Møteprotokoll
Utvalg
Møtested
Dato
Tidspunkt

Formannskapet
Kommunestyresalen
27.01.2022
kl 10:00 - 14:45

Fremmøtte
Grete Svendsen
Kaia Charlotte Fagerhaug
Kurt Methi
Terje Wikstrøm
Arne Reidar Myrseth
Vegard Loke Rønning
Aud Marie Tandberg
Lodve Svare
Elisabeth Rønning
Forfall
Berit Hågensen
Erik Johannessen

Medlem
Medlem
Medlem
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører
Parti
Ap
Ap

Fra administrasjonen møtte
Arne Sannvik
Arve Solvi Paulsen
Elisabeth Paulsen
Gunnar Lillebo
Jørn Lemika
Jørn Petter Fagerheim
Leif Vidar Olsen
Odd Edvardsen
Odd-Charles Karlsen
Øyvind Sundquist
Åse Kongsbak

Parti
Ap
Ap
Ap
Ap
FrP
KrF
R
Sp
SV
Varamedlem
Jan Tore Kvalnes
Tom-Kristian
Tommen Hermo

Parti
UAVH
UAVH

Stilling
grunnforvalter
kommunalsjef
assisterende rådmann
Ass. rådmann/kommunalsjef
teknisk drift og eiendom
IKT- konsulent
arkivleder
rådmann
plan- og næringssjef
Avdelingsleder næring
avdelingsleder
arealplanlegger
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Organet var beslutningsdyktig med 11 (av 11) representanter til stede.
Det ble gitt en opplæring i Acos møteportal v/arkivleder Jørn Petter Fagerheim.
Innkalling - godkjent.
Saksliste/dagsorden - godkjent.
Spørsmål stilt direkte i møtet:
Elisabeth Rønning (SV)
 Er det mulighet for å åpne dagshyttene for turgåere med hund. Kan vi få en
orientering om dette?
Spørsmålet ble besvart av rådmann Leif Vidar Olsen. Vil bli orientert om i neste møte
i formannskapet.
Grete Svendsen (AP)
 Vil det bli en offisiell åpning av Kvalsund skole?
Spørsmålet ble besvart av rådmann Leif Vidar Olsen.
Muntlige orienteringer:
 Visit Hammerfest og Norwegian whale reserve v/ Katrine Næss og Lars Erik
Engstrøm.
 Hammerfest kirkelige fellesråd v/ Ellen Birgitta Johansen.
 Ren havn prosjektet v/ Per Åge Hansen

Terje Wikstrøm
ordfører

Dina Kjølnes
formannskapssekretær
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Saksliste
Saksnr
01/22
02/22
03/22
04/22
05/22
06/22
07/22
08/22
09/22

Sakstittel
Forskrift vann- og avløpsgebyr
Søknad om forskuttering av utgifter til navnet
minnelund - Fjordadalen gravplass
Søknad om skjenkebevilling
Revidering av retningslinjer for tildeling av
tomter/områder i Hammerfest kommune
Forslag til endring av områdereguleringsplan for
Strømsnes
Orientering vedr. lokalisering av kombibåtkai i
Hammerfest
Innspill til KS debatthefte 2022 På samme lag
Samlesak for referatsaker
Godkjenning av protokoll FSK
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01/22 Forskrift vann- og avløpsgebyr
Rådmannens forslag til vedtak:
 Hammerfest kommunestyre vedtar ny forskrift for vann- og avløpsgebyr for
Hammerfest kommune.
Formannskapet 27.01.2022
Behandling
Votering: som innstillingen - enstemmig vedtatt.
FSK - 01/22 vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar ny forskrift for vann- og avløpsgebyr for
Hammerfest kommune.

