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9 representanter (av 9) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Geir Nesse,
kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl, økonomisjef Trond Rognlid, økonomikonsulent Eva Wullf,
virksomhetsleder Bård Dyrseth, virksomhetsleder Lars Aude Arnesen, idrettskonsulent Reidar
Næss, konst. næringssjef Bjørn Harry Risto, virksomhetsleder Arvid Isaksen, skolefaglig leder
Arve Paulsen og kommuneadvokat Espen Rønning.
Fra Hammerfest eiendom KF møtte styreleder Geir Oppdal, konstituert daglig leder Terje
Mauseth og økonomisjef Solfrid Mortensen.
Fra Hammerfest parkering KF møtte styreleder Tor Ivar Heggelund og økonomisjef Trond
Olsen.
Fra Hammerfest havn KF havnedirektør Per Åge Hansen og økonomisjef Trond Nilsen
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Svanhild Moen
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Godkjenning av protokoll

Innkalling – enstemmig vedtatt.
Sakslista / dagsorden:
Sakslista med sakene 90/11 til og med 111/11 – godkjent.
Rådmannen orienterte om nye opplysninger i forbindelse med skatteinngangen for 2011, og
generelt om økonomien i kommunen.

Reidar Johansen (SV) stilte følgende spørsmål:
- RV- 94 og bompenger – ordføreren orienterte.
- Helseforetaket og avtale med Redningsselskapet – ordføreren orienterte.
- Ungdomsrådet – ordfører orienterte.
PS 90/11 Fiber til Akkarfjord på Sørøya
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet ber administrasjonen inngå nødvendige avtaler som sikrer at det blir lagt
fiberkabel til Akkarfjord Sørøya i forbindelse med legging av slik kabel til Hasvik kommune.
Kommunens kostnader ved dette forutsettes dekket gjennom eksterne tilskudd og egne
budsjettmidler innenfor eksisterende budsjettrammer for 2012.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet ber administrasjonen inngå nødvendige avtaler som sikrer at det blir lagt
fiberkabel til Akkarfjord Sørøya i forbindelse med legging av slik kabel til Hasvik kommune.
Kommunens kostnader ved dette forutsettes dekket gjennom eksterne tilskudd og egne
budsjettmidler innenfor eksisterende budsjettrammer for 2012.

PS 91/11 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.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.11.2011

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.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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 92/11 Videreføring av samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til inngåelse av ny avtale med
Hammerfest Turist AS innenfor en økonomisk ramme på kr 2 000 000,-. Samarbeidsavtalen
gjøres gjeldende fra 01.01.2012 til 31.12.2015. Avtalen kan reforhandles innen utgangen av
september 2015.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til inngåelse av ny avtale med
Hammerfest Turist AS innenfor en økonomisk ramme på kr 2 000 000,-. Samarbeidsavtalen
gjøres gjeldende fra 01.01.2012 til 31.12.2015. Avtalen kan reforhandles innen utgangen av
september 2015.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til inngåelse av ny avtale med
Hammerfest Turist AS innenfor en økonomisk ramme på kr 2 000 000,-. Samarbeidsavtalen
gjøres gjeldende fra 01.01.2012 til 31.12.2015. Avtalen kan reforhandles innen utgangen av
september 2015.

PS 93/11 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.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.11.2011

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.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Ronny Holm fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Sak om tråkkemaskinen utsettes. Kultur og Idrett bes om å innarbeide tråkkemaskin i den
ordinære plan for idrett og fysisk aktivitet når det nå skal behandles en ny plan med
handlingsprogram for 2012 – 2016. Det er naturlig at prioriteringer av anlegg og utstyr sees i en
helhetlig sammenheng og at idretten gjennom idrettsrådet får avgi sin uttalelse i saken.

Votering: Innstillingen fikk 2 stemmer og KOU- styret forslag fikk 7 stemmer.
Vedtak
Sak om tråkkemaskinen utsettes. Kultur og Idrett bes om å innarbeide tråkkemaskin i den
ordinære plan for idrett og fysisk aktivitet når det nå skal behandles en ny plan med
handlingsprogram for 2012 – 2016. Det er naturlig at prioriteringer av anlegg og utstyr sees i en
helhetlig sammenheng og at idretten gjennom idrettsrådet får avgi sin uttalelse i saken.

PS 94/11 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.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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.

