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Varamedlemmer som møtte:
Navn

Liv Mari Bakkeby
Hans-Petter Rasmussen
Ole Martin Rønning
Daniel Packard Randolph
Tom Christian Robertsen
(ankom kl. 10:00)
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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Espen Rønning,
kommunalsjef Grethe Nissen, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl,
plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, overingeniør Jørn Berg, arealplanlegger Øyvind
Sundquist, rådgiver Grethe Gebhardt.
Fra Hammerfest Eiendom KF møtte kont. daglig leder Terje Mauseth, økonomisjef Solfrid
Mortensen og styreleder Geir Oppdal.
Fra Hammerfest havn KF møtte havnedirektør Per-Åge Hanen, økonomisjef Trond Nilsen og
styreleder John Wahl.
Fra Hammerfest parkering KF møtte økonomisjef Trond Olsen og styreleder Tor Ivar
Heggelund.

Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær
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Saksnr
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PS 113/11
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Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Avløp
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Gebyrgrunnlag 2015 - 2015 Renovasjon
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Gebyr og avgiftsregulativ 2012
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Godkjenning av møteprotokoll
Valg av heimevernsnemnd for perioden 2011 - 2015

Innstillingen – godkjent
Sakslista / dagsorden:
Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle tilleggssak 123/11 – godkjent.
Sakslista med sakene 110/11 til og med 123/11 – godkjent.
PS 110/11 Orientering om avvik fra gatebruksplan for Finduspromenaden
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar administrasjonens orientering til etterretning.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar administrasjonens orientering til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.12.2011

Behandling
Saken ble behandlet før sak 112/11.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar administrasjonens orientering til etterretning.
PS 111/11 Utbyggingsavtale for infrastruktur ved søndre kvartal av Findusområdet
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner forslag til utbyggingsavtale datert 12. desember 2011.
2. Kommunens kostnader dekkes slik:
- Kr 1 250 000 hentes fra disposisjonsfondet i 2012.

- Kr 4 875 000 innarbeides i budsjett for 2013.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner forslag til utbyggingsavtale datert 12. desember 2011.
2. Kommunens kostnader dekkes slik:
- Kr 1 250 000 hentes fra disposisjonsfondet i 2012.
- Kr 4 875 000 innarbeides i budsjett for 2013.
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.12.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner forslag til utbyggingsavtale datert 12. desember 2011.
2. Kommunens kostnader dekkes slik:
- Kr 1 250 000 hentes fra disposisjonsfondet i 2012.
- Kr 4 875 000 innarbeides i budsjett for 2013.
PS 112/11 Omkjøringsvei for Rv 94 i Hammerfest/Rypefjord - bompengeutredning
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune viser til kommunedelplan for omkjøringsalternativer for Rv 94,
vedtatt i Hammerfest kommunestyre 09.06.2011.
2. Hammerfest kommune gir sin tilslutning til utredning av bompengefinansiering av
omkjøringsalternativene. I tillegg til utredning av en tradisjonell bompengeløsning
ønskes også vurdert alternative løsninger for medfinansiering.
3. Hammerfest kommune vil ta endelig stilling til bompenge-/medfinansiering når
utredningen foreligger.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2011
Behandling
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
1. Hammerfest kommune viser til kommunedelplan for omkjøringsalternativer for RV 94,
vedtatt i Hammerfest kommunestyre 09.06.2011

