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Styret for kultur, omsorg og undervisning
Arktisk kultursenter, Magnus Larsensalen
28.11.2011
09:00 – 14:30

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Ronny Holm
Tom Kristian Hermo
Haldis Olsen
Dan Andersen
Elin Mølmann Holmgren
Willy Olsen
Vigdis Guleng
Mia Hansen

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
FRP/KYST

Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Berit Hågensen
Elisabeth Wæraas
Gaute B. Eliassen

NESTL
MEDL
MEDL

AP
H
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Eva Gebhardt Sjøtun

Berit Hågensen

AP

9 representanter (av 11) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl, kommunalsjef Grethe Nissen,
kommunalsjef Geir Nesse, økonomisjef Trond Rognlid, leder for servicekontoret Grethe
Johannessen, virksomhetsleder for Arktisk kultursenter Lars Aude Arnesen, idrettskonsulent
Reidar Næss, virksomhetsleder Arvid Isaksen, helsesøster Gro Hågensen og kommunelege Sonni
Schumacher.

Ronny Holm
Leder

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 60/11

Godkjenning av Breilia skole avdeling Båthuset etter forskrift om miljørettet
helsevern

PS 61/11

Midler øremerket tilskudd til idrett

PS 62/11

Utarbeidelse av strategisk plan for Kultur og idrett

PS 63/11

Kulturfaglig utvikling i Hammerfest kulturskole

PS 64/11

Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser

PS 65/11

Boligsosial handlingsplan 2012 til 2017

PS 66/11

Kafè-, kiosk- og kurs/konferansevirksomhet i Arktisk kultursenter

PS 67/11

Bosetting av flyktninger 2012

PS 68/11

Samhandlingsreformen

PS 69/11

Innkjøp av løypetråkkemaskin

PS 70/11

Gebyr og avgiftsregulativ 2012

PS 71/11

Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest kommune

PS 72/11

Godkjenning av protokoll

Det vil bli gitt følgende informasjon:
 Dansefestival Barents v/Katrine Storved
 Helse og omsorg – presentasjon /utfordringer v/ kommunalsjef helse og pleie Kaj
Gunnar Dahl.
 Baksalen skole / storsal v/kommunalsjef Grethe Nissen.
 Stemmerett – 16 åringer v/Grethe Johannessen
 Miljørettet helsevern - åpne avvik på de tilsynene som er foretatt v/ Gro Hågensen og
Sonni Schumacher
 om folkehelseplanen utsettes til kursdagene i januar 2012
Innkalling – godkjent.
Sakslista / dagsorden:
Sakslista har sakene 60/11 til og med 72/11 – godkjent.
PS 60/11 Godkjenning av Breilia skole avdeling Båthuset etter forskrift om miljørettet
helsevern
Rådmannens forslag til vedtak:
KOU godkjenner Båthuset skole etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
etter at avvikene er lukket. Avvikene må lukkes innen gitte frister, merknadene bør følges opp.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.11.2011

Behandling
Leder fremmet følgende forslag:
Styret for Kultur, omsorg og undervisning vil be om å bli orientert om kostnadene ved lukking
av avvikene ved Båthuset skole.
Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
KOU – forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
KOU godkjenner Båthuset skole etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
etter at avvikene er lukket. Avvikene må lukkes innen gitte frister, merknadene bør følges opp.
Styret for Kultur, omsorg og undervisning vil be om å bli orientert om kostnadene ved lukking
av avvikene ved Båthuset skole.
PS 61/11 Midler øremerket tilskudd til idrett
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for kultur og undervisning vedtar følgende omdisponering av midlene innen Idrett
og friluftsliv 2011:
1. Lys på Høyden og Hauen ballplass
35.000,2. Innkjøp av ny ATV 4-hjuling. Bla. til slådding/lufting og rensing av
kunstgressbaner inne/ute. Den gamle er havarert.
65.000,3. Tilskudd Volleyballklubben for vedlikehold av Sandvolleyballbane. 20.000,4. Kurs i bruk av tilskuddsportalen for byens lag og foreninger samt
kommunens ansatte.
10.000,Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for kultur og undervisning vedtar følgende omdisponering av midlene innen Idrett
og friluftsliv 2011:
1. Lys på Høyden og Hauen ballplass
35.000,2. Innkjøp av ny ATV 4-hjuling. Bla. til slådding/lufting og rensing av
kunstgressbaner inne/ute. Den gamle er havarert.
65.000,3. Tilskudd Volleyballklubben for vedlikehold av Sandvolleyballbane. 20.000,4. Kurs i bruk av tilskuddsportalen for byens lag og foreninger samt

kommunens ansatte.

