Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen
20.06.2013
09:00- 15:20

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alf Einar Jakobsen
Marianne Sivertsen Næss
Tarjei Jensen Bech
Tom Kristian Hermo
Berit Hågensen
Ronny Holm
Chris Jørgensen
Kurt Methi
Dan Andersen
Hans Petter Rasmussen
Willy Olsen
Haldis Olsen
Fred Johansen
Thomas F. Øien
Reidar Johansen
Bente Orvik
Mia Hansen
Anne-Mette Bæivi
Jarle Edvardsen
Liv Mari Bakkeby
Ole Martin Rønning
Monique Jørgensen

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

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
SV
SV
FRP
KYST
AP
AP
H
H

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Hilde Rollefsen Næss
Jonas Valle Paulsen
Elin Mølmann Holmgren
Håvard Hargaut-Jensen
Leif Arne Asphaug-Hansen
Raymond Robertsen
Lars Mathisen

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
H
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn

Eva Gebhardt Sjøtun
Solbjørg Mikkelsen
Bjørn Dagfinn Johansen
Rosel Olsen
Stig Ole Pedersen
Tara Helen Bloch
Lasse Jøgvan Duurhuus

Hilde Rollefsen Næss
Leif Arne Asphaug-Hansen
Elin Mølmann Holmgren
Jonas Valle Paulsen
Håvard Hargaut-Jensen
Raymond Robertsen
Lars Mathisen

AP
AP
AP
AP
AP
H
FRP

28 representanter (av 29) tilstede. Solbjørg Mikkelsen (AP) ankom møtet kl. 09:05.
29 representanter (av 29) tilstede. Fred Johansen (H) fikk innvilget permisjon fra kl.14:47.
28 representanter (av 29) til stede.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Grethe Nissen,
kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Violet Karoliussen, økonomisjef Trond Rognlid,
plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, næringssjef Odd Børge Pedersen, rådgiver Einar Jensen,
virksomhetsleder Alvin Vaseli, virksomhetsleder Arvid Isaksen, arealplanlegger Christian
Astrup Bakke, virksomhetsleder kultur og idrett Lars Aude Arnesen, kommuneadvokat Hilde
Strømme og prosjektleder Tor Harry Bjørn.
Fra Hammerfest havn KF møtte havnedirektør Per Åge Hansen og økonomisjef Trond Egil
Nilsen
Fra Hammerfest parkering KF møtte konst. daglig leder Trond Olsen
Fra Vest- Finnmark kommunerevisjon møtte forvaltningsrevisor Tom Eivind Heitmann og
revisor Rune Stien
Fra Kontrollutvalget møtte leder Jon E. Hansen

Underskrift:

Alf E. Jakobsen
Ordfører

Lena Røbekk
Administrasjonskonsulent

Innkalling – godkjent
Sakslista/dagsorden – godkjent.

Reidar Johansen (SV) stilte følgende spørsmål:
Kan ordfører orientere kommunestyret om utsettelsen av forskriften om leveringsforpliktelser.
Ordfører besvarte spørsmål på slutten av møtet.
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Godkjenning av møteprotokoll

PS 41/13 Uttreden. Nyvalg og suppleringsvalg - Rolf H. Fjellstad
Rådmannens forslag til vedtak
1. Som nytt medlem til eldrerådet velges…
2. Nye varamedlemmer for Fremskrittspartiet til kommunestyret blir…
3. Som nytt varamedlem til eldrerådet velges…
4. Som nytt varamedlem til klientutvalget velges…
Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.05.2013

Behandling
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Vedtak
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Mia Irene Hansen og Fred Johansen fremmet følgende forslag på vegne av FRP, Høyre og
Kystpartiet:
1. Som nytt medlem til eldrerådet velges Olav Sigurd Tessem.
2. Nytt varamedlem for Fremskrittspartiet til kommunestyret blir Kjell Hauge.
3. Som nytt varamedlem til eldrerådet velges Anne Grete Pedersen.
4. Som nytt varamedlem til klientutvalget velges Anne Grete Pedersen.
Votering pkt. 1: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Votering pkt. 2: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Votering pkt. 3: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Votering pkt. 4: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Som nytt medlem til eldrerådet velges Olav Sigurd Tessem.
2. Nytt varamedlem for Fremskrittspartiet til kommunestyret blir Kjell Hauge.
3. Som nytt varamedlem til eldrerådet velges Anne Grete Pedersen.
4. Som nytt varamedlem til klientutvalget velges Anne Grete Pedersen.

