MØTE NR.8/2017

HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 09.11.2017
Tid: Fra kl.: 11:00 til kl. 16:00
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Terje Wikstrøm
Jan Arvid Johansen
Randi Solli Pedersen
Grete Svendsen
Karl Nikodemussen
Ingar Eira
Robert Wilhelmsen
Geir Nesse
Vegard Loke Rønning
Ellen Birgitta Johansen
Jorunn Mikkelsen
Harald Bredesen
Yngve Nilsen
Bente Israelsen
Alf Sakshaug
Lena Marie Jacobsen
Rydningen
Sonja Nandsen

Forfall Møtt for

FO
FO
FO

Robert Wilhelmsen
Vegard Loke Rønning

Fra adm. (evt. andre):

Gunnar Lillebo, rådmann
Arve Solvi Paulsen, helse- og omsorgssjef
Ulf-Terje Nyheim Eliassen, markedsføringskonsulent
Svein Tore Kristoffersen, saksbehandler
Tonje Jelstad Sandanger, formannskapssekretær
Finnmark dagblad
NRK Finnmark

MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Innkallingen er
godkjent.

SAKSLISTE:

Ettersendte saker 17/396 og 17/852 vurderes satt inn på
sakslisten av organet. Ordfører innstiller at sakene tas inn.
VOTERING: Enstemmig vedtatt. Sak 17/396 tas inn på

sakslisten som utvalgssaksnr. 84/17. Sak 17/852 tas inn på
sakslisten som utvalgssaksnr. 85/17.
Ordfører forslår at organet behandler sak 83/17 først, av
hensyn til media. VOTERING: Enstemmig vedtatt.
Det fremkom ellers ingen merknader til sakslisten. Sakslisten
er godkjent.
ORIENTERING:

Gunnar Lillebo, rådmann, orienterte om:
- Utkast til økonomiplan 2018-2021
Terje Wikstrøm, ordfører, orienterte om:
- Vest-Finnmark regionråd – årsplan 2018

BEHANDLEDE SAKER:
UTSKRIFTER:
Hovedutskrift er sendt til:

Fra og med PS 73/17 til og med PS 85/17, inkludert RS 2/17

Medlemmene, kontrollutvalget, rådmann, ordfører,
kommunale ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS, KUSEK IKS,
media, servicekontoret, biblioteket og kommunens
hjemmeside: www.kvalsund.kommune.no

SAKSLISTE
Saksnr.
PS 73/17

Arkivsaksnr.
Tittel
17/967
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL KST 14.09.2017

RS 2/17

17/769
AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMDER

PS 74/17

17/927
VALG AV REPRESENTANTER TIL KVALSUND UNGDOMSRÅD
2017-2018

PS 75/17

16/401
PROSJEKTRAPPORT FOR TILFLYTTERKONTORET PROSESS,
RESULTATER OG VEIEN VIDERE

PS 76/17

17/523
ETABLERING AV FIRMA EGERSUND NET I KVALSUND
FESTEKONTRAKT OG TILRETTELEGGINGSKOSTNADER

PS 77/17

17/801
SAMI NJARGA AS - LEIE AV TOMT FOR OPPSETT AV
NÆRINGSBYGG I KLUBBUKT GBNR: 17/94 (TIDLIGERE GBNR:
17/66)

PS 78/17

17/825
KIRKEVEIEN 5

PS 79/17

17/829
HUSLEIE KOKELV BO- OG OMSORGSSENTER

PS 80/17

17/810
KOMMUNESTYREMEDLEMMER I NYE
KVALSUND/HAMMERFEST KOMMUNE

PS 81/17

17/923
PERIODEREGNSKAP 2.KVARTAL 2017

PS 82/17

17/900
VEDTAK OM UTBETALING AV MIDLER TIL KOMMUNENE IFM
TILDELING AV TILLATELSER TIL LAKSEOPPDRETT TILDELINGSRUNDEN 2013

PS 83/17

17/227
INNSPILL KOMMUNENAVN OG KOMMUNEVÅPEN

PS 84/17

17/396
REVIDERING AV REGULERINGSPLAN KVALSUND HAVN ENDELIG PLANFORSLAG

PS 85/17

17/852
HØRING - REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST
AV KONGEKRABBE

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
73/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/967
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
09.11.2017

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL KST 14.09.2017
Ordførers innstilling:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 14.09.2017 godkjennes.