PS 95/11 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.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.11.2011

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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

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 96/11 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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP (1) følgende nytt punkt 3:
Det viktigste med å utarbeide en handlingsplan er at den følges opp og har høy politisk og
administrativ forankring i kommunen, tverrsektorielt samarbeid og bred medvirkning i videre
arbeid.
Erik Johannesen fremmet på vegne av AP (2) følgende forslag:
Kap. 7.21 (20) … og andre innvandrere ved behov inkl. familiegjenforente.
Kap 7.21 (22) … begrepet gettofisering endres til fortetteting av minoriteter i enkelte
bydeler.

Reidar Johansen (SV) fremmet følgende forslag strektpunk i punkt 1:
Boligenheten i Strandgt. 71 – disponert som gjennomgangsboliger for flyktninger av
innvandrertjenesten – videreføres til dette formelt inntil kommune har et alternativt boligtilbud
til denne gruppen og dette formålet.
Votering: Punkt 1 innstillingen punkt 1 fikk 1 stemme og Ap’s (2) forslag fikk 8 stemmer.
SV’s forslag fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot.
Punkt 2 i innstillingen – enstemmig vedtatt.
Nytt punkt 3 - AP’s (1) forslag fikk 8 stemmer for og 1 stemme mot.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar boligsosial handlingsplan for 2012-2017, med tiltak og
prioritering av tiltak som beskrevet i planen med følgende endring:
Kap. 7.21 (20) … og andre innvandrere ved behov inkl. familiegjenforente.
Kap. 7.21 (22) … begrepet gettofisering endres til fortetteting av minoriteter i enkelte
bydeler.
2. Boligsosial handlingsplan rulleres årlig, og første gang i 2013.
3. Det viktigste med å utarbeide en handlingsplan er at den følges opp og har høy politisk
og administrativ forankring i kommunen, tverrsektorielt samarbeid og bred medvirkning
i videre arbeid.

PS 97/11 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.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.11.2011

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.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: KOU- styrets vedtak ble 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 98/11 Plan for lekeplasser,uteområder og ballplasser
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Hammerfest kommunestyre vedtar plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.

Hammerfest kommunestyre vedtar plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser.

PS 99/11 Kommunale byggeprosjekter - byggesaksrutine
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar og godkjenner “Rutiner for kommunale byggeprosjekt” som
kommunens rutiner for byggeprosjekter i kommunen.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar og godkjenner “Rutiner for kommunale byggeprosjekt” som
kommunens rutiner for byggeprosjekter i kommunen.

PS 100/11 Budsjett og økonomireglement
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar nytt budsjett og økonomireglement slik den fremgår av
sakens bakgrunn og fakta.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar nytt budsjett og økonomireglement slik den fremgår av
sakens bakgrunn og fakta.

PS 101/11 Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF budsjett for 2012 og
økonomiplan 2012-2015.

2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest eiendom KF kan ta opp lån på
kr.17.505.000 i 2012.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF budsjett for 2012 og
økonomiplan 2012-2015.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest eiendom KF kan ta opp lån på
kr.17.505.000 i 2012.

PS 102/11 Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF budsjett for 2012 og økonomiplan
2012-2015.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest havn KF kan ta opp lån på kr.28.950.000 i
2012.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF budsjett for 2012 og økonomiplan
2012-2015.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest havn KF kan ta opp lån på kr.28.950.000 i
2012.

PS 103/11 Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest parkering KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest parkering KF budsjett for 2012 og
økonomiplan 2012-2015.

2. Investeringen på kr.1.250.000,00 dekkes ved overførsel fra disposisjonsfond.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest parkering KF budsjett for 2012 og
økonomiplan 2012-2015.
2. Investeringen på kr.1.250.000,00 dekkes ved overførsel fra disposisjonsfond.

PS 104/11 Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Vann
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann som følger:
a. For boliger øker satsene med 13 % i 2012, 2 % i 2013, 4 % i 2014 og 2 % i 2015.
b. For næring/industri øker satsene med 20 % i 2012, 8 % i 2013, 8 % i 2014 og 2 %
i 2015.
c. For vann etter måler øker satsene med 37 % i 2012, 27 % i 2013, 20 % i 2014 og
2 % i 2015.
2. Tilknytningsavgift for vann økes med 3,4 % i 2012.