PS 42/13 Bosetting av flyktninger i 2014 - 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 30 flyktninger, inkludert 5 enslige
mindreårige, årlig i perioden 2014-2016.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette inntil 30 flyktninger i 2013.
3. Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger.
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 30 flyktninger, inkludert 5 enslige
mindreårige, årlig i perioden 2014-2016.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette inntil 30 flyktninger i 2013.
3. Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Marianne Sivertsen Næss (AP) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt pkt.4:
Kommunestyret ber administrasjonen foreta en evaluering av kommunens tilbud når det gjelder
integrering og språkopplæring. Her må det fremkomme hva som er våre styrker og områder hvor
vi gjør det bra, samt hvilke områder vi har et forbedringspotensial.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Votering tilleggsforslag, nytt pkt. 4: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 30 flyktninger, inkludert 5 enslige
mindreårige, årlig i perioden 2014-2016.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette inntil 30 flyktninger i 2013.
3. Bosettinga skjer i takt med framskaffelsen av boliger.
4. Kommunestyret ber administrasjonen foreta en evaluering av kommunens tilbud når det
gjelder integrering og språkopplæring. Her må det fremkomme hva som er våre styrker og
områder hvor vi gjør det bra, samt hvilke områder vi har et forbedringspotensial.

PS 43/13 Handlingsdel til Strategisk Næringsplan 2009-2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til Handlingsplan og tiltaksprogram 2013-2015 til
Strategisk Næringsplan 2009-2018

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til Handlingsplan og tiltaksprogram 2013-2015 til
Strategisk Næringsplan 2009-2018
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til Handlingsplan og tiltaksprogram 2013-2015 til
Strategisk Næringsplan 2009-2018.
PS 44/13 Alternativer - Nye lokaler Allmed legesenter
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret er positiv til at Allmed legesenter skal etableres i leide lokaler.
2. Kommunestyret vedtar at alternativ 4 skal utredes videre.
3. Saken vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2014, økonomiplan 2014-2017.
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Formannskapet vurderte inhabiliteten til representant Håvard Hargaut-Jensen. Representanten er
ikke inhabil i saken.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret er positiv til at Allmed legesenter skal etableres i leide lokaler.
2. Kommunestyret vedtar at alternativ 4 skal utredes videre.
3. Saken vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2014, økonomiplan 2014-2017.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret er positiv til at Allmed legesenter skal etableres i leide lokaler.
2. Kommunestyret vedtar at alternativ 4 skal utredes videre.
3. Saken vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2014, økonomiplan 2014-2017.
PS 45/13 Omsorgssenteret og parkeringshuset - oppfølging
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar saken til orientering. Det registreres at det rapporteres om
fristforlengelse på omsorgssenteret til 6.2.2015.
2. Ny rapport om prosjektene skal legges fram for kommunestyret på kommunestyremøte i
september.
3. Kommunestyret vedtar at styringsgruppen skal ha et utvidet ansvar. Økonomiske og
framdriftsmessige forhold skal godkjennes og evt rapporteres videre. Alle endringer +/100.000.- kr skal godkjennes av styringsgruppen. Daglig leder i HE KF har ansvaret for
å innkalle til møter.
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret tar saken til orientering. Det registreres at det rapporteres om
fristforlengelse på omsorgssenteret til 6.2.2015.
2. Ny rapport om prosjektene skal legges fram for kommunestyret på kommunestyremøte i
september.
3. Kommunestyret vedtar at styringsgruppen skal ha et utvidet ansvar. Økonomiske og
framdriftsmessige forhold skal godkjennes og evt rapporteres videre. Alle endringer +/100.000.- kr skal godkjennes av styringsgruppen. Daglig leder i HE KF har ansvaret for
å innkalle til møter.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kommunestyret tar saken til orientering. Det registreres at det rapporteres om
fristforlengelse på omsorgssenteret til 6.2.2015.
2. Ny rapport om prosjektene skal legges fram for kommunestyret på kommunestyremøte i
september.
3. Kommunestyret vedtar at styringsgruppen skal ha et utvidet ansvar. Økonomiske og
framdriftsmessige forhold skal godkjennes og evt rapporteres videre. Alle endringer +/100.000.- kr skal godkjennes av styringsgruppen. Daglig leder i HE KF har ansvaret for
å innkalle til møter.

