: Innstillingen fra KOU (Turistua) – enstemmig vedtatt
Innstillingen fra KOU (AKS) fikk 7 stemmer og SV’s forslag fikk 2 stemmer.

Vedtak
Formannskapet innvilger følgende skjenkebevillinger for bevillingsperioden 01.07.2008 –
30.06.2012, jf alkoholloven § 1-6 og § 1-7. Skjenkebevillingene omfatter også omsøkt
uteservering med forbehold om tillatelse fra aktuelle offentlige instanser.
For alle bevillinger skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Bevillingene forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:

Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:

Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Arctic Cafe & Restaurant A/S
Arctic Cafe & Restaurant avd. Turistua
Turistua hvor det er restaurant, catering og
romutleie i Turistveien, Hammerfest
restaurant/overnattingssted
ikke oppgitt
på terrassen utenfor Turistua, ca 100 sitteplasser
200
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Nina Alsen
frist for å ha bestått kunnskapsprøven settes til
30.06.08
Ove Aase
avlagt
Arctic Cafe & Restaurant A/S
Arctic Cafe & Restaurant
Arctic Cafe & Restaurant i Arctic kultursenter,
Hammerfest. Bevillingen omfatter kafe/restaurant
arealet i 2. etasje, greenroom og garderobe for
artister i 1. etasje samt uteservering
kafe/restaurant
ikke oppgitt
på uteareal i 2. etasje. Skjenking av alkohol på
uteområdet kan kun skje dersom det er personale
tilstede ved uteserveringen.
?
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Ove Aase
avlagt
Nina Alsen
må være avlagt og bestått før skjenkebevilling trer i
kraft

PS 59/08 Søknad om skjenkebevilling - Meridian Bistro
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innvilger søknad om skjenkebevilling til selskapet Steve Sivertsen
Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
3. Tidspunktet for salg (alle grupper) begrenses til tidsrommet 1800 – 2200.
Votering:
Innstillingen fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot
SV’s forslag – 2 stemmer for og 7 stemmer mot.
Vedtak
Formannskapet innvilger søknad om skjenkebevilling til selskapet Steve Sivertsen
Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
PS 60/08 Fornyelse av skjenkebevillinger for perioden 01.07.2008 - 30.06.2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innvilger forlengelse av følgende skjenkebevillinger for bevillingsperioden
01.07.2008 – 30.06.2012, jf alkoholloven § 1-6 og § 1-7. Skjenkebevillingen omfatter også
omsøkt uteservering med forbehold om nødvendig tillatelse fra aktuelle offentlige instanser.

For alle bevillinger skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Bevillingene forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

ESS Support Services AS
ESS Support Services AS
leirkantine på Melkøya
personellkantine i anleggsleir
ikke oppgitt
200
gruppe 1 og 2
alle dager klokken
15.00 – 22.30
Ken Roger Jensen
avlagt
Alf Johnny Eriksen
avlagt

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

ESS Support Services AS
ESS Support Services AS
pub på Melkøya
pub for ansatte i anleggsleir
ikke oppgitt
ikke oppgitt
gruppe 1 og 2
alle dager klokken
15.00 – 01.00
Alf Johnny Eriksen
avlagt
Ken Roger Jensen
avlagt

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Ketil Andersen
Snøhvit Cafe & Catering
Snøhvit Cafe & Catering i Finnmarksveien 70,
Hammerfest
flyplasscafe
ikke oppgitt
ikke oppgitt
gruppe 1 og 2
mandag – torsdag klokken 10.00 – 21.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 24.00
søndag klokken
13.00 – 21.00
Ketil Andersen
avlagt
fritatt
-

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:

Odd’s AS
Odd’s AS

Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Skjenkestedet:

Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:

Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Odd’s samt ”naboen” som er et ekstra rom i
tilknytning til restauranten, Strandgata 24-26,
Hammerfest
spiserestaurant
200 + 50
50 + 20
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 12.00 – 24.00
fredag – lørdag klokken
12.00 – 03.00
søndag klokken
12.00 – 24.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 24.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 24.00
Geir Jakobsen
avlagt
Øystein Høydahl Hansen
avlagt
Hotell Skytterhuset AS
Hotell Skytterhuset AS
Hotell Skytterhuset med spisesal, stue,
konferanserom og hotellrom, Skytterveien 24,
Hammerfest
hotell
fellesareal på 180 m2
terrasse utenfor hotellet
ikke oppgitt, men det er 75 hotellrom
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
alle dager klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
alle dager klokken
13.00 – 01.00
Grethe Gjerde
avlagt
Tormod Bartholdsen
avlagt
Redrum AS
Redrum AS
Redrum
kafe/bar
ikke oppgitt
areal i bakgård
ikke oppgitt
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken
fredag – lørdag klokken
søndag klokken
alkoholgruppe 3:

10.00 – 01.00
10.00 – 03.00
10.00 – 01.00

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:

Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

mandag – torsdag klokken
fredag – lørdag klokken
søndag klokken
Vibeke Nilsen
avlagt
Tonny Larsen
avlagt

13.00 – 01.00
13.00 – 03.00
13.00 – 01.00

Vidda AS
Quality Hotel Hammerfest
Benoni restaurant, Oscars Plads, møterom,
uterestaurant ved hotellet, minibarer, hotell-lobby
bar/spiserestaurant, selskapslokaler med mer,
Strandgata 2-4, Hammerfest.
hotell med serverings-, selskaps og møtelokaler
ikke oppgitt
uterestaurant ved hotellet
ikke oppgitt
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Linda Hassfjord
avlagt
Ken Wickstrøm
avlagt

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Vidda AS
Quality Hotel Hammerfest
Banjeren Pub, Strandgata 2-4, Hammerfest
pub med 18 års aldersgrense
ikke oppgitt
ikke oppgitt
gruppe 1 og 2
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
Ken Wickstrøm
avlagt
Linda Hassfjord
avlagt

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:

Vidda AS
Quality Hotel Hammerfest
Hans Høyhet, Strandgata 2-4, Hammerfest
Bar/nattklubb med 20 års aldersgrense
ikke oppgitt

Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:

Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:

ikke oppgitt
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken
fredag – lørdag klokken
søndag klokken
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken
fredag – lørdag klokken
søndag klokken
Vivi-Ann Sneve
avlagt
Ken Wickstrøm
avlagt

10.00 – 01.00
10.00 – 03.00
10.00 – 01.00
13.00 – 01.00
13.00 – 03.00
13.00 – 01.00

