Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
25.08.2016
10:00 – 13:25

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

Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
KRF
SV
H

9 representanter (av 9) til stede. Berit Hågensen fikk innvilget permisjon fra kl. 11:25 og
Anne Mette Bæivi fikk innvilget permisjon fra kl. 12:30.
7 representanter (av 9) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Grethe Nissen,
kommunalsjef Violet Karoliussen, kommuneadvokat Cathrine Leistad, plan og utviklingssjef
Odd Edvardsen, overingeniør Jørn Berg, juridisk rådgiver Linda Karlstad, arealplanlegger Åse
M. Kongsbakk, bolig og eiendomsrådgiver Roy Skog, prosjektleder Håkon Rønbeck,
virksomhetsleder Mads Valleraunet, næringssjef Odd Børge Pedersen og prosjektleder Ingve
Are Mortensen.
Innkalling – godkjent.
Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle tilleggssak «Innspill til
pliktkommisjon» - godkjent og får saksnummer 90/16.
Under behandlingen av referatsakene orienterte ordføreren om salget av
Havfisk ASA og Norway Seafodd Group AS til Lerøy Seafood ASA er godkjent av
fiskeriministeren.
•

Reidar Johansen stilte følgende spørsmål:
Det fremmes ønske om at sak 48/16 Midlertidig forsterket enhet som ble behandlet i
Styret for Kultur, omsorg og Undervisning 24.08.16 skal settes på sakskartet i
formannskapet. Ordfører informerte om at saken blir satt på sakskartet som en muntlig

orientering i dagens møte.
Når kommer evaluering av pleie og omsorg til formannskapet. Rådmannen orienterte i
saken og informerte om at det planlegges et seminar den 19. september 2016.
Prosjektleder for Hammerfest sykehus bør inviteres til formannskapet.
Turnhallen og tildeling av timer til turnforeningen. Det ble informert om at timene er
tildelt pr. dags dato.

•
•
•

Saksliste / dagsliste:
Sakene 81/16 til og med tilleggssak 90/16 – godkjent.
Skriftlig orientering:
Skriftlig notat vedrørende 110 – sentralen og politireformen ble delt ut direkte. Notatet
ligger til slutt i protokollen.
Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannssekretær
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tillatelse til erverv av aksjer
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Høring - evaluering av kollektivtilbudet 2016 sendt fra Finnmark
fylkeskommune
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Evaluering av kollektivtilbudet 2016 - Innspill fra bygdelag,
foreninger, bedrifter og privatpersoner
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Høring - kollektivtilbud 2016
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Høring - kollektivtilbud 2016

RS 16/21

Bussavganger Hammerfest - Alta tur - retur - høring

PS 89/16

Godkjenning av protokoll

Tilleggssak

PS 90/16

Innspill til pliktkommisjonen

PS 81/16 Forespørsel om medfinansiering - VargsundXpressen

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune vil ikke delta i medfinansiering av rotasjon nr. 2 i
VargsundXpressen.
2. Hammerfest kommune registrerer at Finnmark fylkeskommune vil bruke kr. 400.000,til rotasjon nr. 2 i perioden 01.09.2016 - 31.12.2016. Hammerfest kommune ber om at
disse midlene i stedet benyttes til å gi et bedre passasjer- og godstilbud til
båtavhengige steder.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2016

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Hammerfest formannskap oppfordrer fylkeskommunen til snarest å avvikle Vargsundexpressen.
De økonomiske midlene som blir frigjort – 15 millioner – blir omdisponert til å gjenopprette et
godt flybusstilbud mellom Hammerfest og Alta, og til å forbedre passasjer- og godstilbud til
båtavhengige steder.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SV’s forslag fikk 2 stemmer for og 7 stemmer mot.
Vedtak
1. Hammerfest kommune vil ikke delta i medfinansiering av rotasjon nr. 2 i
VargsundXpressen.
2. Hammerfest kommune registrerer at Finnmark fylkeskommune vil bruke kr. 400.000,- til
rotasjon nr. 2 i perioden 01.09.2016 - 31.12.2016. Hammerfest kommune ber om at disse
midlene i stedet benyttes til å gi et bedre passasjer- og godstilbud til båtavhengige steder.

