Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
02.06.2016
09:50 - 15:40

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

Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem fikk innvilget
permisjon fra kl. 12:00
Møtte fra kl. 12:00

AP
AP
AP
AP
AP
AP
KRF
SV
H
H

9 representanter ( av 9) til stede.
Tom-Kristian Tommen Hermo fikk innvilget midlertidig permisjon fra kl. 10:20 til kl. 10:45
og permisjon ut dagen fra kl. 13:50. Ordfører Alf E Jakobsen fikk innvilget permisjon fra
kl. 14:05.
7 representanter (av 9) til stede.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Cathrine
Leistad, kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Geir Nesse, plan og utviklingssjef
Odd Edvardsen, økonomisjef Trond Rognlid, regnskapssjef Rune Mauno, advokat Rune
Karlsen, juridisk rådgiver Linda Karlstad, virksomhetsleder Terje Mauseth, virksomhetsleder
Reidar Næss, økonomirådgiver Eva Wullf, rådgiver Svein Gamst og virksomhetsleder Hendrik
Skjelbred.
Fra Hammerfest Havn KF møtte direktør Per Åge Hansen og økonomisjef Trond Nilsen.
Fra Hammerfest Parkering KF, møtte daglig leder Stig Rune Johansen
Alf E Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Representant Reidar Johansen (SV) stilte spørsmål om den enorme saksmengden. Rådmannen
informerte om at administrasjonen vil se på mulighetene for å få redusert antall vedlegg.
Innkalling ble godkjent m/overnevnte spørsmål
Ordfører fikk delt ut brev mottatt fra rådmannen datert 02.06.2016 om Injurierende uttalelser.
Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle utsendte tilleggssak
«Sommerfeber 2016 - Finansiering av Dissimilis-workshop» - godkjent å får saksnummer 80/16
Sakslista / dagsorden med tillegg av sak 80/16 – godkjent.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 49/16

Eierskapsmelding: Nedsettelse av arbeidsgruppe for revisjon av
neste eierskapsmelding

PS 50/16

Årsrapport 2015 - Hammerfest Havn KF

PS 51/16

Regnskap 2015 - Hammerfest Havn KF

PS 52/16

Kvartalsrapport 1.kvartal 2016 - Hammerfest Havn KF

PS 53/16

Årsrapport 2015 - Hammerfest Parkering KF

PS 54/16

Regnskap 2015 - Hammerfest Parkering KF

PS 55/16

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 - Hammerfest Parkering KF

PS 56/16

Årsrapport 2015 - Hammerfest eiendom KF

PS 57/16

Regnskap 2015 - Hammerfest Eiendom KF

PS 58/16

Årsmelding Hammerfest Ungdomsråd 2015 - 2016

PS 59/16

Årsrapport 2015 - Hammerfest kommune

PS 60/16

Regnskap 2015 - Hammerfest kommune

PS 61/16

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 - Hammerfest kommune

PS 62/16

Høring - forskrift om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning - kortsiktige låneopptak

PS 63/16

Kommuneplanens handlingsdel 2017 - 2020 - Budsjett 2017

PS 64/16

Kvalitetsmelding Hammerfestskolen 2015

PS 65/16

Hammerfest Arena, ny storhall i Hammerfest

PS 66/16

Bobilparkering med tømmeanlegg på Batteriet

PS 67/16

Tiltaksplan for vedlikehold av kommunale bygg for perioden 2016 2019

PS 68/16

Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016 - 2020

PS 69/16

Serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling - fullmakt
sommeren 2016

PS 70/16

Søknad om utendørs skjenkebevilling - Finnmarkscafé AS (Du
Verden Hammerfest)

PS 71/16

Søknad om fornyet skjenkebevilling - ØTM AS

PS 72/16

Kommunereformen - kommunesammenslåing

PS 73/16

Valg av styrer i aksjeselskaper 2016

PS 74/16

TV-aksjon 2016 til Røde Kors - opprette kommunekomite og
kommunens bidrag

PS 75/16

Delegasjonsreglement for Hammerfest kommune

PS 76/16

Reglement for politiske styrer, råd og utvalg

PS 77/16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest kommune

PS 78/16

Referatsaker

RS 16/12

Protokoll Representantskapsmøte i Vefik 20. april 2016

RS 16/13

Høringsuttalelse om forslag om endring i lov om bostøtte - utvidet
adgang til å gi bostøtte til personer i bokollektiv

PS 79/16

Godkjenning av protokoll

PS 80/16

Sommerfeber 2016 - Finansiering av Dissimilis-workshop

PS 49/16 Eierskapsmelding: Nedsettelse av arbeidsgruppe for revisjon av neste
eierskapsmelding

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret oppnevner utvalg bestående av tre politikere og to fra
administrasjonen for revidering av neste eierskapsmelding.
2. Rådmannen deltar selv og/eller utpeker representant/er for administrasjonen
3. Følgende politiske representanter velges:

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Kommer tilbake til punkt 3 i kommunestyret.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret oppnevner utvalg bestående av tre politikere og to fra administrasjonen
for revidering av neste eierskapsmelding.
2. Rådmannen deltar selv og/eller utpeker representant/er for administrasjonen
3. Følgende politiske representanter velges:

PS 50/16 Årsrapport 2015 - Hammerfest Havn KF

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2015 – Hammerfest havn KF til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2015 – Hammerfest havn KF til etterretning.