Behandling:
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 14.09.2017 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
2/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/769
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: X12
Møtedato
09.11.2017

AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMDER

Behandling:
Representant Geir Nesse, Ap, fremmet følgende forslag:
Saken tas til orientering.
VOTERING: Fremmet forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
74/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/927
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
09.11.2017

VALG AV REPRESENTANTER TIL KVALSUND
UNGDOMSRÅD 2017-2018
Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Til Kvalsund ungdomsråd velges:
Som faste medlemmer:
Erling Haneboe - 13 år Stallogargo
Levi Pettersen - 15 år Repparfjord
Julie Holmgren - 13 år Kvalsund
Nora Karlsen - 16 år Kvalsund / Hammerfest VGS
Johannes Nikodemussen - 15 år Kokelv
Regine Taknes - 15 år Kokelv
Som varamedlemmer:
Serine Nikodemussen - 13 år Kokelv
Emma Sofie Nilsen - 15 år Kokelv
Leyla Holmgren - 14 år Kvalsund
Mia Svendsen - 15 år Neverfjord

Behandling:
Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter.
VOTERING: Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til Kvalsund ungdomsråd velges:
Som faste medlemmer:
Erling Haneboe - 13 år Stallogargo
Levi Pettersen - 15 år Repparfjord
Julie Holmgren - 13 år Kvalsund
Nora Karlsen - 16 år Kvalsund / Hammerfest VGS
Johannes Nikodemussen - 15 år Kokelv
Regine Taknes - 15 år Kokelv
Som varamedlemmer:
Serine Nikodemussen - 13 år Kokelv
Emma Sofie Nilsen - 15 år Kokelv
Leyla Holmgren - 14 år Kvalsund
Mia Svendsen - 15 år Neverfjord

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
75/17

Truls Olufsen Mehus
16/401
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 412 &30
Møtedato
09.11.2017

PROSJEKTRAPPORT FOR TILFLYTTERKONTORET
PROSESS, RESULTATER OG VEIEN VIDERE
Utviklingsutvalget innstilling:
Tilflytterkontoret videreføres i sin nåværende form i Kvalsund kommune.
Tilflytterkontoret i Kvalsund må vurderes videreført inn i ny kommune
Kvalsund/Hammerfest.
Behandling:
Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter.
Representant Jorunn Mikkelsen, SV fremmet følgende felles endringsforslag til
utviklingsutvalgets innstilling på vegne av SV, Høyre, KrF og Ap:
Rapporten fra tilflytterkontoret tas til orientering.
Tilflytterkontoret videreføres i sin nåværende form i Kvalsund kommune. Midlene hentes fra
kommunereformsmidler.
Tilflytterkontoret i Kvalsund vurderes videreført inn i ny kommune Kvalsund/Hammerfest.
VOTERING: Fremlagt fellesforslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rapporten fra tilflytterkontoret tas til orientering.
Tilflytterkontoret videreføres i sin nåværende form i Kvalsund kommune. Midlene hentes fra
kommunereformsmidler.
Tilflytterkontoret i Kvalsund vurderes videreført inn i ny kommune Kvalsund/Hammerfest.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
76/17

Truls Olufsen Mehus
17/523
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: U01
Møtedato
09.11.2017

ETABLERING AV FIRMA EGERSUND NET I KVALSUND
FESTEKONTRAKT OG TILRETTELEGGINGSKOSTNADER
Utviklingsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune inngår vedlagt festeavtale med tilhørende vedlegg med Egersund Net.
Rådmannen gis anledning til å endre eller tilpasse festeavtale med Egersund Net i tråd med
lovverk og praktiske forhold.
Fremforhandlet festeavtale legges frem for politisk behandling i kommunestyret 9. november
2017.