2. Hammerfest kommune gir sin tilslutning til utredningen av bompengefinansiering av
omkjøringsalternativene. I tillegg til utredning av en tradisjonell bompenge løsning
ønskes også vurdert alternative løsninger for medfinansiering.
3. Saragamtunellen ansees som skredsikring og bør ikke inngå i medfinansieringsgrunnlaget.
4. Utredningen må også ta for seg samfunnsmessige konsekvenser utover infrastruktur
5. Hammerfest kommune vil ta edelig stilling til bompenge- / medfinansiering når
utredningen foreligger. En eventuell bompengeløsning avgjøres ved folkeavstemning.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunestyret ber administrasjonen i samarbeide med politisk ledelse i kommunen ta opp
direkte anleggsbidrag fra lisenspartnere på Melkøya i forhold til veiløsninger ved ny parsell
Saragammen – Fuglenes med Samferdselsdepartementet.
Votering:
Innstillingens punkt 1 og 2 – 28 stemmer for og 1 stemme mot.
Innstillingens punkt 3 fikk 21 stemmer og Høyres punkt 5 fikk 8 stemmer.
Høyres punkt 3 og 4 fikk 7 stemmer for og 21 stemmer mot.
SV’s forslag fikk 27 stemmer for og 2 stemmer mot.
Vedtak
1. Hammerfest kommune viser til kommunedelplan for omkjøringsalternativer for Rv 94,
vedtatt i Hammerfest kommunestyre 09.06.2011.
2. Hammerfest kommune gir sin tilslutning til utredning av bompengefinansiering av
omkjøringsalternativene. I tillegg til utredning av en tradisjonell bompengeløsning
ønskes også vurdert alternative løsninger for medfinansiering.
3. Hammerfest kommune vil ta endelig stilling til bompenge-/medfinansiering når
utredningen foreligger.
4. Kommunestyret ber administrasjonen i samarbeide med politisk ledelse i kommunen ta
opp direkte anleggsbidrag fra lisenspartnere på Melkøya i forhold til veiløsninger ved ny
parsell Saragammen – Fuglenes med Samferdselsdepartementet.
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.12.2011

Behandling
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
1. Hammerfest kommune viser til kommunedelplan for omkjøringsalternativer for RV 94,
vedtatt i Hammerfest kommunestyre 09.06.2011
2. Hammerfest kommune gir sin tilslutning til utredningen av bompengefinansiering av
omkjøringsalternativene. I tillegg til utredning av en tradisjonell bompenge løsning
ønskes også vurdert alternative løsninger for medfinansiering.
3. Saragamtunellen ansees som skredsikring og bør ikke inngå i
Medfinansieringsgrunnlaget.
4. Utredningen må også ta for seg samfunnsmessige konsekvenser utover infrastruktur
5. Hammerfest kommune vil ta edelig stilling til bompenge- /medfinansiering når
utredningen foreligger. En eventuell bompengeløsning avgjøres ved folkeavstemning.
Votering:
Innstillingens punkt 1 og 2 – enstemmig vedtatt.

Innstillinges punkt 3 fikk 7 stemmer og Høyres punkt 5 fikk 2 stemmer.
Høyres punkt 3 og 4 fikk 2 stemmer for og 7 stemmer mot.
Vedtak
1. Hammerfest kommune viser til kommunedelplan for omkjøringsalternativer for Rv 94,
vedtatt i Hammerfest kommunestyre 09.06.2011.
2. Hammerfest kommune gir sin tilslutning til utredning av bompengefinansiering av
omkjøringsalternativene. I tillegg til utredning av en tradisjonell bompengeløsning
ønskes også vurdert alternative løsninger for medfinansiering.
3. Hammerfest kommune vil ta endelig stilling til bompenge-/medfinansiering når
utredningen foreligger.
PS 113/11 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 Kommunestyret - 20.12.2011

Behandling
Saken behandles etter behandling av sak 121/11.
Følgende endringsforslag på vegne
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF budsjett for 2012 og
økonomiplan 2012-2015, med nødvendige endringer som følge av endring i
investeringsbudsjett Baksalen skole, glasstak over lys / utescene Arktisk kultursenter og
Gjenreisningsmuseet vedtatt i økonomiplan for Hammerfest kommune..
2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest eiendom KF kan ta opp lån på kr.26 818
830 i 2012.
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF budsjett for 2012 og
økonomiplan 2012-2015, med nødvendige endringer som følge av endring i
investeringsbudsjett Baksalen skole, glasstak over lys / utescene Arktisk kultursenter og
Gjenreisningsmuseet vedtatt i økonomiplan for Hammerfest kommune..
2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest eiendom KF kan ta opp lån på kr.26 818
830 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 114/11 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 Kommunestyret - 20.12.2011

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunestyret ber administrasjonen fremme forslag om vedtektsendringer i Hammerfest
Parkering som åpner for å bruke av foretakets midler til å styrke kollektivtilbud og andre tiltak
som vil gjøre det enklere å velge bort bilen.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
SV’s forslag fikk 2 stemmer for og 27 stemmer mot.
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 115/11 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 Kommunestyret - 20.12.2011

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.
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 116/11 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.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2011

Behandling
Votering: Innstillingen fikk 24 stemmer for og 5 stemmer mot.
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 117/11 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 Kommunestyret - 20.12.2011

Behandling
Votering: Innstillingen fikk 24 stemmer for og 5 stemmer mot.
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 118/11 Gebyrgrunnlag 2015 - 2015 Renovasjon
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon med 5 % i 2012.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2011

Behandling
Votering: Innstillingen fikk 24 stemmer for og 5 stemmer mot.