PS 46/13 Legging av nytt kunstgress i Hammerfesthallen sommeren 2013.
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre stiller seg positiv til forslaget om å skifte kunstgress i
Hammerfesthallen i 2013 og bevilger inntil kr. 300.000 til formålet. Beløpet inndekkes ved bruk
av avsatte midler på ansvar 1150.
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Formannskapet slutter seg til at Håvard Hargaut-Jensen erklæres inhabil i saken.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre stiller seg positiv til forslaget om å skifte kunstgress i
Hammerfesthallen i 2013 og bevilger inntil kr. 300.000 til formålet. Beløpet inndekkes ved bruk
av avsatte midler på ansvar 1150.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre stiller seg positiv til forslaget om å skifte kunstgress i
Hammerfesthallen i 2013 og bevilger inntil kr. 300.000 til formålet. Beløpet inndekkes ved bruk
av avsatte midler på ansvar 1150.

PS 47/13 Strandgata 71-79 - Bygningsmessige utbedringer
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre er positiv til prosjektet vedr utbedring av kontorlokalene i
Strandgata 71-79.
2. Prosjektet vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre er positiv til prosjektet vedr utbedring av kontorlokalene i
Strandgata 71-79.
2. Prosjektet vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre er positiv til prosjektet vedr utbedring av kontorlokalene i
Strandgata 71-79.
2. Prosjektet vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017.
PS 48/13 Rypklubbeidet industriområde
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.

Hammerfest kommunestyre vedtar å avlyse konkurransen vedrørende prosjektering
Rypklubbeidet industriområde grunnet manglende konkurranse om forespørselen.
Det foretas ikke budsjettregulering inneværende år for å utføre prosjekteringen i 2013.
Gjennomføring av prosjektering med kostnadsberegning tas opp i forbindelse med
budsjettbehandling for 2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Alf E. Jakobsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Det legges fram et notat om behovet for næringsareal de nærmeste årene, før saken behandles i
kommunestyret.
Votering:

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å avlyse konkurransen vedrørende prosjektering
Rypklubbeidet industriområde grunnet manglende konkurranse om forespørselen.
2. Det foretas ikke budsjettregulering inneværende år for å utføre prosjekteringen i 2013.
3. Gjennomføring av prosjektering med kostnadsberegning tas opp i forbindelse med
budsjettbehandling for 2014.
4. Det legges fram et notat om behovet for næringsareal de nærmeste årene, før saken
behandles i kommunestyret.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Ordfører fremmet følgende endringsforslag på vegne av AP:
1. Hammerfest kommunestyre viser til behovet for næringsareal i Hammerfest som blir
beskrevet i notat av 17.6.2013.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å anta anbyderen på prosjektet «Rypklubbeidet
industriområde».
3. Kostnadsrammen vedtas til kr 7.100.000.
4. Prosjektet finansieres slik:
 Allerede bevilgede midler kr 1.940.000 (se sak 49/13 - 20.06.2013)
 Bruk av fond – investeringsfond inntil kr 3.740.000
 Overført fra drift (mva) inntil kr. 1.420.000
Votering: Formannskapets innstilling fikk 6 stemmer og AP’s forslag fikk 23 stemmer
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre viser til behovet for næringsareal i Hammerfest som blir
beskrevet i notat av 17.6.2013.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å anta anbyderen på prosjektet «Rypklubbeidet
industriområde».
3. Kostnadsrammen vedtas til kr 7.100.000.
4. Prosjektet finansieres slik:
 Allerede bevilgede midler kr 1.940.000 (se sak 49/13 - 20.06.2013)
 Bruk av fond – investeringsfond inntil kr 3.740.000
 Overført fra drift (mva) inntil kr. 1.420.000