PS 51/16 Regnskap 2015 - Hammerfest Havn KF

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt driftsregnskap avlagt med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr.3.522.309,- og investeringsregnskapet avlagt i balanse.
Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet pålydende kr.3.522.309,avsettes disposisjonsfondet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt driftsregnskap avlagt med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr.3.522.309,- og investeringsregnskapet avlagt i balanse.
Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet pålydende kr.3.522.309,- avsettes
disposisjonsfondet.

PS 52/16 Kvartalsrapport 1.kvartal 2016 - Hammerfest Havn KF

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest havn KF til
etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest havn KF til
etterretning.

PS 53/16 Årsrapport 2015 - Hammerfest Parkering KF

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest Parkering KF til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Tom-Kristian Tommen Hermo fikk innvilget permisjon fra kl. 10:20.
8 representanter (av 9) til stede.
Årstallet endres fra 2014 til 2015.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2015 – Hammerfest Parkering KF til etterretning.

PS 54/16 Regnskap 2015 - Hammerfest Parkering KF

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt driftsregnskap avlagt med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr.2.345.155,46 og investeringsregnskapet avlagt med manglende finansiering
pålydende kr.-1.106.102,-.
Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet pålydende
kr.-1.106.102,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet pålydende kr.2.345.155,46
avsettes disposisjonsfondet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt driftsregnskap avlagt med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr.2.345.155,46 og investeringsregnskapet avlagt med manglende finansiering
pålydende kr.-1.106.102,-.
Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet pålydende
kr.-1.106.102,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet pålydende kr.2.345.155,46
avsettes disposisjonsfondet.

PS 55/16 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 - Hammerfest Parkering KF

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest parkering KF
til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest parkering KF til
etterretning.
PS 56/16 Årsrapport 2015 - Hammerfest eiendom KF

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2015 – Hammerfest eiendom KF til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2015 – Hammerfest eiendom KF til etterretning.

PS 57/16 Regnskap 2015 - Hammerfest Eiendom KF

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom sitt driftsregnskap avlagt med
mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.1.334.555,28 og investeringsregnskapet avlagt i
balanse.
Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet pålydende
kr.1.334.555,28 avsettes disposisjonsfondet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Tom-Kristian Tommen Hermo ankom møte kl. 10:45 etter permisjonen.
9 representanter ( av 9) til stede.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt driftsregnskap avlagt med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr.1.334.555,28 og investeringsregnskapet avlagt i balanse.
Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet pålydende kr.1.334.555,28
avsettes disposisjonsfondet.

PS 58/16 Årsmelding Hammerfest Ungdomsråd 2015 - 2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre tar årsmeldingen fra Hammerfest Ungdomsråd 2015 – 2016 til
orientering.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsmeldingen fra Hammerfest Ungdomsråd 2015 – 2016 til
orientering.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsmeldingen fra Hammerfest Ungdomsråd 2015 – 2016 til
orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsmeldingen fra Hammerfest Ungdomsråd 2015 – 2016 til
orientering.
PS 59/16 Årsrapport 2015 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etteretning.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 30.05.2016

Vedtak
AMU tar Årsrapporten 2015 til etterretning

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.05.2016

Behandling
Eldrerådet endret innstillingen fra etterretning til orientering.
Votering: Som innstillingen m/endringen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.05.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etterretning.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Endring i forslaget: årstallet endres fra 2014 til 2015
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2015 – Hammerfest kommune til etterretning.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Årstallet 2014 ble endret til 2015.
Votering: Som innstillingen m/endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2015 – Hammerfest kommune til etterretning.

PS 60/16 Regnskap 2015 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2015
avlagt i balanse.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2015
avlagt i balanse.

PS 61/16 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest kommune til
etterretning.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 30.05.2016

Vedtak
AMU tar Kvartalsrapporten til etterretning

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.05.2016

Behandling
Eldrerådet endret innstillingen fra etterretning til orientering.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt

Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest kommune til
orientering.

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.05.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest kommune til
etterretning.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest kommune til
etterretning.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest kommune til
etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest kommune til
etterretning.

PS 62/16 Høring - forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning kortsiktige låneopptak

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommune viser til forslag til endring i forskrift om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning med høringsfrist 1.9.2016.
Hammerfest mener det er sentralt i finansforvaltningen i kommunen å få vurdert risikoen knyttet til
kortsiktige låneopptak.
Hammerfest støtter de endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning slik
de fremgår i høringen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommune viser til forslag til endring i forskrift om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning med høringsfrist 1.9.2016.
Hammerfest mener det er sentralt i finansforvaltningen i kommunen å få vurdert risikoen knyttet til
kortsiktige låneopptak.
Hammerfest støtter de endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning slik de
fremgår i høringen.