Vidda AS
Thon Sentrum Hotel
Sentrum Hotel med lobbybar/spisesal,
selskapslokaler med mer
hotell
ikke oppgitt
ikke oppgitt
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Camilla Ådna
forbereder seg til kunnskapsprøven (frist til
30.06.08)
Vivi-Ann Sneve
avlagt
Rica Hotels Finnmark AS
Rica Hotel Hammerfest
Rica Hotell hammerfest inkludert Skansen Mat- og
vinstue, Pianobaren, Melkøya
(møte/selskapslokale), Rica restaurant, Rica
Dancing, møteromsavdeling i andre etasje,
minibarer/overnattingsrom og resepsjonen i
Sørøygata 15, Hammerfest
hotell
ikke oppgitt
Skansen mat- og vinstue 60 plasser
Pianobaren 110 plasser
Melkøya møte-/selskapslokale 120 plasser
Rica restaurant 110 plasser
Rica Dancing 300 plasser

Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:

Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken
fredag – lørdag klokken
søndag klokken
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken
fredag – lørdag klokken
søndag klokken
Arne Herulf Reiersen
avlagt
Arnhild Bjerkan
avlagt

10.00 – 01.00
10.00 – 03.00
10.00 – 01.00
13.00 – 01.00
13.00 – 03.00
13.00 – 01.00

Uteliv i vest
Kaikanten bar & Spiseri
Kaikanten bar & Spiseri, Sjøgata 19, Hammerfest
Kafedrift på dagtid, bar og pub på kveldstid
Ikke oppgitt
Bevillingen gjelder også uteservering på fortau
forutsatt at uteserveringen er godkjent av plan- og
bygningsmyndigheten
120 sitteplasser
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Heidi Berglund
avlagt
Øystein Mølmann
avlagt
Huset Hammerfest AS
Begge Dela AS
Begge Dela, Strandgata 27, Hammerfest
kaffebar, bar og fotballpub
ikke oppgitt
På fortau utenfor fasade
45 sitteplasser
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
15.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:

Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

søndag klokken
Øystein Mølmann
avlagt
Heidi Berglund
avlagt

13.00 – 01.00

Ilona Katrine Røe
Sørøya Gjestestue
Sørøya Gjestestue på Sørøya
pub som er samlingsplass for tilreisende og
fastboende. Opplevelsesturisme med utleie av rom,
hytter, båter med mer.
Pub på 21 m2 Gjestestue ca 45 m2
Inngjerdet område utenfor gjestestuen
24 sitteplasser i pub
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Ilona Katrine Røe
avlagt
fritatt
Hammerfesthotellene
Langstrand aktivitetssenter
Langstrand aktivitetssenter er den tidligere skolen
på Langstrand
arrangementer og tilstelninger for kunder etter
bestilling.
ikke oppgitt
veranda på ca 20 m2 ved inngangsparti
90 sitteplasser
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Hans Josefsen
avlagt
fritatt
-

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:

Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:

Finnmarkspizza
Peppes Pizza
Peppes Pizza, Sjøgata 6, Hammerfest
pizzeria/restaurant
ikke oppgitt
Bevillingen omfatter uteservering med 60
sitteplasser på kaiområdet
115 personer
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Bjørnar Paulsen
avlagt
Alf Mangor Johansen
avlagt
Dinner Liu Restaurant Wah
Dinner Restaurant
Dinner Restaurant, Strandgata 22, Hammerfest
restaurant
ikke oppgitt
ikke oppgitt
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Sai Wah Liu
avlagt
fritatt
Mikkelgammen AS
Mikkelgammen AS
Mikkelgammen består av en langgamme
(storgamme) med skjenking i serveringsrom og
goahti som er en torvgamme med skjenking inne,
begge er i Turistveien, Hammerfest
restaurant/spisested
Storgammen er 108 m2 og goahti er 48 m2.
82 + 50
gruppe 1, 2 og 3

Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken
fredag – lørdag klokken
søndag klokken
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken
fredag – lørdag klokken
søndag klokken
Mikkel Nils A. Sara
avlagt
Anna Solveig G. Sara
avlagt

10.00 – 01.00
10.00 – 03.00
10.00 – 01.00
13.00 – 01.00
13.00 – 03.00
13.00 – 01.00

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Administrasjonen endret innstillingen i Styret for Kultur, omsorg og undervisnings behandling
den 09.06.2008. Formannskapet forholdt seg til KOU sitt vedtak under voteringen:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Vidda AS
Thon Hotel Hammerfest
Benoni restaurant, Oscars Plads, møterom,
uterestaurant ved hotellet, minibarer, hotell-lobby
bar/spiserestaurant, selskapslokaler med mer,
Strandgata 2-4, Hammerfest.
hotell med serverings-, selskaps og møtelokaler
ikke oppgitt
uterestaurant ved hotellet
ikke oppgitt
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Camilla Aadna
avlagt
Grete Henriksen
avlagt

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:

Vidda AS
Thon Hotel Hammerfest
Banjeren Pub, Strandgata 2-4, Hammerfest
pub med 18 års aldersgrense
ikke oppgitt
ikke oppgitt

Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

gruppe 1 og 2
mandag – torsdag klokken
fredag – lørdag klokken
søndag klokken
Grete Henriksen
avlagt
Ken Wickstrøm
avlagt

10.00 – 01.00
10.00 – 03.00
10.00 – 01.00

Vidda AS
Thon Hotel Hammerfest
Hans Høyhet, Strandgata 2-4, Hammerfest
Bar/nattklubb med 20 års aldersgrense
ikke oppgitt
ikke oppgitt
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Ken Wickstrøm
avlagt
Camilla Aadna
avlagt
Vidda AS
Thon Sentrum Hotel
Sentrum Hotel med lobbybar/spisesal,
selskapslokaler med mer
hotell
ikke oppgitt
ikke oppgitt
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Johanna Lundquist
bestått
Camilla Aadna
bestått

Som innstillingen m/ endring – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Formannskapet innvilger forlengelse av følgende skjenkebevillinger for bevillingsperioden
01.07.2008 – 30.06.2012, jf alkoholloven § 1-6 og § 1-7. Skjenkebevillingen omfatter også
omsøkt uteservering med forbehold om nødvendig tillatelse fra aktuelle offentlige instanser.
For alle bevillinger skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Bevillingene forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

ESS Support Services AS
ESS Support Services AS
leirkantine på Melkøya
personellkantine i anleggsleir
ikke oppgitt
200
gruppe 1 og 2
alle dager klokken
15.00 – 22.30
Ken Roger Jensen
avlagt
Alf Johnny Eriksen
avlagt

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

ESS Support Services AS
ESS Support Services AS
pub på Melkøya
pub for ansatte i anleggsleir
ikke oppgitt
ikke oppgitt
gruppe 1 og 2
alle dager klokken
15.00 – 01.00
Alf Johnny Eriksen
avlagt
Ken Roger Jensen
avlagt

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:

Ketil Andersen
Snøhvit Cafe & Catering
Snøhvit Cafe & Catering i Finnmarksveien 70,
Hammerfest
flyplasscafe
ikke oppgitt
ikke oppgitt
gruppe 1 og 2
mandag – torsdag klokken 10.00 – 21.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 24.00
søndag klokken
13.00 – 21.00
Ketil Andersen
avlagt

Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:

Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

fritatt
-

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkestedet:

Odd’s AS
Odd’s AS
Odd’s samt ”naboen” som er et ekstra rom i
tilknytning til restauranten, Strandgata 24-26,
Hammerfest
spiserestaurant
200 + 50
50 + 20
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 12.00 – 24.00
fredag – lørdag klokken
12.00 – 03.00
søndag klokken
12.00 – 24.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 24.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 24.00
Geir Jakobsen
avlagt
Øystein Høydahl Hansen
avlagt

Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Hotell Skytterhuset AS
Hotell Skytterhuset AS
Hotell Skytterhuset med spisesal, stue,
konferanserom og hotellrom, Skytterveien 24,
Hammerfest
hotell
fellesareal på 180 m2
terrasse utenfor hotellet
ikke oppgitt, men det er 75 hotellrom
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
alle dager klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
alle dager klokken
13.00 – 01.00
Grethe Gjerde
avlagt
Tormod Bartholdsen
avlagt

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:

Redrum AS
Redrum AS
Redrum
kafe/bar
ikke oppgitt
areal i bakgård
ikke oppgitt
gruppe 1, 2 og 3

Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:

Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken
fredag – lørdag klokken
søndag klokken
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken
fredag – lørdag klokken
søndag klokken
Vibeke Nilsen
avlagt
Tonny Larsen
avlagt

10.00 – 01.00
10.00 – 03.00
10.00 – 01.00
13.00 – 01.00
13.00 – 03.00
13.00 – 01.00

Vidda AS
Thon Hotel Hammerfest
Benoni restaurant, Oscars Plads, møterom,
uterestaurant ved hotellet, minibarer, hotell-lobby
bar/spiserestaurant, selskapslokaler med mer,
Strandgata 2-4, Hammerfest.
hotell med serverings-, selskaps og møtelokaler
ikke oppgitt
uterestaurant ved hotellet
ikke oppgitt
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Camilla Aadna
avlagt
Grete Henriksen
avlagt
Vidda AS
Thon Hotel Hammerfest
Banjeren Pub, Strandgata 2-4, Hammerfest
pub med 18 års aldersgrense
ikke oppgitt
ikke oppgitt
gruppe 1 og 2
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
Grete Henriksen
avlagt
Ken Wickstrøm
avlagt

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:

Driftskonsept:
Areal:

Vidda AS
Thon Hotel Hammerfest
Hans Høyhet, Strandgata 2-4, Hammerfest
Bar/nattklubb med 20 års aldersgrense
ikke oppgitt
ikke oppgitt
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Ken Wickstrøm
avlagt
Camilla Aadna
avlagt
Vidda AS
Thon Sentrum Hotel
Sentrum Hotel med lobbybar/spisesal,
selskapslokaler med mer
hotell
ikke oppgitt
ikke oppgitt
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Johanna Lundquist
bestått
Camilla Aadna
bestått

Rica Hotels Finnmark AS
Rica Hotel Hammerfest
Rica Hotell hammerfest inkludert Skansen Mat- og
vinstue, Pianobaren, Melkøya
(møte/selskapslokale), Rica restaurant, Rica
Dancing, møteromsavdeling i andre etasje,
minibarer/overnattingsrom og resepsjonen i
Sørøygata 15, Hammerfest
hotell
ikke oppgitt

Antall gjesteplasser:

Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:

Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Skansen mat- og vinstue 60 plasser
Pianobaren 110 plasser
Melkøya møte-/selskapslokale 120 plasser
Rica restaurant 110 plasser
Rica Dancing 300 plasser
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Arne Herulf Reiersen
avlagt
Arnhild Bjerkan
avlagt
Uteliv i vest
Kaikanten bar & Spiseri
Kaikanten bar & Spiseri, Sjøgata 19, Hammerfest
Kafedrift på dagtid, bar og pub på kveldstid
Ikke oppgitt
Bevillingen gjelder også uteservering på fortau
forutsatt at uteserveringen er godkjent av plan- og
bygningsmyndigheten
120 sitteplasser
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Heidi Berglund
avlagt
Øystein Mølmann
avlagt
Huset Hammerfest AS
Begge Dela AS
Begge Dela, Strandgata 27, Hammerfest
kaffebar, bar og fotballpub
ikke oppgitt
På fortau utenfor fasade
45 sitteplasser
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:

Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

fredag – lørdag klokken
søndag klokken
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken
fredag – lørdag klokken
søndag klokken
Øystein Mølmann
avlagt
Heidi Berglund
avlagt

10.00 – 03.00
15.00 – 01.00
13.00 – 01.00
13.00 – 03.00
13.00 – 01.00

Ilona Katrine Røe
Sørøya Gjestestue
Sørøya Gjestestue på Sørøya
pub som er samlingsplass for tilreisende og
fastboende. Opplevelsesturisme med utleie av rom,
hytter, båter med mer.
Pub på 21 m2 Gjestestue ca 45 m2
Inngjerdet område utenfor gjestestuen
24 sitteplasser i pub
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Ilona Katrine Røe
avlagt
fritatt
Hammerfesthotellene
Langstrand aktivitetssenter
Langstrand aktivitetssenter er den tidligere skolen
på Langstrand
arrangementer og tilstelninger for kunder etter
bestilling.
ikke oppgitt
veranda på ca 20 m2 ved inngangsparti
90 sitteplasser
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

Hans Josefsen
avlagt
fritatt
-

Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Uteservering:

Finnmarkspizza
Peppes Pizza
Peppes Pizza, Sjøgata 6, Hammerfest
pizzeria/restaurant
ikke oppgitt
Bevillingen omfatter uteservering med 60
sitteplasser på kaiområdet
115 personer
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Bjørnar Paulsen
avlagt
Alf Mangor Johansen
avlagt

Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:

Dinner Liu Restaurant Wah
Dinner Restaurant
Dinner Restaurant, Strandgata 22, Hammerfest
restaurant
ikke oppgitt
ikke oppgitt
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Sai Wah Liu
avlagt
fritatt
Mikkelgammen AS
Mikkelgammen AS
Mikkelgammen består av en langgamme
(storgamme) med skjenking i serveringsrom og

Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:

Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:
Kunnskapsprøve:

goahti som er en torvgamme med skjenking inne,
begge er i Turistveien, Hammerfest
restaurant/spisested
Storgammen er 108 m2 og goahti er 48 m2.
82 + 50
gruppe 1, 2 og 3
alkoholgruppe 1 og 2:
mandag – torsdag klokken 10.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
10.00 – 03.00
søndag klokken
10.00 – 01.00
alkoholgruppe 3:
mandag – torsdag klokken 13.00 – 01.00
fredag – lørdag klokken
13.00 – 03.00
søndag klokken
13.00 – 01.00
Mikkel Nils A. Sara
avlagt
Anna Solveig G. Sara
avlagt

PS 61/08 Miljøundersøkelser av Storvannet i Hammerfest
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Miljø- og utvikling går innfor at Hammerfest kommune bevilger 100.000 kr. til
miljøundersøkelser av Storvannet for sommeren 2008.
Prosjektet finansieres med støtte fra Statens forurensningstilsyn for 2008.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Sendes til MU for realitetsbehandling – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Sendes til MU for realitetsbehandling
PS 62/08 Endringer i gebyr- og avgiftsregulativet

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til endringer i gebyr og avgiftsregulativet for
2008. Berørte satser i gebyr- og avgiftsregulativets punkt 5.6, 5.7 og 5.8 endres til følgende:
Idrettstjenesten:
Pris pr time

Fotballhallen
(Halv timepris ved bruk av ½ bane)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

300
500
600
1000

Flerbrukshaller
(i Hammerfesthallen, Breidablikkhallen og Isbjørnhallen. Timepris i
Isbjørnhallen gjelder i forhold anvendt areal, 1/1, ½ eller 1/3 av
hall)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

100
170
340
560

Aula, Breila skole
(gjelder kun trening / idrettslige formål, egne satser for annen type
utleie)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

80
130
160
270

Gymsaler
(Gjelder skolene Fuglenes, Breilia, Reindalen og Baksalen. Gjelder
kun til trening/ idrettslige formål, egne satser for annen type utleie)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

50
80
100
170

•

Det er kun flerbrukshallen i Hammerfesthallen som åpnes for utleie til konserter/julebord/fest og lignende. Ved utleie
til konserter, fest/selskaper/julebord, dansegalla og lignende, skal leietaker bestille og betale renhold av anvendte

•

•
•

•
•

arealer. Dersom renhold ikke utføres av leietaker faktureres dette til kostpris, i tillegg til medløpt leietid for renhold.
Renhold til andre formål er inkludert i leiesats.
Leietid løper fra leietaker har adgang, og frem til lokalene forlates ferdig rengjort av leietaker. Dersom anlegget
disponeres hel dag/natt/flere døgn, og ikke er tilgjengelig for annen utleie, beregnes leie for all medgått leietid i
tidsrommet 0800-2300. Leietid i tidsrommet 2300-0800 beregnes ut fra faktisk bruk, eksempelvis på konserter.
Kveld/helgesats er all bruk kl 1700-0800 fra mandag til fredag, samt fredag kl 2400 til søndag kl 2400. Ved leie på
helligdager/rød dager tilkommer 100 % tillegg på leiesats. Øvrige tidsrom har dag sats.
Bruk av stoler, benker og bord i Hammerfesthallen: 2000 kr pr dag. Gratis for idrettslige formål og ikke- kommersielle
leietakere.
All organisert trening og seriespill for barn/unge under 20 år er gratis. Gjelder alle anlegg.
Administrasjonen gis fullmakt å fastsette andre satser i særskilte tilfeller, eksempelvis for storkunder, ved turneringer,
langtidsleie og gjennom rammeavtaler.

Arktisk kultursenter:
Grunnleie stor- og lillesal, kommersielle aktører, kurs/konferanser

Pris:

Grunnleie kurs-/konferanse storsal, kommersielle opp til 50 deltakere
Grunnleie kurs-/konferanse storsal, kommersielle over 50 deltakere
Grunnleie kurs-/konferanse lillesal, kommersielle opp til 50 deltakere
Grunnleie kurs-/konferanse storsal, kommersielle over 50 deltakere

10 000
175 per deltaker
6.200
125 per deltaker

Møte- og øvingsrom, kommersielle leietakere: kr. 800,Grunnleie stor- og lillesal, kommersielle aktører,
kulturarrangementer

Grunnleie storsal, kommersielle, inntil 7 t
Grunnleie storsal, kommersielle 7-12 t
Grunnleie storsal, kommersielle, prøver/rigg, pr t
Grunnleie lillesal, kommersielle, inntil 7 t
Grunnleie lillesal, kommersielle, 7-12 t

Ny pris:
9.000,12.000,1000,6.000,8.000,-

PS 63/08 Søknad fra Hammerfest Energi a/s om garanti til utbygging av fjernvarme i
Hammerfest sentrum

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008
Hans M. Ellingsen stilte spørsmål om han som styreformann er innhabil. Kommuneadvokaten
redegjorde fra lovverket. Representanten erklæres ikke innhabil.
Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Hammerfest energi som kommersiell aktør etablerer fjernvarmeprosjekt i Hammerfest.
Energikilden for fjernvarmeanlegget er spillvarme fra Melkøya.
Det er en forutsetning at lisenshaverne i Snøhvit-konsesjonen følger opp betingelsene om å legg
infrastruktur for spillvarme fra Melkøya til bruk for blant annet Hammerfest Energi sitt
fjernvarmekraftverk før prosjektet starter opp.
Votering: Formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.

SV’s forslag fikk 6 stemmer for og stemmer 22 stemmer mot.
Vedtak
Til bygging av det planlagte fjernvarmeanlegg i Hammerfest sentrum gir Hammerfest kommune
til Hammerfest Energi a/s.
1. Et anleggsbidrag på kr. 3.000.000,2. Rentefritt lån kr. 4.200.000.
3. - Lånet er rentefritt
- Hvis det er tilgang på spillvarme innen 7 år (31. desember 2015) tilbakebetales lånet
løpende over 5 år med like innbetaligner. Ved innfrielse skal lånebeløpet justeres
tilsvarende økningen i SSB’s konsumprisindeks (KPI). Basistidspunkt er 01.01.2009 og
skal justeres etter KPI fram til 01.01.2016. Justert beløp 01.01.2016 skal betales tilbake
i 5 rater over 5 år.
- Beløpet innbetales innen 1. desember i forfallsåret. Første forfall blir 1. desember 2016,
siste forfall 1. desember 2020.
- Hvis det ikke er tilgang på spillvarme innen 7 år (31. desember 2015) blir lånet omgjort
til anleggsbidrag.
Lån og anleggsbidrag blir innarbeidet i økonomiplan for 2009 – 12.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Saken utsettes og behandles i et ekstraordinært møte tirsdag 17.06.2008
Vedtak
Saken utsettes og behandles i et ekstraordinært møte tirsdag 17.06.2008

PS 64/08 Endring av formål med investeringen "Turvei i Turiparken"
Rådmannens forslag til vedtak:

-

-

Formannskapet vedtar følgende endringer av formål med investeringen turvei i
Turiparken:
Inntil 200.000 kr avsettes til utarbeidelse av kostnadskalkyle, prosjektering og
utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranse for etablering av turvei i
Turiparken. Valg av trasé for turvei skjer i arbeidsgruppe bestående av sektor for kultur
og idrett og representanter for idrettsrådet. Siktemål er å ha kostnadskalkyle for
prosjektert løsning, samt tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranse, klar til
budsjettbehandlingen 2009.
Inntil 350.000 kr overføres til det pågående investeringsprosjektet treningsbane 60x40
m på grusbanen, med oppgradering til gummipad under kunstgresset.