10.000,-

PS 62/11 Utarbeidelse av strategisk plan for Kultur og idrett
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning ber administrasjon om å utarbeide en
strategiplan for kultur og idrett 2012-2015.
2. Strategiplan for kultur og idrett 2012-2015 skal være klar til politisk behandling innen
tredje kvartal 2012.
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Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning ber administrasjon om å utarbeide en
strategiplan for kultur og idrett 2012-2015.
2. Strategiplan for kultur og idrett 2012-2015 skal være klar til politisk behandling innen
tredje kvartal 2012.
PS 63/11 Kulturfaglig utvikling i Hammerfest kulturskole
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å opprette to prosjektstillinger innen sang og piano fra
01.august 2012. Prosjektstillingene har en begrenset varighet til 30.06.2015.
2. Rådmannen gis fullmakt til å opprette en prosjektstilling i dans fra 01.august 2013.
Prosjektstillingen har en begrenset varighet til 30.06.2015.
3. Prosjektet skal være selvfinansierende.
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Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Rådmannen gis fullmakt til å opprette to prosjektstillinger innen sang og piano fra
01.august 2012. Prosjektstillingene har en begrenset varighet til 30.06.2015.
2. Rådmannen gis fullmakt til å opprette en prosjektstilling i dans fra 01.august 2013.
Prosjektstillingen har en begrenset varighet til 30.06.2015.
3. Prosjektet skal være selvfinansierende.

PS 64/11 Plan for lekeplasser,uteområder og ballplasser
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Hammerfest kommunestyre vedtar plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser.
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Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser.
PS 65/11 Boligsosial handlingsplan 2012 til 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar boligsosial handlingsplan for 2012-2017, med tiltak og
prioritering av tiltak som beskrevet i planen.
2. Boligsosial handlingsplan rulleres årlig, og første gang i 2013.
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Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar boligsosial handlingsplan for 2012-2017, med tiltak og
prioritering av tiltak som beskrevet i planen.
2. Boligsosial handlingsplan rulleres årlig, og første gang i 2013.
PS 66/11 Kafè-, kiosk- og kurs/konferansevirksomhet i Arktisk kultursenter
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune overtar driften av kafè, kiosk og kurs/konferanse i Arktisk
kultursenter på permanent basis fra 1. januar 2012.
2. Rådmannen gis fullmakt til å organisere den framtidige driften av enheten.
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Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
3. Hammerfest kommune overtar driften av kafè, kiosk og kurs/konferanse i Arktisk
kultursenter på permanent basis fra 1. januar 2012.
4. Rådmannen gis fullmakt til å organisere den framtidige driften av enheten.
PS 67/11 Bosetting av flyktninger 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 25 flyktninger, inkludert 5 enslige mindreårige
i 2012.
2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger.
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Behandling
Votering: Innstillingen fikk 8 stemmer for og 1 stemme mot.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 25 flyktninger, inkludert 5 enslige mindreårige
i 2012.
2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger.
PS 68/11 Samhandlingsreformen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar ny sammensetning av styringsgruppe for innføring av
samhandlingsreformen i Hammerfest kommune, bestående av:
- 4 administrative representanter utnevnt av rådmannen
- 1 ansattes representant gjennom HTV Fagforbundet
- Som politiske representanter velges (1)…………… og (2)…………….
Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet gis observatørstatus i styringsgruppen.
Administrasjonen har med det antall observatører som en finner nødvendig til enhver tid.
2. Kommunestyret vedtar budsjetteringen av samhandlingsreformen og opprettelse av inntil 5
årsverk, jamfør styringsgruppens og administrasjonens forslag til budsjettering av
samhandlingsreformen for 2012 og videre år.
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Behandling
Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag på politisk representasjon:
Ronny Holm og Vigdis Guleng
Votering. Som innstillingen m/valget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar ny sammensetning av styringsgruppe for innføring av
samhandlingsreformen i Hammerfest kommune, bestående av:
- 4 administrative representanter utnevnt av rådmannen
- 1 ansattes representant gjennom HTV Fagforbundet
- Som politiske representanter velges (1 ) Ronny Holm og (2) Vigdis Guleng.
Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet gis observatørstatus i styringsgruppen.
Administrasjonen har med det antall observatører som en finner nødvendig til enhver tid.
2. Kommunestyret vedtar budsjetteringen av samhandlingsreformen og opprettelse av inntil 5
årsverk, jamfør styringsgruppens og administrasjonens forslag til budsjettering av
samhandlingsreformen for 2012 og videre år.
PS 69/11 Innkjøp av løypetråkkemaskin
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hammerfest kommunestyre vedtar å kjøpe inn løypetråkkemaskin.
Den økonomiske rammen settes til kr 3.200.000.
Finansieringen skjer ved låneopptak og overføring av inntil kr 640.000 fra drift.
Tråkkemaskinen skal leies ut til Hammerfest Alpinklubb.
Leien dekkes ved bortfall av årlig driftsstøtte til Hammerfest Alpinklubb på kr 200.000.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Hammerfest Alpinklubb innenfor de
rammer som framkommer i saksutredning og vedtak i saken.
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Behandling
Ronny Holm fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Sak om tråkkemaskin utsettes. Kultur og Idrett bes om å innarbeide tråkkemaskinen inn i den
ordinære plan for idrett.
Votering: Utsettelsesforslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Sak om tråkkemaskin utsettes. Kultur og Idrett bes om å innarbeide tråkkemaskinen inn i den
ordinære plan for idrett.

