Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
08.09.2016
09:00 – 13:00

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alf Einar Jakobsen
Marianne Sivertsen Næss
Tarjei Jensen Bech
Tom-Kristian Tommen Hermo
Kurt Methi
Berit Hågensen
Anne-Mette Bæivi
Andreas Gamst
Elin Mølmann Holmgren
Eva Gebhardt Sjøtun
Tone Jæger Karlstad
Nina Onsaker Skjelbred
Haldis Olsen
Karl-Tore Andersen
Wendy Hansen
Heidi Mauno Sletten
Turid Lien
Jan Reidar Ekeland
Reidar Johansen
Vigdis Guleng
Harald Knudsen
Monique Jørgensen
Ole Martin Rønning
Luis Alejandro Vargas Moleres
Chris Jørgensen

Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
KRF
MDG
SV
SV
H
H
H
AP
AP

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Jonas Valle Paulsen
Grethe E. Johansen
Maria Reite Nilsen
Arne Reidar Myrseth

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
SV
AP
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn

Christian Bergeton Klaussen
Mauritz Nyberg
Håkon Follien
Gerd Johanne Isaksen

Jonas Valle Paulsen
Maria Reite Nilsen
Grethe E. Johansen
Arne Reidar Myrseth

AP
AP
SV
FRP

29 representanter (av 29) til stede
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Geir Nesse,
kommunalsjef Violet Karoliussen, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, plansjef Øyvind
Sundquist, prosjektleder Ingve Are Mortensen, virksomhetsleder Mads Valleraunet,
ruskonsulent Bente Eriksen og ruskonsulent Elisabeth Olaussen.
Innkalling – godkjent
Saksliste / dagsorden:
Sakslista – godkjent.
Det ble stilt følgende spørsmål:
- Marianne Sivertsen Næss (AP) Rullering av plan for «Vold i nære relasjoner».
Kommunalsjef Violet Karoliussen besvarte spørsmålet.
- Reidar Johansen (SV)
Status – det nye Krisesentret
Rådmann leif Vidar Olsen besvarte spørsmålet.
Muntlig orientering / presentasjon v/ rådmann:
- Ny kommunelov
- Hammerfest Arena
Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 89/16

Høringsuttalelse - nye oppgaver til større kommuner

PS 90/16

Nytt valgoppgjør - suppleringsvalg mm.

PS 91/16

Høringsuttalelse - forslag til ny kommunelov

PS 92/16

Felles forliksråd - valg mm.

PS 93/16

Oppføring av omsorgsboliger i Idrettsveien 56/58

PS 94/16

Hammerfest Arena - videre framdrift

PS 95/16

Godkjenning av protokoll

PS 89/16 Høringsuttalelse - nye oppgaver til større kommuner

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret i Hammerfest vedtar høringsuttalelse til høringsnotat om nye
oppgaver til større kommuner med de vurderinger som fremkommer i saken.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret i Hammerfest vedtar høringsuttalelse til høringsnotat om nye oppgaver til større
kommuner med de vurderinger som fremkommer i saken.

PS 90/16 Nytt valgoppgjør - suppleringsvalg mm.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Ane Gaupseth og Frank Lande trer varig ut av sine folkevalgte verv i Hammerfest
kommune fra 8. september 2016.
2. Nina Onsaker Skjelbred trer varig ut av sine folkevalgte verv i Hammerfest kommune
fra 20. oktober 2016.
3. Nytt fast medlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret blir fra 1.11.2016 Christian
Bergeton Klaussen.
4. Etter nytt valgoppgjør rykker Ulla Landbo Olesen opp som 2. vararepresentant, Rino
Engdal rykker opp som 3. vararepresentant og Hanne Holan rykker opp som 4.
vararepresentant i kommunestyret for Miljøpartiet De Grønne.
5. Som nytt fast medlem av Styret for Miljø og utvikling (for Arbeiderpartiet) velges...
6. Som nytt varamedlem til Styret for Miljø og utvikling (for Arbeiderpartiet) velges....
7. Som midlertidig varamedlem til Styre for Miljø og utvikling (for Arbeiderpartiet) frem
til 31.08.2017 velges....
8. Som nytt varamedlem til Styret for Miljø og utvikling (for Miljøpartiet De Grønne)
velges...