-

-

-

Inntil 250.000 kr overføres til rehabilitering av tennisbanen. En velger da å ikke bygge
inn anlegget jfr. anleggsplanen, kun skifte underlag. Inkluderer legging av
kunststoffdekke, oppmerking og nytt nett. Oppdraget tiltransporteres firma som får
leveranse på gummipad på grusbanen.
Inntil 200.000 kr overføres til utarbeidelse av kostnadskalkyler, prosjektering og
tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranse for rehabilitering av ballplass på Hauen og
garderobebygg på friidrettsstadion. Siktemål er å ha kostnadskalkyle for prosjektert
løsning, samt tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranse, klar til budsjettbehandlingen
2009.
Administrasjonen gis fullmakt til å regulere og fordele kostnadene mellom overnevnte
prosjekter, innenfor den samlede rammen på 1 mill kr.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 09.06.2008

Behandling
Administrasjonen la frem på møte endringer av formål med investeringen "Turvei i Turiparken"
og finansiering av investeringen kunstgress på grusbanen med følgende
Nytt forslag til vedtak fra rådmannens:
Kommunestyret vedtar at investeringsprosjektet INAP 71 Turvei i Turiparken utsettes inntil
videre. Av opprinnelig budsjettramme på 1 mill kr for INAP 71, avsettes 200.000 kr til
utarbeidelse av kostnadskalkyle, prosjektering og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for
anbudskonkurranse for etablering av turvei i Turiparken. Valg av trasé for turvei skjer i
arbeidsgruppe bestående av sektor for kultur og idrett og representanter for idrettsrådet.
Siktemål er å ha kostnadskalkyler for prosjekterte løsninger, samt tilbudsgrunnlag for
anbudskonkurranser, klar til å kunne vurderes i forbindelse budsjett 2009.
200.000 kr av budsjettert ramme for INAP 71 overføres til utarbeidelse av kostnadskalkyler,
prosjektering og tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranse for rehabilitering av ballplass på Hauen
og garderobebygg på friidrettsstadion. Siktemål er å ha kostnadskalkyler for prosjekterte
løsninger, samt tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranser, klar til å kunne vurderes i forbindelse
budsjett 2009.
Kommunestyret vedtar at investeringsprosjektet IN09 treningsbane 60 x 40 m med kunstgress
på grusbanen gjennomføres som planlagt i 2008. Prosjektet gjennomføres etter alternativ 2, til
en samlet kostnad på kr 3.750.000. Investeringen finansieres slik:
-

Eksisterende bevilgning til investeringen: 1.200.000 kr
Overføring fra investeringen INAP 71 Turiparken: 600.000 kr
Bruk av innkomne merinntekter av spillemidler: 1.200.000 kr
Mva refusjoner: 750.000 kr

Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
KOU ber kommunestyre vedta at midlene til ”Turvei i Turiparken” opprettholdes. Inntil
200.000 kr avsettes til utarbeidelse av kostnadskalkyle ihht. Til første avsnitt i rådmannens
forlag.

Resten av forslaget strykes, og behandles i ordinært budsjett slik at kr. 800.000 avsettes til
videre finansiering av turveien.

Votering: Rådmannens nye forslag falt og AP’s forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak
KOU ber kommunestyre vedta at midlene til ”Turvei i Turiparken” opprettholdes. Inntil
200.000 kr avsettes til utarbeidelse av kostnadskalkyle ihht. Til første avsnitt i rådmannens
forlag.
Resten av forslaget strykes, og behandles i ordinært budsjett slik at kr. 800.000 avsettes til
videre finansiering av turveien.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
KOU ber kommunestyre vedta at midlene til ”Turvei i Turiparken” opprettholdes. Inntil
200.000 kr avsettes til utarbeidelse av kostnadskalkyle ihht. Til første avsnitt i rådmannens
forlag.
Resten av forslaget strykes, og behandles i ordinært budsjett slik at kr. 800.000 avsettes til
videre finansiering av turveien.

PS 65/08 Videre planer - Allmed legesenter, søknad om økonomisk støtte
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommune gir Allmed legesenter et tilskudd på 960 000 kr til dekning av kostnader
ifbm etablering av Allmed legesenter i nye lokaler i Bohusbygget.
Beløpet finansieres over disposisjonsfondet, og tas meg i budsjett reguleringen ved 1. tertial.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 09.06.2008

Behandling
Følgende endring i rådmannens forslag med et tikllegg:
Tilskuddet utbetales når Allemd har etablert seg i nye lokaler.
Votering: Som rådmannens forslag m/ tillegg – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommune gir Allmed legesenter et tilskudd på 960 000 kr til dekning av kostnader
ifbm etablering av Allmed legesenter i nye lokaler i Bohusbygget.
Beløpet finansieres over disposisjonsfondet, og tas meg i budsjett reguleringen ved 1. tertial.
Tilskuddet utbetales når Allemd har etablert seg i nye lokaler.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Administrasjonen fremmet følgende tillegg til innstilling:
Administrasjonen bes om å framforhandle en avtale med Allmed som sikrer en forholdsmessig
tilbakebetaling av tilskuddet dersom senteret nedlegges. Avtalen bør gjelde fra beløpet utbetales
og over en periode begrenset til 10 år.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Administrasjonens tillegg – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommune gir Allmed legesenter et tilskudd på 960 000 kr til dekning av kostnader
ifbm etablering av Allmed legesenter i nye lokaler i Bohusbygget.
Beløpet finansieres over disposisjonsfondet, og tas meg i budsjett reguleringen ved 1. tertial.
Tilskuddet utbetales når Allemd har etablert seg i nye lokaler.
Administrasjonen bes om å framforhandle en avtale med Allmed som sikrer en forholdsmessig
tilbakebetaling av tilskuddet dersom senteret nedlegges. Avtalen bør gjelde fra beløpet utbetales
og over en periode begrenset til 10 år.
PS 66/08 Opprettelse av SFO på Daltun skole
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å opprette et sfo-tilbud ved Daltun skole fra høsten 2008.
2. Utgiftene for 2008 – kr. 60.000,- dekkes gjennom budsjettregulering ved 1.tertial 2008. Utgiftene
for 2009 og senere år innarbeides i økonomiplan 2009 – 2012.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende for forslag:
- tiltaket finansieres innenfor sektorens egne rammer.
Votering:
KOU – styrets forslag Pkt. 1 – enstemmig vedtatt
KOU – styrets forslag Pkt.2 fikk 6 stemmer og 3 stemmer for Høyres forslag.
Vedtak
3. Kommunestyret vedtar å opprette et sfo-tilbud ved Daltun skole fra høsten 2008.
4. Utgiftene for 2008 – kr. 60.000,- dekkes gjennom budsjettregulering ved 1.tertial 2008. Utgiftene
for 2009 og senere år innarbeides i økonomiplan 2009 – 2012.