02/22 Søknad om forskuttering av utgifter til navnet
minnelund - Fjordadalen gravplass
Rådmannens forslag til vedtak:
 Hammerfest kommunestyre innvilger et lån fra Hammerfest kommune på inntil
kr 2 000 000 til Hammerfest kirkelige fellesråd som forskuttering av utgifter til
realisering av navnet minnelund ved Fjordadalen gravplass. Beløpet hentes
fra kommunens disposisjonsfond og tilbakebetales over 10 år.
Tilbakebetaling skjer i form av redusert årlig overføring til ansvarsområdet
gravferd fra og med år 2022, slik:
o
o
o
o

År 1-3: kr 75 000 årlig
År 4-6: kr kr 225 000 årlig
År 7-8: kr 250 000 årlig
År 9-10: kr 300 000 årlig



Alternativt godkjenner Hammerfest kommunestyre at Hammerfest kirkelige
fellesråd tar opp lån i bank på inntil kr 2 000 000 til realisering av navnet
minnelund ved Fjordadalen gravplass.



Kommunestyret ber Hammerfest kirkelige fellesråd ta kontakt med
økonomiavdelingen angående hvilken løsning som velges.

Formannskapet 27.01.2022
Behandling
Votering: som innstillingen - enstemmig vedtatt.
FSK - 02/22 vedtak
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Hammerfest kommunestyre innvilger et lån fra Hammerfest kommune på inntil
kr 2 000 000 til Hammerfest kirkelige fellesråd som forskuttering av utgifter til
realisering av navnet minnelund ved Fjordadalen gravplass. Beløpet hentes
fra kommunens disposisjonsfond og tilbakebetales over 10 år.
Tilbakebetaling skjer i form av redusert årlig overføring til ansvarsområdet
gravferd fra og med år 2022, slik:
o
o
o
o

År 1-3: kr 75 000 årlig
År 4-6: kr kr 225 000 årlig
År 7-8: kr 250 000 årlig
År 9-10: kr 300 000 årlig



Alternativt godkjenner Hammerfest kommunestyre at Hammerfest kirkelige
fellesråd tar opp lån i bank på inntil kr 2 000 000 til realisering av navnet
minnelund ved Fjordadalen gravplass.



Kommunestyret ber Hammerfest kirkelige fellesråd ta kontakt med
økonomiavdelingen angående hvilken løsning som velges.

03/22 Søknad om skjenkebevilling
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for perioden 27.01.22-30.09.22:
Bevillingshaver
IGA AS, org.nr. 928041794
Virksomhetens navn
Anton
Skjenkested
Kvalsundveien 106, 9620 Kvalsund
Driftskonsept
Kafe og pub
Antall gjesteplasser inne og 40 inne / 50 ute
ute
Alkoholgruppe
1, 2 og 3
Skjenketider
Alkoholgruppe 1 og 2
Innendørs
 Alle dager unntatt fredag og lørdag kl. 10.00-01.00
 Fredag og lørdag kl. 10.00-03.00
Utendørs
 Utendørs alle dager kl. 10.00-23.00
Alkoholgruppe 3
Innendørs
 Alle dager unntatt fredag og lørdag kl. 15.00-01.00
 Fredag og lørdag kl. 15.00-03.00
Styrer
Are Anton Jenssen, f. 12.04.57
Stedfortreder
Geir Tore Gamst, f. 06.04.59
Kunnskapsprøve
Bestått
 På pubkvelder skal skjenkestedet ha 18 års aldersgrense, og bevillingshaver
skal påset at det utføres legitimasjonskontroll/vakthold for å sikre at
alkohollovens aldersgrenser overholdes.
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Det er en forutsetning at utendørs skjenkearealer holdes forsvarlig inngjerdet
slik at det foreligger et klart fysisk skille mot allmennheten.
For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven
§ 7-1 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med
forskrifter, samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Formannskapet 27.01.2022
Behandling
Tilleggsforslag , foreslått av Kaia Charlotte Fagerhaug, Arbeiderpartiet
Nytt punkt:
Det forutsettes at adkomsten for gjester til pub og parkering er fri for hindringer slik at
trygg ferdsel på området sikres.
Administrasjonen endret dato til ...30.09.24.
Votering:
Tilleggsforslag AP - 5 stemmer for. 2 stemmer mot. Tilleggsforslag vedtatt.
Følgende partier stemte for:
AP, SV, R, SP, Jan Tore Kvalnes (uavh), Tom-Kristian Tommen Hermo (uavh).
Følgende partier stemte mot:
FRP, KRF
Rådmannens innstilling - enstemmig vedtatt.
FSK - 03/22 vedtak
Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for perioden 27.01.22-30.09.24:
Bevillingshaver
IGA AS, org.nr. 928041794
Virksomhetens navn
Anton
Skjenkested
Kvalsundveien 106, 9620 Kvalsund
Driftskonsept
Kafe og pub
Antall gjesteplasser inne og 40 inne / 50 ute
ute
Alkoholgruppe
1, 2 og 3
Skjenketider
Alkoholgruppe 1 og 2
Innendørs
 Alle dager unntatt fredag og lørdag kl. 10.00-01.00
 Fredag og lørdag kl. 10.00-03.00
Utendørs
 Utendørs alle dager kl. 10.00-23.00