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 119/11 Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Feiing
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for feiing med 19,9 % i 2012.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2011

Behandling
Votering: Innstillingen fikk 22 stemmer for og 7 stemmer mot.
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 120/11 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 Kommunestyret - 20.12.2011

Behandling
Votering:

Innstillingen fikk 24 stemmer for og 5 stemmer mot.

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.
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:
g. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
h. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
i. 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 121/11 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 Kommunestyret - 20.12.2011

Behandling
Ordførerens forslag på foretningsorden under budsjettbehandlingen:
Ordfører og gruppeledere gis anledning til hovedinnlegg på inntil 10 min.
Deretter generell debatt på inntil 5 minutter.
Andre gangs innlegg settes til 3 minutter.
Det gis anledning til replikkordskifte.
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende endring i formannskapets innstilling ( se
eget vedlegg til protokollen):
1. Som innstillingen
2. Som innstillingen
3. Som innstillingen
4. Låneopptak… kulepunkt 1 og 2 endres i forhold til:
1. Forskuttering/anleggsbidrag ny trafikkløsning i Storsvingen

Hammerfest kommunestyre vedtar å lånefinansiere forskutteringen av kr.10 mill i
2012 og 5 mill i 2013 som skal lånes ut til Statens vegvesen. Bruk av
disposisjonsfond reduseres tilsvarende.
2. Leirvika industriområde

Det bevilges kr.900.000,00 i 2012 til forprosjekt og regulering av industriområde i
Leirvika. Tiltaket lånefinansieres med kr.900.000,00
3. Skatt og rammetilskudd

På grunn av forventet befolkningsvekst budsjetteres det med en økning i skatt og
rammetilskudd med kr.12.026.000,00 i 2013, kr 11.211.000,- i 2014 og 2015.
4. Baksalen skole
Flyttes frem med prosjektering i 2012.
5. Strandpromenaden tas inn fra 2012
6. Opprusting Sjøgata/Rådhusplassen tas inn i 2012
7. Tråkkemaskin Alpinbakken tas inn i 2012, og tilskuddet fjernes
8. Styrking av Plan og Utvikling for igangsetting/Gjennomføring av
arealplanlegging 2 mill pr år hele perioden.
9. Styrking av Næringsavdelingen, 2 mill pr år hele perioden for styrking av
omland (Bl.a Akkarfjord, Skaidi)
5. Som innstillingen
6. Som innstillingen
7. Som innstillingen

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag ( se eget vedlegg til protokollen):

-

Beskrivelse

Budsjett 2012

Budsjett 2013

Budsjett 2014

Budsjett 2015

-

-

Hammerfest

-

Brukerbetalinger

-32 214 758

-31 796 758

-33 396 758

-33 396 758

-

Andre salgs- og leieinntekter

-76 075 465

-79 053 421

-79 724 616

-80 305 372

-

Overføringer med krav til motytelse

-90 787 667

-87 542 667

-88 394 667

-86 443 667

-

Rammetilskudd

-261 370 000

-261 370 000

-261 370 000

-261 370 000

-

Andre statlige overføringer

-27 654 000

-27 654 000

-27 654 000

-27 654 000

-

Beskrivelse

Budsjett 2012

Budsjett 2013

Budsjett 2014

Budsjett 2015

-

Andre overføringer

-6 000 000

-6 000 000

-8 500 000

-8 500 000

-

Skatt på inntekt og formue

-247 753 000

-247 753 000

-248 208 000

-248 208 000

-

Eiendomsskatt

-162 813 000

-162 813 000

-177 813 000

-177 813 000

-

Andre direkte og indirekte skatter

0

0

0

0

-

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)

