Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
kommunestyresalen, Hammerfest rådhus
16.03.2011
11:00

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alvin Vaséli
Kristine Jørstad Bock
Snorre Sundquist
John Wahl
Wenche Stenvoll
Marianne Sivertsen Næss
Frank Hansen
Berit Hågensen
Jarle Edvardsen
Tor-Ivar Heggelund
Reidar Johansen
Bente Orvik
Jan-Erik Hansen
Raymond Robertsen
Håkon Rønbeck
Ole Martin Rønning
Rolf H. Fjellstad
Lars Mathisen
Svein Aspelund
Alf E. Jakobsen

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

RØDT
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
SV
KRF
H
H
H
FRP
FRP
SV
AP

Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Jonas Valle Paulsen
Hans Mathias Ellingsen
Elin Mølmann Holmgren
Andreas W. Wiese
Monica Strømme
Bjørg Eva Eliassen Hamsund
Herold Paul Paulsen
Anne-Mette Bæivi
Steve Sivertsen

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

AP
AP
AP
AP
AP
H
H
KP
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn

Ronny Holm
Tom Mortensen
Willy Olsen
Haldis Olsen
Solbjørg Mikkelsen
Stina Halvorsen
Per-Gunnar Arnesen
Mia Hansen

Andreas W. Wiese
Monica Strømme
Hans Mathias Ellingsen
Jonas Valle Paulsen
Elin Mølmann Holmgren
Bjørg Eva Eliassen
Hamsund
Herold Paul Paulsen
Steve Sivertsen

AP
AP
AP
AP
AP
H
H
FRP

28 representanter (av 29) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Espen
Rønning, overingeniør Jørn Berg, brannsjef Arne Myrseth, brannmester beredskap Frank Rune
Ellingsen, leder for IT Bord Dyrseth, økonomisjef Trond Rognlid og økonomikonsulent Eva
Wullf.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 8/11

Midlertidig brannstasjon

PS 9/11

Finansiering av tiltak - Rv 94 Storsvingen

PS 10/11

IKT - samarbeid i Vest-Finnmark - digitalt førstevalg i Finnmark

PS 11/11

E-handel Hammerfest kommune

PS 12/11

Nyvalg som følge av flytting/uttreden: Andreas Wiese og Marit Krystad

PS 13/11

Diverse referatsaker

PS 14/11

Godkjenning av møteprotokoll

Tilleggssak
PS 15/11

Kjøp av moduler til barnehage

Ordfører åpnet møte med 1. minutts stillhet for å minnes 4 ungdommer som har gått bort i to
ulykker:
Magnus Rubach Wendt forulykka i tjeneste i forsvaret.
Stian Johansen, Mats Myrhaug Larsen og Andreas Jensen Hermo som omkommet på fjellet.
Innstillingen – godkjent
Saksliste/dagsorden:
Innkallingen ble sendt ut til møte den 10/3 2011, men møtet ble utsatt på grunn av ulykken på
Skaidi. Tilleggssak 14/11 ”Kjøp av moduler til barnehage” ettersendt og delt ut direkte på møte.
Sakene 8/11 til og med 15/11 - godkjent.

PS 8/11 Midlertidig brannstasjon
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF anskaffer Verkstedveien gnr 21, bnr
524 til kr 8.200.000.
2. Anlegget skal ominnredes til brannstasjon og totale kostnader med prosjektet beregnes til
kr. 23.906.548.
3. Prosjektet finansieres med låneopptak kr 18.300.000, samt overføringer fra Hammerfest
kommune på kr 2.360.000 og mva-kompensasjon på kr. 3.250.000.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.03.2011

Behandling
Kristine Jørstad Bock erklærte seg inhabil som lufthavnsjef for Avinor. Frank Hansen møtte i
hennes sted.
Saken går videre til behandling i kommunestyret 10.03.11.
Votering: Innstillingen ble vedtatt mot en stemme.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF anskaffer Verkstedveien gnr 21, bnr
524 til kr 8.200.000.
2. Anlegget skal ominnredes til brannstasjon og totale kostnader med prosjektet beregnes til
kr. 23.906.548.
3. Prosjektet finansieres med låneopptak kr 18.300.000, samt overføringer fra Hammerfest
kommune på kr 2.360.000 og mva-kompensasjon på kr. 3.250.000.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2011

Behandling
Kristine Jørstad Bock erklærte seg inhabil som lufthavnsjef for Avinor.
27 representanter (av 29) til stede.
John Wahl fremmet på vegne av AP/H/SV/FRP/KRF/RØDT følgende fellesforslag:
Administrasjonen legger frem et nytt forslag for et ekstraordinært kommunestyremøte den
31.03.11.
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Administrasjonen legger frem et nytt forslag for et ekstraordinært kommunestyremøte den
31.03.11.