Styrer
Stedfortreder
Kunnskapsprøve

Alkoholgruppe 3
Innendørs
 Alle dager unntatt fredag og lørdag kl. 15.00-01.00
 Fredag og lørdag kl. 15.00-03.00
Are Anton Jenssen, f. 12.04.57
Geir Tore Gamst, f. 06.04.59
Bestått
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På pubkvelder skal skjenkestedet ha 18 års aldersgrense, og bevillingshaver
skal påse at det utføres legitimasjonskontroll/vakthold for å sikre at
alkohollovens aldersgrenser overholdes.
Det er en forutsetning at utendørs skjenkearealer holdes forsvarlig inngjerdet
slik at det foreligger et klart fysisk skille mot allmennheten.
For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven
§ 7-1 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med
forskrifter, samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
Det forutsettes at adkomsten for gjester til pub og parkering er fri for hindringer
slik at trygg ferdsel på området sikres.

04/22 Revidering av retningslinjer for tildeling av
tomter/områder i Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
 Kommunestyret vedtar revidering av retningslinjer for tildeling av kommunale
tomter/områder i Hammerfest kommune, slik de er fremlagt.

Formannskapet 27.01.2022
Behandling
Utsettelsesforslag. Sak nr. 04/22, foreslått av Kurt Methi, Arbeiderpartiet
Sak nr. 04/22 utsettes til neste formannskapsmøte den 17.02.22
Votering utsettelsesforslag AP - enstemmig vedtatt.
FSK - 04/22 vedtak
Sak nr. 04/22 utsettes til neste formannskapsmøte den 17.02.22

05/22 Forslag til endring av områdereguleringsplan for
Strømsnes
Rådmannen forslag til vedtak:
 Hammerfest kommunestyre ber rådmannen sette i gang en prosess med å
utarbeide et nytt planforslag for områderegulering av Strømsnes og
Akkarfjord.
 Kostnadene ved arbeidet vil bli belastet plan og næringsavdelingens
driftsbudsjett
Formannskapet 27.01.2022
Behandling
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Votering: som innstillingen - enstemmig vedtatt.
FSK - 05/22 vedtak
 Hammerfest kommunestyre ber rådmannen sette i gang en prosess med å
utarbeide et nytt planforslag for områderegulering av Strømsnes og
Akkarfjord.
 Kostnadene ved arbeidet vil bli belastet plan og næringsavdelingens
driftsbudsjett

06/22 Orientering vedr. lokalisering av kombibåtkai i
Hammerfest
Rådmannens forslag til vedtak:
 Hammerfest formannskap tar saken til orientering
Formannskapet 27.01.2022
Behandling
Votering: som innstillingen - enstemmig vedtatt.
FSK - 06/22 vedtak
Hammerfest formannskap tar saken til orientering

07/22 Innspill til KS debatthefte 2022 På samme lag
Rådmannens forslag til vedtak:
 Bør den begrensede økonomiske rammen i Hovedtariffoppgjøret fordeles
sentralt, eller bør den forhandles lokalt, ut fra lokale behov?


Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med
sentral lønnsdanning en så god, generell lønnsutvikling som mulig, eller
ønskes en omfordeling med tydeligere opprioritering av enkelte
stillingsgrupper framfor andre? I så fall hvilke?