PS 63/16 Kommuneplanens handlingsdel 2017 - 2020 - Budsjett 2017

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre tar administrasjonenes foreløpige forslag til Kommuneplanens
handlingsdel 2017-2020 – Budsjett 2017 til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 30.05.2016

Vedtak
AMU tar saken til orientering og kommer med innspill til Kommuneplanens handlingsdel på
møtet i september.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar administrasjonenes foreløpige forslag til Kommuneplanens
handlingsdel 2017-2020 – Budsjett 2017 til orientering.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.05.2016
Behandling
Erik Lemika (Handikaplag) fremmet på vegne av Rådet for funksjonshemmede følgende felles
forslag, pkt. 2 og pkt. 3:
Rådet for funksjonshemmede foreslår at det i budsjett for 2017 settes av midler til stilling som
aktivitør ved kommunens institusjoner for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
Rådet for funksjonshemmede foreslår at det i budsjett for 2017 settes av midler til stilling som
aktivitetsleder ihht NAV’s krav til aktivitetsplikt.
Votering: Som innstillingen m/tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar administrasjonenes foreløpige forslag til
Kommuneplanens handlingsdel 2017-2020 – Budsjett 2017 til orientering.
2. Rådet for funksjonshemmede foreslår at det i budsjett for 2017 settes av midler til
stilling som aktivitør ved kommunens institusjoner for eldre og personer med nedsatt
funksjonsevne.
3. Rådet for funksjonshemmede foreslår at det i budsjett for 2017 settes av midler til
stilling som aktivitetsleder ihht NAV’s krav til aktivitetsplikt.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar administrasjonenes foreløpige forslag til Kommuneplanens
handlingsdel 2017-2020 – Budsjett 2017 til orientering.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar administrasjonenes foreløpige forslag til Kommuneplanens
handlingsdel 2017-2020 – Budsjett 2017 til orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar administrasjonens foreløpige forslag til Kommuneplanens
handlingsdel 2017-2020 – Budsjett 2017 til orientering.
PS 64/16 Kvalitetsmelding Hammerfestskolen 2015

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering
2. Hovedsatsingsområdene for skoleåret 2016-2017 skal være:
 Grunnleggende ferdigheter med et ekstra fokus på de svakeste leserne og gjennom en
satsing på IKT i skolen
 Systemisk arbeid med vurdering
 Godt læringsmiljø og arbeid mot mobbing
 Skape en god kultur for læring gjennom et godt og gjensidig skole-hjem samarbeid

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering
2. Hovedsatsingsområdene for skoleåret 2016-2017 skal være:






Grunnleggende ferdigheter med et ekstra fokus på de svakeste leserne og gjennom en
satsing på IKT i skolen
Systemisk arbeid med vurdering
Godt læringsmiljø og arbeid mot mobbing
Skape en god kultur for læring gjennom et godt og gjensidig skole-hjem samarbeid

PS 65/16 Hammerfest Arena, ny storhall i Hammerfest

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et prosjekt vedrørende Hammerfest Arena med
følgende innhold:
 Hva skal Hammerfest Arena inneholde
 Kostnader
 Finansiering
 Prosjektorganisering
 Framtidige driftskostnader og organisering

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Luis Alejandro Vargas Moleres (AP) fremmet følgende tillegg, pkt. 2:
Hammerfest kommune skal utarbeide en oversikt om behov og bruk av dagens idrettsanlegg i
kommunen. Oversikten skal leveres KOU før budsjettbehandling i 2016.
Faez Johanna Maroki fremmet på vegne av SV følgende tillegg:
Vi må sikre at hvis vi går på en privat alternativ at vi slipper 100 % kostnadene for drift. Vi må
vite hvor mye skal vi miste av leieinntektene.
På grunn vårs vanskelige økonomi som vi har per i dag, så ønsker vi å ikke prioritere hallen før
vi vet nøyaktig hvordan bruker vi vårs idrettsbygging og hvor mye penger bruker vi på alle
bygging.
Hvis vi har behov til hallen, og vi har bra økonomi til det, så er vi 100 % med i støtte saken.

Votering:
Rådmannens forslag – enstemmig vedtatt.
AP’s tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.
SV’s tilleggsforslag – l stemme for og 10 stemmer mot.
Vedtak
1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et prosjekt vedrørende Hammerfest Arena med
følgende innhold:






Hva skal Hammerfest Arena inneholde
Kostnader
Finansiering
Prosjektorganisering
Framtidige driftskostnader og organisering

2. Hammerfest kommune skal utarbeide en oversikt om behov og bruk av dagens idrettsanlegg i
kommunen. Oversikten skal leveres KOU før budsjettbehandling i 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Innstillingen ble vedtatt mot en stemme.
Vedtak
1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et prosjekt vedrørende Hammerfest Arena med

følgende innhold:






Hva skal Hammerfest Arena inneholde
Kostnader
Finansiering
Prosjektorganisering
Framtidige driftskostnader og organisering

PS 66/16 Bobilparkering med tømmeanlegg på Batteriet

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar etablering av bobilparkering med tømmeanlegg i Hammerfest, plassert
slik det framgår av saksutredningens skisse.
Kostnadene er beregnet til kr 850.000 som finansieres med inntil kr 400.000 fra midler avsatt
til vann- og avløpsområdet. Resterende finansieres av Hammerfest Parkering KF.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Anne Mette Bæivi fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Styret for Miljø og utvikling ber Hammerfest parkering KF / Hammerfest kommune om tilbud
med dusj og wc i tilknytning til bobilparkeringa på Batteriet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
AP’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet vedtar etablering av bobilparkering med tømmeanlegg i Hammerfest, plassert
slik det framgår av saksutredningens skisse.
Kostnadene er beregnet til kr 850.000 som finansieres med inntil kr 400.000 fra midler avsatt til
vann- og avløpsområdet. Resterende finansieres av Hammerfest Parkering KF.
Styret for Miljø og utvikling ber Hammerfest parkering KF / Hammerfest kommune om tilbud
med dusj og wc i tilknytning til bobilparkeringa på Batteriet.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Anne Mette Bæivi fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Formannskapet ber Hammerfest parkering KF / Hammerfest kommune om tilbud med dusj og
wc i tilknytning til bobilparkeringa på Batteriet.
Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
AP’s forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet vedtar etablering av bobilparkering med tømmeanlegg i Hammerfest, plassert slik