PS 9/11 Finansiering av tiltak - Rv 94 Storsvingen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bevilge 2,5 mill. kr i anleggsbidrag til ny
trafikkløsning i Storsvingen. Midlene skal benyttes til delfinansiering av planskilt
kryssing. Midlene skal utbetales i 2012 og 2013, og innarbeides i budsjett 2012 samt
økonomiplan 2012 – 2015.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å forskuttere inntil 15 mill. kr. i forbindelse med den
nye trafikkløsningen på Storsvingen, under forutsetning av at midlene blir refundert i
perioden 2014 – 2019. Kostnaden dekkes ved bruk av fondet 25300003 ”Rv 94”.
Forskutteringen vil skje i 2012 og 2013, og innarbeides i budsjett 2012 samt
økonomiplan 2012 – 2015.
3. Investering IN.SU 16 Storsvingen – trafikksikkerhetstiltak” utgår, og reguleres i
forbindelse med budsjettregulering i juni 2011.
4. Hammerfest kommunestyre delegerer til rådmannen å inngå avtale med Statens vegvesen
med utgangspkt. i pkt. 1 og 2.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.03.2011

Behandling
Votering. Som innstillingen - enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bevilge 2,5 mill. kr i anleggsbidrag til ny
trafikkløsning i Storsvingen. Midlene skal benyttes til delfinansiering av planskilt
kryssing. Midlene skal utbetales i 2012 og 2013, og innarbeides i budsjett 2012 samt
økonomiplan 2012 – 2015.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å forskuttere inntil 15 mill. kr. i forbindelse med den
nye trafikkløsningen på Storsvingen, under forutsetning av at midlene blir refundert i
perioden 2014 – 2019. Kostnaden dekkes ved bruk av fondet 25300003 ”Rv 94”.
Forskutteringen vil skje i 2012 og 2013, og innarbeides i budsjett 2012 samt
økonomiplan 2012 – 2015.
3. Investering IN.SU 16 Storsvingen – trafikksikkerhetstiltak” utgår, og reguleres i
forbindelse med budsjettregulering i juni 2011.
4. Hammerfest kommunestyre delegerer til rådmannen å inngå avtale med Statens vegvesen
med utgangspkt. i pkt. 1 og 2.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2011

Behandling
Alvin Vaseli fremmet på vegne av Rødt følgende forslag:
Saken utsettes.
Votering: Utsettelsesforslaget fikk 4 stemmer for og 24 stemmer mot.

Votering: Innstillingen fikk 27 stemmer for og 1 stemme mot.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bevilge 2,5 mill. kr i anleggsbidrag til ny
trafikkløsning i Storsvingen. Midlene skal benyttes til delfinansiering av planskilt
kryssing. Midlene skal utbetales i 2012 og 2013, og innarbeides i budsjett 2012 samt
økonomiplan 2012 – 2015.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å forskuttere inntil 15 mill. kr. i forbindelse med den
nye trafikkløsningen på Storsvingen, under forutsetning av at midlene blir refundert i
perioden 2014 – 2019. Kostnaden dekkes ved bruk av fondet 25300003 ”Rv 94”.
Forskutteringen vil skje i 2012 og 2013, og innarbeides i budsjett 2012 samt
økonomiplan 2012 – 2015.
3. Investering IN.SU 16 Storsvingen – trafikksikkerhetstiltak” utgår, og reguleres i
forbindelse med budsjettregulering i juni 2011.
4. Hammerfest kommunestyre delegerer til rådmannen å inngå avtale med Statens vegvesen
med utgangspkt. i pkt. 1 og 2.
PS 10/11 IKT - samarbeid i Vest-Finnmark - digitalt førstevalg i Finnmark
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar at Hammerfest kommune deltar i prosjektet “Digitalt førstevalg i
Finnmark”
2. Prosjektets mål er å utrede ulike samarbeidsformer for kommunene i Vest-Finnmark
innen IKT
3. Prosjektets varighet er fra 01.01.11 – 31.12.11
4. Hammerfest kommunes egenandel i prosjektet er kr 85.000,-. Beløpet dekkes innenfor
budsjettrammen for 2011.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.03.2011