PS 49/13 Ubrukte lånemidler 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til disponering av ubrukte
lånemidler fra 2012.
 Det gjennomføres også nødvendige budsjettreguleringer i Hammerfest eiendom
KF vedrørende Finnmarksveien 65
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å redusere låneopptak til nye startlån med
kr.30.000.000,00 på grunn av mandlende utlånsmidler i Husbanken.
3. Hammerfest kommune vedtar at det skal bygges ny branngarasje i Akkarfjord. Prosjektet
har en kostnadsramme på kr.1.500.000,00 og finansieres av Hammerfest eiendom KF
ved:
 Låneopptak kr,1.050.000,00
 Momskompensasjon kr.300.000,00
 Egenkapital fra Hammerfest kommune på kr.150.000,00
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til disponering av ubrukte
lånemidler fra 2012.
 Det gjennomføres også nødvendige budsjettreguleringer i Hammerfest eiendom KF
vedrørende Finnmarksveien 65
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å redusere låneopptak til nye startlån med
kr.30.000.000,00 på grunn av manglende utlånsmidler i Husbanken.
3. Hammerfest kommune vedtar at det skal bygges ny branngarasje i Akkarfjord. Prosjektet
har en kostnadsramme på kr.1.500.000,00 og finansieres av Hammerfest eiendom KF
ved:
 Låneopptak kr,1.050.000,00
 Momskompensasjon kr.300.000,00
 Egenkapital fra Hammerfest kommune på kr.150.000,00
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til disponering av ubrukte
lånemidler fra 2012.
 Det gjennomføres også nødvendige budsjettreguleringer i Hammerfest eiendom KF
vedrørende Finnmarksveien 65

2. Hammerfest kommunestyre vedtar å redusere låneopptak til nye startlån med
kr.30.000.000,00 på grunn av manglende utlånsmidler i Husbanken.
3. Hammerfest kommune vedtar at det skal bygges ny branngarasje i Akkarfjord. Prosjektet
har en kostnadsramme på kr.1.500.000,00 og finansieres av Hammerfest eiendom KF
ved:
 Låneopptak kr,1.050.000,00
 Momskompensasjon kr.300.000,00
 Egenkapital fra Hammerfest kommune på kr.150.000,00

PS 50/13 Årsrapport 2012 - Hammerfest parkering KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsrapport 2012 – Hammerfest parkering KF tas til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Etterretning endres til orientering.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Årsrapport 2012 – Hammerfest parkering KF tas til orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Årsrapport 2012 – Hammerfest parkering KF tas til orientering.

PS 51/13 Årsrapport 2012 - Hammerfest havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsrapport 2012 – Hammerfest havn KF tas til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Etterretning endres til orientering.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Årsrapport 2012 – Hammerfest havn KF tas til orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Reidar Johansen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Hammerfest kommunestyre ber Hammerfest Havn KF i samråd med administrasjonen legge
fram en oversikt over kaier i distrikt- Hammerfest, tilstand på disse kaiene og ei klar
ansvarsfordeling mellom havna, kommunen og eventuelt private eiere.
Ordfører endret i møtet innstillingens pkt. 1 som ble pkt. 2 med ny ordlyd: For øvrig tar
kommunestyret…., og forslag fra Reidar Johansen ble nytt pkt. 1.
Votering nytt pkt.1: SV’s forslag - enstemmig vedtatt
Votering nytt pkt.2: Innstillingen m/justering - enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre ber Hammerfest Havn KF i samråd med administrasjonen legge
fram en oversikt over kaier i distrikt- Hammerfest, tilstand på disse kaiene og ei klar
ansvarsfordeling mellom havna, kommunen og eventuelt private eiere.
2. For øvrig tar kommunestyret Årsrapport 2012 – Hammerfest havn KF tas til orientering.
PS 52/13 Årsrapport 2012 - Hammerfest eiendom KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsrapport 2012 – Hammerfest eiendom KF tas til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Etterretning endres til orientering.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Årsrapport 2012 – Hammerfest eiendom KF tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Årsrapport 2012 – Hammerfest eiendom KF tas til orientering.
PS 53/13 Årsrapport 2012 - Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsrapport 2012 for Hammerfest kommune tas til etterretning.
2. Årsrapport 2012 for Skatteoppkreveren i Hammerfest tas til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Etterretning endres til orientering.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Årsrapport 2012 for Hammerfest kommune tas til orientering.
2. Årsrapport 2012 for Skatteoppkreveren i Hammerfest tas til orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Årsrapport 2012 for Hammerfest kommune tas til orientering.
2. Årsrapport 2012 for Skatteoppkreveren i Hammerfest tas til orientering.