det framgår av saksutredningens skisse.
Kostnadene er beregnet til kr 850.000 som finansieres med inntil kr 400.000 fra midler avsatt til
vann- og avløpsområdet. Resterende finansieres av Hammerfest Parkering KF.
Formannskapet ber Hammerfest parkering KF / Hammerfest kommune om tilbud med dusj og
wc i tilknytning til bobilparkeringa på Batteriet.

PS 67/16 Tiltaksplan for vedlikehold av kommunale bygg for perioden 2016 - 2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar framlagt vedlikeholdsplan for perioden 2016 – 2019.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar framlagt vedlikeholdsplan for perioden 2016 – 2019.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar framlagt vedlikeholdsplan for perioden 2016 – 2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar framlagt vedlikeholdsplan for perioden 2016 – 2019.

PS 68/16 Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016 - 2020

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å inngå avtale med Husbanken om Husbankens

kommuneprogram. Bolig for velferd. 2016-2020.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar å inngå avtale med Husbanken om Husbankens
kommuneprogram. Bolig for velferd. 2016-2020.

PS 69/16 Serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling - fullmakt sommeren 2016

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning vedtar følgende:






I perioden 2. juni til 1. august gis administrasjonen fullmakt til å behandle mottatte søknader
om serveringsbevilling som ellers ville fått en saksbehandlingstid som er lengre enn
serveringslovens krav på 60 dager.
Serveringsbevilling kan bare innvilges når lovens vilkår er oppfylt.
Vedtak om serveringsbevilling refereres for KOU i første møte etter sommerferien.
KOU anbefaler overfor Formannskapet at administrasjonen gis fullmakt til å behandle mottatte
søknader om skjenkebevilling i samme periode.

2. Formannskapet vedtar følgende:




I perioden 2. juni til 1. august gis administrasjonen fullmakt til å behandle mottatte søknader
om alminnelig skjenkebevilling dersom søker har et særlig stort behov for rask avklaring.
Skjenkebevilling kan bare innvilges i henhold til kommunens vedtatte alkoholpolitiske
retningslinjer.
Vedtak om alminnelig skjenkebevilling refereres for KOU og Formannskapet i første møte
etter sommerferien.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning vedtar følgende:







I perioden 2. juni til 1. august gis administrasjonen fullmakt til å behandle mottatte søknader om
serveringsbevilling som ellers ville fått en saksbehandlingstid som er lengre enn
serveringslovens krav på 60 dager.
Serveringsbevilling kan bare innvilges når lovens vilkår er oppfylt.
Vedtak om serveringsbevilling refereres for KOU i første møte etter sommerferien.
KOU anbefaler overfor Formannskapet at administrasjonen gis fullmakt til å behandle mottatte
søknader om skjenkebevilling i samme periode.

2. Formannskapet vedtar følgende:




I perioden 2. juni til 1. august gis administrasjonen fullmakt til å behandle mottatte søknader om
alminnelig skjenkebevilling dersom søker har et særlig stort behov for rask avklaring.
Skjenkebevilling kan bare innvilges i henhold til kommunens vedtatte alkoholpolitiske
retningslinjer.
Vedtak om alminnelig skjenkebevilling refereres for KOU og Formannskapet i første møte etter
sommerferien.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning vedtar følgende:


I perioden 2. juni til 1. august gis administrasjonen fullmakt til å behandle mottatte søknader om
serveringsbevilling som ellers ville fått en saksbehandlingstid som er lengre enn
serveringslovens krav på 60 dager.
 Serveringsbevilling kan bare innvilges når lovens vilkår er oppfylt.
 Vedtak om serveringsbevilling refereres for KOU i første møte etter sommerferien.
 KOU anbefaler overfor Formannskapet at administrasjonen gis fullmakt til å behandle mottatte
søknader om skjenkebevilling i samme periode.
2. Formannskapet vedtar følgende:




I perioden 2. juni til 1. august gis administrasjonen fullmakt til å behandle mottatte søknader om
alminnelig skjenkebevilling dersom søker har et særlig stort behov for rask avklaring.
Skjenkebevilling kan bare innvilges i henhold til kommunens vedtatte alkoholpolitiske
retningslinjer.
Vedtak om alminnelig skjenkebevilling refereres for KOU og Formannskapet i første møte etter
sommerferien.