-904 667 890

-903 982 846

-925 061 041

-923 690 797

-

Lønnsutgifter

455 878 093

450 995 244

452 668 476

447 995 516

-

Sosiale utgifter

68 909 903

68 282 303

68 716 963

68 686 963

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm

92 633 122

93 410 122

93 530 122

88 660 122

183 817 271

190 186 106

191 609 550

208 763 025

-

tjenesteprod
-

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod

-

Overføringer

35 549 145

36 036 455

65 531 455

30 281 455

-

Avskrivninger

19 539 270

20 152 506

20 783 858

21 978 223

-

Fordelte utgifter

0

0

0

0

-

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)

856 326 804

859 062 736

892 840 424

866 365 304

-

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)

-48 341 086

-44 920 110

-32 220 617

-57 325 493

-

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

-13 813 000

-15 513 000

-17 538 000

-19 563 000

-

Gevinst på finansielle instrumenter

0

0

0

0

-

Mottatte avdrag på utlån

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000

-

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)

-13 853 000

-15 553 000

-17 578 000

-19 603 000

-

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

36 370 276

39 347 303

43 031 629

45 706 269

-

Tap på finansielle instrumenter

0

0

0

0

-

Avdragsutgifter

25 557 227

28 190 757

30 083 451

31 625 611

-

Utlån

90 000

90 000

90 000

90 000

-

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)

62 017 503

67 628 060

73 205 080

77 421 880

-

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

48 164 503

52 075 060

55 627 080

57 818 880

-

Motpost avskrivninger

-19 539 270

-20 152 506

-20 783 858

-21 978 223

-

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)

-19 715 853

-12 997 556

2 622 605

-21 484 836

-

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

0

0

0

0

-

Bruk av disposisjonsfond

-10 000 000

-5 000 000

-21 550 000

0

-

Bruk av bundne fond

-708 338

214 646

211 775

-410 435

-

Bruk av likviditesreserve

0

0

0

0

-

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)

-10 708 338

-4 785 354

-21 338 225

-410 435

-

Overført til investeringsregnskapet

21 774 000

12 084 000

7 836 000

6 035 000

-

Dekning av tidligere års merforbruk

0

0

0

0

-

Avsetninger til disposisjonsfond

5 900 191

2 948 910

7 129 620

12 110 271

-

Avsetninger til bundne fond

2 750 000

2 750 000

3 750 000

3 750 000

-

Avsetninger til likviditetsreserven

0

0

0

0

-

SUM AVSETNINGER (K)

30 424 191

17 782 910

18 715 620

21 895 271

-

Beskrivelse

Budsjett 2012

Budsjett 2013

Budsjett 2014

Budsjett 2015

0

0

0

0

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-

K)

Kapittel : Investeringer
Tiltak

INV.KS.18/2012 Strandpromenade SV

Beskrivelse

Gatebruksplanen for Finduspromenaden er vedtatt i kommunestyret, og det er også utarbeidet
detaljprosjekt for området nedenfor Hammerfest brygge. Opparbeidelse av området nedenfor
Hammerfest brygge har vært lyst ut på anbud, men er utsatt pga for store kostnader i forhold til
budsjett 2011. I forbindelse med at Strandparken Holding skal bygge kontorbygg til ENI pågår
det forhandlinger om utbyggingsavtale for bygging av vei/promenade nedenfor bygget, og
området bort til utfyllingen nedenfor kulturhuset. Det skal også inngås en avtale om bygging av
Ballastbakken. Det foreslås en større bevilgning i 2012 for å dekke kostnadene som påløper i
forbindelse med innfrielse av disse avtalene, samt bygging av promenaden nedenfor
Hammerfest brygge. I tallene for 2012 ligger det også en forskuttering på 2 mill. kr. som skal
tilbakebetales ved neste utbygging. Da forhandlingene om utbyggingsavtale ikke er sluttført er
tallene usikre. For årene 2013 og 2014 foreslås det midler til videre utbygging av promenaden
fra AKS mot Rådhusplassen, evt. nye deler av Findusområdet hvis det kommer i gang nye
byggeprosjekter på disse tomtene.