PS 67/08 Breilia skole- Utomhusanlegg
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet godkjenner kostnadsoverslaget for utomhusanlegget med en samlet
kostnad på kr 9 000 000,2. Finansieringen tas med i behandlingen av budsjettrevisjonen for 2008.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Saken utsetter saken til neste møte i formannskapet tirsdag 17.06.08
Vedtak
Saken utsetter saken til neste møte i formannskapet tirsdag 17.06.08

PS 68/08 Prosjekt for etablering av en attraksjon innen Technical Visit i Hammerfest
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet i Hammerfest har behandlet søknaden og fattet følgende vedtak:
Hammerfest kommune gir 50 % tilskudd til forprosjektet med et absolutt tak på kr 400 000
for totale kostnader i forprosjektet under følgende forutsetninger:
1. Forprosjektet inneholder en milepæl hvor man vurderer om forprosjektet skal
avbrytes eller endres.
2. Hammerfest kommune er representert i styringsgruppen.

Beløpet belastes strategisk næringsfond.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet i Hammerfest har behandlet søknaden og fattet følgende vedtak:
Hammerfest kommune gir 50 % tilskudd til forprosjektet med et absolutt tak på kr 400 000
for totale kostnader i forprosjektet under følgende forutsetninger:
1. Forprosjektet inneholder en milepæl hvor man vurderer om forprosjektet skal
avbrytes eller endres.
2. Hammerfest kommune er representert i styringsgruppen.
Beløpet belastes strategisk næringsfond.

PS 69/08 Søknad om frigjøring av prosjektmidler
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest formannskapet innvilger søknaden fra Isbjørnklubben og utløser prosjektmidlene
på kr 300.000,-.
Det forutsettes at Isbjørnklubben holder kommunen gjennom næringsavdelingen løpende
orientert om prosjektets utvikling.
Beløpet belastes 14710 1511 3250
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Saken utsettes til høsten og behandles i første møte i MU og Formannskapet.
Isbjørnklubben orienterer i møtet om tiltak og progresjon for selskapet.
Votering: AP’s fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.

Vedtak
Saken utsettes til høsten og behandles i første møte i MU og Formannskapet.
Isbjørnklubben orienterer i møtet om tiltak og progresjon for selskapet.

PS 70/08 Selskapskontroll - Hammerfest energi AS
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
• Styreinstruks bør vedtas av Hammerfest Energi AS.
• Selskapet må varsle kontrollutvalget og kommunens revisjon ved møter i
generalforsamlingen.
• Selskapet må oversende informasjon vedrørende møter i styre og generalforsamling i
samsvar med kommunestyrets vedtak.
Kommunestyret kan forstå selskapets ønske om å gi opplysninger kun ved etterskuddskontroll.
Kommunestyret ser det likevel som hensiktsmessig for
selskapskontroll at kontrollutvalget ved sekretariatet og kommunerevisjonen far
tilsendt løpende informasjon i form av møteinnkallinger med saksliste, men uten
saksfremlegg, til møter i selskapets styre og generalforsamling, samt kopi av protokoll
fra møtene.
• Kommunen bor utvikle en eierstrategi for selskapet.
• Kommunen bor utarbeide rutiner /retningslinjer for rapportering mellom
kommunens valgte representanter og administrativ/politisk ledelse.
• Kommunen bor gi et generelt tilbud om opplæring i styrearbeid til nyvalgte
styremedlemmer.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2008

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Saken utsettes inntil kommunen legger fram sin bebudede eierskapsmelding til behandling i
formannskap og kommunestyret den 15. mai 2008.
Votering: Utsettelsesforslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes inntil kommunen legger fram sin bebudede eierskapsmelding til behandling i
formannskap og kommunestyret den 15. mai 2008.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Saken tas til etterretning.
Vedtak
Saken tas til etterretning.

PS 71/08 Eiermelding - Retningslinjer for eierskap i kommunens selskaper og foretak
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar retningslinjer for eierskap i henhold til Eierskapsmeldingen 2008.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.04.2008

Behandling
Administrasjonen endret dato til 28.04.08
John Wahl fremmet følgende forslag:
Før saken behandles av kommunestyret sendes meldingen på høring til alle KF’er, kommunens
heleide selskaper samt hvor kommunen har aksjemajoritet.
John Wahl fremmet følgende fellesforslag:
Marianne S. Ness (AP), John Wahl (AP), Raymond Robertsen (H)og Reidar Johansen (SV)
Votering: Som innstillingen m/endring og tillegg – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet utnevner en arbeidsgruppe som får i oppdrag å komme med innspill som
innarbeides i det vedlagte forslaget til eiermelding. Frist for å komme med innspill settes til
28.04.08
Følgende medlemmer utnevnes:
Marianne S. Ness (AP), John Wahl (AP), Raymond Robertsen (H)og Reidar Johansen (SV)
Før saken behandles av kommunestyret sendes meldingen på høring til alle KF’er, kommunens
heleide selskaper samt hvor kommunen har aksjemajoritet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008
Hanne Hanne Husvik fikk innvilget permisjon fra kl. 14.00.
8 representanter (av 9) til stede.
Behandling
Følgende endringer er gjort i dokumentet:
Forord
1. avsnitt, 3. linje: Midler ble erstattet med ressurser.
2. avsnitt, 2. linje: og prinsipper ble lagt til

Pkt 4.3 Aktivt eierskap – oppfølging av kommunale selskaper/foretak
Raymond Robertsen fremmet følgende dissens på vegne av høyre:
Det anbefales at det gjennomføres et årlig møte med daglig leder og styreleder i hvert KF, AS
og IKS og formannskapet for å drøfte selskapets situasjon og fremtidsutsikter.
Votering: Høyres forslag fikk 3 for og 5 mot, dermed falt.