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann som følger:
a. For boliger øker satsene med 13 % i 2012, 2 % i 2013, 4 % i 2014 og 2 % i 2015.
b. For næring/industri øker satsene med 20 % i 2012, 8 % i 2013, 8 % i 2014 og 2 %
i 2015.
c. For vann etter måler øker satsene med 37 % i 2012, 27 % i 2013, 20 % i 2014 og
2 % i 2015.
2. Tilknytningsavgift for vann økes med 3,4 % i 2012.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann som følger:
a. For boliger øker satsene med 13 % i 2012, 2 % i 2013, 4 % i 2014 og 2 % i 2015.
b. For næring/industri øker satsene med 20 % i 2012, 8 % i 2013, 8 % i 2014 og 2 %
i 2015.
c. For vann etter måler øker satsene med 37 % i 2012, 27 % i 2013, 20 % i 2014 og
2 % i 2015.
2. Tilknytningsavgift for vann økes med 3,4 % i 2012.
PS 105/11 Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Avløp
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp som følger:
a. For boliger øker satsene med 32,1 % i 2012, 6 % i 2013, 3 % i 2014 og 3 % i
2015.
b. For næring/industri øker satsene med 40 % i 2012, 6 % i 2013, 3,1 % i 2014 og
3 % i 2015.
c. For avløp etter måler øker satsene med 45 % i 2012, 6 % i 2013, 3,2 % i 2014 og
3 % i 2015.
d. For slamtømming økes satsene med 25 % i 2012, 0 % i 2013, 1 % i 2014 og 3 % i
2015.
e.
2. Tilknytningsavgift for avløp økes med 3,4 % i 2012.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp som følger:
a. For boliger øker satsene med 32,1 % i 2012, 6 % i 2013, 3 % i 2014 og 3 % i
2015.
b. For næring/industri øker satsene med 40 % i 2012, 6 % i 2013, 3,1 % i 2014 og
3 % i 2015.
c. For avløp etter måler øker satsene med 45 % i 2012, 6 % i 2013, 3,2 % i 2014 og
3 % i 2015.
d. For slamtømming økes satsene med 25 % i 2012, 0 % i 2013, 1 % i 2014 og 3 % i
2015.
2. Tilknytningsavgift for avløp økes med 3,4 % i 2012.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp som følger:
a. For boliger øker satsene med 32,1 % i 2012, 6 % i 2013, 3 % i 2014 og 3 % i
2015.
b. For næring/industri øker satsene med 40 % i 2012, 6 % i 2013, 3,1 % i 2014 og
3 % i 2015.
c. For avløp etter måler øker satsene med 45 % i 2012, 6 % i 2013, 3,2 % i 2014 og
3 % i 2015.
d. For slamtømming økes satsene med 25 % i 2012, 0 % i 2013, 1 % i 2014 og 3 % i
2015.
2. Tilknytningsavgift for avløp økes med 3,4 % i 2012.

PS 106/11 Gebyrgrunnlag 2015 - 2015 Renovasjon
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon med 5 % i 2012.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon med 5 % i 2012.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon med 5 % i 2012.

PS 107/11 Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Feiing
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for feiing med 19,9 % i 2012.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for feiing med 19,9 % i 2012.
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Innstillingen fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for feiing med 19,9 % i 2012.

PS 108/11 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 2012 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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering:

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

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 2012 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:
d. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
e. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
f. 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.

