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Saksdokumenter ikke vedlagt:
Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027
Saken gjelder
Førstegangsbehandling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027.
Sakens bakgrunn og fakta
I hht. kommunens planstrategi vedtok Hammerfest kommunestyre i sak 236/2014 okt.2014,
planprogram for revidering av gjeldende kommuneplanens samfunnsdel 2006-2018.
I planstrategien ble det vedtatt at det skulle gjennomføres en begrenset revisjon av
samfunnsdelen i planstrategiperioden. Planprogrammet bygger på dette.
Planprogrammet er styrende for planprosessen. Planprogrammet inneholder:
- Formålet med planarbeidet
- Planprosessen med frister og deltagere
- Opplegg for medvirkning

-

Beskrivelse av hvilke alternativ som vil bli vurdert
Behovet for utredninger

Med bakgrunn i hvilket formål kommuneplanens samfunnsdel skal ha, samt vurdering av
gjeldende plan, ble det i planprogrammet lagt til grunn at ny kommuneplan skal gjelde for 20152027 og
-

bygge på hovedelementene i gjeldende kommuneplan
gjenspeile samfunnsendringer, utfordringer og forventninger
omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen
være mer kortfattet
fremstå mer «spisset» og tydelig

Planprosesess og medvirkning:
I hht planprogram har det pågått tema- og medvirkningsprosess fra oktober 2014 til april 2015.
Prosjektgruppa oppnevnte 6 administrativt sammensatte grupper som utarbeidet innspill om
- Trivsel, livskvalitet og oppvekst
- Ung i Hammerfest mot 2027
- Kunnskap og kompetanse
- Næringsutvikling
- Klima, miljø og energi
- Tjenester og økonomi
Innenfor hvert tema ble det gjennomført medvirkningsaktiviteter:
 Åpne folkemøter i Kårhamn, Akkarfjord, Forsøl og Hønseby/Eidvågeidet
 Åpent folkemøte om trivsel, livskvalitet og oppvekst
 Gjestebud
 Veggaviser ute på arbeidsplasser vedr. «det gode liv»
 Kafèbesøk
 Facebookside om «det gode liv»
 Tenketank om kunnskap og kompetanse
 Temakveld på Bootleg, fremtidsverksted om «Ung i Hammerfest»
 Møter med ungdomsgrupper
 Grupppearbeid i stor ledergruppe om tjenester og økonomi
 Åpen workshop om næringsutvikling
De ulike aktivitetene har åpnet for en bred medvirkning og engasjert mange, både i
organisasjonen, fra andre organisasjoner og blant kommunens innbyggere.
Dokumentasjon om medvirkningsaktivitetene er lagt ut på kommunens hjemmeside.
Innspillene fra de ulike aktivitetene og ulike aktører har vært en viktig del av grunnlaget til
temainnspillene. Innspillene er blitt bearbeidet og sydd sammen til de 5 satsningsområdene som
ligger i forslaget til plan.
Utover de faglige temainnspillene, har prosjektgruppa lagt til grunn en befolkningsutredning for
Hammerfest, Måsøy, Kvalsund og Hasvik (Norut), og et bolignotat. En har også fulgt med på
kommunestruktur-arbeidet som har pågått parallelt i regionen. Gjeldende kommuneplan 2006-

2018 har vært benyttet som grunnlag for tema og innhold, men en har løsrevet seg fra
planoppbyggingen.
Kommuneplanens samfunnsdel har vært tema i styringsgruppa(formannskapet) og
kommunestyret en rekke ganger underveis i prosessen. Her kan nevnes dialog om
fremdriftsplan, Hammerfest om 12 år, boligutfordringer, prioritering av strategier og tiltak i
Hammerfest de neste 12 år, plansystem mm. Innspill / signaler fra ulike diskusjoner er tatt med i
planarbeidet.
Tidsplanen for arbeidet er fulgt, og planen legges derfor frem til 1.gangsbehandling i mai/juni
2015.
Den reviderte kommuneplanens samfunnsdel er innholdsmessig mer spisset og kortere, med
satsningsområder, mål og strategier. Bildene skal bidra til å vise mangfoldet i kommunen.
Med bakgrunn i den brede medvirkningsprosessen som har funnet sted, er det utarbeidet et bilag
til kommuneplanen. Dokumentet «Hundrevis av gode innspill og forslag til tiltak…..» bygger på
referatene fra folkemøtene og fremtidsverkstedene. Bilaget synliggjør folks engasjement, og at
det er mange gode innspill og forslag til tiltak som kan bidra til at Hammerfest skal være en god
kommune å bo i for alle fremover. Dokumentet er kun å betrakte som en dokumentasjon, og
ligger ikke som en del av saken som skal behandles.

Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer at arbeidsprosessen med kommuneplanens samfunnsdel har vært god, og i
hht planprogrammets formål som er å sikre kvaliteten i gjennomføringen. Tidsplanen har vært
fulgt. Organiseringen av planarbeidet, med styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper
har sikret god styring, kreativitet og faglig grundighet.
Det har vært lagt ned mye arbeid i planprosessen, og bredt engasjement har bidratt til eierskap
og forankring.
Rådmannen legger frem et forslag til kommuneplanens samfunnsdel som med sin form og
innhold skal bidra til langsiktig og stø kurs, samtidig som den skal gi mulighet for raske
endringer gjennom planberedskap og et godt plansystem.
For å sikre en god implementering av kommuneplanen, vil strategisk ledelse planlegge og
gjennomføre aktiviteter som bidrar til at planen blir godt kjent innad i organisasjonen og utad i
lokalsamfunnet. Det legges opp til at planen tas i bruk som styringsverktøy allerede ved neste
rullering av handlingsdel/økonomiplan.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til revidering av kommuneplanens
samfunnsdel 2015-2027.
2. Forslaget sendes ut på offentlig høring i hht. plan-og bygningslovens bestemmelser.
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Årsrapport 2014 - Hammerfest kommune
Saken gjelder
Sakens bakgrunn og fakta
Årsrapport 2014 – Hammerfest kommune
Rådmannens vurdering
Kommentarer til revisjonsrapporten.
Slamtømming er ikke tatt med som et eget selvkostområde, men inngår som en del av avløp. Det
gjøres tiltak i 2015 for å få dette skilt ut som et eget område.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etterretning.
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Økonomiplan 2016 - 2019 - Hammerfest kommune
Saken gjelder
Økonomiplan 2016 – 2019 Hammerfest kommune. Første behandling våren 2015.
Sakens bakgrunn og fakta
Rådmannens vurdering
Administrasjonen i Hammerfest kommune ønsker å videreutvikle økonomidokumentene.
Utkastet til økonomiplan 2016-2019 skal være et nytt skritt på veien i den forbindelsen. Målet er
at planen skal være kommunens handlingsprogram med økonomiplan i tråd med kommunens
vedtatte samfunnsplan. Vi ønsker et enklere dokument som er spissere, dvs at analyse, mål,
prioriteringer, konsekvenser og økonomiske oversikter blir tydeligere. Det er ønskelig at
kommunestyrets behandling i juni 2015 resulterer i signaler eller vedtak om hva som skal
prioriteres i budsjettsammenheng. Dette utkastet til økonomiplan 2016-2019 vi bli bearbeidet og
lagt fram til kommunestyrets behandling i desember med forslag til endelig årsbudsjett og
økonomiplan.
I forbindelse med økonomiplanarbeidet er det sentralt å vurdere befolkningsprognosen. For
Hammerfest kommune vurderes befolkningsøkningen til ca 1900 i perioden fram til 2027.
Sentrale spørsmål i denne sammenheng er om vi har planlagt for denne utviklingen. Rådmannen

mener at kommunen på kjerneområdene har nødvendige planer. Den sentrale utfordringen er
tilstrekkelig med tilpassede boliger til noen av våre brukergrupper.
0-5 år
807
865
58

Nå:
2027
Endring

6-15 år
1189
1358
169

16-19 år
505
579
74

20-69 år
6857
7987
1130

70-79 år:
582
937
355

80-89 år:
296
410
114

90 år +
51
61
10

Økonomisk har vi fortsatt store utfordringer. Vi har store investeringer som skal forsvares
økonomisk både når det gjelder investeringer og drift. Gjeldsbelastningen er for høy.
Rådmannen ser for seg følgende føringer i økonomiplanen for 2016-2019:
A. Det skal i planperioden budsjetteres med et netto driftsresultat på kr. 50.000.000
Hammerfest kommune hadde en økning på eiendomsskatteinntektene på over kr 50 mill.
Dersom netto drift er mindre enn kr 50 millioner, betyr det at midler brukes til ordinær drift,
renter eller avdrag. Beløpet må gå til investeringer eller til fond. Dette er et viktig prinsipp.
B. Ingen økning i driftskostnader – det må gjennomføres driftsreduksjoner
Endringer i driftstiltak må dekkes innenfor dagens rammer. Det er utfordrende å få balanse i
drifta, og det må foretas nedskjæringer for 2016 i størrelsesorden kr. 20 mill. Følgende tiltak
må dekkes i 2016:





Kirkeparken omsorgssenter kr 10 mill.
Skatteinntekter minimum kr 5 mill kr. (Skattesvikt i 2015 beregnes til over kr 22 mill
per 12.05.15)
NAV minimum kr 2 mill
Noen virksomheter i sektoren helse og omsorg, spesielt legetjenesten, tilskudd til
private barnehager og brann.

Dersom nye tiltak skal prioriteres bør det være kompetansehevingstiltak på fagarbeider- og
høgskolenivå. Vi har en kvalitets- og rekrutteringsutfordring.
C. Investeringer – gjeldsnivået må ikke øke utover det som framkommer i
økonomiplanen.
Lånenivået i planperioden øker med kr 40 mill. Det legges ikke opp til endringer i
investeringsbudsjettet med unntak av nødvendige endringer i planlagte investeringer.
Dersom nye tiltak vurderes, anbefaler rådmannen følgende tiltak i prioritert rekkefølge;
omsorgsboliger innen TFF kr 125 mill og krisesenter kr 12 mill.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar første utkast til økonomiplan 2016-2019 til etterretning.
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Diverse referatsaker
Saken gjelder
Referatsak vedrørende varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for motorcrossanlegg ved
årresjåvannet.
Sakens bakgrunn og fakta

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.

Saksbehandler: Lena Røbekk
Saksnr.: 2015/104-36
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Saksdokumenter ikke vedlagt:


Godkjenning av protokoll
Saken gjelder
Godkjenning av protokoll fra møte den 27.04.2015.
Sakens bakgrunn og fakta

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 27.04.2015 godkjennes.
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