PS 70/11 Gebyr og avgiftsregulativ 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,4 % for
2012 med følgende unntak:
a. Barnehagesatsene endres ikke
b. Morarentesatsen endres til p.t. 9,25 %
c. Vaksinepriser endres fortløpende i henhold til prisliste fra folkehelsa
d. For selvkostområdet endres satsene i henhold til vedtak i de enkelte saker for hvert
område.
2. Eiendomsskatt
Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten
for 2010 slik:
Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.
På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grensert som er satt i
kommunestyrevedtak av 04.12.03 (sak 105/03) Skattesatsen settes til 7 promille av
takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:
a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
c. For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 promille.
Bunnfradrag for boliger fastsettes slik:
Det gis et bunnfradrag på kr.1.200.000,00 for en boenhet pr eiendom. For de neste
boenhetene er bunnfradraget på kr.800.000,00
Eiendomsskatten betales i fire terminer.
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Behandling
Votering: Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken tas til orientering.
PS 71/11 Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar:
1. Budsjettbalanse
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 vedtas i balanse.
2. Oppstilling av budsjett

Første året i økonomiplan 2012 – 2015 vedtas som årsbudsjett 2012. Kommunestyret vedtar
årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler
administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og
sektorene.
3. Investeringer
Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
4. Låneopptak
 For finansiering av investeringer i hovedplan vann og hovedplan avløp tas opp lån på
kr. 22 057 000 i 2012. Løpetid 30 År.
 Det opptas lån til andre investeringer på kr.27.416.000,00 i 2012. Løpetid 20 år
 Det opptas nye startlån på kr.60.000.000 i 2012.
 Administrasjonen kan fordele låneopptaket utover året ettersom behovet melder seg.
5. Skatt
Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2012 skal være lovens
maksimumssats.
6. Eiendomsskatt
Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten
for 2010 slik:
Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.
På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grensert som er satt i
kommunestyrevedtak av 04.12.03 (sak 105/03) Skattesatsen settes til 7 promille av
takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:
a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
c. For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 promille.
Bunnfradrag for boliger fastsettes slik:
Det gis et bunnfradrag på kr.1.200.000,00 for en boenhet pr eiendom. For de neste
boenhetene er bunnfradraget på kr.800.000,00
Eiendomsskatten betales i fire terminer.
7. Driftsendringer
Hammerfest kommunestyre vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet
Økonomiplan 2012 – 2015, årsbudsjett 2012.
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Behandling
Votering: Saken tas til orientering.
Vedtak
Saken tas til orientering:

PS 72/11 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.11.2011
Følgende ble delt ut på møte:
Referatsak 11/4 Søknad om salgsbevilling - Rema1000 Hammerfest (Kjøpmann AS)
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 31.10.11 godkjennes.