-

-

-

Totalt

Investert

2012

2013

2014

2015

Gjenstående

-

-

-

-

2012

2013

2014

2015

Totalt

Sum investeringer

-

-

12 000 000

3 000 000

3 000 000 -2 000 000

16 000 000

Sum lån

-

-

Netto finansiering

-

-

Sum renter

-

-

288 750

588 365

764 999

792 598

2 434 712

Sum avdrag

-

-

0

564 100

769 228

1 025 636

2 358 964

Sum netto

-

-

288 750

1 152 465

1 534 227

1 818 234

4 793 676

-11 000 000 -4 000 000 -5 000 000

1 000 000

-19 000 000

1 000 000 -1 000 000 -2 000 000 -1 000 000

-3 000 000

driftskonsekvenser
Tiltak

SV: Investeringer etter ungdomsrådets ønsker

Beskrivelse

-aktivitetsområde i sentrum,
-opprusting på Bootleg,
-lys ved skøytebane og turløyper

Alt innafor ei total investeringsramme på 3 mill i perioden.
-

-

-

Totalt

Investert

2012

2013

2014

2015

Gjenstående

-

-

-

-

2012

2013

2014

2015

Totalt

Sum investeringer

-

-

1 000 000

500 000

1 000 000

500 000

3 000 000

Sum lån

-

-

-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

-4 000 000

Netto finansiering

-

-

0

-500 000

0

-500 000

-1 000 000

Sum netto

-

-

0

0

0

0

0

driftskonsekvenser
-

-

Anne- Mette Bæivi fremmet på vegne av Kystpartiet følgende forslag:
Rådmannens forslag.
Ronny Holm fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Det vises til tidligere behandlet sak i kommunestyret 08.12.2011 (sak 107/22) vedrørende
innkjøp av tråkkemaskin som skal driftes av Hammerfest Alpinklubb. Da saken ble behandlet
08.12.2011 var saken ikke behandlet av Hammerfest Idrettsråd. Det er et viktig prinsipp at
Hammerfest Idrettsråd får anledning til å uttale seg om alle saker som gjelder idretten.
Idrettsrådet behandlet saken 12.12.2011 der de gikk inn for rådmannens innstilling om kjøp av
tråkkemaskin. Idrettsrådet tar også opp at det bør stilles krav om at den organiserte sportslige
aktiviteten bør øke og dette slutter kommunestyret seg til.
Når idrettsrådets uttalelse nå foreligger, gir kommunestyret sin tilslutning til at kjøpet kan settes
i bestilling så raskt som mulig. Dette innenfor rammen av det som er den ytre finansielle
kostnadsramme og opplegg skissert av rådmannen. Det forutsettes at det innhentes tilbud/anbud
innenfor gjeldende lovverk.
Saken behandles deretter endelig i kommunestyret som egen sak der finansieringen endelig
legges på plass i form av låneopptak, overføring fra drift og at leien til Alpinklubben dekkes ved
bortfall av driftsstøtte. I samme sak justeres så investeringstiltaket fram fra 2013 til 2012.
Avslutningsvis ber kommunestyret rådmannen påse at saker som gjelder idretten rutinemessig
skal oversendes Hammerfest Idrettsråd til uttalelse før sakene fremmes for politisk behandling.
Votering: Forslaget fikk 28 stemmer for og 1 stemme mot.
Erik Johannessen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Hammerfest kommune har i strategisk næringsplan 2009- 2018 vedtatt og arbeide for at
kommunen skal være proaktiv for og tilrettelegge næringsarealer for ulike typer virksomheter.
Med Statoils LNG-anlegg på Melkøya,snarlig produksjonsstart av Eni Norges Goliatfelt,økt
leteboring- og Statoils plan for tog-2 på Melkøya fra ca. 2014/ 15, Vil behovet for
næringsarealer vokse. I den vedtatte kommuneplanes arealdel for Hammerfest kommune er det
avsatt arealer til næringsvirksomhet-noen av disseligger fram i tid, og er forholdsmessig kostbar
å utvikle.
Derfor bør Styret for miljø og utvikling (MU) og planavdelingen i kommunen gå kritisk
gjennom arealdelplanene, for og se på nye områder som kan være egnet for næringsutvikling.
Det er mange bedrifter som etterspør arealer som ikke nødvendigvis trenger å ligge ved sjøen
eller strandsonen.
Samtidig må planavdelingen ha fokus på den vedtatte ”Mulighetsstudien for Hammerfest havn”.
Der kan være arealer som kan utvikles forholdsvis raskt og til en akseptabel kostnad.