PS 82/16 Orientering om bruk av fullmakt sommeren 2016

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.08.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.
PS 83/16 Høringsuttalelse - forslag til ny kommunelov

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar høringsuttalelse til Ny Kommunelov (NOU 2016:4)
med de vurderinger som fremkommer i saken.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar høringsuttalelse til Ny Kommunelov (NOU 2016:4) med de
vurderinger som fremkommer i saken.
PS 84/16 Hammerfest Arena - videre framdrift

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at området hvor Hammerfest Arena skal etableres gjøres
byggeklart. Skredsikringen skal etableres. Arbeidene forventes fullført i tråd med
fremdriftsplanen.
2. Ferdigstillelsen finansieres ved at det tilføres 5 millioner ekstra til prosjektet. Beløpet
innreguleres i investeringsbudsjettet for 2017.
3. Kommunestyret er innforstått med at det må stilles garantier i forbindelse med
prosjektet (hall og serviceanlegg). Dette for å motta tippemidler. Saken behandles

særskilt i kommunestyret.
4. Kommunestyret tar til etterretning at idrettslagene vil etablere Hammerfest Arena AS
(eller annet navn) for å etablere og drifte en framtidig hall.
5. Kommunestyret gir fullmakt til formannskapet til å inngå intensjonsavtaler så snart
som mulig med Hammerfest Arena AS vedrørende etablering, drift og leie av hallen.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 23.08.2016

Behandling
Katrine Prydz fremmet på vegne av SV følgende utsettelsesforslag:
SV ber om at saken utsettes og at dette må sees i sammenheng med tilstandsrapport på
eksisterende bygg.
Votering: Utsettelsesforslaget falt med 1 stemme for og 8 stemmer mot (en var ikke med under
avstemmingen).
Votering: Innstillingen fikk 9 stemmer for og 1 stemme mot.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar at området hvor Hammerfest Arena skal etableres gjøres
byggeklart. Skredsikringen skal etableres. Arbeidene forventes fullført i tråd med
fremdriftsplanen.
2. Ferdigstillelsen finansieres ved at det tilføres 5 millioner ekstra til prosjektet. Beløpet
innreguleres i investeringsbudsjettet for 2017.
3. Kommunestyret er innforstått med at det må stilles garantier i forbindelse med prosjektet
(hall og serviceanlegg). Dette for å motta tippemidler. Saken behandles særskilt i
kommunestyret.
4. Kommunestyret tar til etterretning at idrettslagene vil etablere Hammerfest Arena AS
(eller annet navn) for å etablere og drifte en framtidig hall.
5. Kommunestyret gir fullmakt til formannskapet til å inngå intensjonsavtaler så snart som
mulig med Hammerfest Arena AS vedrørende etablering, drift og leie av hallen.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.08.2016
Behandling
Monique Jørgensen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til tilstandsrapport på eksisterende idrettsbygg er framlagt KOU i september 16.
Berit Hågensen (AP) fremmet følgende tillegg i innstillingens pkt.5:
Saken behandles først i KOU.
Votering:
Utsettelsesforslag: 2 stemmer for – 9 stemmer mot.

Rådmannens innstilling m/tillegg i pkt. 5: 9 stemmer for - 2 stemmer mot.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar at området hvor Hammerfest Arena skal etableres gjøres
byggeklart. Skredsikringen skal etableres. Arbeidene forventes fullført i tråd med
fremdriftsplanen.
2. Ferdigstillelsen finansieres ved at det tilføres 5 millioner ekstra til prosjektet. Beløpet
innreguleres i investeringsbudsjettet for 2017.
3. Kommunestyret er innforstått med at det må stilles garantier i forbindelse med prosjektet
(hall og serviceanlegg). Dette for å motta tippemidler. Saken behandles særskilt i
kommunestyret.
4. Kommunestyret tar til etterretning at idrettslagene vil etablere Hammerfest Arena AS
(eller annet navn) for å etablere og drifte en framtidig hall.
5. Kommunestyret gir fullmakt til formannskapet til å inngå intensjonsavtaler så snart som
mulig med Hammerfest Arena AS vedrørende etablering, drift og leie av hallen. Saken
behandles først i KOU.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2016

