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Formannskapet
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
12.05.2016
10:00 – 12:40

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alf E. Jakobsen
Marianne Sivertsen Næss
Tarjei Jensen Bech
Tom-Kristian Tommen Hermo
Berit Hågensen
Anne-Mette Bæivi
Reidar Johansen
Harald Knudsen

Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
H

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Turid Lien

Medlem

KRF

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Håvard Hargaut-Jensen

Turid Lien

AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Violet Karoliussen,
kommunalsjef Grethe Nissen, kommunalsjef Geir Nesse, kommuneadvokat Cathrine Leistad,
plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, overingeniør Jørn Berg og skolefaglig ansvarlig Christer
Ringheim.
Fra Hammerfest parkering KF møtte økonomisjef Trond Olsen.
Alf E Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkalling – godkjent
Sakslista/dagsorden:
Sakslista og dagsorden godkjennes med følgende endringer:
Ordfører ønsket å orientere at administrasjonen ved kommuneadvokat Cathrine Leistad
orienterte om Fylkesmannens avgjørelse i forbindelse med anken fra Kaikanten.
I tillegg informerte han om orienteringen som er annonsert fra Rus og psykiatri utsettes.
Følgende spørsmål ble stilt:
Marianne Sivertsen Næss (AP): Opprydding på Fiskerihavna. Ordfører orienterte i saken.
Reidar Johansen (SV): Opprydding i hele kommunen. Ordfører orienterte i saken
Tom - Kristian Tommen Hermo (AP): Oppgraderinga av fasader langs Strandgata. Ordfører
orienterte i saken
Reidar Johansen (SV): Status fiskebruket i Akkarfjord. Ordfører besvarte spørsmålet under
behandling av referatsakene.
Muntlig orientering:
- Åpning av Fyrvokterveien og besøk av HM Dronning Sonja. Ordfører orienterte om
markeringen.
- Fylkesmannens svar på klage på inndragning av skjenkebevilling fra Kaikanten kommuneadvokat Cathrine Leistad orienterte i saken.
- Rådmannen orienterte om revidert nasjonalbudsjett og inntektssystemet slår ut for
Hammerfest kommune.
- Rådmannen orienterte om budsjettarbeidet og sak om viktige prioriteringer på
ivesteringssiden.
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 41/16

Boligsonepriser, priser Kirkeparken parkeringshus og parkering i
nordvestre del av sentrum

PS 42/16

Planstrategi 2016-2019

PS 43/16

Arbeid med skolemiljø og mobbing i Hammerfest kommune

PS 44/16

Høringsuttalelse - om råd i kommuner og fylkeskommuner for
ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

PS 45/16

Forbud mot dyr ved sirkusforestillinger i Hammerfest kommune

PS 46/16

Økning av innskutt egenkapital i Arealutvikling Hammerfest AS

PS 47/16

Diverse referatsaker

RS 16/9

Gods i Sørøysundet

RS 16/10

SørøysundXpressen - mulige endringer fra FFK

RS 16/11

SørøysundXpressen - mulige endringer - utg. brev

PS 48/16

Godkjenning av protokoll

PS 41/16 Boligsonepriser, priser Kirkeparken parkeringshus og parkering i nordvestre del
av sentrum

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre tar saken vedr. boligsonepriser, priser Kirkeparken parkeringshus
og parkering i nordvestre del av sentrum til orientering.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 10.05.2016

Behandling
Håvard Hargaut-Jensen fremmet på vegne av AP følgene forslag:
1. I forbindelse med nytt regulativ fastsatt ved neste årsbudsjett, justeres parkeringsavgiften
for Kirkeparken parkeringshus. Satsen for dagtid omgjøres til sone 2 satser, og dagtid
endres fra 06:00-18:00 til 08:00 til 17:00
2. Parkeringsløsninger nordvest i sentrum skal forsøkes løst i utarbeidelse av sentrumsplan.
3. Hammerfest kommunestyre tar saken for øvrig til orientering.
Votering: Innstillingen falt og Ap- forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. I forbindelse med nytt regulativ fastsatt ved neste årsbudsjett, justeres parkeringsavgiften
for Kirkeparken parkeringshus. Satsen for dagtid omgjøres til sone 2 satser, og dagtid
endres fra 06:00-18:00 til 08:00 til 17:00
2. Parkeringsløsninger nordvest i sentrum skal forsøkes løst i utarbeidelse av sentrumsplan.
3. Hammerfest kommunestyre tar saken for øvrig til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.05.2016