PS 70/16 Søknad om utendørs skjenkebevilling - Finnmarkscafé AS (Du Verden
Hammerfest)

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Finnmmarkscafé AS innvilges utendørs skjenkebevilling innenfor kommunens
maksimaltider for alkoholgruppe 1, 2 og 3.
2. For bevillingen gjelder de samme vilkår som for allerede foreliggende bevilling for
innendørs arealer.
3. Skjenkeområdet skal ikke strekke seg lengre enn 2 meter ut fra vegg på Smarthotellet.
Skjenkeområdet på leid naboeiendom skal ikke strekke seg lengre ut på promenaden enn
skjenkeområdet i forkant av hotellet.
4. Skjenkeområdet skal være tilstrekkelig inngjerdet.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Finnmmarkscafé AS innvilges utendørs skjenkebevilling innenfor kommunens maksimaltider
for alkoholgruppe 1, 2 og 3.
2. For bevillingen gjelder de samme vilkår som for allerede foreliggende bevilling for innendørs
arealer.
3. Skjenkeområdet skal ikke strekke seg lengre enn 2 meter ut fra vegg på Smarthotellet.
Skjenkeområdet på leid naboeiendom skal ikke strekke seg lengre ut på promenaden enn
skjenkeområdet i forkant av hotellet.
4. Skjenkeområdet skal være tilstrekkelig inngjerdet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Finnmmarkscafé AS innvilges utendørs skjenkebevilling innenfor kommunens maksimaltider for
alkoholgruppe 1, 2 og 3.
2. For bevillingen gjelder de samme vilkår som for allerede foreliggende bevilling for innendørs arealer.

3. Skjenkeområdet skal ikke strekke seg lengre enn 2 meter ut fra vegg på Smarthotellet. Skjenkeområdet
på leid naboeiendom skal ikke strekke seg lengre ut på promenaden enn skjenkeområdet i forkant av
hotellet.
4. Skjenkeområdet skal være tilstrekkelig inngjerdet.

PS 71/16 Søknad om fornyet skjenkebevilling - ØTM AS

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om fornyet skjenkebevilling for ØTM AS innvilges ikke.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Chris Jørgensen (AP) fikk innvilget permisjon kl. 12:15. 10 representanter (av 11) til stede.
Det ble i møtet delt ut to dokumenter, «merknader til innstilling vedrørende søknad om fornyet
skjenkebevilling» og e-post fra Skatteetaten – Skatt nord vedrørende vandelsuttalelse for
behandling av søknad om skjenkebevilling.
Monique Jørgensen (H) fremmet på vegne av Tom- Kristian Tommen Hermo (AP), Faez
Maroki (SV), Eva G. Sjøtun (AP), Christian Bergeton Klaussen (AP), Berit Hågensen (AP) og
Alejandro Moleres (AP) følgende forslag:
Søknad om fornyet (innvendig) skjenkebevilling for ØTM AS innvilges.
Utendørs skjenkebevilling innvilges ikke.
Votering: 9 stemmer for felles forslag og 1 stemme for rådmannens innstilling. Rådmannens
innstilling falt.
Vedtak
Søknad om fornyet (innvendig) skjenkebevilling for ØTM AS innvilges.
Utendørs skjenkebevilling innvilges ikke.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Monique Jørgensen (H) fremmet følgende forslag:
Søknad om fornyet (innvendig) skjenkebevilling for ØTM AS innvilges.
Utendørs skjenkebevilling innvilges ikke.
Votering: Innstillingen fikk 3 stemmer og Høyres forslag fikk 6 stemmer.
Vedtak
Søknad om fornyet (innvendig) skjenkebevilling for ØTM AS innvilges.
Utendørs skjenkebevilling innvilges ikke.

PS 72/16 Kommunereformen - kommunesammenslåing

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 30.05.2016

Vedtak
AMU tar saken til orientering

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.05.2016

Behandling
Rådgivende folkeavstemningen avsluttes med valgdag i dag.
Rådmannen orienterte i saken.

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.05.2016
Behandling
Rådgivende folkeavstemningen avsluttes med valgdag i dag.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Rådmannen orienterte fra folkeavstemningen 30.05.2016.
Vedtak
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016

Behandling

Vedtak

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Rådmannen delte ut følgende skriv m/forslag til vedtak, direkte i møte:
I perioden 18.-30.05.2016 ble det gjennomført rådgivende folkeavstemning i Måsøy, Kvalsund og
Hammerfest. Valgdagen var fastsatt til mandag 30.05.2016.
Resultatet av avstemningen ble slik:

Måsøy
Oppslutning
53 %
Nei
71,9 %
Ja
26,5 %
Ja, Hammerfest og Kvalsund Ja. Måsøy, Kvalsund,
26,5 %
Hammerfest
Blank
1,6 %
(Oppdatert per 31.5.2016, kl 09.00)

Kvalsund
60,5 %
42,9 %
54,8 %
38,3 %
16,5 %

Hammerfest
24,3 %
14,9 %
84,1 %
40,9 %
43,2 %

1,9 %

1%

Antall ja-stemmer er oppsummert av rådmannen. Hovedalternativene i folkeavstemninga er ja, nei og
blank. Under ja-alternativer har velgerne gitt sitt synpunkt på hvilket alternativ de mener er det beste.
Rådmannen registrerer diskusjon om hvordan resultatet skal tolkes. Noen mener at det er et flertall for
nei i Kvalsund siden det er 38 % som har stemt ja til Hammerfest og Kvalsund alternativet, mens 42 %
har stemt nei. Rådmannen mener at resultatet ikke kan vurderes slik. Det kan nevnes to forhold. Hva ville
skje med flere ja-alternativ? Andelen ja på hvert alternativ ville i snitt gå ned ved en slik vurdering. Det
andre forholdet som kan nevnes er at alle, dvs 54,8 %, som har sagt ja, har sagt ja til et samarbeid
mellom Hammerfest og Kvalsund.
Det var svært lav valgdeltakelse i Hammerfest. Kommunesammenslåingdebatten har ikke ført til
engasjement som har ført til høy valgdeltakelse. Et klart flertall på 84 % i Hammerfest ønsket
kommunesammenslåing. Flertallet som sa ja, ønsket en sammenslåing både med Måsøy og Kvalsund.
Måsøy hadde lavere valgdeltakelse enn forventet. 72 % sa nei til sammenslåing, mens 27 % sa ja.
Kvalsund hadde en akseptabel valgdeltakelse 60,5 %. 55 % sa ja, mens 43 % sa nei. Flertallet av de som
sa ja ønsket Kvalsund og Hammerfest som en kommune.

Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at Hammerfest har ressurser og muligheter til å være egen kommune. Det må
bemerkes at kommunen har utfordringer på enkelte tjenesteområder med hensyn til rekruttering og
tjenestekvalitet. I tillegg er det en økonomisk utfordring vedrørende høy lånegjeld og avhengighet knyttet
til eiendomsskatteinntekter på verk og bruk. En av de store utfordringene for kommunen har er areal.
Den utfordringen kan løses ved sammenslåing med Kvalsund.

Porsanger, Nordkapp, Kvalsund, Måsøy og Hammerfest som en kommune ble vurdert som et alternativ,
og det er utarbeidet rapport om en slik sammenslutning. Rapporten som er utarbeidet konkluderer med at
alternativet er gjennomførbart, men rådmannen vurderer det som ikke et aktuelt alternativ siden det ikke
er utarbeidet en intensjonsavtale eller gjennomført en folkeavstemning om alternativet..
Alternativet Måsøy, Kvalsund og Hammerfest som en kommune ble i prosessen et eget alternativ siden
kommunene ble enige om å vedta en intensjonsavtale. Det er ikke utarbeidet en rapport med dette som et
alternativ. Årsaken er at det i prosessen ble jobbet med alternativet med fem kommuner.
Måsøy har en utfordrende økonomisk situasjon og avstanden internt i en eventuelt ny kommune er også
utfordrende. Måsøy kommune har et svakt netto driftsresultat. Til tross for dette mener rådmannen at en
kommune bestående av Måsøy, Kvalsund og Hammerfest vil ha akseptabel økonomi til tross for mulig
bortfall av ca 50 millioner kroner (beløpet må justeres noe med hensyn til det nye inntektssystemet). Det
er god tid til omstilling av driften av kommunen til å klare bortfallet av tilskuddet.
Folkeavstemningen i Måsøy sier klart nei til kommunesammenslåing, og rådmannen forutsetter at
kommunestyret i Måsøy sier nei til sammenslåing. Rådmannen vil dermed ikke innstille på
sammenslåing med Måsøy og Kvalsund til tross for at folkeavstemningen i Hammerfest ga et resultat
hvor både Kvalsund, Måsøy og Hammerfest var med.
Kvalsund og Hammerfest som en kommune er det alternativet som peker seg ut som et realistisk
alternativ i kommunereformen. Dersom en legger den rådgivende folkeavstemningen til grunn, vil det
være naturlig at Kvalsund og Hammerfest søker om kommunesammenslåing. 55 % i Kvalsund sa ja til
en sammenslåing. Flertallet av de som sa ja i Kvalsund ønsket Kvalsund og Hammerfest som en
kommune.
Rådmannen konkluderer med og anbefaler at det søkes om sammenslåing av Kvalsund og Hammerfest
kommuner. En sammenslåing av Kvalsund og Hammerfest vil ha positive effekter; spesielt med hensyn
til tjeneste- og arealutvikling.

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre viser til prosessen i forbindelse med kommunereformen med
utredninger og folkeavstemning som er gjennomført i forbindelse med kommuneproposisjon S
95 - kommunereformen.
På bakgrunn av gjennomført prosess, utredninger og resultatet av rådgivende
folkeavstemmingen om kommunesammenslåing vedtar Hammerfest kommunestyre å søke om
sammenslåing med Kvalsund kommune med virkning senest innen 1.1.2020.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
Hammerfest kommunestyre viser til prosessen i forbindelse med kommunereformen med
utredninger og folkeavstemning som er gjennomført i forbindelse med kommuneproposisjon S
95 - kommunereformen.

På bakgrunn av gjennomført prosess, utredninger og resultatet av rådgivende
folkeavstemmingen om kommunesammenslåing vedtar Hammerfest kommunestyre å søke om
sammenslåing med Kvalsund kommune med virkning senest innen 1.1.2020.