PS 54/13 Regnskap 2012 - Hammerfest Parkering KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt investeringsregnskap avlagt i
balanse, og driftsregnskapet med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.1.649.381,72.

2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.1.649.381,72 avsettes
disposisjonsfond.
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt investeringsregnskap avlagt i
balanse, og driftsregnskapet med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.1.649.381,72.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.1.649.381,72 avsettes
disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt investeringsregnskap avlagt i
balanse, og driftsregnskapet med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.1.649.381,72.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.1.649.381,72 avsettes
disposisjonsfond.
PS 55/13 Regnskap 2012 - Hammerfest Havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt drifts- og investeringsregnskap for
2012 avlagt i balanse.
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt drifts- og investeringsregnskap for
2012 avlagt i balanse.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt drifts- og investeringsregnskap for
2012 avlagt i balanse.
PS 56/13 Regnskap 2012 - Hammerfest Eiendom KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt driftsregnskap med merforbruk
(underskudd) pålydende kr.-2.857.037,85, samt investeringsregnskapet med manglende
finansiering pålydende kr.-15.164.468,77.
2. Kommunestyret vedtar at merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet 2012 pålydende
kr.-2.857.037,85 dekkes med bruk av disposisjonsfond.
3. Kommunestyret vedtar at manglende finansiering investeringer 2012 pålydende
kr.-15.164.468,77 finansieres med låneopptak i 2013.
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt driftsregnskap med
merforbruk (underskudd) pålydende kr.-2.857.037,85, samt investeringsregnskapet med
manglende finansiering pålydende kr.-15.164.468,77.
2. Kommunestyret vedtar at merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet 2012 pålydende
kr.-2.857.037,85 dekkes med bruk av disposisjonsfond.
3. Kommunestyret vedtar at manglende finansiering investeringer 2012 pålydende
kr.-15.164.468,77 finansieres med låneopptak i 2013.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt driftsregnskap med
merforbruk (underskudd) pålydende kr.-2.857.037,85, samt investeringsregnskapet med
manglende finansiering pålydende kr.-15.164.468,77.
2. Kommunestyret vedtar at merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet 2012 pålydende
kr.-2.857.037,85 dekkes med bruk av disposisjonsfond.
3. Kommunestyret vedtar at manglende finansiering investeringer 2012 pålydende
kr.-15.164.468,77 finansieres med låneopptak i 2013.
PS 57/13 Regnskap 2012 - Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes driftsregnskap for 2012 med
mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.1.096.709,73 samt investeringsregnskapet avlagt i
balanse.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet 2012 pålydende kr.
1.096.709,73 avsettes disposisjonsfond.
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes driftsregnskap for 2012 med
mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.1.096.709,73 samt investeringsregnskapet avlagt i
balanse.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet 2012 pålydende kr.
1.096.709,73 avsettes disposisjonsfond.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes driftsregnskap for 2012 med
mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.1.096.709,73 samt investeringsregnskapet avlagt i
balanse.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet 2012 pålydende kr.
1.096.709,73 avsettes disposisjonsfond.