Administrasjonen har i sitt forslag til økonomiplan 2012-2015 pekt på boligområder som kan
etableres og utvides raskt. Planen nevner spesifikt område for rekkehus i fjordadalen og
utvidelse av boligområde Fjordadalen 2. En gjennomgang av nye boligområder eventuelt
utvidelser av eksisterende boligområder i kommunen må prioriteres og det foreslås derfor:
Planavdelingen må legge fram for det første MU-styremøtet på nyåret en sak hvor dette arbeidet
begynner. - MU styret får avgjøre om et utvalg med deltakelse fra styret og planavdelingen skal
forestå dette arbeidet.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Chris Jørgensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Hammerfest har mye motorglad ungdom. Vinterstid er det tilgjengelig en snøscootercrossbane
som drives av Hammerfest Racing Club på Forsølhøgda. Aktivitet på banen sommerstid er
imidlertid ikke tillatt som følge av at området er sommerbeite for rein.
Dagens manglende banemulighet sommerstid gjør at ungdom som er motorglad ikke kan dyrke
motorinteressen sin sommerstid i organiserte former.
Det har i stadig større grad vært rapportert om ulovlig kjøring med mopeder og andre
terrengkjøretøyer spesielt om høsten . Denne kjøringen foregår spesielt om natta fra
Tunnelbakken til Tyven, til Storfjellet og Indrefjorddalen som går mot Olavannene. Dette kan
fort gå galt når det er mørkt og de ofte kjører uten lys.
I enkelte kommuner er det organisert et samarbeid med foreninger som driver motorcross og
uorganisert ungdom med mopeder og terrengkjøretøyer får komme på banen og kjøre under
forsvarlig tilsyn. Kommunestyret ber administrasjonen undersøke om dette er mulig i forhold til
Hammerfest Racing Club.
I den grad det ikke lar seg gjøre å benytte eksisterende motorcrossbane, ber kommunestyret om
at andre aktuelle områder vurderes.
Hammerfest kommunestyre etterlyser for øvrig oppfølging av tidligere vedtak i forhold til å
arbeide for at banen også kan benyttes sommerstid.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Tarjej Jensen Beck fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Mange barn og unge ønsker et areal der de kan sykle med BMX-sykler og drive med skateboard.
De har forsøkt å lage midlertidige baner utenfor Rådhuset på plenen og eksempelvis
Frysa/inngangspartiet på Arktisk kultursenter. Dette er områder som det er vanskelig å ha slik
virksomhet på.
Når nå ballplassen på Hauen er tatt tilbake fra entreprenør som har benyttet den som
lagringsplass, gir det seg en mulighet for en slik bane. Den innerste delen er tatt i bruk som
balløkke med mål. Her er banen planert og det er laget en kunstgressbane av gammelt dekke og
det er satt opp mål. I tillegg er det nesten 2/3 dels av området som ikke benyttes til
fotballaktivitet.
Hammerfest kommunestyre ber om at det legges til rette for en BMX- og Skateboardbane på det
ledige arealet. Avslutningsvis viser kommunestyret at det er avsatt kr 600.000,- per år i
økonomiplanperioden 2012 – 2015 til lekeplasser og ballplasser. Dette er midler som også må
kunne nyttes for å realisere en slik bane.
Votering: Innstillingen fikk 26 stemmer for og 3 stemmer mot.
Elin M. Holmgren fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Administrasjonen bes om å komme tilbake i revidert budsjett, men en vurdering om det kan
finnes rom til oppussing av loftstue Bootleg i tråd med undomsrådets innspill til økonomiplan
2012 – 15.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Daniel Randolph fremmet på vegne SV følgende forslag:
Ungdomsrådet foreslår årlig prioriterte saker til budsjettbehandlinga i Hammerfest kommune.
Kommunestyret bevilger årlig ei gitt ramme som ungdomsrådet kan prioritere innafor, og
innstiller forfor kommunestyre. Kommunestyret vedtar på selvstendig grunnlag etter denne
innstilla.