Behandling:
Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter.
Representant Harald Bredesen, SV, fremmet følgende nye forslag på vegne av SV:
På et prinsipielt grunnlag ønsker ikke Kvalsund kommune at nyetableringer av industri, som
medfører støy/andre forurensningskilder, skal etableres i tilknytning til boområder.
Festeavtalen med Egersund Net inngåes derfor ikke.

Representant Geir Nesse, Ap, fremmet følgende nye forslag på vegne av Ap/KrF:
Kvalsund kommune inngår vedlagte festeavtale med tilhørende vedlegg med Egersund Net.

VOTERING, Utviklingsutvalgets innstilling: Utviklingsutvalgets innstilling, 0 stemmer for,
14 stemmer i mot. Innstillingen falt.
VOTERING, nye forslag: Ap/Krfs forslag mot SVs forslag.
SV: 4 stemmer (SV)
AP/Krf: 10 stemmer (AP/Krf/Høyre)

SVs forslag falt med 4 stemmer for, og 10 stemmer i mot. Ap/Krfs forslag
vedtatt med 10 stemmer for, og 4 stemmer i mot.

Vedtak:
Kvalsund kommune inngår vedlagte festeavtale med tilhørende vedlegg med Egersund Net.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
77/17

Truls Olufsen Mehus
17/801
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: G/BNR 17/94
Møtedato
09.11.2017

SAMI NJARGA AS - LEIE AV TOMT FOR OPPSETT AV
NÆRINGSBYGG I KLUBBUKT
GBNR: 17/94 (TIDLIGERE GBNR: 17/66)
Utviklingsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune tilbyr Sami Njarga AS rett til feste av gnr 17 / bnr 94
(tidligere gnr 17 / bnr 66) med følgende vedtak:
1. Sami Njarga AS tilbys å feste arealer i Klubbukt som anvist med tegning, totalt
ca 800 m2, som begrenses til gnr 17/Bnr 94 (fradelt matrikkel gnr 17 / bnr 66)
for oppføring av næringsbygg.
2. Siste frist for aksept av tomtetilbudet settes til 31.12.2017
3. Siste frist for igansetting av byggetiltak næringsbygg settes til 30.06.2018, tiltak
utføres i henhold til Plan – og Bygningsloven.
4. Fester bærer alle omkostninger med tomteetableringen
5. Rådmannen gis fullmakt til å avtale øvrige vilkår i festekontrakten.
6. Festeavgiften settes til kr. 7,50 pr. m2/år
7. Sami Njarga AS gis opsjon med varighet 31.12.2018 på leie av øvrige
kommunale tomt på gnr 17 / bnr 94 på vestlig side av veien. Rådmannen gis
fullmakt til å gjennomføre en festeavtale med øvrige vilkår i opsjonstiden.
8. Veien til molo skal være tilgjengelig via offentlig adkomst fra avsluttende
fylkesvei ved allmenningkai. Veien går videre over privat grunn og benyttes
som offentlig vei fram til molo. Veien er tilgjengelig og til bruk for allmenheten
og veien skal derfor brøytes som ved kommunal vei på hensiktsmessig måte.
9. Offentlig parkeringsplass for biler i forbindelse av bruk av almenningkai og
flytebrygger skal anvises av kommunen.
10. Kvalsund kommune undersøker med Kystverket kriterier for å etablere
servicekai i Klubbukt.

11. Det er et krav at offentlige tilganger som berører tomta derav veier, kaier og
fellesarealer i havnearealet ikke brukes av leier til forsøpling og unødig
mellomlagring.

