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Styret for kultur, omsorg og undervisning
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
27.01.2016
09:00 – 12:45

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Berit Hågensen
Tom-Kristian Tommen Hermo
Tarjei Jensen Bech
Chris Jørgensen
Eva Gebhardt Sjøtun
Elin Mølmann Holmgren
Vigdis Guleng
Monique Jørgensen
Luis Alejandro Vargas Moleres

Leder
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
H
AP

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Maria Reite Nilsen
Willy Olsen

Medlem
Medlem

AP
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Haldis Olsen
Rosel Olsen

Medlem
Medlem

AP
AP

11 representanter (av 11) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass. rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Violet
Karoliussen, kommunalsjef Grethe Nissen, kommuneadvokat Cathrine Leistad, juridisk
rådgiver Linda Karlstad, kommunalsjef Geir Nesse, rådgiver Grethe Gebhardt, prosjektsjef
Håkon Rønbeck, virksomhetsleder PPT Siv Elisabeth Mansika Øyan, virksomhetsleder
forebyggende tjenester Ann Kristin Kjemsaas, skolefaglig ansvarlig Christer Ringheim,
prosjektleder Michelle Adamsen, kultursjef Gerd Hagen, sjef plan- og utvikling Odd
Edvardsen og fagleder park, idrett og friluftsliv Reidar Næss.
Underskrift:
Berit Hågensen
Leder

Lena Røbekk
administrasjonskonsulent

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 1/16

Oppdatering av innholdet i Sentralt stedsnavnregister (SSR) Nasjonal
adressefastsettelse - for Kårhamn, Akkarfjord og ny vei i Bekkeli boligfelt

PS 2/16

Annen gangs behandling av to navn/ adresser i Hammerfest kommune

PS 3/16

Mulighetsstudien - Nye Campus Hammerfest

PS 4/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingsperioden 2016 - 2020

PS 5/16

Søknad om støtte til reise til verdensfinalen i Open European Championship
fra Hammerfest Robotics

PS 6/16

Diverse referatsaker

RS 16/1

Nye vedtekter Frivillighetssentralen Hammerfest des. 2015

RS 16/2

Den kulturelle spaserstokken plan våren 2016 Hammerfest

PS 7/16

Godkjenning av protokoll

Innkalling – godkjent
Sak 1/16 til og med sak 7/16 godkjent. Leder ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å ha med
en muntlig orientering om den gamle kirketrappa – godkjent.
Orienteringen om forvaltningsplan for Struves meridianbue flyttes til neste møte.
Muntlige orienteringer:
 Trivselsombud v/virksomhetsleder PPT Siv Elisabeth Mansika Øyan, virksomhetsleder
forebyggende tjenester Ann Kristin Kjemsaas og kommunalsjef Barn og unge Grethe
Nissen
 Den gamle kirketrappa v/prosjektsjef Håkon Rønbeck
Spørsmål stilt direkte i møtet:
Vigdis Guleng (SV):
- Fastsetting av skoleruten, hvordan berørte parter får uttale seg og samordning med
videregående skole? Hvordan er skolenes mulighet til å påvirke skoleruten gjennom
FAU i forhold til avspasering? Kan 2-3 dagers skoleuke i forbindelse med jule og
sommerferie unngås da det skaper praktiske problemer for skolene?
Spørsmålene ble besvart av skolefaglig ansvarlig Christer Ringheim.
Tom- Kristian Tommen Hermo (AP):
- Har kommunens snøscooterløyper åpnet?
Spørsmålet ble besvart av fagleder park, idrett og friluftsliv Reidar Næss.
-

De fleste idrettshaller i Finnmark utenom Kirkenes og Hammerfest har hallene åpne i
helgene når det ikke er i bruk for vanlig trening, kan dette også tilbys i Hammerfest
kommune?
Spørsmålet ble besvart av fagleder park, idrett og friluftsliv Reidar Næss.
- Årsak til regnskapsresultat 2015 ved NAV sosial?
Spørsmålet ble besvart av rådmannen.
Monique Jørgensen (H):

-

Link (Scene Finnmark), stillingen er flyttet til Vadsø? Hvor blir pengene av som
kommunen bevilger, finnes det en intensjonsavtale mellom kommunen og Scene
Finnmark?
Spørsmålet ble besvart av kommunalsjef Kultur og samfunn Geir Nesse.
Haldis Olsen (AP):
- Orientering om fremdrift rus- og psykiatritjenesten i forhold til fremdriftsplanen?
Orientering vil komme i et senere møte.
PS 1/16 Oppdatering av innholdet i Sentralt stedsnavnregister (SSR) Nasjonal
adressefastsettelse - for Kårhamn, Akkarfjord og ny vei i Bekkeli boligfelt
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar rådmannens innstilling til navn/ adresser for
Kårhamn, Akkarfjord og en ny vei i boligfeltet Bekkeli.
Unntatt er veinavnet/ adressen Bismarvikveien som fremmes som egen navnesak til Kartverket
for vedtak med skrivemåte Bismervikveien.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 27.01.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar rådmannens innstilling til navn/ adresser for
Kårhamn, Akkarfjord og en ny vei i boligfeltet Bekkeli.
Unntatt er veinavnet/ adressen Bismarvikveien som fremmes som egen navnesak til Kartverket
for vedtak med skrivemåte Bismervikveien.
PS 2/16 Annen gangs behandling av to navn/ adresser i Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar navnene/adressene: Tyvveien og Rásláttat i
henhold til Stedsnavntjenestens tilråding.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 27.01.2016
Behandling
Elin Mølmann Holmgren fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar navnene/adressene: Tyvenveien og Rásláttat.
Votering: Aps forslag enstemmig vedtatt – rådmannens innstilling falt.
Vedtak
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar navnene/adressene: Tyvenveien og Rásláttat.