Votering: Omgjort til oversendelsesforslag til formannskapet.

Votering:
Kystpartiet (rådmannens forslag) fikk 1 stemme for og 28 stemmer mot
Sv’s forslag fikk 2 stemme for og 27 stemmer mot
Høyres forslag fikk 7 stemme for og 22 stemmer mot
Formannskapets innstilling m/endring – 19 stemmer for og 10 stemmer mot
(Ellers er voteringen under enkeltforslagene er notert direkte under hvert forslag)
Vedtak
1. Budsjettbalanse
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 vedtas i balanse (inkl vedtak i formannskapet og
i kommunestyret).
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 vises til tidligere behandlet sak i kommunestyret 08.12.2011 (sak 107/22) vedrørende
innkjøp av tråkkemaskin som skal driftes av Hammerfest Alpinklubb. Da saken ble behandlet
08.12.2011 var saken ikke behandlet av Hammerfest Idrettsråd. Det er et viktig prinsipp at
Hammerfest Idrettsråd får anledning til å uttale seg om alle saker som gjelder idretten.
Idrettsrådet behandlet saken 12.12.2011 der de gikk inn for rådmannens innstilling om kjøp av
tråkkemaskin. Idrettsrådet tar også opp at det bør stilles krav om at den organiserte sportslige
aktiviteten bør øke og dette slutter kommunestyret seg til.
Når idrettsrådets uttalelse nå foreligger, gir kommunestyret sin tilslutning til at kjøpet kan settes
i bestilling så raskt som mulig. Dette innenfor rammen av det som er den ytre finansielle
kostnadsramme og opplegg skissert av rådmannen. Det forutsettes at det innhentes tilbud/anbud
innenfor gjeldende lovverk.
Saken behandles deretter endelig i kommunestyret som egen sak der finansieringen endelig
legges på plass i form av låneopptak, overføring fra drift og at leien til Alpinklubben dekkes ved
bortfall av driftsstøtte. I samme sak justeres så investeringstiltaket fram fra 2013 til 2012.
Avslutningsvis ber kommunestyret rådmannen påse at saker som gjelder idretten rutinemessig
skal oversendes Hammerfest Idrettsråd til uttalelse før sakene fremmes for politisk behandling.
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 .

Behov for næringsareal og boligareal.
Hammerfest kommune har i strategisk næringsplan 2009- 2018 vedtatt og arbeide for at
kommunen skal være proaktiv for og tilrettelegge næringsarealer for ulike typer virksomheter.
Med Statoils LNG-anlegg på Melkøya,snarlig produksjonsstart av Eni Norges Goliatfelt,økt
leteboring- og Statoils plan for tog-2 på Melkøya fra ca. 2014/ 15, Vil behovet for
næringsarealer vokse. I den vedtatte kommuneplanes arealdel for Hammerfest kommune er det
avsatt arealer til næringsvirksomhet-noen av disseligger fram i tid, og er forholdsmessig kostbar
å utvikle.
Derfor bør Styret for miljø og utvikling (MU) og planavdelingen i kommunen gå kritisk
gjennom arealdelplanene, for og se på nye områder som kan være egnet for næringsutvikling.
Det er mange bedrifter som etterspør arealer som ikke nødvendigvis trenger å ligge ved sjøen
eller strandsonen.
Samtidig må planavdelingen ha fokus på den vedtatte ”Mulighetsstudien for Hammerfest havn”.
Der kan være arealer som kan utvikles forholdsvis raskt og til en akseptabel kostnad.
Administrasjonen har i sitt forslag til økonomiplan 2012-2015 pekt på boligområder som kan
etableres og utvides raskt. Planen nevner spesifikt område for rekkehus i fjordadalen og
utvidelse av boligområde Fjordadalen 2. En gjennomgang av nye boligområder eventuelt
utvidelser av eksisterende boligområder i kommunen må prioriteres og det foreslås derfor:
Planavdelingen må legge fram for det første MU-styremøtet på nyåret en sak hvor dette arbeidet
begynner. - MU styret får avgjøre om et utvalg med deltakelse fra styret og planavdelingen skal
forestå dette arbeidet.
Organisert kjøring motorcross og mopeder/terrengsykler sommerstid
Hammerfest har mye motorglad ungdom. Vinterstid er det tilgjengelig en snøscootercrossbane
som drives av Hammerfest Racing Club på Forsølhøgda. Aktivitet på banen sommerstid er
imidlertid ikke tillatt som følge av at området er sommerbeite for rein.
Dagens manglende banemulighet sommerstid gjør at ungdom som er motorglad ikke kan dyrke
motorinteressen sin sommerstid i organiserte former.
Det har i stadig større grad vært rapportert om ulovlig kjøring med mopeder og andre
terrengkjøretøyer spesielt om høsten . Denne kjøringen foregår spesielt om natta fra
Tunnelbakken til Tyven, til Storfjellet og Indrefjorddalen som går mot Olavannene. Dette kan
fort gå galt når det er mørkt og de ofte kjører uten lys.
I enkelte kommuner er det organisert et samarbeid med foreninger som driver motorcross og
uorganisert ungdom med mopeder og terrengkjøretøyer får komme på banen og kjøre under
forsvarlig tilsyn. Kommunestyret ber administrasjonen undersøke om dette er mulig i forhold til
Hammerfest Racing Club.
I den grad det ikke lar seg gjøre å benytte eksisterende motorcrossbane, ber kommunestyret om
at andre aktuelle områder vurderes.
Hammerfest kommunestyre etterlyser for øvrig oppfølging av tidligere vedtak i forhold til å
arbeide for at banen også kan benyttes sommerstid.
BMX og skateboardbane
Mange barn og unge ønsker et areal der de kan sykle med BMX-sykler og drive med skateboard.
De har forsøkt å lage midlertidige baner utenfor Rådhuset på plenen og eksempelvis