Behandling
Saken går videre til behandling i kommunestyret 10.03.11 og innstillingen endres fra
formannskapet til kommunestyre.
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyre vedtar at Hammerfest kommune deltar i prosjektet “Digitalt førstevalg i
Finnmark”
2. Prosjektets mål er å utrede ulike samarbeidsformer for kommunene i Vest-Finnmark
innen IKT
3. Prosjektets varighet er fra 01.01.11 – 31.12.11
4. Hammerfest kommunes egenandel i prosjektet er kr 85.000,-. Beløpet dekkes innenfor
budsjettrammen for 2011.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2011

Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyre vedtar at Hammerfest kommune deltar i prosjektet “Digitalt førstevalg i
Finnmark”
2. Prosjektets mål er å utrede ulike samarbeidsformer for kommunene i Vest-Finnmark
innen IKT
3. Prosjektets varighet er fra 01.01.11 – 31.12.11
4. Hammerfest kommunes egenandel i prosjektet er kr 85.000,-. Beløpet dekkes innenfor
budsjettrammen for 2011.
PS 11/11 E-handel Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å opprette en midlertidig prosjektstilling i ett år for å
lede/gjennomføre prosjekt ”eHandel Hammerfest kommune”. Økt kostnadsramme
kr.200.000,00 for 2011 og kr.200.000,00 for kr.2012.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar en investeringsramme på kr.600.000,00 for 2011, og
økte driftskostnader kr.150.000,00.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar å søke om tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for
2011 for finansiering av hele eller deler av kostnadene nevnt i punkt. 1 og 2 over.
4. Endelig beslutning om prosjektet tas ved budsjettreguleringen i juni når vi har fått svar
på søknad om skjønnsmidler for 2011 og vår andel av kostnadene er kjent.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.03.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å opprette en midlertidig prosjektstilling i ett år for å
lede/gjennomføre prosjekt ”eHandel Hammerfest kommune”. Økt kostnadsramme
kr.200.000,00 for 2011 og kr.200.000,00 for kr.2012.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar en investeringsramme på kr.600.000,00 for 2011, og
økte driftskostnader kr.150.000,00.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar å søke om tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for
2011 for finansiering av hele eller deler av kostnadene nevnt i punkt. 1 og 2 over.
4. Endelig beslutning om prosjektet tas ved budsjettreguleringen i juni når vi har fått svar
på søknad om skjønnsmidler for 2011 og vår andel av kostnadene er kjent.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2011

Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende nytt punkt:
Rådmann må påse at prosjektet bidrar til at små og mellomstore lokale bedrifter fremdeles kan
levere varer og tjenester til Hammerfest kommune.
Votering: Formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.
Høyres tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å opprette en midlertidig prosjektstilling i ett år for å
lede/gjennomføre prosjekt ”eHandel Hammerfest kommune”. Økt kostnadsramme
kr.200.000,00 for 2011 og kr.200.000,00 for kr.2012.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar en investeringsramme på kr.600.000,00 for 2011, og
økte driftskostnader kr.150.000,00.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar å søke om tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for
2011 for finansiering av hele eller deler av kostnadene nevnt i punkt. 1 og 2 over.
4. Endelig beslutning om prosjektet tas ved budsjettreguleringen i juni når vi har fått svar
på søknad om skjønnsmidler for 2011 og vår andel av kostnadene er kjent.
5. Rådmann må påse at prosjektet bidrar til at små og mellomstore lokale bedrifter
fremdeles kan levere varer og tjenester til Hammerfest kommune.
PS 12/11 Nyvalg som følge av flytting/uttreden: Andreas Wiese og Marit Krystad
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Nytt medlem av kommunestyret blir Ronny Holm med virkning fra og med 10.03.2011.
2.
Som nye medlemmer av kontrollutvalget velges
…….med virkning fra og med 06.12.2010
…….med virkning fra og med 10.03.2011
3.
Som ny nestleder i kontrollutvalget velges
……med virkning fra og med 10.03.2011.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2011

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag, punkt 2 og punkt 3:
2.)