9. Som nytt varamedlem til Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne (for
Arbeiderpartiet) velges....
10. Som ny møtefullmektig til forliksrådet velges...
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2016

Behandling
Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag i punktene:
5. Som nytt fast medlem av Styret for Miljø og utvikling (for Arbeiderpartiet) velges Kirstin Berg
6. Som nytt varamedlem til Styret for Miljø og utvikling (for Arbeiderpartiet) velges Bjørn Erik
Johansen.
7. Som midlertidig varamedlem til Styre for Miljø og utvikling (for Arbeiderpartiet) frem til
31.08.2017 velges Svein Bjørnar Nilsen
9. Som nytt varamedlem til Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne (for Arbeiderpartiet)
velges Christian B. Klaussen
10. Som ny møtefullmektig til forliksrådet velges Eva G. Sjøtun.
11. Som nytt varamedlem til Styret for Miljø og utvikling (for Arbeiderpartiet) velges Kristine
Boland
12. Som nye varamedlemmer til kommunestyret velges Lillian Lindstrøm, Ulf- Terje N. Eliassen og
Kristine Boland

Votering:
Punktene 1 – 4 – enstemmig vedtatt
Punkt 8 utsettes
Punktene 5 – 12, utenom punkt 8 – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Ane Gaupseth og Frank Lande trer varig ut av sine folkevalgte verv i Hammerfest kommune
fra 8. september 2016.
2. Nina Onsaker Skjelbred trer varig ut av sine folkevalgte verv i Hammerfest kommune fra 20.
oktober 2016.
3. Nytt fast medlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret blir fra 1.11.2016 Christian Bergeton
Klaussen.
4. Etter nytt valgoppgjør rykker Ulla Landbo Olesen opp som 2. vararepresentant, Rino Engdal

rykker opp som 3. vararepresentant og Hanne Holan rykker opp som 4. vararepresentant i
kommunestyret for Miljøpartiet De Grønne.
5. Som nytt fast medlem av Styret for Miljø og utvikling (for Arbeiderpartiet) velges Kirstin Berg
6. Som nytt varamedlem til Styret for Miljø og utvikling (for Arbeiderpartiet) velges Bjørn Erik
Johansen.
7. Som midlertidig varamedlem til Styre for Miljø og utvikling (for Arbeiderpartiet) frem til
31.08.2017 velges Svein Bjørnar Nilsen
8. Utsatt: Som nytt varamedlem til Styret for Miljø og utvikling (for Miljøpartiet De Grønne)
velges ...
9. Som nytt varamedlem til Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne (for Arbeiderpartiet)
velges Christian B. Klaussen
10. Som ny møtefullmektig til forliksrådet velges Eva G. Sjøtun
11. Som nytt varamedlem til Styret for Miljø og utvikling (for Arbeiderpartiet) velges Kristine
Boland
12. Som nye varamedlemmer til kommunestyret velges Lillian Lindstrøm, Ulf- Terje N. Eliassen og
Kristine Boland

PS 91/16 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.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2016

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 92/16 Felles forliksråd - valg mm.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret i Hammerfest vedtar at felles forliksråd mellom Hammerfest, Måsøy,
Kvalsund og Hasvik skal bestå av tre faste medlemmer som utgår fra og velges av
Hammerfest, Måsøy og Hasvik kommune i denne rekkefølge. Kvalsund, Måsøy og
Hasvik velger tre varamedlemmer i denne rekkefølge.
2. For å sikre at forliksrådet oppfyller domstollovens krav til kjønnsbalanse, foretar
Hammerfest og Kvalsund sine valg først, mens Måsøy og Hasvik kommune har ansvar
for å sikre at både de faste medlemmene og varamedlemmene består av kvinner og
menn.
3. Som medlem (og leder) av felles forliksråd velger Hammerfest kommunestyre .......
4. Det opprettes et felles møtefullmektigutvalg, hvorav tre møtefullmektiger velges av
Hammerfest kommune, og tre møtefullmektiger velges av de øvrige tre kommunene.
5. Felles forliksråd for Hammerfest, Hasvik, Kvalsund og Måsøy kommuner skal hete
Vest-Finnmark forliksråd.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2016

Behandling
Karl Tore Andersen fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag:
Punkt 3. ... Heidi Mauno Sletten
Votering: Punktene 1 – 5 inklusiv forslag til navn i punkt 3 – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret i Hammerfest vedtar at felles forliksråd mellom Hammerfest, Måsøy,
Kvalsund og Hasvik skal bestå av tre faste medlemmer som utgår fra og velges av

Hammerfest, Måsøy og Hasvik kommune i denne rekkefølge. Kvalsund, Måsøy og
Hasvik velger tre varamedlemmer i denne rekkefølge.
2. For å sikre at forliksrådet oppfyller domstollovens krav til kjønnsbalanse, foretar
Hammerfest og Kvalsund sine valg først, mens Måsøy og Hasvik kommune har ansvar
for å sikre at både de faste medlemmene og varamedlemmene består av kvinner og
menn.
3. Som medlem (og leder) av felles forliksråd velger Hammerfest kommunestyre Heidi
Mauno Sletten.
4. Det opprettes et felles møtefullmektigutvalg, hvorav tre møtefullmektiger velges av
Hammerfest kommune, og tre møtefullmektiger velges av de øvrige tre kommunene.
5. Felles forliksråd for Hammerfest, Hasvik, Kvalsund og Måsøy kommuner skal hete
Vest-Finnmark forliksråd.