Behandling:
Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter.
Representant Jan Arvid Johansen, KrF, fremmet følgende felles endringsforslag til
utviklingsutvalgets innstilling på vegne av KrF, Ap, SV og Høyre:
Kvalsund kommune tilbyr Sámi Njarga AS rett til feste av gnr 17/ bnr 66.
1. Sámi Njarga AS tilbys å feste arealer i Klubbukt som anvist med tegning, totalt ca. 800
m2 av eiendom gnr. 17/ bnr. 66, for oppføring av næringsbygg
7. Sámi Njarga AS gis opsjon med varighet til 31.12.2018 på leie av øvrige kommunale
tomt på gnr.17/bnr.66, på vestlig side av veien. Rådmannen gis fullmakt til å
gjennomføre en festeavtale med øvrige vilkår i opsjonstiden.
VOTERING, endringsforslag: Fremmet endringsforslag, enstemmig vedtatt.
VOTERING, sak: Utviklingsutvalgets innstilling med vedtatte endringer, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommune tilbyr Sámi Njarga AS rett til feste av gnr 17/ bnr 66. med
følgende vedtak:
1. Sámi Njarga AS tilbys å feste arealer i Klubbukt som anvist med tegning, totalt
ca. 800 m2 av eiendom gnr. 17/ bnr. 66, for oppføring av næringsbygg
2. Siste frist for aksept av tomtetilbudet settes til 31.12.2017
3. Siste frist for igansetting av byggetiltak næringsbygg settes til 30.06.2018, tiltak
utføres i henhold til Plan – og Bygningsloven.
4. Fester bærer alle omkostninger med tomteetableringen
5. Rådmannen gis fullmakt til å avtale øvrige vilkår i festekontrakten.
6. Festeavgiften settes til kr. 7,50 pr. m2/år
7. Sámi Njarga AS gis opsjon med varighet til 31.12.2018 på leie av øvrige
kommunale tomt på gnr.17/bnr.66, på vestlig side av veien. Rådmannen gis
fullmakt til å gjennomføre en festeavtale med øvrige vilkår i opsjonstiden.
8. Veien til molo skal være tilgjengelig via offentlig adkomst fra avsluttende
fylkesvei ved allmenningkai. Veien går videre over privat grunn og benyttes
som offentlig vei fram til molo. Veien er tilgjengelig og til bruk for allmenheten
og veien skal derfor brøytes som ved kommunal vei på hensiktsmessig måte.

9. Offentlig parkeringsplass for biler i forbindelse av bruk av almenningkai og
flytebrygger skal anvises av kommunen.
10. Kvalsund kommune undersøker med Kystverket kriterier for å etablere
servicekai i Klubbukt.
11. Det er et krav at offentlige tilganger som berører tomta derav veier, kaier og
fellesarealer i havnearealet ikke brukes av leier til forsøpling og unødig
mellomlagring.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
78/17

Pål-Reidar Fredriksen
17/825
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: G/BNR 9/35
Møtedato
09.11.2017

KIRKEVEIEN 5
Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommune vedtar å selge presteboligen på Gnr 9 Bnr 35 til Vegard Loke Rønning
som har forkjøpsrett til boligen ved salg.
Boligen selges til takstpris.
Salgssum øremerkes i sin helhet til renovering av kommunale boliger og kjøp av nye
leiligheter.

Behandling:
Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter.
VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommune vedtar å selge presteboligen på Gnr 9 Bnr 35 til Vegard Loke Rønning
som har forkjøpsrett til boligen ved salg.
Boligen selges til takstpris.
Salgssum øremerkes i sin helhet til renovering av kommunale boliger og kjøp av nye
leiligheter.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
79/17

Arve Solvi Paulsen
17/829
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 613
Møtedato
09.11.2017

HUSLEIE KOKELV BO- OG OMSORGSSENTER
Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre fastsetter husleien i de kommunale utleieboligene ved Kokelv
Bo- og omsorgssenter etter et kostnadsdekkende prinsipp. Kvalsund kommune
beregner den årlige kostnad til 5% av investert verdi.
Strøm og renhold inngår i den faste husleien. Andre utgifter faktureres særskilt ut fra
selvkostprinsippet. Husleien indeksreguleres årlig.