PS 109/11 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 2012 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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Beit Hågensen fremmet på vegne av AP følende forslag:
Økte Skatteinntekter
Utviklingen hittil i år viser en bedre skatteinngang enn forventet. Dette gjør at Arbeiderpartiet
har økt skatteanslaget i sitt forslag med hhv 360.000, 640.000, 1.455.000 og 1.455.000 for årene
2012 – 2015.
AN.07/2012 Mindre lønnsvekst
Sentrale myndigheter har lagt til grunn mindre lønnsvekst enn rådmannens budsjett. Dette gjør
at Arbeiderpartiet har lagt inn reduksjoner med hhv. 1.677.000, 633.000, 309000 og 2.000 for
årene 2012 – 2015
SA. 09/2012 Økning av vedlikeholdspost reingjerde
Avtalen i forhold til reingjerdet rundt Hammerfest ble undertegnet sommeren 2005 der det
framgår at kommunen skal avsette et vedlikeholdsfond på kr 125.000 per år. Gjerdet trenger
sårt til vedlikehold og ikke minst er det behov for å gjøre endringer som medfører at folk har en
enklere gjennomgang enn i dag. Det er sist sommer gjort et forsøk med å ha vanlige hageporter
enkelte steder som folk kan åpne og lukke selv når de skal passere gjerdet. Dette har fungert
godt og det er behov for å ha midler til flere slike lett passerbare porter på sentrale steder. I
tillegg er det behov for prisjustering da beløpet har stått fast over så mange år.
Vedlikeholdsposten økes dermed med kr 150.000,- per år i hele økonomiplanperioden.
HO.01/2012 Omsorgsbolig/nedleggelse pensjonærhjem
Administrasjonen har i sitt budsjettforslag tatt ut hele besparelsen i forhold til nedlegging av
Hammerfest Pensjonærhjem i tilknytning til tidligere vedtak om bygging av 40 omsorgsboliger.
Kommunestyrets forutsetning var å avvente saken inntil plasseringen av omsorgssenteret var
avklart. I tråd med dette er besparelsen lagt inn fra 2013 med 3 mill. kr (halvårsvirkning) og
tilsvarende 6 millioner per år i 2014 og 2015.
HO.02/2012 Kjøkkentjeneste
I tråd med kommunestyrets forutsetning med hensyn til å avvente nedlegging av
pensjonærhjemmet til avklaring av omsorgssenterets plassering er realiseringen av besparelsen
for kjøkkentjenesten lagt inn med kr 300.000,- i 2013 og helårsvirkning i 2014 og 2015 med kr
600.000 per år. Dette som følge av at kjøkkentjenesten reduseres fra 3 til to steder.
(Når det gjelder samleposten for besparelser struktur og omorganisering, må denne
reduseres i forhold til det som tas inn som egne tiltak under HO.01 og HO.02.)
HO.07/2012 Tilskudd ledsagertjeneste
Det settes av en post på kr 100.000 per år i økonomiplanperioden til ledsagertjeneste for de som
er innvilget brukerstyrt assistanse.
HO.05/2012 Innredning av sanserom i avlastningen
Det er i forbindelse med nybygg til avlastningen som var ferdig i 2010 bygget et eget sanserom.
Dette er ennå ikke tatt i bruk da det ikke har vært avsatt midler til innredning og å utruste
rommet. Det foreslås derfor at det i 2012 som en engangsbevilgning avsettes kr 300.000.
KS.13/2012 Lekeplasser/parker
Ny plan for lekeplasser er nylig behandlet og i forslaget til etaten var det foreslått kr 3.350.000
per år i økonomiplanperioden. I administrasjonens forslag er det ikke funnet rom til dette
tiltaket. Planen viser at det er et stort behov for vedlikehold og det avsettes kr 600.000,- per år i
hele økonomiplanperioden til formålet.

Økt tilskudd DanseFestival Barents
Det settes av et beløp på kr 100.000 hvert år i økonomiplanperioden som økt tilskudd til
Dansefestival Barents.
KS.15/2012 Oppvarming av kommunale fortau
Midler til oppvarming av kommunale fortau har administrasjonen ikke funnet plass til for
prioriterte tiltak. Driftsmidlene til oppvarming legges inn i budsjettet med kr 100.000 i 2012 og
180.000 per år i resten av økonomiplanperioden.
INV.KS,10/2012 Tråkkemaskin alpinbakken
Det er foreslått at kommunen skal kjøpe tråkkemaskin som skal stilles til alpinklubbens
disposisjon. Da en ønsker å avvente denne saken til spørsmålet er behandlet i tilknytning til
rullering av idrettens anleggsplan, beholder alpinklubben årlig tilskudd på kr 200.000 og en vil
så komme tilbake til saken når anleggsplanen er vedtatt. Tilsvarende tas forslaget om 3,2 mill
kr tatt ut i 2012 og satt opp i 2013.
INV.KS.19/2012 Glasstak AKS
Glasstak over lyssjakt/utescene AKS som det ikke var funnet plass til, realiseres i 2012 og tas
inn med kr 1300.000 i investeringsbudsjettet og driftsmessige konsekvenser fra 2012 – 2015
INV.
Gjenreisingsmuseet
Det er ikke funnet plass til renovering av Gjenreisingsmuseet i rådmannens budsjett. Da det er
høyst nødvendig å få tettet lekkasjer, foreslås dette tatt inn med kr. 11.576 i 2012. Det
forutsettes a t tidligere avsetning i 2011 kan overføres.
INV.
Baksalen skole
Bygging av omsorgssenter har høyst prioritet. Det er likevel nødvendig å få fortgang i
planlegging av skole i Baksalen som inkluderer Elvetun-elever som forutsatt i vedtatt
skolestruktur. Vi vil derfor i et eget forslag be rådmannen starte slik planlegging og legger i
økonomiplanen inn start md prosjektering i 2013 med byggestart i løpet av 2014. Egenkapital i
2015 tas av disposisjonsfondet.
INV.KS.37/2012 Næringsareale Rypklubben
Det er nødvendig å komme i gang med planlegging og prosjektering av næringsreale på
Rypklubben. Vi vil i et eget forslag be rådmannen starte slik planlegging og legger derfor inn
prosjekteringsmidler med kr. 1.500.000 .
Votering: Som innstilling fikk 3 stemmer og AP’s endringsforslag fikk 6 stemmer.
Vedtak
1. Budsjettbalanse
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 vedtas i balanse inkl. Arbeiderpartiets
endringsforslag.
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 26.356.000 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 2012 slik:
Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.
På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grenser 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:
d. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
e. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
f. 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.
8. Hammerfest Arbeiderpartiets endringer:
Økte Skatteinntekter
Utviklingen hittil i år viser en bedre skatteinngang enn forventet. Dette gjør at Arbeiderpartiet
har økt skatteanslaget i sitt forslag med hhv 360.000, 640.000, 1.455.000 og 1.455.000 for årene
2012 – 2015.
AN.07/2012 Mindre lønnsvekst
Sentrale myndigheter har lagt til grunn mindre lønnsvekst enn rådmannens budsjett. Dette gjør
at Arbeiderpartiet har lagt inn reduksjoner med hhv. 1.677.000, 633.000, 309000 og 2.000 for
årene 2012 – 2015
SA. 09/2012 Økning av vedlikeholdspost reingjerde
Avtalen i forhold til reingjerdet rundt Hammerfest ble undertegnet sommeren 2005 der det
framgår at kommunen skal avsette et vedlikeholdsfond på kr 125.000 per år. Gjerdet trenger
sårt til vedlikehold og ikke minst er det behov for å gjøre endringer som medfører at folk har en
enklere gjennomgang enn i dag. Det er sist sommer gjort et forsøk med å ha vanlige hageporter
enkelte steder som folk kan åpne og lukke selv når de skal passere gjerdet. Dette har fungert