Behandling
Håvard Hargaut-Jensen fremmet på vegne av AP følgene forslag:
1. I forbindelse med nytt regulativ fastsatt ved neste årsbudsjett, justeres parkeringsavgiften
for Kirkeparken parkeringshus. Satsen for dagtid omgjøres til sone 2 satser, og dagtid
endres fra 06:00-18:00 til 08:00 til 17:00
2. Parkeringsløsninger nordvest i sentrum skal forsøkes løst i utarbeidelse av sentrumsplan.
3. Hammerfest kommunestyre tar saken for øvrig til orientering.
Votering: Innstillingen fikk 1 stemme og Ap’s forslag fikk 8 stemmer.
Vedtak
1. I forbindelse med nytt regulativ fastsatt ved neste årsbudsjett, justeres parkeringsavgiften
for Kirkeparken parkeringshus. Satsen for dagtid omgjøres til sone 2 satser, og dagtid
endres fra 06:00-18:00 til 08:00 til 17:00
2. Parkeringsløsninger nordvest i sentrum skal forsøkes løst i utarbeidelse av sentrumsplan.
3. Hammerfest kommunestyre tar saken for øvrig til orientering.

PS 42/16 Planstrategi 2016-2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar i henhold til plan og bygningslovens §10 å sende ut forslag
til planstrategi for Hammerfest på høring i lovpålagt tid.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 10.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar i henhold til plan og bygningslovens §10 å sende ut forslag til
planstrategi for Hammerfest på høring i lovpålagt tid.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar i henhold til plan og bygningslovens §10 å sende ut forslag til
planstrategi for Hammerfest på høring i lovpålagt tid.

PS 43/16 Arbeid med skolemiljø og mobbing i Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune ved ordfører tar initiativ til å inngå et Partnerskap mot mobbing
med lokale samarbeidspartnere.
2. En mobbeknapp blir gjort tilgjengelig for elever og foreldre på skolenes hjemmeside.
3. Hammerfest kommune etablerer et tverrfaglig beredskapsteam.
4. Hammerfest kommune innfører ikke lokale sanksjoner mot skoler som ikke løser
mobbesaker, men avventer nasjonale lov- og forskriftsendringer.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 13.04.2016
Behandling
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP, H og SV følgende fellesforslag, nytt pkt. 5:
Skolemiljøutvalgene skal brukes i målrettet arbeid for godt skolemiljø og forebyggende arbeid
mot mobbing.
Votering:
Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.
Felles forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune ved ordfører tar initiativ til å inngå et Partnerskap mot mobbing
med lokale samarbeidspartnere.
2. En mobbeknapp blir gjort tilgjengelig for elever og foreldre på skolenes hjemmeside.
3. Hammerfest kommune etablerer et tverrfaglig beredskapsteam.
4. Hammerfest kommune innfører ikke lokale sanksjoner mot skoler som ikke løser
mobbesaker, men avventer nasjonale lov- og forskriftsendringer.
5. Skolemiljøutvalgene skal brukes i målrettet arbeid for godt skolemiljø og forebyggende
arbeid mot mobbing.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.05.2016

Behandling
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP, H og SV følgende fellesforslag, nytt pkt. 5:
Skolemiljøutvalgene skal brukes i målrettet arbeid for godt skolemiljø og forebyggende arbeid
mot mobbing.
Votering:
Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.
Felles forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune ved ordfører tar initiativ til å inngå et Partnerskap mot mobbing
med lokale samarbeidspartnere.
2. En mobbeknapp blir gjort tilgjengelig for elever og foreldre på skolenes hjemmeside.
3. Hammerfest kommune etablerer et tverrfaglig beredskapsteam.
4. Hammerfest kommune innfører ikke lokale sanksjoner mot skoler som ikke løser
mobbesaker, men avventer nasjonale lov- og forskriftsendringer.
5. Skolemiljøutvalgene skal brukes i målrettet arbeid for godt skolemiljø og forebyggende
arbeid mot mobbing.

