Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
29.09.2016
10:00 – 14:10

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. Turid Lien (KrF) fikk innvilget permisjon fra kl 14:00.
8 representanter (av 9) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Violet Karoliussen,
kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Grethe Nissen, kommuneadvokat Cathrine Leistad,
plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, advokat Rune Karlsen og prosjektleder Håkon Rønbeck.
Fra Hammerfest Havn KF møtte økonomisjef Trond Nilsen.
Fra Hammerfest Parkering KF møtte daglig leder Stig Rune Johansen.
Fra KLP møtte kunde og salgsleder for Finnmark Even Bladt Jarlseth.
Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
Formannskapssekretær

Innkalling – godkjent
Saksliste / dagsorden:
Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak «Arealutvikling» godkjent og får saksnummer 104/16.
Sakslista med sakene 91/16 til og med 104/16 – godkjent.
Følgende spørsmål ble stilt:
Reidar Johansen (SV)
- Workshop innen for Helse og omsorg den 19. september 2016, oppfølging. Kommunalsjef
Violet Karoliussen besvarte spørsmålet.
- Botilbud for multihandicappede i Vegaveien. Spørsmålet besvares etter orienteringen
«Konseptvalg Elvetun skole» v/ leder for prosjektavdelingen Håkon Rønbeck
Muntlig orientering:
- KLP v/ Even Jarlseth
- «Konseptvalg Elvetun skole» og botilbud for multihandicappede i Vegaveien v/ leder for
prosjektavdelingen Håkon Rønbeck
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 91/16

Finnmark Ressursselskap AS: Enerett til å utføre kommunens
forpliktelser i henhold til forurensningsloven § 30 m.v..

PS 92/16

Elektronisk utvalgsbehandling og nettbrett - videreføring

PS 93/16

Endring av selskapsavtalen IKA Finnmark IKS

PS 94/16

Høringsuttalelse - Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av
lærlinger ved offentlige anskaffelser.

PS 95/16

Plassering av kommunale øyeblikkelig senger (KAD)

PS 96/16

Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur - innspill

PS 97/16

Fastsetting av kommunens planstrategi

PS 98/16

Orientering om diverse samferdselssaker

PS 99/16

Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 - Hammerfest parkering KF

PS 100/16

Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 - Hammerfest havn KF

PS 101/16

Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 - Hammerfest kommune

PS 102/16

Referatsaker

RS 16/22

Trafikktall hurtigbåtruter

RS 16/23

Vedrørende trafikktall hurtigbåter sendt fra Finnmark
fylkeskommune

PS 103/16
Tilleggssak
PS 104/16

Godkjenning av protokoll
Orientering om Arealutvikling Hammerfest as og Leirvika
Properties AS

PS 91/16 Finnmark Ressursselskap AS: Enerett til å utføre kommunens forpliktelser i
henhold til forurensningsloven § 30 m.v..

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret i Hammerfest kommunen vedtar å tildele Finnmark Ressursselskap
AS enerett til å utføre kommunens forpliktelser i henhold til forurensningsloven § 30,
jf. Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) bokstav h.
2. Eneretten skal gjelde i 10 år fra 01.01.2017.
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

Behandling
Formannskapet behandlet spørsmålet om Marianne Sivertsen Næss (AP) og Reidar Johansen
(SV) erklæres inhabil i saken. Konklusjon: Marianne Sivertsen Næss (AP) og Reidar Johansen
(SV) erklæres inhabil og fratrådte møte jfr. forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e).
7 representanter (av 9) til stede. Representantene tiltrådte møte etter behandling av saken.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret i Hammerfest kommunen vedtar å tildele Finnmark Ressursselskap AS
enerett til å utføre kommunens forpliktelser i henhold til forurensningsloven § 30, jf.
Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) bokstav h.
2. Eneretten skal gjelde i 10 år fra 01.01.2017.

PS 92/16 Elektronisk utvalgsbehandling og nettbrett - videreføring

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar saken til orientering

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar saken til orientering

PS 93/16 Endring av selskapsavtalen IKA Finnmark IKS

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre godkjenner forslag til endring av selskapsavtale for IKA
Finnmark IKS slik det er fremlagt for representantskapet

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre godkjenner forslag til endring av selskapsavtale for IKA Finnmark IKS slik
det er fremlagt for representantskapet

PS 94/16 Høringsuttalelse - Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved
offentlige anskaffelser.

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest Kommune støtter Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved
offentlige anskaffelser som den foreligger.
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest Kommune støtter Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved
offentlige anskaffelser som den foreligger.