Hammerfest kommune mener at størrelsen som anslåes på den den økonomiske
rammen i 2022 er for liten til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger. Lokale
forhandlinger i kap 4 bør i hovedsak komme samtidig med hovedtariffoppgjøret
da man unngår kollisjon med valgår. Lokale lønnsforhandlinger i mellomoppgjør
samtidig som kommunene avvikler kommune- eller stortingsvalg er svært uheldig
mht kommunenes arbeidskapasitet. Mange små og mellomstore kommuner har
medarbeidere som deltar i begge prosessene og da får vi utfordringer med
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bemanning og ressurser. Det bør derfor tidligst komme lokale lønnsforhandlinger
i 2024 dersom rammen blir tilstrekkelig stor.
Midlene i årets lønnsoppgjør bør fordeles sentralt. På grunn av
demografiutviklingen med stadig flere eldre i befolkningen mener Hammerfest
kommune det er viktig å prioritere følgende helsepersonell; sykepleier,
helsesykepleiere, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.
KS bør derfor prioritere å øke lørdag og søndagstillegg, og kvelds- og nattillegg
slik at vi treffer dette nøkkelpersonellet som i hovedsak arbeider turnus. Hvis
tilleggene økes vil kommunesektoren bli mere konkurransedyktig i forhold til
lønnsvilkårene i helseforetakene. Spekterområdets tillegg på dette området ligger
vesentlig høyere enn kommunesektoren.
 Hvilke andre endringer i Hovedtariffavtalen bør prioriteres?
Hammerfest kommune har ingen forslag til endringer i Hovedtariffavtalen forøvrig.


Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest oppmerksomhet på i en
tillitsreform, i egen organisasjon og overfor lokalsamfunnet?

Hammerfest kommune vil ha fokus på at partene blir trygg og god i rollen sin når
det gjelder trepartssamarbeidet. Det er viktig med opplæring, rolleforståelse og
ansvarsavklaring. Hammerfest kommune ønsker å jobbe aktivt for å skape god
samhandling og dialog, og sette temaet «Hvordan få til god samhandling?»
jevnlig på dagsorden. Helt konkret er det også ønskelig å utarbeide et årshjul for
kommunens drøftinger og forhandlinger som vil kunne gi en god forpliktende
struktur på samarbeidet lokalt.
Når det gjelder tillit i lokalsamfunnet er det viktig at kommunen jobber med
åpenhet og etikk i alle ledd, men spesielt i den politiske og administrative
ledelsen. Hammerfest skal arbeide for å styrke møteplassene for engasjement og
innbyggerinvolvering. Det at kommunen fremstår som transparens er viktig i
forhold til tillit og omdømme.


Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i
utformingen av en tillitsreform i og overfor kommunesektoren?

KS bør i sitt samspill og sin dialog med regjeringen formidle kommunens rolle i
lokalsamfunn og være tidlig inne i statlige prosesser for å påvirke. KS bør arbeide
for mere tillitsbasert rammestyring fra staten, og mindre kontroll og
rapporteringskrav.


Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for
kommunene/fylkeskommunene i gjennomføringen av en tillitsreform lokalt?

KS kan bistå kommunene i arbeidet ved å utvikle veiledere og prosessverktøy slik
at kommunene lettere kan komme i gang med prosessene. Ved å sette temaet
tillit på dagsorden på arena, kurs og konferanser vil KS også bidra til aktivitet
innenfor arbeidet.
KS bør i tillegg tilrettelegge for god folkevalgtopplæring og utvikling av
lokaldemokratiet som vil bidra til et samfunn med fortsatt preg av høy tillit.
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Formannskapet 27.01.2022
Behandling
Votering: som innstillingen - enstemmig vedtatt.
FSK - 07/22 vedtak
 Bør den begrensede økonomiske rammen i Hovedtariffoppgjøret fordeles
sentralt, eller bør den forhandles lokalt, ut fra lokale behov?


Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med
sentral lønnsdanning en så god, generell lønnsutvikling som mulig, eller
ønskes en omfordeling med tydeligere opprioritering av enkelte
stillingsgrupper framfor andre? I så fall hvilke?

