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Godkjenning av protokoll (KS)

Muntlig orientering:
- Orientering om arbeidet med fjerning av søppel/skrot og forurensning – plan- og
utviklingssjef Odd Edvardsen.
- Rådhusplassen, Sjøgata og Finduspromenaden v/ leder for prosjektavdelingen Håkon
Rønbeck
- Politireformen v/ ordfører Alf E. Jakobsen
Referatsaker - tilleggsinformasjon:
I forbindelse med referatsakene; «Høring - Statlig kjøp av ruteflyvninger i Nord-Norge fra
01.04.2017» og «Høring – Rapport om lufthavnstruktur» kan dere finne rapporter i forbindelse
med sakene på følgende lenker:
http://www.moreforsk.no/publikasjoner/rapporter/transportokonomi/forslag-til-anbudsoppleggfor-regionale-flyruter-i-nord-norge/1094/2923/
http://media.avinor.no/pressreleases/maa-omstille-for-aa-opprettholde-lufthavntilbud1164076?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=curr
ent_news

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret,
Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside.
Møtet er åpent for publikum!
Alf E. Jakobsen
ordfører
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Revidering av retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd
Saken gjelder
Administrasjonen foreslår nye retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd, med tilpasninger til
dagens arbeidsform og behov.
Sakens bakgrunn og fakta
Gjeldende retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd ble vedtatt av kommunestyret i 2006 (PS
006/06). Med bakgrunn i erfaringer fra både ungdommer og administrasjonen ser vi nå behovet
for å revidere retningslinjene. Hensikten med dette er først og fremst å gi ungdomsrådet et
tydeligere mandat for å utøve sine oppgaver.
Det er stor enighet om at ungdomsmedvirkning er et viktig satsingsområde. Kommuneplanens
samfunnsdel fastslår at det er et mål å finne en god tilknytning mellom ungdomsrådet og de
folkevalgte organer.
Sjumilssteget – kommuneanalysen 2014 tar blant annet for seg kommunens fokus på
Barnekonvensjonens artikkel 12:
Artikkel 12
1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å
gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter
behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling
som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar
med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

En av konklusjonene i Sjumilssteget er at ungdomsrådets opplæring og arbeid må settes bedre i
system. I tillegg bør ungdomsrådets rolle som høringsinstans styrkes og formaliseres.
Revidering av retningslinjene er et ledd i denne prosessen.
Rådmannens vurdering
Forslaget til nye retningslinjer er generelt mer detaljerte enn gjeldende retningslinjer. Dette er
gjort bevisst for å gjøre dem mer håndgripelige for ungdomsrådet selv, samt for å lette
overlappingen ved en eventuell utskifting i sekretariatet.
De mest sentrale endringene begrunnes nærmere:
 Administrasjonen foreslår at bestemmelsen om ungdomsrådets arbeidsutvalg tas ut
av retningslinjene. Denne arbeidsformen har vist seg å være ugunstig, da kun et fåtall
av ungdomsrådets medlemmer får inngående kjennskap til sakene som behandles.
Administrasjonen mener at antallet faste møter heller bør økes, slik at alle
medlemmer får ta del i saksbehandlingen. Det er viktig å understreke at deltakelse i
ungdomsrådet – i tillegg til å utøve innflytelse – i stor grad handler om opplæring i
politiske og demokratiske prosesser. Dette bør komme alle medlemmene til gode.
Forslaget til nye retningslinjer åpner for øvrig for at ungdomsrådet ved behov kan
sette ned egne utvalg for å jobbe spesifikt med enkeltsaker.
 Møtene bør legges til dagtid, og da primært avholdes på Rådhuset. Dette gjør
avstanden til politisk og administrativ ledelse kortere, og gjør det enklere å invitere
eksterne personer til å delta på møtet. Erfaring har vist at det er en stor utfordring å
finne tidspunkt på ettermiddagstid som passer for alle medlemmene. I løpet av
valgperioden oppstår gjerne nye elementer som eksempelvis deltidsjobb, noe som
ofte fører til at ungdomsrådet nedprioriteres. En svakhet ved å legge møtene til
dagtid er at medlemmene går glipp av inntil seks skoledager per år. Samtidig åpner
denne modellen for å styrke medlemmenes faglige opplæring knyttet til politisk
arbeid. Fravær for deltakelse på faste møter bør derfor ikke registreres på elevenes
vitnemål.
 Administrasjonen foreslår at det innføres møtegodtgjørelse samt utgiftsdekning for
deltakelse på faste møter. Stadig flere kommuner har dette som praksis.
Møtegodtgjørelse anses som en bekreftelse på det arbeidet som utføres blir verdsatt,
og her er det naturlig at ungdomsrådet sidestilles med andre råd og utvalg i
kommunen. Ved fastsettelse av ungdomsrådets årlige budsjett må det tas høyde for
denne utgiftsposten. Etter dagens satser (Reglement for godtgjøring til folkevalgte i
Hammerfest kommune, pkt. III(1) og III(4)) vil dette utgjøre kr. 51.906,- for seks
møter dersom ni representanter er til stede. Rent praktisk vil det være naturlig at
midler til dette bevilges i forbindelse med nytt budsjettår 2016. For at ordningen med
møtegodtgjørelse og utgiftsdekning likevel skal kunne gjelde fra høsten 2015,
foreslås det at Hammerfest Ungdomsråd etter eget vedtak kan velge å sette av midler
til dette fra eget budsjett. Det må understrekes at det ikke er ønskelig å etablere et
system som primært rekrutterer ungdom med et økonomisk motiv. Til gjengjeld viser
erfaring at det er behov for insentiver som forplikter til møtedeltakelse. Her anses
møtegodtgjørelse som et nyttig virkemiddel.