PS 58/13 Økonomiplan 2014 - 2017 - Strategisk analyse 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune står ovenfor store utfordringer de neste årene som vil gi oss
økonomiske utfordringer i økonomiplanperioden.
2. Kommunen har et budsjettavvik på 10-15 mill som det må skaffes inndekking for i
budsjett 2014.
3. Hammerfest kommunestyre registrerer at det er budsjettmessige utfordringer innen
område Helse og omsorg. Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen prioritere
dette område i sitt arbeid med økonomiplan 2014-2017, slik at området tilføres
nødvendige midler til å løse de oppgaver de har.
4. Utover forhold nevnt i punktene ovenfor vil det være behov for omprioriteringer av
midler i økonomiplanperioden, og Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen
fremme forslag om omprioriteringer av budsjettmidler fra de områder hvor analysene
viser at vi bruker mye resurser til de områder hvor vi har de største utfordringene.
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune står ovenfor store utfordringer de neste årene som vil gi oss
økonomiske utfordringer i økonomiplanperioden.
2. Kommunen har et budsjettavvik på 10-15 mill som det må skaffes inndekking for i
budsjett 2014.
3. Hammerfest kommunestyre registrerer at det er budsjettmessige utfordringer innen
område Helse og omsorg. Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen prioritere
dette område i sitt arbeid med økonomiplan 2014-2017, slik at området tilføres
nødvendige midler til å løse de oppgaver de har.
4. Utover forhold nevnt i punktene ovenfor vil det være behov for omprioriteringer av
midler i økonomiplanperioden, og Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen
fremme forslag om omprioriteringer av budsjettmidler fra de områder hvor analysene
viser at vi bruker mye resurser til de områder hvor vi har de største utfordringene.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune står ovenfor store utfordringer de neste årene som vil gi oss
økonomiske utfordringer i økonomiplanperioden.
2. Kommunen har et budsjettavvik på 10-15 mill som det må skaffes inndekking for i
budsjett 2014.

3. Hammerfest kommunestyre registrerer at det er budsjettmessige utfordringer innen
område Helse og omsorg. Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen prioritere
dette område i sitt arbeid med økonomiplan 2014-2017, slik at området tilføres
nødvendige midler til å løse de oppgaver de har.
4. Utover forhold nevnt i punktene ovenfor vil det være behov for omprioriteringer av
midler i økonomiplanperioden, og Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen
fremme forslag om omprioriteringer av budsjettmidler fra de områder hvor analysene
viser at vi bruker mye resurser til de områder hvor vi har de største utfordringene.

PS 59/13 Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret i Hammerfest tar evalueringa av kommunale foretak i Hammerfest til
etterretning.
2. Kommunestyret vedtar at Hammerfest havn KF beholdes uforandret. Det anbefales at
Hammerfest havn KF fører eller leverer regnskapet i tråd med kommunal regnskapsplikt,
at avgiftsregulativet legges ved foretakets årsbudsjettforslag og at forvaltning skjer i tråd
med eierskapsmeldingens føringer. Kommunestyret ber om foretakets tilbakemelding
innen november 2013 på disse forholdene.
3. Kommunestyret ber om en nærmere vurdering om Hammerfest Parkering KF skal bestå
med endringer eller om det skal bli en del av Hammerfest kommunens organisasjon.
Kommunestyret ber om tilbakemelding innen november 2013.
4. Kommunestyret ber om en nærmere vurdering om Hammerfest Eiendom KF skal bestå
med vesentlige endringer eller bli en del av Hammerfest kommunes organisasjon som
sektor eller virksomheter /stab. Kommunestyret ber om tilbakemelding innen november
2013.
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2013

Behandling
Ole Marin Rønning fikk innvilget permisjon ut dagen.
8 representanter (av 9) til stede.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forfall:
Hammerfest parkering KF skal bestå med utgangspunkt i dagens organisering.
Nytt pkt. 4
Hammerfest Eiendom KF skal være en del av Hammerfest kommunes organisasjon som sektor
eller virksomheter. Kommunestyret ber administrasjonen fremme nødvendige forslag for å
gjennomføre dette seinest desember 2013.

Votering:
Innstillingens punkt 1 og 2 – enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 3 og 4 fikk 8 stemmer og SV’s forslag fikk 1 stemmer.