Behandling
Berit Hågensen fikk innvilget permisjon kl. 11:25 og fratrådte møte.
8 representanter (av 9) til stede.
Reidar Johansen fremmet på vegne SV følgende utsetteøsesforslag:
Hammerfest formannskap vil ikke videreføre ei vurdering av prosjekt Hammerfest Arena, før
selskapet Hammerfest Arena AS legger fram en komplett prosjektbeskrivelse som dokumenterer
finansiering av investeringskostnader og årlig driftskostnader og inntekter.
Saken skal da eventuelt behandles i sin fulle bredde og mht kommunens økonomiske
forpliktelser og risiko i kommunestyret.
Votering: Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer for og 7 stemmer mot.
Votering: Innstillingen fikk 6 stemmer for og 2 stemmer mot.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar at området hvor Hammerfest Arena skal etableres gjøres
byggeklart. Skredsikringen skal etableres. Arbeidene forventes fullført i tråd med
fremdriftsplanen.
2. Ferdigstillelsen finansieres ved at det tilføres 5 millioner ekstra til prosjektet. Beløpet
innreguleres i investeringsbudsjettet for 2017.

3. Kommunestyret er innforstått med at det må stilles garantier i forbindelse med prosjektet
(hall og serviceanlegg). Dette for å motta tippemidler. Saken behandles særskilt i
kommunestyret.
4. Kommunestyret tar til etterretning at idrettslagene vil etablere Hammerfest Arena AS
(eller annet navn) for å etablere og drifte en framtidig hall.
5. Kommunestyret gir fullmakt til formannskapet til å inngå intensjonsavtaler så snart som
mulig med Hammerfest Arena AS vedrørende etablering, drift og leie av hallen.

PS 85/16 Oppføring av omsorgsboliger i Idrettsveien 56/58

Rådmannens forslag til vedtak:
Budsjettrammen for oppføring av nye omsorgsboliger i Idrettsveien 56-58 endres til kr 34 250
000,-.
Idrettsveien 56-58 oppføres over 3.plan med 5 + 1 boenheter og dagsenter. Tiltaket finansieres
slik:
- Forsikringsoppgjør 11,9 mill. kr.
- Tilskudd fra Husbanken om lag 13,0 mill. kr.
- Bruk av lån kr 9,35 mill.kr.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.08.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Budsjettrammen for oppføring av nye omsorgsboliger i Idrettsveien 56-58 endres til kr 34 250
000,-.
Idrettsveien 56-58 oppføres over 3.plan med 5 + 1 boenheter og dagsenter. Tiltaket finansieres
slik:
-

Forsikringsoppgjør 11,9 mill. kr.
Tilskudd fra Husbanken om lag 13,0 mill. kr.
Bruk av lån kr 9,35 mill.kr.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Budsjettrammen for oppføring av nye omsorgsboliger i Idrettsveien 56-58 endres til
kr 34 250 000,-. Idrettsveien 56-58 oppføres over 3.plan med 5 + 1 boenheter og dagsenter.
Tiltaket finansieres slik:
Forsikringsoppgjør 11,9 mill. kr.
Tilskudd fra Husbanken om lag 13,0 mill. kr.
Bruk av lån kr 9,35 mill.kr.