PS 93/16 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 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.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2016

Behandling
Berit Hågensen og Elin M Holmgren fremmet på vegne av AP følgende:
Kommunestyret ber om at administrasjonen legger fram for Styre for Kultur, omsorg og undervisning
hvordan det nye bygget og faglig innhold kan være ett ledd i kommunens eksisterende og framtidige
tilbud, oppfylle lovkrav, møte opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 og oppnå mål i kommunens
rus- og psykisk helseplan.
For å sikre god framdrift i planlegging av det brukerstyrte lavterskeltilbudet i Idrettsveien 56/58 ber
kommunestyret administrasjonen holde Styre for Kultur, omsorg og undervisning hyppig orientert om
framdriften i arbeidet. Dette for å sikre at det brukerstyrte tilbudet kan være startklart når byggeperiode
er ferdig.
Turid Lien fremmet på vegne av KrF følgende forslag:
Dagsentertilbud til de rusrehabiliterte finnes ikke i dag.
Sender derfor over til administrasjonen å finne et eget lokale for rusrehabiliterte.
Årsak: Rusmisbrukere og rusrehabiliterte kan ikke blandes på dagtilbudet.
Oversendes administrasjonen.

Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
AP’s forslag – ble 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.

Kommunestyret ber om at administrasjonen legger fram for Styre for Kultur, omsorg og undervisning
hvordan det nye bygget og faglig innhold kan være ett ledd i kommunens eksisterende og framtidige
tilbud, oppfylle lovkrav, møte opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 og oppnå mål i kommunens
rus- og psykisk helseplan.
For å sikre god framdrift i planlegging av det brukerstyrte lavterskeltilbudet i Idrettsveien 56/58 ber
kommunestyret administrasjonen holde Kultur, omsorg og undervisning hyppig orientert om framdriften
i arbeidet. Dette for å sikre at det brukerstyrte tilbudet kan være startklart når byggeperiode er ferdig.

PS 94/16 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

2.
3.

4.
5.

fremdriftsplanen.
Ferdigstillelsen finansieres ved at det tilføres 5 millioner ekstra til prosjektet. Beløpet
innreguleres i investeringsbudsjettet for 2017.
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.
Kommunestyret tar til etterretning at idrettslagene vil etablere Hammerfest Arena AS
(eller annet navn) for å etablere og drifte en framtidig hall.
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 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 utsettelsesforslag:
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.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2016

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV og KrF følgende utsettelsesforslag:
Hammerfest kommunestyret 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.
Harald Knudsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Kommunestyret ber om en utredning / klargjøring av hvordan en etablering av Hammerfest Arena vil
påvirke inntektsgrunnlaget til øvrig arenaer / haller / lokaler i Hammerfest kommune.
Jan Reidar Ekeland fremmet på vegne av Miljøpartiet de grønne (MDG) følgende forslag:
Miljøpartiet de grønne foreslå at det utredes kalkyler for eventuelle innsparinger ved bruk av alternative
energikilder, så som lysceller, geovarme og mindre vindmøller.
Turid Lien fremmet på vegne av KrF følgende utsettelsesforslag:
Kommunestyret venter på en tilstandsrapport på kommunale idrettsbygg, ferdig 13. september 2016.
Hvis de tall som har vært i media stemmer, står kommunen med kostnader over 100 millioner på
rehabilitering av eksisterende idrettsbygg.
Derfor er det viktig å utsette vedtak om Hammerfest arena tilstandsrapport er lagt frem.

Votering:
Utsettelsesforslaget fra SV og KrF fikk 6 stemmer for og 23 stemmer mot.
Utsettelsesforslaget fra KrF fikk 6 stemmer for og 23 stemmer mot.
Innstillingen fikk 23 stemmer for og 6 stemmer mot
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.
MDG’s forslag fikk 4 stemmer for og 26 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 Styret for Kultur, omsorg og undervisning.

6. Kommunestyret ber om en utredning / klargjøring av hvordan en etablering av
Hammerfest Arena vil påvirke inntektsgrunnlaget til øvrig arenaer / haller / lokaler i
Hammerfest kommune.
PS 95/16 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 21.06.16 godkjennes.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 21.06.16 godkjennes.