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre fastsetter husleien i de kommunale utleieboligene ved Kokelv
Bo- og omsorgssenter etter et kostnadsdekkende prinsipp. Kvalsund kommune
beregner den årlige kostnad til 5% av investert verdi.
Strøm og renhold inngår i den faste husleien. Andre utgifter faktureres særskilt ut fra
selvkostprinsippet. Husleien indeksreguleres årlig.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Kvalsund kommunestyre fastsetter husleien i de kommunale utleieboligene ved Kokelv
Bo- og omsorgssenter etter et kostnadsdekkende prinsipp. Kvalsund kommune
beregner den årlige kostnad til 5% av investert verdi.
Strøm og renhold inngår i den faste husleien. Andre utgifter faktureres særskilt ut fra
selvkostprinsippet. Husleien indeksreguleres årlig.

Behandling:
Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter.
VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre fastsetter husleien i de kommunale utleieboligene ved Kokelv
Bo- og omsorgssenter etter et kostnadsdekkende prinsipp. Kvalsund kommune
beregner den årlige kostnad til 5% av investert verdi.
Strøm og renhold inngår i den faste husleien. Andre utgifter faktureres særskilt ut fra
selvkostprinsippet. Husleien indeksreguleres årlig.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
80/17

Gunnar Lillebo
17/810
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
09.11.2017

KOMMUNESTYREMEDLEMMER I NYE
KVALSUND/HAMMERFEST KOMMUNE
Formannskapets innstilling:
Antall kommunestyrerepresentanter i nye Hammerfest/Kvalsund kommune bør være 35.

Behandling:
Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter.
VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Antall kommunestyrerepresentanter i nye Hammerfest/Kvalsund kommune bør være 35.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
81/17

Gunnar Lillebo
17/923
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 210
Møtedato
09.11.2017

PERIODEREGNSKAP 2.KVARTAL 2017
Formannskapets innstilling:
Tertialrapport nr 2/2017 tas til orientering.

Utviklingsutvalgets innstilling:
Tertialrapport nr 2/2017 tas til orientering.

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Tertialrapport nr 2/2017 tas til orientering.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Tertialrapport nr 2/2017 tas til orientering.
Behandling:
Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter.
VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tertialrapport nr 2/2017 tas til orientering.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
82/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/900
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 233
Møtedato
09.11.2017

VEDTAK OM UTBETALING AV MIDLER TIL
KOMMUNENE IFM TILDELING AV TILLATELSER TIL
LAKSEOPPDRETT - TILDELINGSRUNDEN 2013
Formannskapets innstilling:
Utbetalte midler kr. 10 703 000 tildelt til Kvalsund kommune i forbindelse med
tillatelser til lakseoppdrett, benyttes til investeringer i budsjett 2018.

Behandling:
Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter.
VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utbetalte midler kr. 10 703 000 tildelt til Kvalsund kommune i forbindelse med
tillatelser til lakseoppdrett, benyttes til investeringer i budsjett 2018.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
83/17

Gunnar Lillebo
17/227
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 030 &23
Møtedato
09.11.2017

INNSPILL KOMMUNENAVN OG KOMMUNEVÅPEN
Fellesnemndas uttalelse:
Fellesnemda oversender saken til politisk behandling i kommunestyrene i Kvalsund og
Hammerfest.
Fellesnemda ber om kommunestyrenes tilrådning innen 10. november før avgjørelse i
Fellesnemda.