PS 86/16 Strategisk Næringsfond- Tilskudd høstens konferanser

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar å innvilge kr 350 000,- i tilskudd til høstens konferanser og
festivaler i Hammerfest.
2. Beløpet belastes 1513 Strategisk næringsfond.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2016

Behandling
Tarjei Jensen Beck fremmet på vegne av AP følende forslag:
I punkt :
Endre beløpet til 375.000,-.
Nytt punkt 2: Arctic operasjon tildeles 125.000,- i likhet med de to andre søkerne.
Votering: Innstillingen falt og Ap’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Formannskapet vedtar å innvilge kr 375 000,- i tilskudd til høstens konferanser og
festivaler i Hammerfest.
2. Arctic Operasjons tildeles 125.000,- i likhet med de to andre søkerne.
3. Beløpet belastes 1513 Strategisk næringsfond.

PS 87/16 Finansiering av festivaltelt gjennom Strategisk Næringsfond

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet innvilger Næringsavdelingen 220.000,- kr til finansiering av innkjøpt
festivaltelt.
2. Beløpet belastes 1513 Strategisk næringsfond.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2016

Behandling
Anne Mette Bæivi fikk innvilget permisjon fra kl. 12:30.
7 representanter (av 7) til stede.
Votering:
Vedtak
1. Formannskapet innvilger Næringsavdelingen 220.000,- kr til finansiering av innkjøpt festivaltelt.
2. Beløpet belastes 1513 Strategisk næringsfond.

PS 88/16 Diverse referatsaker
RS 16/14 Angående Hammerfest Industrifiske AS etter Lerøys erverv av samtlige aksjer i Havfisk ASA
RS 16/15 Forespørsel til fiskeriministeren om møte angående søknad om tillatelse til erverv av aksjer
RS 16/16 Høring - evaluering av kollektivtilbudet 2016 sendt fra Finnmark fylkeskommune
RS 16/17 Høring - evaluering av kollektivtilbudet 2016
RS 16/18 Evaluering av kollektivtilbudet 2016 - Innspill fra bygdelag, foreninger, bedrifter og privatpersoner
RS 16/19 Høring - kollektivtilbud 2016
RS 16/20 Høring - kollektivtilbud 2016
RS 16/21 Bussavganger Hammerfest - Alta tur - retur - høring

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2016

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

PS 89/16 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte det 02.06.16 godkjennes.
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte det 02.06.16 godkjennes.
PS 90/16 Innspill til pliktkommisjonen

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet i Hammerfest vedtar at hele saksutredningen oversendes som
Hammerfest kommunes innspill til kommisjonen, med presisering av at det er et
primært (2) og et subsidiært (3) innspill.
2. Formannskapet i Hammerfest vedtar følgende primære innspill til kommisjonen:
«Konsesjonsvilkårene traff i utgangspunktet svært godt i forhold til å sikre
råstofftilgang til tilhørende landanlegg og dermed også aktivitet her. Hvis intensjonen
er å videreføre pliktregimet må underliggende avtaler (konsesjonsvilkår) bli gjort
gjeldende og tilbudsplikten som nå gjelder må reverseres og leveringsplikt
gjeninnføres. Alle tilpasninger som i ettertid er gjort må nulles ut. Det er kun i de
tilfeller der «samfunnet» ikke har solgt seg ut allerede som blir berørt av dette. Dermed
vil det gi begrensede implikasjoner for «storsamfunnet» og kun omfatte noen få
aktører både på sjø og landsiden.»
3. Formannskapet i Hammerfest vedtar følgende subsidiære innspill:
Hammerfest kommune vil i sitt subsidiære innspill komme med følgende forslag som
vil øke sysselsettingen langs kysten, ikke bare innenfor fiskeindustrien, men også i
verftsindustri, service- og vedlikeholds-industri, handel, varer og tjenester mye i de
respektive lokalsamfunn der eierne av kystfartøy har lokal tilhørighet og derigjennom
også er bruker av lokalsamfunnet. Dette vil være god samfunnsøkonomi og i tråd med
punkt 6 i mandatet.
a. Et totalt og ugjenkallelig skille av sjø og landsiden gjennom å styrke
Deltakerloven slik at det er kun aktive utøvere/fiskere som får deltageradgang
til fiskeriene. Dette vil medføre at industritrålkonsesjonene (dispensasjoner fra
Deltakerloven) som fortsatt har bindinger inndras, og auksjoneres/refordeles til
kystflåten i tilhørende område.
b. For å styrke sysselsetting i kystdistriktene bør inndratte konsesjoner forfordeles
nye aktører i kystflåten. En moderne kystflåte er både rasjonell og særdeles
effektiv og vil i så måte sikre råstofftilgang til landanlegg i nærområdene.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.08.2016