Pkt 4.5 Oppfølging av kommunale aksjeselskaper spesielt
John Wahl fremmet på vegne av AP nytt strekpunkt etter første strekpunkt:
Ordføreren bes legge frem for kommunestyret årsrapport/årsregnskap fra følgende
aksjeselskaper: Hammerfest Energi, Finnmark Ressursselskap, Halldrift, Hammerfest
Industrifiske, Marinor, Pro Barents, Hammerfest Turist.
Votering: Enstemmig vedtatt.
Raymond Robertsen fremmet følgende dissens på vegne av høyre - strekpunkt tre:
Det gjennomføres årlige møter mellom selskapene og formannskapet jfr. pkt. 4.3
Votering: Høyres forslag fikk 5 stemmer mot (dobbelstemme) og 4 stemmer for, dermed falt.
4.7 Styresammensetning, valgkomitè og insentivordninger
Insentiver
John Wahl fremmet på vegne av AP endring:
Når det gjelder fastsetting av styregodtgjørelse til kommunale foretak skal formannskapet gi en
anbefaling om hva som bør fastsettes av styrene sett på bakgrunn av en helhetsvurdering.
Dissens høyre:
Godtgjørelse til kommunale foretak fastsettes av styrene og refereres i årsberetningen under
rapportering om lønn og godtgjørelse til daglig leder.
Votering: Ap’s forslag fikk 6 stemmer for og 2 stemmer mot.
Høyres forslag 2 for og 6 stemmer mot.
Behov for tiltak/retningslinjer (pkt 4.7 forts.)3. strekpunkt redigert til:

-

For valg til styrene i aksjeselskapene skal det opprettes en fast valgkomitè med
medlemmer fra formannskapet. Valgkomitèen skal bestå av medlemmer fra
opposisjonen.

5. strekpunkt endret til:
-

Valgkomitèens forslag legges frem for formannskapet som vedtar sin anbefaling til
ordfører.

Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende dissens:
Medlemmer av formannskapet og ledere av hovedutvalg er generelt ikke valgbare til styrer i
selskaper. Det kan gjøres unntak for ordfører.
Votering: Høyres forslag fikk 2 stemmer for og 6 stemmer mot.
5 Implementering
Endringer av
Første strekpunkt lagt til: og oppfølging
Andre strekpunkt endret til:
- Kompetanseheving av kommunestyret vedrørende eierskap og eierstrategi skal
gjennomføres ved hver valgperiode.
Tredje strekpunkt endret til:
-

Eiermeldingen skal revideres minst en gang hver valgperiode.

Fjerde strekpunkt endret til:
-

Det foretas en gjennomgang i kommunestyret av kommunens balanse/eierportefølje
minst en gang hver valgperiode.

Votering: Enstemmig vedtatt.
Votering: Rådmannens innstilling m/endringer – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar retningslinjer for eierskap i henhold til Eierskapsmeldingen 2008
(m/endringer foretatt i formannskapet den 12.06.2008)
PS 72/08 Regnskap 2007 - Hammerfest havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 2007 for Hammerfest Havn KF.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 2007 for Hammerfest Havn KF.

PS 73/08 Hammerfest Eiendom KF - Årsrapport / regnskap for 2007
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 2007 for Hammerfest Eiendom KF.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 2007 for Hammerfest Eiendom KF.

PS 74/08 Tertialrapport 1. tertial 2008 Hammerfest Eiendom KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Tertialrapporten for 1. tertial 2008 for Hammerfest Eiendom KF tas til orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tertialrapporten for 1. tertial 2008 for Hammerfest Eiendom KF tas til orientering.

PS 75/08 Årsrapport 2007 - Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2007 for Hammerfest kommune tas til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.06.2008
Årsrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og økonomiplan
for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for utarbeidelse av
neste års budsjett.
Behandling
Votering: Som innstilling m/tillegg fra admis – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Årsrapport 2007 for Hammerfest kommune tas til etterretning.
Årsrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og økonomiplan
for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for utarbeidelse av
neste års budsjett.

PS 76/08 Regnskap 2007 - Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar Hammerfest kommunes investeringsregnskap avlagt i balanse og
driftsregnskap med mindreforbruk kr. 931.114,12.
Mindreforbruket kr. 931.114,12 avsettes til disposisjonsfond.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret vedtar Hammerfest kommunes investeringsregnskap avlagt i balanse og
driftsregnskap med mindreforbruk kr. 931.114,12.
Mindreforbruket kr. 931.114,12 avsettes til disposisjonsfond.

PS 77/08 Tertialrapport 1. tertial 2008
Rådmannens forslag til vedtak:
Tertialrapporten for 1. tertial 2008 tas til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.06.2008
Admis ber om det i rapporten blir gitt en bedre tilbakemelding om manglende faglige- og
personalmessige ressurser. Dette kan føre til at politiske vedtak ikke følges tilstrekkelig opp og
at rutiner og ansvarsforhold blir uklare. Admis ønsker tiltak som kan rette opp dette
Admis er bekymret for det høye sykefraværet generelt, høyt bruk av vikarer og ekstrahjelp og
mye overtid. Dette kan føre til høyere driftsutgifter, spesielt innenfor pleie/omsorg og
barnehager med manglende utnyttelse av personale og ressurser.
Admis ber om at sektorenes forslag til endringer også føres opp samlet i et eget punkt i
rapporten.
Tertialrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og
økonomiplan for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for
utarbeidelse av neste års budsjett.
Behandling
Votering: Som innstillingen inkl. administrasjonsutvalgets vedtak – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tertialrapporten for 1. tertial 2008 tas til etterretning.
Kommunestyret ber om det i rapporten blir gitt en bedre tilbakemelding om manglende fagligeog personalmessige ressurser. Dette kan føre til at politiske vedtak ikke følges tilstrekkelig opp
og at rutiner og ansvarsforhold blir uklare. Kommunestyret ønsker tiltak som kan rette opp dette
Kommunestyret er bekymret for det høye sykefraværet generelt, høyt bruk av vikarer og
ekstrahjelp og mye overtid. Dette kan føre til høyere driftsutgifter, spesielt innenfor
pleie/omsorg og barnehager med manglende utnyttelse av personale og ressurser.
Kommunestyret ber om at sektorenes forslag til endringer også føres opp samlet i et eget punkt i
rapporten.

Tertialrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og
økonomiplan for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for
utarbeidelse av neste års budsjett.