Som nye medlemmer av kontrollutvalget velges
Solbjørg Olsen med virkning fra og med 16.03.2011 (det oppnevnes ikke ny varamedlem for
resten av perioden)
Jonas Valle Paulsen med virkning fra og med 16.03.2011.
Tillegg
Geir Opdal er fast medlem av kontrollutvalget og nylig også valgt inn som nestleder i
Hammerfest Eiendom KF. I henhold til regelverket kan han ikke inneha verv begge steder. Han
har varslet at han ønsker å tre ut av vervet som fast medlem i kontrollutvalget. I hans sted
velges Steinar Larsen inn som fast medlem i kontrollutvalget fra 16.03.11.
3.)
Som ny nestleder i kontrollutvalget velges Solbjørg Olsen med virkning fra 16.03.2011.
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
Nytt medlem av kommunestyret blir Ronny Holm med virkning fra og med 16.03.2011.
2.
Som nye medlemmer av kontrollutvalget velges
Solbjørg Olsen med virkning fra og med 16.03.2011
Jonas Valle Paulsen med virkning fra og med 16.03.2011
Steinar Larsen med virkning fra og med 16.03.2011.
3.
Som ny nestleder i kontrollutvalget velges Solbjørg Olsen med virkning fra og med 16.03.2011.
PS 13/11 Diverse referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2011

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

RS 11/1 Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hammerfest
kommune
PS 14/11 Godkjenning av møteprotokoll
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
Protokoll fra møte den 10.02.2011 godkjent.

PS 15/11 Kjøp av moduler til barnehage
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre omgjør budsjettvedtak av 20.12.2010 om leie av moduler til
ny barnehage. Moduler til en ny 4-avdelings barnehage vedtas kjøpt innenfor en
kostnadsramme på 17 375 000,-.
2. Av totalrammen finansieres inventar og utstyr til kr.1.500.000,- av fondsavsatte
skjønnsmidler.
3. Bygg/etablering på kr.15.875.000,- finansieres:
a.
Lån Hammerfest eiendom KF
kr. 11.112.500,b.
Mva-kompensasjon
kr. 3.175.000,c.
EK-fra Hammerfest kommune
kr. 1.587.500,4. Vedtak fra kommunestyremøte om kjøp av tomter reduseres med ytterligere
kr.3.275.000,-.
5. Oppdraget om kjøp og etablering gis til Hammerfest Eiendom kf.
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2011

Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre omgjør budsjettvedtak av 20.12.2010 om leie av moduler til
ny barnehage. Moduler til en ny 4-avdelings barnehage vedtas kjøpt innenfor en
kostnadsramme på 17 375 000,-.
2. Av totalrammen finansieres inventar og utstyr til kr.1.500.000,- av fondsavsatte
skjønnsmidler.
3. Bygg/etablering på kr.15.875.000,- finansieres:
a.
Lån Hammerfest eiendom KF
kr. 11.112.500,b.
Mva-kompensasjon
kr. 3.175.000,c.
EK-fra Hammerfest kommune
kr. 1.587.500,4. Vedtak fra kommunestyremøte om kjøp av tomter reduseres med ytterligere
kr.3.275.000,-.
5. Oppdraget om kjøp og etablering gis til Hammerfest Eiendom kf.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2011

Behandling
Svein Aspelund erklærte seg innhabil og fratrådte.
27 representanter (av 29) til stede.
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Nytt pkt. 4:
kr 3.275.000 innarbeides i budsjettregulering for 2011
Votering: Innstillingen u/punkt 4 – enstemmig vedtatt.
Punkt 4 i innstillingen falt og Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre omgjør budsjettvedtak av 20.12.2010 om leie av moduler til
ny barnehage. Moduler til en ny 4-avdelings barnehage vedtas kjøpt innenfor en
kostnadsramme på 17 375 000,-.
2. Av totalrammen finansieres inventar og utstyr til kr.1.500.000,- av fondsavsatte
skjønnsmidler.
3. Bygg/etablering på kr.15.875.000,- finansieres:
a.
Lån Hammerfest eiendom KF
kr. 11.112.500,b.
Mva-kompensasjon
kr. 3.175.000,c.
EK-fra Hammerfest kommune
kr. 1.587.500,4. Kr 3.275.000 innarbeides i budsjettregulering for 2011
5. Oppdraget om kjøp og etablering gis til Hammerfest Eiendom kf.