Behandling
Administrasjonen fremmet en endring av et ord i slutten av første setning i punkt 3 b.:

... forfordeles nye aktører i kystflåten. Endres til ... prioriteres nye aktører i kystflåten.

Votering: Som innstillingen m/endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Formannskapet i Hammerfest vedtar at hele saksutredningen oversendes som Hammerfest
kommunes innspill til kommisjonen, med presisering av at det er et primært (2) og et subsidiært
(3) innspill.
2. Formannskapet i Hammerfest vedtar følgende primære innspill til kommisjonen:
«Konsesjonsvilkårene traff i utgangspunktet svært godt i forhold til å sikre råstofftilgang til
tilhørende landanlegg og dermed også aktivitet her. Hvis intensjonen er å videreføre pliktregimet
må underliggende avtaler (konsesjonsvilkår) bli gjort gjeldende og tilbudsplikten som nå gjelder
må reverseres og leveringsplikt gjeninnføres. Alle tilpasninger som i ettertid er gjort må nulles
ut. Det er kun i de tilfeller der «samfunnet» ikke har solgt seg ut allerede som blir berørt av dette.
Dermed vil det gi begrensede implikasjoner for «storsamfunnet» og kun omfatte noen få aktører
både på sjø og landsiden.»
3. Formannskapet i Hammerfest vedtar følgende subsidiære innspill:
Hammerfest kommune vil i sitt subsidiære innspill komme med følgende forslag som vil øke
sysselsettingen langs kysten, ikke bare innenfor fiskeindustrien, men også i verftsindustri,
service- og vedlikeholds-industri, handel, varer og tjenester mye i de respektive lokalsamfunn
der eierne av kystfartøy har lokal tilhørighet og derigjennom også er bruker av lokalsamfunnet.
Dette vil være god samfunnsøkonomi og i tråd med punkt 6 i mandatet.
a. Et totalt og ugjenkallelig skille av sjø og landsiden gjennom å styrke Deltakerloven slik
at det er kun aktive utøvere/fiskere som får deltageradgang til fiskeriene. Dette vil
medføre at industritrålkonsesjonene (dispensasjoner fra Deltakerloven) som fortsatt har
bindinger inndras, og auksjoneres/refordeles til kystflåten i tilhørende område.
b. For å styrke sysselsetting i kystdistriktene bør inndratte konsesjoner prioriteres nye
aktører i kystflåten. En moderne kystflåte er både rasjonell og særdeles effektiv og vil i
så måte sikre råstofftilgang til landanlegg i nærområdene.

Viser til skriftlig orientering om:
Politireform, nødmeldingssentralen og generell beredskap – status og utfordringer for
Hammerfest kommune

Jeg viser til mail fra Reidar Johansen til ordfører om å få satt på dagsorden problemstillinger
knyttet til beredskap generelt, nødmeldingssentralen (110) og berørte arbeidsplasser.
Når det gjelder Hammerfest kommunes muligheter til å gi innspill i de pågående prosesser rundt
organisasjonsmessige endringer innen politi og brann og redning, kan det vises til følgende
høringsuttalelser avgitt av Hammerfest kommunestyre:
1.
«Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer – høringsuttalelse fra Hammerfest
kommune». Kommunestyret vedtok i ordinært møte den 19.09.13 en 2 siders høringsuttalelse
vedr. forslaget til politireform. Ikke minst av hensyn til en fortsatt god beredskap i fylket og