PS 78/08 Budsjettreguleringer 1. tertial 2008
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner de foreslåtte endringer i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet
slik de er vist i saksutredningen:
1. Driftsbudsjettet økes med ei netto ramme på kr 9 016 000 ved bruk av økt skatteinngang på
18,4 mill kroner, redusert rammetilskudd med 8,7 mill kroner og avsetning til disposisjonsfond
med kr 684 000.
2. Nettorammen for investeringsbudsjettet økes 19,276 mill kroner som finansieres ved bruk av
disposisjonsfond med 16,777 mill kroner, overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet med 2,647 mill kroner, reduksjon av lånerammen med kr 670 000 og bruk av
kapitalfond med kr 522 000.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner de foreslåtte endringer i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet
slik de er vist i saksutredningen:
1. Driftsbudsjettet økes med ei netto ramme på kr 9 016 000 ved bruk av økt skatteinngang på
18,4 mill kroner, redusert rammetilskudd med 8,7 mill kroner og avsetning til disposisjonsfond
med kr 684 000.
2. Nettorammen for investeringsbudsjettet økes 19,276 mill kroner som finansieres ved bruk av
disposisjonsfond med 16,777 mill kroner, overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet med 2,647 mill kroner, reduksjon av lånerammen med kr 670 000 og bruk av
kapitalfond med kr 522 000.

PS 79/08 Økonomiplan 2009 - 2012. Handlingsrom og prosess
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet ber administrasjon om å legge frem et budsjett i balanse med en stipulert
utgiftsramme på kr 701 mill.

Fremtidig lånegjeld skal ikke øke utover planlagt nivå.
Formannskapet som økonomiutvalg ber administrasjon legge frem forslag til
investeringsbudsjett for 2009 – 2012 i september -08.
Formannskapet tar for øvrig saken til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Endring i første avsnitt: … stipulert utgiftsramme på kr. 751 mill.
Endring i andre avsnitt:
Framtidig lånegjeld skal ikke økes med mer enn 100 mill ut over planlagt nivå.
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyres følgende forslag:
Formannskapet ber om en skriftlig redegjørelse av historikk og vurdering rundt lån til
snøhvitlisensene i forbindelse med bygging av vei forbi Rossmolla.
Votering:
Høyres forslag fikk 7 stemmer for og stemmer 1 mot.
Innstillingen fikk 6 stemmer og SV fikk 2 stemmer
Vedtak
Formannskapet ber administrasjon om å legge frem et budsjett i balanse med en stipulert
utgiftsramme på kr 701 mill.
Fremtidig lånegjeld skal ikke øke utover planlagt nivå.
Formannskapet som økonomiutvalg ber administrasjon legge frem forslag til
investeringsbudsjett for 2009 – 2012 i september -08.
Formannskapet tar for øvrig saken til etterretning.
Formannskapet ber om en skriftlig redegjørelse av historikk og vurdering rundt lån til
snøhvitlisensene i forbindelse med bygging av vei forbi Rossmolla.
PS 80/08 Søknad om tilskudd til etablering av ungdomsdiscotek
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest formannskap innvilger selskap under stiftelse ved Heidi Berglund og Vivi Ann
Sneve kr 600.000,- i tilskudd til investering i lys- og lydutstyr i forbindelse med etablering av
utested for ungdom i aldersgruppen 18 – 21 år.

Beløpet dekkes av disposisjonsfond, og det gis en økt bevilgning til sentraladministrasjonen ved
budsjettregulering for 1. tertial 2008.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 09.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest formannskap innvilger selskap under stiftelse ved Heidi Berglund og Vivi Ann
Sneve kr 600.000,- i tilskudd til investering i lys- og lydutstyr i forbindelse med etablering av
utested for ungdom i aldersgruppen 18 – 21 år.
Beløpet dekkes av disposisjonsfond, og det gis en økt bevilgning til sentraladministrasjonen ved
budsjettregulering for 1. tertial 2008.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegna av SV følgende forslag:
… 600.000 som avdrags- og rentefritt lån til….
Nytt 2. avsnitt : Lånet betales tilbake ved eventuell endring av målsetningene for konseptet eller
ved salg.
Votering: Innstillingen fra KOU fikk 7 stemmer og SV’s forslag fikk 1 stemmer.
Vedtak
Hammerfest formannskap innvilger selskap under stiftelse ved Heidi Berglund og Vivi Ann
Sneve kr 600.000,- i tilskudd til investering i lys- og lydutstyr i forbindelse med etablering av
utested for ungdom i aldersgruppen 18 – 21 år.
Beløpet dekkes av disposisjonsfond, og det gis en økt bevilgning til sentraladministrasjonen ved
budsjettregulering for 1. tertial 2008.

PS 81/08 Dekning av tapt arbeidsfortjeneste ut over standard sats
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest formannskap vedtar at faktura for tapt arbeidsfortjeneste fra Helse
Finnmark datert den 28.04.2008 for 1 dag på kr. 1621,37 dekkes fullt ut.
2. Administrasjonen får fullmakt til å dekke krav om tapt arbeidsfortjeneste frem til nytt
reglement er vedtatt av kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Raymond Robertsen fremmt på vegne av Høyre følgende forslag:
Endres administrasjonen til ordfører.
Som innstillingen m/endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
3. Hammerfest formannskap vedtar at faktura for tapt arbeidsfortjeneste fra Helse
Finnmark datert den 28.04.2008 for 1 dag på kr. 1621,37 dekkes fullt ut.
4. Ordfører får fullmakt til å dekke krav om tapt arbeidsfortjeneste frem til nytt reglement
er vedtatt av kommunestyret.
PS 82/08 Søknad om støtte til bokprosjekt, "Hammerfestfotballen gjennom 90 år".
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar å ikke ta anke på vedtak om tilskudd til
bokprosjektet ”Hammerfestfotballen gjennom 90 år” til følge.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 09.06.2008

Behandling
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
1. KOU vedtar å støtte bokprosjektet ”Hammerfestfotballen gjennom 90 år” og ber
formannskapet bevilge omsøkte sum kr. 100.000,-. Midlene dekkes av disposisjonsfondet.
Tildkuddet gis under forutsetning at prosjektet realiseres og fullfinansieres.
2. KOU ber samtidig om at administrasjon utarbeide prosedyrer for muligheten til å anke
avslag innenfor politisk nivå

Votering: Innstillingen falt og AP’s forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. KOU vedtar å støtte bokprosjektet ”Hammerfestfotballen gjennom 90 år” og ber
formannskapet bevilge omsøkte sum kr. 100.000,-. Midlene dekkes av
disposisjonsfondet. Tildkuddet gis under forutsetning at prosjektet realiseres og
fullfinansieres.
2. KOU ber samtidig om at administrasjon utarbeide prosedyrer for muligheten til å anke
avslag innenfor politisk nivå

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Votering: Innstillingens punkt 1 fikk 6 stemmer for og 2 stemmer mot.
Innstillingens punkt 2 fikk 8 stemmer mot.
Vedtak
Formannskapet vedtar å støtte bokprosjektet ”Hammerfestfotballen gjennom 90 år” og ber
formannskapet bevilge omsøkte sum kr. 100.000,-. Midlene dekkes av disposisjonsfondet.
Tilskuddet gis under forutsetning at prosjektet realiseres og fullfinansieres.