Behandling:
Representant Geir Nesse, Ap, reiser spørsmål ved egen habilitet da han er ansatt i Hammerfest
kommune. Ordførers innstilling er at representant Geir Nesse er habil i saken. VOTERING:
Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. Representant Geir Nesse er habil i saken, og deltar i
sakens behandling.
Representant Ingar Eira, Ap, reiser spørsmål ved egen habilitet da han har levert inn et
navneforslag til avstemningen, som kom på 2. plass i konkurransen. Ordførers innstilling er at
representant Ingar Eira er habil i saken. VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig
vedtatt. Representant Ingar Eira er habil i saken, og deltar i sakens behandling.
Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter.
Representant Ingar Eira, Ap, fremmet følgende nye forslag:
I den nye sammenslåtte kommunen, Kvalsund/Hammerfest kommune, er en betydelig del av
befolkningen samisk. Det vil derfor være av stor betydning at den nye kommunen bærer et
navn som har et like naturlig navn på begge språk, både norsk og samisk.
Dagens Hammerfest kommune har ikke noe kjent samisk navn, det er kun navnet Hammerfest
som uttales med et samisk tonefall.
Dagens Kvalsund kommune har derimot et naturlig navn på samisk. Navnet Kvalsund
kommune er en direkte oversettelse av det samiske Falesnuori suohkan. Foreslår derfor at
den nye sammenslåtte kommunen blir å hete Kvalsund kommune/Falesnuori suohkan.

Dagens kommunevåpen for Hammerfest kommune er også å oppfatte som byvåpen for
Hammerfest by. Finner det derfor naturlig å foreslå at kommunevåpenet for dagens Kvalsund
kommune/Falesnuori suohkan videreføres som kommunevåpen også for den nye sammenslåtte
kommunen Kvalsund/Hammerfest kommune.

Representant Jorunn Mikkelsen, SV, fremmet følgende nye forslag på vegne av SV:
Kvalsund kommunestyre vedtar at Hammerfest kommune blir det nye navnet etter
kommunesammenslåingen.
Kommunevåpenet blir isbjørn i sølv på rød bunn, lik Hammerfest sitt per dags dato.

VOTERING: Ingar Eira, Ap, sitt forslag settes opp mot SVs forslag.
Ingar Eira, Ap, sitt forslag: Syv (7) stemmer for.
SV sitt forslag: Syv (7) stemmer for, med leders dobbeltstemme.
Ingar Eiras forslag falt med 7 stemmer for, mot 7 stemmer og leders dobbeltstemme
imot. SVs forslag er vedtatt med syv stemmer for, med leders dobbeltstemme, mot 7
stemmer.

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre vedtar at Hammerfest kommune blir det nye navnet etter
kommunesammenslåingen.
Kommunevåpenet blir isbjørn i sølv på rød bunn, lik Hammerfest sitt per dags dato.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
84/17

Truls Olufsen Mehus
17/396
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: L12
Møtedato
09.11.2017

REVIDERING AV REGULERINGSPLAN
KVALSUND HAVN - ENDELIG PLANFORSLAG
Utviklingsutvalgets innstilling:
Utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12
detaljregulering for Kvalsund havn, med plan datert 23.10.2017.

Behandling:
Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter.
Representant Jan Arvid Johansen, KrF, fremmet følgende nye forslag på vegne av KrF/Ap:
«…under forutsetning om at det settes av areal til ny trafo i planområdet. Konkret plassering
avklares med rådmannen, som oppdaterer planforslaget før planen kunngjøres.»
VOTERING, tillegg: Fremmet tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
VOTERING, sak: Utviklingsutvalgets innstilling med vedtatte tillegg, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for
Kvalsund havn, med plan datert 23.10.2017, under forutsetning om at det settes av areal til ny
trafo i planområdet. Konkret plassering avklares med rådmannen, som oppdaterer
planforslaget før planen kunngjøres.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
85/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/852
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: U41
Møtedato
09.11.2017