lange geografiske avstander vedtok kommunestyret at antall politidistrikter i Finnmark også i
fremtiden må være 2 – to, slik som på det tidspunkt (2013).
2.
Kommunen fikk på nytt invitasjon til å gi innspill til høring i samme sak etter at
prosessen var kommet noe lenger. Bl.a. hadde Stortinget på dette tidspunkt avgjort at det skulle
være 1 – ett politidistrikt i Finnmark, der politimesteren ble lokalisert til Kirkenes. I
høringsuttalelsen kritiserte kommunestyret Politidirektoratets håndtering av prosessen der
beslutninger ble tatt uten at man fikk anledning til å være med å påvirke eller uttale seg om
forslagene. Videre krevde kommunestyret at operasjonssentralen skulle bestå i Hammerfest.
Dette for å sikre tilstrekkelige og relevante arbeidsoppgaver for de ansatte ved politistasjonen.
3.
«Samlokalisering av nødmeldingstjenesten ». I slutten av 2015 ble Hammerfest
kommune invitert til å avgi høringsuttalelse vedr. fremtidig lokalisering av brann – og
redningsvesenets nødmeldingssentraler (110 – sentralene). Slik forslaget forelå, skulle sentralen
flyttes fra Hammerfest til enten Kirkenes eller Tromsø. Endelig avgjørelse om plassering skulle
tas på et senere tidspunkt. Kommunestyret la i sin uttalelse vekt på viktigheten av å beholde
dagens beredskap, og ikke minst også kompetanse i fylket, og vedtok derfor at sentralen skulle
opprettholdes i Hammerfest og inngå som en del av den totale beredskapen.
Når det gjelder nødmeldingssentralen, er status at Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) har fått et mandat fra Stortinget om at dagens antall sentraler skal reduseres,
og at sentralen i Finnmark skal flyttes til enten Kirkenes eller Tromsø. Det er i alt 9 årsverk
knyttet til sentralen og disse vil forsvinne når reformen er gjennomført. Hammerfest kommune
vil ha arbeidsgiveransvaret for disse i denne prosessen, slik at vår utfordring vil være å finne
relevante og alternative arbeidsoppgaver til de som blir berørt av disse endringene. Ved flytting
til Kirkenes vil det nok ta noe lenger tid enn dersom det blir bestemt at sentralen skal legges inn
under dagens nødmeldingssentral i Tromsø.
For øvrig gjennomfører DSB et informasjons – og dialogmøte med kommunene i Finnmark
torsdag den 25. august i Alta. I etterkant samme dag har politimesteren i Finnmark invitert alle
kommunene i Finnmark til dialog om de pågående prosessene både innen politiet og det som
vedrører nødmeldingssentralene til brann og redningsvesenet.
Hva angår endringer i Hammerfest når det gjelder politireformen, er det mest nærliggende for
oss å jobbe for å beholde og styrke de funksjoner som utføres ved politistasjonen i dag. Det
innebærer at påtalefunksjonen må bestå og helst styrkes, slik at den kan utgjøre en funksjon for
politiet i hele fylket.
Videre bør ressursene som har gått med til å betjene operasjonssentralen ikke på noe vilkår
flyttes herfra og til den nye operasjonssentralen i Kirkenes, da det er et sterkt og økende behov
for å styrke den operasjonelle politibemanningen ute blant publikum. Slik det er i dag, har ikke
politiet generelt ressurser til å rykke ut etter ordinær kontortid.
Et av formålene med reformen var nettopp å styrke det såkalte nærpolitiet, dvs. at politiet skulle
bli mer synlig ute blant publikum. Ved å omfordele disse ressursene ved dagens
operasjonssentral kunne man derved gått i riktig retning for å oppfylle en slik målsetning.
I beredskapssammenheng vil det også være et riktig og viktig grep for å styrke den, da det finnes
eksempler der politiet med fordel kunne ha rykket ut for å løse opp i til dels alvorlige
situasjoner, dersom de hadde hatt tilstrekkelig med slike ressurser.