PS 3/16 Mulighetsstudien - Nye Campus Hammerfest
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å nedsette en kommunal tverrsektoriell
arbeidsgruppe som skal arbeide videre med mulighetsstudien Nye campus Hammerfest
som underlag, med tanke på å realisere et prosjekt der saken blir ferdig utredet.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 26.01.2016
Behandling
Katrine Prydz fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunen skal forespørre universitetet om deltakelse i arbeidsgruppe og involvering forøvrig.
Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å nedsette en kommunal tverrsektoriell
arbeidsgruppe som skal arbeide videre med mulighetsstudien Nye campus Hammerfest
som underlag, med tanke på å realisere et prosjekt der saken blir ferdig utredet.
2. Kommunen skal forespørre universitetet om deltakelse i arbeidsgruppe og involvering
forøvrig.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 27.01.2016
Behandling
Vigdis Guleng fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunen skal forespørre universitetet om deltakelse i arbeidsgruppe og involvering forøvrig.
Elin Mølmann Holmgren fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Det bør tas med de eksisterende tilbud med tanke på videreutvikling og innovasjon inn i
vurdering i prosjektet.
Votering:
Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.
SVs forslag – enstemmig vedtatt.
Aps forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å nedsette en kommunal tverrsektoriell
arbeidsgruppe som skal arbeide videre med mulighetsstudien Nye campus Hammerfest
som underlag, med tanke på å realisere et prosjekt der saken blir ferdig utredet.

2. Kommunen skal forespørre universitetet om deltakelse i arbeidsgruppe og involvering
forøvrig.
3. Det bør tas med de eksisterende tilbud med tanke på videreutvikling og innovasjon inn i
vurdering i prosjektet.

PS 4/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingsperioden 2016 - 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for
bevillingsperioden 2016 – 2020.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 27.01.2016
Behandling
Tarjei Jensen Bech (AP) fremmet følgende forslag til kapittel 8:
8. Skjenketider
Skjenking av alkoholholdig drikk kan foregå innenfor følgende tidsrom: Alkoholholdig drikk
gruppe 1 og 2:
* Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute kl. 10.00 – 01.00
* Fredag og lørdag inne og ute fra kl. 10.00 – 03.00
Alkoholholdig drikk gruppe 3:
* Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute kl. 13.00 – 01.00
* Fredag og lørdag inne og ute kl. 13.00 – 03.00
For dagene 26.12, 30.04, 16.05 og 31.12 gjelder skjenketider som for fredag og lørdag for alle
alkoholgrupper.
Ved overgang fra sommer- og vintertid skal skjenkestedene i Hammerfest kommune følge
«gammel tid» ut natten. Ved overgang til sommertid skal klokken stilles frem en time klokken
02.00. Skjenkestedene kan likevel holde åpent som vanlig en time til. Ved overgang til vintertid
stilles klokken tilbake en time kl. 02.00. Skjenkestedene kan da ikke holde åpent en time lengre
Tom- Kristian Tommen Hermo (AP) fremmet følgende forslag:
Punkt. 1. Hammerfest kommunestyre foreslår at skjenketiden innskrenkes fra kl. 03.00 til kl.
02.30 på fredager og lørdager samt
dagene 26.12, 16.05 og 31.12.
Dette blir gjort i en prøveperiode på 1 år. På slutten av året 2016 og starten av 2017, så skal
denne innskrenkinga evalueres av utelivsbransjen sammen med kommunen og politiet. Også
kommer den opp til ny politisk behadling i kommunestyret februar 2017.
Punkt.2. 30 april, altså natt til 1 mai kommer under samme katogori som fredag og lørdager