PS 95/16 Plassering av kommunale øyeblikkelig senger (KAD)

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Iverksettingen av plassering av KAD sengene utsettes til alternativ plassering i Kirkeparken

omsorgssenter er nærmere utredet.
2. Plassering av KAD sengene ved Intermediær avdeling utredes nærmere på grunn av
faglighet på sikt og økonomi. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra
sektor Helse og Omsorg samt kommuneoverlege. Frist for utredningen settes til 20.10.2016.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.09.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Iverksettingen av plassering av KAD sengene utsettes til alternativ plassering i
Kirkeparken omsorgssenter er nærmere utredet.
2. Plassering av KAD sengene ved Intermediær avdeling utredes nærmere på grunn av
faglighet på sikt og økonomi. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av
representanter fra sektor Helse og Omsorg samt kommuneoverlege. Frist for utredningen
settes til 20.10.2016.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.09.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Iverksettingen av plassering av KAD sengene utsettes til alternativ plassering i Kirkeparken
omsorgssenter er nærmere utredet.
2. Plassering av KAD sengene ved Intermediær avdeling utredes nærmere på grunn av faglighet
på sikt og økonomi. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra sektor Helse
og Omsorg samt kommuneoverlege. Frist for utredningen settes til 20.10.2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende tilleggsforslag:
Den ubrukte avdelinga for langtidsbrukere ved Kirkeparken omsorgssenter (KOS) må åpnes
raskest mulig, slik at korttidsplassene blir frigjort til det de skal brukes til.

Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fr SV – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Iverksettingen av plassering av KAD sengene utsettes til alternativ plassering i
Kirkeparken omsorgssenter er nærmere utredet.
2. Plassering av KAD sengene ved Intermediær avdeling utredes nærmere på grunn av
faglighet på sikt og økonomi. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av
representanter fra sektor Helse og Omsorg samt kommuneoverlege. Frist for utredningen
settes til 20.10.2016.
3. Den ubrukte avdelinga for langtidsbrukere ved Kirkeparken omsorgssenter (KOS) må
åpnes raskest mulig, slik at korttidsplassene blir frigjort til det de skal brukes til.

PS 96/16 Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur - innspill

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune har følgende innspill til Utredning av fylkesmannens fremtidige
struktur:
Hammerfest kommune har et svært godt samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark. Et viktig
moment i dette er at Fylkesmannen har kunnskap og kompetanse om de lokale forhold i vår
kommune og dermed kan være en god dialogpartner. Fylkesmannen har god kontakt med
politisk og administrativ ledelse i kommunen, og det er også god kontakt direkte mellom
saksbehandlere i de ulike organisasjonene.
Finnmark er Norges største fylke målt i areal, og med ca 50.000 kvadratkilometer er det over
20 ganger større enn Vestfold. Dette gir store reiseavstander og utfordringer
kommunikasjonsmessig, og for å sikre god tilgjengelighet og nærhet også fremover er det
viktig at denne avstanden ikke øker.
Fylkesmannen er en stor ressurs for kommunen og er en pådriver og faglig rådgiver for
videreutvikling av vår kommune. Fylkesmannen har inngående kunnskap om geografi,
befolkning og kultur i Finnmark og vi har stor nytte av deres fagkompetanse og deres stabile
bemanning.
Finnmark er det eneste fylket som deler grense med Russland i øst, og med
Finnmarkseiendommen(FeFo) sin forvaltning av grunneiendommer, og
reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver med ressurs- og arealforvaltning er dette særegne
forhold som betinger lokalkunnskap om Finnmark for en god håndtering.
Det er viktig å få frem at Fylkesmannen som embete skal være en lyttepost for lokale
synspunkter og behov, og det betinger en tett og hyppig kontakt med kommunen. For
Hammerfest kommune er det viktig at fylkesmannen fortsatt har kjennskap og innsikt i de
utfordringer som Hammerfest-samfunnet står overfor. Dette fordrer nærhet, god
tilgjengelighet, og gode møteplasser i Finnmark fylke.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

Behandling
Anne Mette Bæivi fremmet på vegne av AP følgende tillegg i siste avsnitt :
Fylkesmannens kontor for Finnmark må fortsatt lokaliseres i Vadsø.
Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune har følgende innspill til Utredning av fylkesmannens fremtidige
struktur:
Hammerfest kommune har et svært godt samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark. Et viktig
moment i dette er at Fylkesmannen har kunnskap og kompetanse om de lokale forhold i vår
kommune og dermed kan være en god dialogpartner. Fylkesmannen har god kontakt med
politisk og administrativ ledelse i kommunen, og det er også god kontakt direkte mellom
saksbehandlere i de ulike organisasjonene.
Finnmark er Norges største fylke målt i areal, og med ca 50.000 kvadratkilometer er det over 20
ganger større enn Vestfold. Dette gir store reiseavstander og utfordringer
kommunikasjonsmessig, og for å sikre god tilgjengelighet og nærhet også fremover er det viktig
at denne avstanden ikke øker.
Fylkesmannen er en stor ressurs for kommunen og er en pådriver og faglig rådgiver for
videreutvikling av vår kommune. Fylkesmannen har inngående kunnskap om geografi,
befolkning og kultur i Finnmark og vi har stor nytte av deres fagkompetanse og deres stabile
bemanning.
Finnmark er det eneste fylket som deler grense med Russland i øst, og med
Finnmarkseiendommen(FeFo) sin forvaltning av grunneiendommer, og reindriftsforvaltningens
arbeidsoppgaver med ressurs- og arealforvaltning er dette særegne forhold som betinger
lokalkunnskap om Finnmark for en god håndtering.
Det er viktig å få frem at Fylkesmannen som embete skal være en lyttepost for lokale
synspunkter og behov, og det betinger en tett og hyppig kontakt med kommunen. For
Hammerfest kommune er det viktig at fylkesmannen fortsatt har kjennskap og innsikt i de
utfordringer som Hammerfest-samfunnet står overfor. Dette fordrer nærhet, god tilgjengelighet,
og gode møteplasser i Finnmark fylke. Fylkesmannens kontor for Finnmark må fortsatt
lokaliseres i Vadsø.