PS 44/16 Høringsuttalelse - om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og
personer med funksjonsnedsettelse

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunes høringsuttalelse:
Hammerfest kommune støtter departementets forslag om å videreføre den allerede etablerte
lovpålagte medvirkningsordningen for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
Det anses hensiktsmessig at særlovene om eldrerådet og rådet for funksjonshemmede
oppheves, og at bestemmelsene om medvirkning inntas i en generell bestemmelse i
kommuneloven, med utdypende forskrifter for de enkelte rådene. Hammerfest kommune
vurderer at endringen i lovverket vil kunne bidra til å klargjøre kommunenes og
fylkeskommunenes ansvar for å sørge for medvirkning slik at disse gruppene blir hørt i saker
som gjelder deres levevilkår.
Hammerfest kommune vurderer det som positivt at ungdomsrådene inkluderes i et felles
regelverk for medvirkningsorgan. Ungdomsrådet i Hammerfest vil avgi en egen
høringsuttalelse knyttet til dette. Hammerfest kommune ønsker imidlertid å løfte frem en
problemstilling som ungdomstjenesten i Hammerfest har påpekt knyttet til fraværsreglene i
opplæringsloven for ungdommer i grunnskolen som deltar i ungdområdsarbeid.
Problemstillingen er knyttet til ulik praktisering og tolkning av forskrift til opplæringsloven §
3-41 fra kommune til kommune. I noen tilfeller blir ungdomsråd sidestilt med elevrådsarbeid,
og dersom skoleeier (kommunen) vurderer innhold og utbytte til å være av en viss kvalitet er
det naturlig at det regnes som alternativ undervisning og ikke som fravær. I andre tilfeller
tolkes bestemmelsen strengt, slik at skolene først unnlater å føre fravær etter at foreldre har
søkt spesifikt om permisjon etter opplæringslova § 2-11.
Hammerfest kommune mener at i forbindelse med en formalisering av ungdomsrådsarbeidet
vil det være naturlig å presisere hvilke vurderinger kommunene står fritt til å gjøre i
spørsmålet om fraværsføring. En forskrift bør presisere hvilke deler av ungdomsrådets arbeid
som eventuelt skal vurderes som fravær, samt hvorvidt søknad fra foreldre/foresatte skal være
et krav. Ordinære møter, ekstraordinære møter, samlinger/konferanser og deltakelse på
kommunestyremøter er eksempel på oppgaver som kan sammenfalle med ordinær
undervisning. Dagens ordning for videregående skole kan være et godt utgangspunkt for en
slik presisering på ungdomstrinnet.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.05.2016

Behandling
Særutskrift fra Ungdomsrådets behandling den 11.05.2016 ble delt ut direkte i møte.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Setningen i 3. avsnitt 2. siste setning «Ungdomsrådet i Hammerfest vil avgi en egen
høringsuttalelse knyttet til dette» slettes, og erstattes med «Formannskapet viser for øvrig til
Ungdomsrådets uttalelse datert 11.05.16».
Votering:

Som innstillingen – enstemmig vedtak.
Forsalget fra SV – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunes høringsuttalelse:
Hammerfest kommune støtter departementets forslag om å videreføre den allerede etablerte
lovpålagte medvirkningsordningen for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
Det anses hensiktsmessig at særlovene om eldrerådet og rådet for funksjonshemmede oppheves,
og at bestemmelsene om medvirkning inntas i en generell bestemmelse i kommuneloven, med
utdypende forskrifter for de enkelte rådene. Hammerfest kommune vurderer at endringen i
lovverket vil kunne bidra til å klargjøre kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for å sørge
for medvirkning slik at disse gruppene blir hørt i saker som gjelder deres levevilkår.
Hammerfest kommune vurderer det som positivt at ungdomsrådene inkluderes i et felles
regelverk for medvirkningsorgan. Hammerfest kommune ønsker imidlertid å løfte frem en
problemstilling som ungdomstjenesten i Hammerfest har påpekt knyttet til fraværsreglene i
opplæringsloven for ungdommer i grunnskolen som deltar i ungdområdsarbeid. Formannskapet
viser for øvrig til Ungdomsrådets uttalelse datert 11.05.16
Problemstillingen er knyttet til ulik praktisering og tolkning av forskrift til opplæringsloven § 341 fra kommune til kommune. I noen tilfeller blir ungdomsråd sidestilt med elevrådsarbeid, og
dersom skoleeier (kommunen) vurderer innhold og utbytte til å være av en viss kvalitet er det
naturlig at det regnes som alternativ undervisning og ikke som fravær. I andre tilfeller tolkes
bestemmelsen strengt, slik at skolene først unnlater å føre fravær etter at foreldre har søkt
spesifikt om permisjon etter opplæringslova § 2-11.
Hammerfest kommune mener at i forbindelse med en formalisering av ungdomsrådsarbeidet vil
det være naturlig å presisere hvilke vurderinger kommunene står fritt til å gjøre i spørsmålet om
fraværsføring. En forskrift bør presisere hvilke deler av ungdomsrådets arbeid som eventuelt
skal vurderes som fravær, samt hvorvidt søknad fra foreldre/foresatte skal være et krav.
Ordinære møter, ekstraordinære møter, samlinger/konferanser og deltakelse på
kommunestyremøter er eksempel på oppgaver som kan sammenfalle med ordinær undervisning.
Dagens ordning for videregående skole kan være et godt utgangspunkt for en slik presisering på
ungdomstrinnet.
PS 45/16 Forbud mot dyr ved sirkusforestillinger i Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre sier et klart NEI til utleie av kommunal grunn til sirkus som
inneholder eksotiske dyr inntil en nasjonal lov om et slikt eventuelt forbud er vedtatt.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommunestyre sier et klart NEI til utleie av kommunal grunn til sirkus som
inneholder eksotiske dyr inntil en nasjonal lov om et slikt eventuelt forbud er vedtatt.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre sier et klart NEI til utleie av kommunal grunn til sirkus som
inneholder eksotiske dyr inntil en nasjonal lov om et slikt eventuelt forbud er vedtatt.
PS 46/16 Økning av innskutt egenkapital i Arealutvikling Hammerfest AS

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å bevilge 5 millioner kroner til utvidelse av egenkapitalen i
Arealutvikling Hammerfest AS, for kjøp av selskapet Pentamid Invest II. Bevilgningen
belastes Hammerfest kommunes investeringsfond.
2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til eventuelt å innvilge et lån på kr.17,5
millioner til Arealutvikling Hammerfest AS, dersom dette viser seg hensiktsmessig.
Dette finansieres ved økning av låneopptak i 2016 for Hammerfest kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.05.2016

Behandling
Formannskapet behandlet spørsmålet om Berit Hågensen erklæres inhabil i saken. Konklusjon:
Hun erklæres inhabil og fratrådte møte. 8 representanter (av 9) til stede.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar å bevilge 5 millioner kroner til utvidelse av egenkapitalen i
Arealutvikling Hammerfest AS, for kjøp av selskapet Pentamid Invest II. Bevilgningen
belastes Hammerfest kommunes investeringsfond.
2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til eventuelt å innvilge et lån på kr.17,5
millioner til Arealutvikling Hammerfest AS, dersom dette viser seg hensiktsmessig.

Dette finansieres ved økning av låneopptak i 2016 for Hammerfest kommune.

PS 47/16 Diverse referatsaker
RS 16/9 Gods i Sørøysundet
RS 16/10 SørøysundXpressen - mulige endringer fra FFK
RS 16/11 SørøysundXpressen - mulige endringer - utg. brev

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.05.2016

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

PS 48/16 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 14.04.16 godkjennes.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 14.04.16 godkjennes.