PS 73/16 Valg av styrer i aksjeselskaper 2016

Valgkomiteens forslag til vedtak:
1. MariNor AS:
Jarle Edvardsen gjenvelges for 2 år til styret og foreslås også som styreleder. Styremedlem
Violet Karoliussen gjenvelges for 2 år. Denne funksjonen følger kommunalsjefsfunksjonen for
helse og sosial. Vararepresentant Randi Johansen gjenvelges for 2 år.
2. Hammerfest Industrifiske AS:
Alf E. Jakobsen gjenvelges i styret for 1 år og foreslås også som nestleder i styret. Tom
Mortensen gjenvelges som personlig varamedlem for samme periode. Marianne Sivertsen Næss
gjenvelges som styremedlem for 1 år med Berit Hågensen som personlig varamedlem.
3. Hammerfest Energi AS:
Raymond Robertsen gjenvelges som styremedlem for 2 år med Kåre Tormod Nilsen som
personlig vararepresentant for samme periode.
Marianne Sivertsen gjenvelges som styremedlem for 2 år med Monica Strømme som personlig
vararepresentant for samme periode.
4. Finnmark Ressursselskap AS:
Marianne Sivertsen Næss gjenvelges som styremedlem for 2 år med Marit Kjøll som personlig
vararepresentant for samme periode.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. MariNor AS:
Jarle Edvardsen gjenvelges for 2 år til styret og foreslås også som styreleder. Styremedlem
Violet Karoliussen gjenvelges for 2 år. Denne funksjonen følger kommunalsjefsfunksjonen for
helse og sosial. Vararepresentant Randi Johansen gjenvelges for 2 år.
2. Hammerfest Industrifiske AS:
Alf E. Jakobsen gjenvelges i styret for 1 år og foreslås også som nestleder i styret. Tom
Mortensen gjenvelges som personlig varamedlem for samme periode. Marianne Sivertsen Næss
gjenvelges som styremedlem for 1 år med Berit Hågensen som personlig varamedlem.
3. Hammerfest Energi AS:
Raymond Robertsen gjenvelges som styremedlem for 2 år med Kåre Tormod Nilsen som
personlig vararepresentant for samme periode.
Marianne Sivertsen gjenvelges som styremedlem for 2 år med Monica Strømme som personlig
vararepresentant for samme periode.

4. Finnmark Ressursselskap AS:
Marianne Sivertsen Næss gjenvelges som styremedlem for 2 år med Marit Kjøll som personlig
vararepresentant for samme periode.

PS 74/16 TV-aksjon 2016 til Røde Kors - opprette kommunekomite og kommunens bidrag
Ordførers forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar følgende:
Kommunekomiteen Røde Kors – NRK-TV-aksjonen 2016.
Leder Lars Halvor Uthus, Grethe Gebhardt, Torild Ebeltoft, Tor Harry Bjørn, Fay Tingvold og
formannskapssekretær Svanhild Moen. Komiteen blir supplert med Faez Maroki fra
Hammerfest Røde Kors.
Kommunens bidrag til Røde Kors – NRK-TV-aksjonen 2016.
Hammerfest kommune bevilger kr. 25.000,- til TV-aksjon 2016 « Røde Kors» Beløpet belastes
formannskapets bevilgning og overføres aksjonens konto med merking ”9600 Hammerfest”.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet vedtar følgende:
Kommunekomiteen Røde Kors – NRK-TV-aksjonen 2016.
Leder Lars Halvor Uthus, Grethe Gebhardt, Torild Ebeltoft, Tor Harry Bjørn, Fay Tingvold og
formannskapssekretær Svanhild Moen. Komiteen blir supplert med Faez Maroki fra
Hammerfest Røde Kors.
Kommunens bidrag til Røde Kors – NRK-TV-aksjonen 2016.
Hammerfest kommune bevilger kr. 25.000,- til TV-aksjon 2016 « Røde Kors» Beløpet belastes
formannskapets bevilgning og overføres aksjonens konto med merking ”9600 Hammerfest”.

PS 75/16 Delegasjonsreglement for Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegasjonsreglement for
Hammerfest kommune.
2. Delegasjon fra kommunestyret til MU-styret til å fastsette planprogram i henhold til plan – og

bygningsloven § 12-9 innebærer...

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegasjonsreglement for Hammerfest
kommune.
Delegasjon fra kommunestyret til MU-styret til å fastsette planprogram i henhold til plan – og
bygningsloven § 12-9 innebærer...

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.05.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegasjonsreglement for Hammerfest
kommune.
Delegasjon fra kommunestyret til MU-styret til å fastsette planprogram i henhold til plan – og
bygningsloven § 12-9 innebærer...

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Katrine Pryds fremmet på vegne av SV/H følgende forslag:
Styret for Miljø og Utvikling tar saken til orientering, men ser at saksmengden i råd og utvalg
kan reduseres noe dersom en lar Styret for Miljø og Utvikling ivareta hele ansvaret for å
fastsette planprogram i henhold til plan- og bygningsloven § 12-9.
Andreas Gamst (AP) fremmet følgende tillegg i punkt 2:
Delegasjon fra kommunestyret til Styret for Miljø og Utvikling til å fastsette planprogram i hht
pbl § 12-9 innebærer at Styret for Miljø og utvikling både fastsetter forslag til planprogram og
endelig planprogram.
Votering:
SV/H’s forslag fikk 3 stemmer for og 8 stemmer mot

Innstillingens punkt 1 – enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 2 med tillegget fra AP – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegasjonsreglement for Hammerfest
kommune.

2. Delegasjon fra kommunestyret til Styret for Miljø og utvikling til å fastsette planprogram i
henhold til plan – og bygningsloven § 12-9 innebærer at Styret for Miljø og utvikling både
fastsetter forslag til planprogram og endelig planprogram.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegasjonsreglement for
Hammerfest kommune.
2. Delegasjon fra kommunestyret til MU-styret til å fastsette planprogram i henhold til plan
– og bygningsloven § 12-9 innebærer...

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegasjonsreglement for Hammerfest
kommune.
Delegasjon fra kommunestyret til MU-styret til å fastsette planprogram i henhold til plan – og
bygningsloven § 12-9 innebærer...