samt dagene 26.12, 16.05 og 31.12.
Punkt.3. Hammerfest kommune bevilger 30.000 kroner til hjelp av kursing av dørvakter det
neste året. Disse pengene legges inn i budsjettreguleringa i juni 2016.
Skal evalueres og komme opp til ny politisk behadling i kommunestyret februar 2017. Hvor
man da kan se og avgjøre om dette har vært en syksess, og om Hammerfest kommune ønsker å
forlenge dette med 3 år til før den på nytt skal opp til ny politisk behadling i februar 2020. I Så
fall legges det inn kommunens budsjett fram til 2020.
Elin Mølmann Holmgren (AP) fremmet følgende forslag:
Endring i pkt. 5.3 i alkoholpolitiske retningslinjer:
Under Hammerfestdagene, Mørketidsfestival og arrangement som kan karakteriseres som
byfest, kan det gis bevilgning som for enkelt anledning. Søkes det om mer enn 1 dag i en slik
periode, forutsettes det at halvparten av dagene skal knyttes til en bestemt begivenhet ved
skjenkestedet.
Endring i pkt. 3 i alkoholpolitiske retningslinjer vedrørende unntak arrangement:
Under Hammerfestdager, Mørketidsfestival og store by arrangementer, kan det søkes om
skjenkebevilging som for enkeltanledning. Søkes det om fler enn 1 dag må halvparten knyttes til
ett bestemt arrangement.
Votering:
Pkt. 1 i forslag fra Tom- Kristian Tommen Hermo (AP) mot forslag fra Tarjei Jensen Bech
(AP):
10 stemmer for Tarjei Jensen Bechs forslag - Tom- Kristian Tommen Hermos forslag falt med 1
stemme.
Pkt. 3 i forslag fra Tom- Kristian Tommen Hermo (AP):
Forslaget falt med 10 stemmer mot og 1 stemme for.
Forslag fra Elin Mølmann Holmgren (AP):
Endring i pkt. 5.3 i alkoholpolitiske retningslinjer - enstemmig vedtatt
Endring i pkt. 3 i alkoholpolitiske retningslinjer vedrørende unntak arrangement - enstemmig
vedtatt
Rådmannens innstilling med endringer – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for
bevillingsperioden 2016 – 2020 med følgende endringer:
8. Skjenketider
Skjenking av alkoholholdig drikk kan foregå innenfor følgende tidsrom: Alkoholholdig drikk
gruppe 1 og 2:
* Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute kl. 10.00 – 01.00
* Fredag og lørdag inne og ute fra kl. 10.00 – 03.00
Alkoholholdig drikk gruppe 3:

* Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute kl. 13.00 – 01.00
* Fredag og lørdag inne og ute kl. 13.00 – 03.00
For dagene 26.12, 30.04, 16.05 og 31.12 gjelder skjenketider som for fredag og lørdag for alle
alkoholgrupper.
Ved overgang fra sommer- og vintertid skal skjenkestedene i Hammerfest kommune følge
«gammel tid» ut natten. Ved overgang til sommertid skal klokken stilles frem en time klokken
02.00. Skjenkestedene kan likevel holde åpent som vanlig en time til. Ved overgang til vintertid
stilles klokken tilbake en time kl. 02.00. Skjenkestedene kan da ikke holde åpent en time lengre
Endring i pkt. 5.3 i alkoholpolitiske retningslinjer:
Under Hammerfestdagene, Mørketidsfestival og arrangement som kan karakteriseres som
byfest, kan det gis bevilgning som for enkelt anledning. Søkes det om mer enn 1 dag i en slik
periode, forutsettes det at halvparten av dagene skal knyttes til en bestemt begivenhet ved
skjenkestedet.
Endring i pkt. 3 i alkoholpolitiske retningslinjer vedrørende unntak arrangement:
Under Hammerfestdager, Mørketidsfestival og store by arrangementer, kan det søkes om
skjenkebevilging som for enkeltanledning. Søkes det om fler enn 1 dag må halvparten knyttes til
ett bestemt arrangement.

PS 5/16 Søknad om støtte til reise til verdensfinalen i Open European Championship fra
Hammerfest Robotics
Ordførers forslag til vedtak:
Hammerfest kommune gir et samlet økonomisk tilskudd på kr 35.000,- til laget «Voksne ingen
adgang HR» fra Hammerfest Robotics som har stilt lag i årets First Lego League. Dette for at
de skal få mulighet til å representere Skandinavia i Verdensfinalen i Open European
Championship som avholdes på Tenerife 4. – 7.mai 2016.
Tilskuddet dekkes over KOU-styrets bevilgning med kr 10.000 og formannskapets post med kr
25.000,-.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 27.01.2016
Behandling
Monique Jørgensen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Styret for Kultur, omsorg og undervisning ber Hammerfest Robotics komme tilbake til KOU
med en rapport/informasjon.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Høyres forslag: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommune gir et samlet økonomisk tilskudd på kr 35.000,- til laget «Voksne ingen
adgang HR» fra Hammerfest Robotics som har stilt lag i årets First Lego League. Dette for at
de skal få mulighet til å representere Skandinavia i Verdensfinalen i Open European
Championship som avholdes på Tenerife 4. – 7.mai 2016.
Tilskuddet dekkes over KOU-styrets bevilgning med kr 10.000 og formannskapets post med kr
25.000,-.
Styret for Kultur, omsorg og undervisning ber Hammerfest Robotics komme tilbake til KOU
med en rapport/informasjon

PS 6/16 Diverse referatsaker
RS 16/1 Nye vedtekter Frivillghetssentralen Hammerfest des. 2015
RS 16/2 Den kulturelle spaserstokken plan våren 2016 Hammerfest
Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 27.01.2016
Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

PS 7/16 Godkjenning av protokoll
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 21.12.2015 godkjennes.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 27.01.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte 21.12.2015 godkjennes.