godt og det er behov for å ha midler til flere slike lett passerbare porter på sentrale steder. I
tillegg er det behov for prisjustering da beløpet har stått fast over så mange år.
Vedlikeholdsposten økes dermed med kr 150.000,- per år i hele økonomiplanperioden.
HO.01/2012 Omsorgsbolig/nedleggelse pensjonærhjem
Administrasjonen har i sitt budsjettforslag tatt ut hele besparelsen i forhold til nedlegging av
Hammerfest Pensjonærhjem i tilknytning til tidligere vedtak om bygging av 40 omsorgsboliger.
Kommunestyrets forutsetning var å avvente saken inntil plasseringen av omsorgssenteret var
avklart. I tråd med dette er besparelsen lagt inn fra 2013 med 3 mill. kr (halvårsvirkning) og
tilsvarende 6 millioner per år i 2014 og 2015.
HO.02/2012 Kjøkkentjeneste
I tråd med kommunestyrets forutsetning med hensyn til å avvente nedlegging av
pensjonærhjemmet til avklaring av omsorgssenterets plassering er realiseringen av besparelsen
for kjøkkentjenesten lagt inn med kr 300.000,- i 2013 og helårsvirkning i 2014 og 2015 med kr
600.000 per år. Dette som følge av at kjøkkentjenesten reduseres fra 3 til to steder.
(Når det gjelder samleposten for besparelser struktur og omorganisering, må denne
reduseres i forhold til det som tas inn som egne tiltak under HO.01 og HO.02.)
HO.07/2012 Tilskudd ledsagertjeneste
Det settes av en post på kr 100.000 per år i økonomiplanperioden til ledsagertjeneste for de som
er innvilget brukerstyrt assistanse.
HO.05/2012 Innredning av sanserom i avlastningen
Det er i forbindelse med nybygg til avlastningen som var ferdig i 2010 bygget et eget sanserom.
Dette er ennå ikke tatt i bruk da det ikke har vært avsatt midler til innredning og å utruste
rommet. Det foreslås derfor at det i 2012 som en engangsbevilgning avsettes kr 300.000.
KS.13/2012 Lekeplasser/parker
Ny plan for lekeplasser er nylig behandlet og i forslaget til etaten var det foreslått kr 3.350.000
per år i økonomiplanperioden. I administrasjonens forslag er det ikke funnet rom til dette
tiltaket. Planen viser at det er et stort behov for vedlikehold og det avsettes kr 600.000,- per år i
hele økonomiplanperioden til formålet.
Økt tilskudd DanseFestival Barents
Det settes av et beløp på kr 100.000 hvert år i økonomiplanperioden som økt tilskudd til
Dansefestival Barents.
KS.15/2012 Oppvarming av kommunale fortau
Midler til oppvarming av kommunale fortau har administrasjonen ikke funnet plass til for
prioriterte tiltak. Driftsmidlene til oppvarming legges inn i budsjettet med kr 100.000 i 2012 og
180.000 per år i resten av økonomiplanperioden.
INV.KS,10/2012 Tråkkemaskin alpinbakken
Det er foreslått at kommunen skal kjøpe tråkkemaskin som skal stilles til alpinklubbens
disposisjon. Da en ønsker å avvente denne saken til spørsmålet er behandlet i tilknytning til
rullering av idrettens anleggsplan, beholder alpinklubben årlig tilskudd på kr 200.000 og en vil
så komme tilbake til saken når anleggsplanen er vedtatt. Tilsvarende tas forslaget om 3,2 mill
kr tatt ut i 2012 og satt opp i 2013.
INV.KS.19/2012 Glasstak AKS