Vedtak
1. Kommunestyret i Hammerfest tar evalueringa av kommunale foretak i Hammerfest til
etterretning.
2. Kommunestyret vedtar at Hammerfest havn KF beholdes uforandret. Det anbefales at
Hammerfest havn KF fører eller leverer regnskapet i tråd med kommunal regnskapsplikt,
at avgiftsregulativet legges ved foretakets årsbudsjettforslag og at forvaltning skjer i tråd
med eierskapsmeldingens føringer. Kommunestyret ber om foretakets tilbakemelding
innen november 2013 på disse forholdene.
3. Kommunestyret ber om en nærmere vurdering om Hammerfest Parkering KF skal bestå
med endringer eller om det skal bli en del av Hammerfest kommunens organisasjon.
Kommunestyret ber om tilbakemelding innen november 2013.
4. Kommunestyret ber om en nærmere vurdering om Hammerfest Eiendom KF skal bestå
med vesentlige endringer eller bli en del av Hammerfest kommunes organisasjon som
sektor eller virksomheter /stab. Kommunestyret ber om tilbakemelding innen november
2013.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret i Hammerfest tar evalueringa av kommunale foretak i Hammerfest til
etterretning.
2. Kommunestyret vedtar at Hammerfest havn KF beholdes uforandret. Det anbefales at
Hammerfest havn KF fører eller leverer regnskapet i tråd med kommunal regnskapsplikt,
at avgiftsregulativet legges ved foretakets årsbudsjettforslag og at forvaltning skjer i tråd
med eierskapsmeldingens føringer. Kommunestyret ber om foretakets tilbakemelding
innen november 2013 på disse forholdene.
3. Kommunestyret ber om en nærmere vurdering om Hammerfest Parkering KF skal bestå
med endringer eller om det skal bli en del av Hammerfest kommunens organisasjon.
Kommunestyret ber om tilbakemelding innen november 2013.
4. Kommunestyret ber om en nærmere vurdering om Hammerfest Eiendom KF skal bestå
med vesentlige endringer eller bli en del av Hammerfest kommunes organisasjon som
sektor eller virksomheter /stab. Kommunestyret ber om tilbakemelding innen november
2013.
PS 60/13 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 - revisjonens rapport/undersøkelse
Rådmannens forslag til vedtak:
(Rådmannen fremmer ikke innstilling i saken)

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.06.2013

Behandling
Ordfører Alf E. Jakobsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
1. Kommunestyret viser til revisjonens rapport/undersøkelse i forhold til Hammerfest
Eiendom KF og Parkgt. 18. Med bakgrunn i denne avløses sittende styre fra sine verv i
selskapet med virkning fra 20.06.13.
2. Kommunestyret slutter seg til at det velges nytt styre i Hammerfest Eiendom KF . Valg
av permanent styre gjøres på kommunestyremøtet 19.september/alternativt
ekstraordinært møte i siste halvdel av august.
3. Deler av formannskapet oppnevnes som interimsstyre til permanent styre er valgt. Med
bakgrunn i vedtektene med hensyn til antall styrerepresentanter for Hammerfest
Eiendom KF, oppnevnes følgende midlertidige styre:
 Midlertidige politisk valgte:
Midlertidige personlige vararepr.:
 Berit Hågensen, leder
Marianne Sivertsen Næss
 Ronny Holm, nestleder
Tarjei Jensen Bech
 Fred Johansen, styremedlem
Thomas F. Øien
 Reidar Johansen, styremedlem
Bente Orvik
 Anne Mette Bæivi, styremedlem
Mia Hansen
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret viser til revisjonens rapport/undersøkelse i forhold til Hammerfest
Eiendom KF og Parkgt. 18. Med bakgrunn i denne avløses sittende styre fra sine verv i
selskapet med virkning fra 20.06.13.
2. Kommunestyret slutter seg til at det velges nytt styre i Hammerfest Eiendom KF . Valg
av permanent styre gjøres på kommunestyremøtet 19.september/alternativt
ekstraordinært møte i siste halvdel av august.
3. Deler av formannskapet oppnevnes som interimsstyre til permanent styre er valgt. Med
bakgrunn i vedtektene med hensyn til antall styrerepresentanter for Hammerfest
Eiendom KF, oppnevnes følgende midlertidige styre:
 Midlertidige politisk valgte:
Midlertidige personlige vararepr.:
 Berit Hågensen, leder
Marianne Sivertsen Næss
 Ronny Holm, nestleder
Tarjei Jensen Bech
 Fred Johansen, styremedlem
Thomas F. Øien
 Reidar Johansen, styremedlem
Bente Orvik
 Anne Mette Bæivi, styremedlem
Mia Hansen
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Ole Martin Rønning fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Hammerfest kommune utarbeider snarest nye vedtekter for Hammerfest Eiendom KF som gir
klare signaler til selskapets styre for begrensninger som gjelder for selskapsstyrets
myndighetsområde i hht § 69 kap. 11 i kommuneloven.