HØRING - REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I
FANGST AV KONGEKRABBE
Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter.
Representant Grete Svendsen, Ap, fremmet følgende nye forslag på vegne av Ap og SV:
1. I høringsnotatet fra Fiskeridirektoratet tas det høyde for at også fartøy fra VestFinnmark bør få adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område. Det vises
til at fiskere også her er plaget med kongekrabben i Vest-Finnmark, og i tillegg utøves
det periodevis et intensivt desimeringsfiske i områder i Vest-Finnmark som er til
fortrengsel for utøvelsen av andre tradisjonelle fiskerier. Det er videre erfart at
forskjellen i driftsmulighetene for fartøyeiere fra Vest-Finnmark og Øst-Finnmark har
medført en uheldig situasjon, ved at fartøyeiere flytter fra Vest- til Øst-Finnmark for å
forbedre sitt driftsgrunnlag.
Kommunestyret i Kvalsund er enige i resonnementet til Fiskeridirektoratet, og
støtter forslaget om at fartøy fra Vest-Finnmark bør få adgang til å fangste
kongekrabbe i kvoteregulert område.
2. Fiskeridirektoratet foreslår å øke omsetningskravet til kr 200.000,- for hel kvote.
Kommunestyret i Kvalsund mener det fortsatt bør ligge på dagens nivå, det vil si kr
100.000,-. Ved å øke omsetningskravet til kr 200.000,- vil den minste flåten ha
problemer med å oppfylle kravet for deltakelse i kongekrabbefisket. Fisket etter
kongekrabben har en stor effekt for rekruttering og kjøp av fiskefartøy for
ungdommen. Sammen med økt rekruttering og vekst i fiskerinæringen lokalt, har dette
på mange måter bidratt til en positiv utvikling i mindre kyst- og fjordstrøk. Ved å øke
omsetningskravet kan den positive effekten av gjeldende regelverk, svekkes.

Fiskeridirektoratets forslag til kvote i åpen gruppe i 2018 kan i verste fall utelukke fartøy
under 10 m, dersom aktivitetskravet økes til kr 200.000,-.
VOTERING: Fremmet forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. I høringsnotatet fra Fiskeridirektoratet tas det høyde for at også fartøy fra VestFinnmark bør få adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område. Det vises
til at fiskere også her er plaget med kongekrabben i Vest-Finnmark, og i tillegg utøves
det periodevis et intensivt desimeringsfiske i områder i Vest-Finnmark som er til
fortrengsel for utøvelsen av andre tradisjonelle fiskerier. Det er videre erfart at
forskjellen i driftsmulighetene for fartøyeiere fra Vest-Finnmark og Øst-Finnmark har
medført en uheldig situasjon, ved at fartøyeiere flytter fra Vest- til Øst-Finnmark for å
forbedre sitt driftsgrunnlag.
Kommunestyret i Kvalsund er enige i resonnementet til Fiskeridirektoratet, og
støtter forslaget om at fartøy fra Vest-Finnmark bør få adgang til å fangste
kongekrabbe i kvoteregulert område.
2. Fiskeridirektoratet foreslår å øke omsetningskravet til kr 200.000,- for hel kvote.
Kommunestyret i Kvalsund mener det fortsatt bør ligge på dagens nivå, det vil si kr
100.000,-. Ved å øke omsetningskravet til kr 200.000,- vil den minste flåten ha
problemer med å oppfylle kravet for deltakelse i kongekrabbefisket. Fisket etter
kongekrabben har en stor effekt for rekruttering og kjøp av fiskefartøy for
ungdommen. Sammen med økt rekruttering og vekst i fiskerinæringen lokalt, har dette
på mange måter bidratt til en positiv utvikling i mindre kyst- og fjordstrøk. Ved å øke
omsetningskravet kan den positive effekten av gjeldende regelverk, svekkes.
Fiskeridirektoratets forslag til kvote i åpen gruppe i 2018 kan i verste fall utelukke fartøy
under 10 m, dersom aktivitetskravet økes til kr 200.000,-.