Glasstak over lyssjakt/utescene AKS som det ikke var funnet plass til, realiseres i 2012 og tas
inn med kr 1300.000 i investeringsbudsjettet og driftsmessige konsekvenser fra 2012 – 2015

INV.
Gjenreisingsmuseet
Det er ikke funnet plass til renovering av Gjenreisingsmuseet i rådmannens budsjett. Da det er
høyst nødvendig å få tettet lekkasjer, foreslås dette tatt inn med kr. 11.576.000 i 2012. Det
forutsettes a t tidligere avsetning i 2011 kan overføres.
INV.
Baksalen skole
Bygging av omsorgssenter har høyst prioritet. Det er likevel nødvendig å få fortgang i
planlegging av skole i Baksalen som inkluderer Elvetun-elever som forutsatt i vedtatt
skolestruktur. Vi vil derfor i et eget forslag be rådmannen starte slik planlegging og legger i
økonomiplanen inn start md prosjektering i 2013 med byggestart i løpet av 2014. Egenkapital i
2015 tas av disposisjonsfondet.
INV.KS.37/2012 Næringsareale Rypklubben
Det er nødvendig å komme i gang med planlegging og prosjektering av næringsreale på
Rypklubben. Vi vil i et eget forslag be rådmannen starte slik planlegging og legger derfor inn
prosjekteringsmidler med kr. 1.500.000 .

Drift
Endringer i forhold til rådmannens forslag
Minus=forverring

2012 2013

2014

2015

AN.87/2012

Økt skatt
Mindre Lønnsvekst

1455
309

1455
2

AN.06/2012
HO.01/2012
HO.02/2012
HO.07/2012
SA.09/2012
JO.05/2012
KS.13/2012
KS.15/2012
SA.10/2012
HE/14/2012

Reduksjon restrukturering
Omsorgsboliger/nedleggelse pensjonærhjem
Kjøkkentjeneste
Tilskudd ledsagertjenesten
Økt vedlikehold reingjerder
Innredning sanserom i avlastingen
Vedlikehold lekeplasser
Oppvarming fortauer
Økt tilskudd Barents Dansefestival
Glasstak over AKS

360 1640
1666 633
1700
3000
300
-100 -100
-150 -150
-300
-600 -600
-100 -180
-100 -100
-130 -62
1150 -555

-3400
6000
600
-100
-150

-1400
6000
600
-100
-150

-600
-180
-100
-62

-600
-180
-100
-62

-555

-555

3217

4910

Renovering museum
Baksalen skole
Industrifelt Rypklubben
Salderingsbehov

-604 2126

Investeringer
2012 2013
he.05/2011
inv.ks/2012
INV.KS.19/2912
he.09/2012
inv.ks.37/2012

Baksalen skole
Kjøp tråkkemaskin
Glasstak AKS
Renovering Gjenreisingsmuseet
Industrifelt Rypklubben

2014

2015

3050
-3200 3200
1300
11576
1500
-68

4550 215500

11176 6250

4550 215500
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Alle tall i hele tusen.

PS 110/11 Diverse referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011
RS 11/9 Orientering om 9 uleselige stemmer ved valgoppgjøret ved forsøk med elektronisk
stemmegivning i 2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsaken tas til orientering.

PS 111/11 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 04.11.11 og 21.11.11 godkjennes.
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