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Votering: Høyres tilleggsforslag fikk 7 stemmer for og 22 stemmer mot

Vedtak
1. Kommunestyret viser til revisjonens rapport/undersøkelse i forhold til Hammerfest
Eiendom KF og Parkgt. 18. Med bakgrunn i denne avløses sittende styre fra sine verv i
selskapet med virkning fra 20.06.13.
2. Kommunestyret slutter seg til at det velges nytt styre i Hammerfest Eiendom KF . Valg
av permanent styre gjøres på kommunestyremøtet 19.september/alternativt
ekstraordinært møte i siste halvdel av august.
3. Deler av formannskapet oppnevnes som interrimstyre til permanent styre er valgt. Med
bakgrunn i vedtektene med hensyn til antall styrerepresentanter for Hammerfest
Eiendom KF, oppnevnes følgende midlertidige styre:
 Midlertidige politisk valgte:
Midlertidige personlige vararepr.:
 Berit Hågensen, leder
Marianne Sivertsen Næss
 Ronny Holm, nestleder
Tarjei Jensen Bech
 Fred Johansen, styremedlem
Thomas F. Øien
 Reidar Johansen, styremedlem
Bente Orvik
 Anne Mette Bæivi, styremedlem
Mia Hansen

PS 61/13 Svar på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - økonomistyring i helse og omsorg
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar saken til etterretning.
2. Kommunestyret ber sektoren ha sterkt fokus på budsjettarbeidet med hensyn til kontroller og
avvikshåndtering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret tar saken til etterretning.
2. Kommunestyret ber sektoren ha sterkt fokus på budsjettarbeidet med hensyn til kontroller og
avvikshåndtering.

PS 62/13 2. gangs behandling av detaljregulering for pleie- og omsorgssenter på
Batteriet/Kirkeparken
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar iht. Plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for
pleie- og omsorgssenter på Batteriet/Kirkeparken slik den foreligger til behandling.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 11.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar iht. Plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for
pleie- og omsorgssenter på Batteriet/Kirkeparken slik den foreligger til behandling.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar iht. Plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for
pleie- og omsorgssenter på Batteriet/Kirkeparken slik den foreligger til behandling.

PS 63/13 Miljømål i tiltaksplan for opprydding i forurensede sedimenter.
Rådmannens forslag til vedtak:
De foreslåtte miljømål skal legges til grunn for utarbeidelse av Tiltaksplan for opprydding av
forurensede sedimenter i Hammerfest havneområde.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 11.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
De foreslåtte miljømål skal legges til grunn for utarbeidelse av Tiltaksplan for opprydding av
forurensede sedimenter i Hammerfest havneområde.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Reidar Johansen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det må være et langsiktig mål at forurensningene i havnesedimentene ikke skal overskride
tilstandsklasse II. Dette i tråd med EU’s vanndirektiv.
Votering tilleggsforslag: 23 stemmer mot – 5 stemmer for
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
De foreslåtte miljømål skal legges til grunn for utarbeidelse av Tiltaksplan for opprydding av
forurensede sedimenter i Hammerfest havneområde.
PS 64/13 Diverse referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstilligen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsaken tas til orientering.

RS 13/2 Oppfordring til kommunestyret om å bosette flyktningbarn
PS 65/13 Godkjenning av møteprotokoll
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 29.05.2013 godkjennes.