Hammerfest kommune mener at størrelsen som anslåes på den den økonomiske
rammen i 2022 er for liten til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger. Lokale
forhandlinger i kap 4 bør i hovedsak komme samtidig med hovedtariffoppgjøret
da man unngår kollisjon med valgår. Lokale lønnsforhandlinger i mellomoppgjør
samtidig som kommunene avvikler kommune- eller stortingsvalg er svært uheldig
mht kommunenes arbeidskapasitet. Mange små og mellomstore kommuner har
medarbeidere som deltar i begge prosessene og da får vi utfordringer med
bemanning og ressurser. Det bør derfor tidligst komme lokale lønnsforhandlinger
i 2024 dersom rammen blir tilstrekkelig stor.
Midlene i årets lønnsoppgjør bør fordeles sentralt. På grunn av
demografiutviklingen med stadig flere eldre i befolkningen mener Hammerfest
kommune det er viktig å prioritere følgende helsepersonell; sykepleier,
helsesykepleiere, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.
KS bør derfor prioritere å øke lørdag og søndagstillegg, og kvelds- og nattillegg
slik at vi treffer dette nøkkelpersonellet som i hovedsak arbeider turnus. Hvis
tilleggene økes vil kommunesektoren bli mere konkurransedyktig i forhold til
lønnsvilkårene i helseforetakene. Spekterområdets tillegg på dette området ligger
vesentlig høyere enn kommunesektoren.
 Hvilke andre endringer i Hovedtariffavtalen bør prioriteres?
Hammerfest kommune har ingen forslag til endringer i Hovedtariffavtalen forøvrig.


Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest oppmerksomhet på i en
tillitsreform, i egen organisasjon og overfor lokalsamfunnet?

Hammerfest kommune vil ha fokus på at partene blir trygg og god i rollen sin når
det gjelder trepartssamarbeidet. Det er viktig med opplæring, rolleforståelse og
ansvarsavklaring. Hammerfest kommune ønsker å jobbe aktivt for å skape god
samhandling og dialog, og sette temaet «Hvordan få til god samhandling?»
jevnlig på dagsorden. Helt konkret er det også ønskelig å utarbeide et årshjul for
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kommunens drøftinger og forhandlinger som vil kunne gi en god forpliktende
struktur på samarbeidet lokalt.
Når det gjelder tillit i lokalsamfunnet er det viktig at kommunen jobber med
åpenhet og etikk i alle ledd, men spesielt i den politiske og administrative
ledelsen. Hammerfest skal arbeide for å styrke møteplassene for engasjement og
innbyggerinvolvering. Det at kommunen fremstår som transparens er viktig i
forhold til tillit og omdømme.


Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i
utformingen av en tillitsreform i og overfor kommunesektoren?

KS bør i sitt samspill og sin dialog med regjeringen formidle kommunens rolle i
lokalsamfunn og være tidlig inne i statlige prosesser for å påvirke. KS bør arbeide
for mere tillitsbasert rammestyring fra staten, og mindre kontroll og
rapporteringskrav.


Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for
kommunene/fylkeskommunene i gjennomføringen av en tillitsreform lokalt?

KS kan bistå kommunene i arbeidet ved å utvikle veiledere og prosessverktøy slik
at kommunene lettere kan komme i gang med prosessene. Ved å sette temaet
tillit på dagsorden på arena, kurs og konferanser vil KS også bidra til aktivitet
innenfor arbeidet.
KS bør i tillegg tilrettelegge for god folkevalgtopplæring og utvikling av
lokaldemokratiet som vil bidra til et samfunn med fortsatt preg av høy tillit.

08/22 Samlesak for referatsaker
RS 08/22 Verdensarvsenter, prosjekt - rapport 2021 og tiltaksplan 2022.
Referatsaken tas til orientering.
Formannskapet 27.01.2022
Behandling
Votering: som innstillingen - enstemmig vedtatt.
FSK - 08/22 vedtak
Referatsaken tas til orientering.

09/22 Godkjenning av protokoll FSK
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokollen fra møtet 25.11.2021 godkjennes.
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Formannskapet 27.01.2022
Behandling
Votering: som innstillingen - enstemmig vedtatt.
FSK - 09/22 vedtak
Protokollen fra møtet 25.11.2021 godkjennes.
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