PS 97/16 Fastsetting av kommunens planstrategi

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar etter plan og bygningslovens § 10-1 planstrategi for Hammerfest 20162019 slik den er lagt frem.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.09.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar etter plan og bygningslovens § 10-1 planstrategi for Hammerfest 2016-2019 slik
den er lagt frem.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.09.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar etter plan og bygningslovens § 10-1 planstrategi for Hammerfest 20162019 slik den er lagt frem.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar etter plan og bygningslovens § 10-1 planstrategi for Hammerfest 2016-2019 slik
den er lagt frem.

PS 98/16 Orientering om diverse samferdselssaker
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest formannskap tar saken til orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest formannskap tar saken til orientering.

PS 99/16 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 - Hammerfest parkering KF

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2016 for Hammerfest
parkering KF til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

Behandling
Formannskapet endret i teksten i innstillingen fra etterretning til orientering.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2016 for Hammerfest parkering KF til
orientering.

PS 100/16 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 - Hammerfest havn KF

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten 2.kvartal 2016 for Hammerfest havn
KF til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

Behandling
Formannskapet endret i teksten i innstillingen fra etterretning til orientering.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten 2. kvartal 2016 for Hammerfest havn KF til
orientering.

PS 101/16 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2016 for Hammerfest
kommune til etterretning.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 26.09.2016

Behandling
Kvartalsrapport ble gjennomgått av rådmann Leif Vidar Olsen
Vedtak
AMU tar kvartalsrapporten for 2.kvartal til orientering

Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.09.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2016 for Hammerfest kommune
til etterretning.

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 26.09.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2016 for Hammerfest kommune
til etterretning.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.09.2016

Behandling
Styret for miljø og utvikling endret i teksten i innstillingen fra etterretning til orientering.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2016 for Hammerfest kommune
til orientering.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.09.2016
Behandling
Styret for kultur, omsorg og undervisning endret i teksten i innstillingen fra etterretning til
orientering.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2016 for Hammerfest kommune
til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 29.09.2016

Behandling
Administrasjonsutvalget endret i teksten i innstillingen fra etterretning til orientering.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2016 for Hammerfest kommune
til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

Behandling
Formannskapet endret i teksten i innstillingen fra etterretning til orientering.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 2.kvartal 2016 for Hammerfest kommune
til orientering.
PS 102/16 Referatsaker
RS 16/22 Trafikktall hurtigbåtruter
RS 16/23 Vedrørende trafikktall hurtigbåter sendt fra Finnmark fylkeskommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

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

PS 103/16 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 25.08.16 godkjennes.
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 25.08.16 godkjennes.

Tilleggssak.
PS 104/16 Orientering om Arealutvikling Hammerfest as og Leirvika Properties as
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016

Behandling
Formannskapet behandlet spørsmålet om Berit Hågensen (AP) erklæres inhabil i saken.
Konklusjon: Berit Hågensen (AP) erklæres inhabil og fratrådte møte jfr. forvaltningsloven § 6
første ledd bokstav e).
8 representanter (av 9) til stede. Representanten tiltrådte møte etter behandling av saken.
Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Hammerfest formannskap viser til administrasjonens redegjørelse i forbindelse med Hammerfest
Arealutvikling AS. Selskapet har vurdert om de skal legge ut for salg aksjene i Leirvika
Properties AS og feste- og utfyllingsrettigheter.
Formannskapet ber om at prosessen stilles i bero til det er framlagt en egen sak der ulike
alternativer for salg / bortfeste fremmes for politisk behandling. Herunder om den foreslåtte
prosessen som foreslått skal videreføres eller om området skal utvikles i en eller annen form i
kommunal regi.
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest formannskap viser til administrasjonens redegjørelse i forbindelse med Hammerfest
Arealutvikling AS. Selskapet har vurdert om de skal legge ut for salg aksjene i Leirvika
Properties as og feste- og utfyllingsrettigheter.
Formannskapet ber om at prosessen stilles i bero til det er framlagt en egen sak der ulike
alternativer for salg / bortfeste fremmes for politisk behandling. Herunder om den foreslåtte
prosessen som foreslått skal videreføres eller om området skal utvikles i en eller annen form i
kommunal regi.