Frysa/inngangspartiet på Arktisk kultursenter. Dette er områder som det er vanskelig å ha slik
virksomhet på.
Når nå ballplassen på Hauen er tatt tilbake fra entreprenør som har benyttet den som
lagringsplass, gir det seg en mulighet for en slik bane. Den innerste delen er tatt i bruk som
balløkke med mål. Her er banen planert og det er laget en kunstgressbane av gammelt dekke og
det er satt opp mål. I tillegg er det nesten 2/3 dels av området som ikke benyttes til
fotballaktivitet.
Hammerfest kommunestyre ber om at det legges til rette for en BMX- og Skateboardbane på det
ledige arealet. Avslutningsvis viser kommunestyret at det er avsatt kr 600.000,- per år i
økonomiplanperioden 2012 – 2015 til lekeplasser og ballplasser. Dette er midler som også må
kunne nyttes for å realisere en slik bane.
Oppussing av loftstue Bootleg
Administrasjonen bes om å komme tilbake i revidert budsjett, men en vurdering om det kan
finnes rom til oppussing av loftstue Bootleg i tråd med undomsrådets innspill til økonomiplan
2012 – 15.
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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. 11.576.000 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 .
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:
g. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
h. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
i. 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

Renovering museum

Baksalen skole
Industrifelt Rypklubben
Salderingsbehov
Alle beløp i hele tusen.

-604 2126

3217

4910

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

4550 215500

11176 6250

4550 215500

PS 122/11 Godkjenning av møteprotokoll
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2011

Behandling
Protokoll fra møte den 08.12.11 godkjennes – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 08.12.11 godkjennes – enstemmig vedtatt.
PS 123/11 Valg av heimevernsnemnd for perioden 2011 - 2015

Behandling
Valget ble foretatt som avtalevalg.

2015

3050
-3200 3200
1300
11576
1500
-68

Alle beløp i hele tusen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2011

2014

68

68

Berit Hågensen fremmet følgende fellesforslag:
Heimevernsnemd for perioden 2011 – 15:
Svein Tore Paulsen (AP) fast medlem og Gunhild Engstad (AP) varamedlem.
Grethe Elverum (FRP) fast medlem og Gunnar Bolle varamedlem.
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Heimevernsnemd for perioden 2011 – 15:
Svein Tore Paulsen (AP) fast medlem og Gunhild Engstad (AP) varamedlem.
Grethe Elverum (FRP) fast medlem og Gunnar Bolle (H) varamedlem.