PS 76/16 Reglement for politiske styrer, råd og utvalg

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til nytt reglement for politiske styrer,
råd og utvalg.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.05.2016

Behandling
Votering: Som innstilling - enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til nytt reglement for politiske styrer, råd
og utvalg.

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.05.2016
Behandling
Eva Gebhardt Sjøtun (AP) fremmet på vegne av Rådet for funksjonshemmede følgende felles
forslag:
Rådet for funksjonshemmede ønsker å endre navn til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Rådet for funksjonshemmede ønsker at faglig kompetanse blir tatt med i Klagenemnda for
avslag av HC- kort.
Votering: Som innstillingen m/tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til nytt reglement for politiske styrer, råd
og utvalg.
Rådet for funksjonshemmede ønsker å endre navn til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Rådet for funksjonshemmede ønsker at faglig kompetanse blir tatt med i Klagenemnda for
avslag av HC- kort.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til nytt reglement for politiske styrer, råd
og utvalg.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Eva Gebhardt Sjøtun (AP) fremmet følgende forslag:
Rådet for funksjonshemmede ønsker å endre navn til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Votering:
Tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til nytt reglement for politiske styrer, råd
og utvalg.
Rådet for funksjonshemmede ønsker å endre navn til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Berit Hågensen (AP) fremmet følgende forslag:
Rådet for funksjonshemmede ønsker å endre navn til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Votering:
Som innstillingen m/ tillegg – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til nytt reglement for politiske styrer, råd
og utvalg.
Rådet for funksjonshemmede ønsker å endre navn til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

PS 77/16 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest kommune

Arbeidsgruppas forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar nytt revidert Reglement for godtgjøring til folkevalgte i
Hammerfest kommune. Reglementet gjøres gjeldende fra vedtaks dato.
2. Reglement for godtgjøring i kommunale foretak i Hammerfest kommune av 18.06.2009
opphører fra samme dato.
3. (Varaordfører)...

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Anne Mette Bæivi fremmet på vegne av AP følgende forslag:
3. I punkt 1. faste godtgjørelser tas inn et nytt underpunkt b.
b. Varaordfører
Gis en godtgjørelse tilsvarende 90 % av ordførers grunnlønn som skal dekke frikjøp i
100 % stilling. Varaordfører tilkommer ikke møtegodtgjøring.
Beregning av ferietid og feriegodtgjøring gjøres som for kommunalt ansatte.
For varaordfører dekkes tap av offentlig eller privat pensjon fullt ut.
Varaordfører gis slik godtgjøring ved valgperiodens utløp:
 1,5 måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp.
 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens
utløp.
Reidar Johansen (SV) / Monique Jørgensen (H) fremmet følgende nytt forslag:
3. I punkt 1 faste godtgjørelser tas inn et nytt underpunkt B der dagens ordning videreføres.
b. Varaordfører
Varaordfører kan etter avtale frikjøpes i inntil 20 % av normal arbeidstid i henhold til
reglementets pkt. 4.
Ved en eventuell kommunesammenslåing vurderes reglementet på nytt.
Votering:
Innstillingen punkt 1 – enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 2 – enstemmig vedtatt.
Punkt 3 - SV/H’s forslag fikk 2 stemmer for og 7 stemmer mot.
Punkt 3 - AP’s forslag fikk 6 stemmer for og 3 stemmer mot.

Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar nytt revidert Reglement for godtgjøring til folkevalgte i
Hammerfest kommune. Reglementet gjøres gjeldende fra vedtaks dato.

2. Reglement for godtgjøring i kommunale foretak i Hammerfest kommune av 18.06.2009 opphører fra
samme dato.

3. I punkt 1. faste godtgjørelser tas inn et nytt underpunkt b.
b. Varaordfører
Gis en godtgjørelse tilsvarende 90 % av ordførers grunnlønn som skal dekke frikjøp i
100 % stilling. Varaordfører tilkommer ikke møtegodtgjøring.
Beregning av ferietid og feriegodtgjøring gjøres som for kommunalt ansatte.
For varaordfører dekkes tap av offentlig eller privat pensjon fullt ut.
Varaordfører gis slik godtgjøring ved valgperiodens utløp:
 1,5 måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp.
 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens
utløp.

PS 78/16 Referatsaker
RS 16/12 Protokoll Representantskapsmøte i Vefik 20. april 2016
RS 16/13 Høringsuttalelse om forslag om endring i lov om bostøtte - utvidet adgang til å gi
bostøtte til personer i bokollektiv

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

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

PS 79/16 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 12.05.16 godkjennes.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
Protokoll fra møte den 12.05.16 godkjennes.

PS 80/16 Sommerfeber 2016 - Finansiering av Dissimilis-workshop

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Tarjei Jensen Beck fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Hammerfest formannskap innvilger kr. 40.000 over formannskapets bevilgning for finansiering
av Dissimilis – workshop i tilknytning til Sommerfeber 2016. Beløpet overføres når det blir gitt
en endelig bekreftelse på at denne workshopen gjennomføres i tråd med formannskapets
forutsetninger.
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest formannskap innvilger kr. 40.000 over formannskapets bevilgning for finansiering
av Dissimilis – workshop i tilknytning til Sommerfeber 2016. Beløpet overføres når det blir gitt
en endelig bekreftelse på at denne workshopen gjennomføres i tråd med formannskapets
forutsetninger.