Administrasjonen foreslår at valgperioden utvides fra ett til to år. I dette spørsmålet
er det fordeler og ulemper med begge løsninger. Argumentet for å forlenge
valgperioden begrunnes med at medlemmene får tilstrekkelig tid til opplæring og

reell saksbehandling. Dagens løsning med valg hvert år medfører i praksis at
medlemmenes aktive tid i ungdomsrådet blir om lag åtte måneder, når tiden som går
med til ferieavvikling og konstituering av elevråd er trukket ifra. Det er også et
poeng at politiske prosesser ofte er tidkrevende. Ungdomsrådet bør i størst mulig
grad få anledning til å følge den politiske saksgangen fra start til slutt. Et argument
mot å utvide valgperioden er at ungdomstiden er kort og til dels uforutsigbar. Både
jobb og flytting kan være grunner til at muligheten for å prioritere ungdomsrådet
endres. Mye av denne problematikken vil løses ved at møtene legges til dagtid, slik
at det ikke kommer i konflikt med kveldsjobb og fritidsaktiviteter. I tillegg vil gode
rutiner for fratreden og suppleringsvalg sikre kontinuitet i rådet ved
endringer.Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til retningslinjer for Hammerfest
Ungdomsråd.
2. Nye retningslinjer trer i kraft 1.8.2015.
3. Midler til møtegodtgjørelse og utgiftsdekning legges inn i budsjettet fra og med 2016.
4. Dersom møtegodtgjørelse og utgiftsdekning skal utbetales for gjenværende møter i
2015, må Hammerfest Ungdomsråd bevilge midler til dette fra eget budsjett.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2015

Behandling
Saken utsettes og behandles direkte i kommunestyret.
Vedtak

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.05.2015
Behandling
Elin Mølmann Holmgren (AP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til ungdomsrådet har behandlet saken, og behandles av kommunestyret.
Votering utsettelsesforslag: Enstemmig vedtatt – rådmannens innstilling falt.
Vedtak
Saken utsettes til ungdomsrådet har behandlet saken, og behandles av kommunestyret.
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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 20062018 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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2015

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forsalg:
Nytt punkt 10H
Sikre hele kommunen et godt og fremtidsrettet passasjer- og fodstilbud. Fylkeskommunen har et
særlig ansvar her.
Nytt punkt 10 (evt punkt 13E)
Ambulansetilbudet (båt/helikopter) i distriktene må videreføres på et nivå som skaper trygghet
for alle berørte.
Nytt punkt 13 D
Hammerfest sykehus skal ha status som beredskapsykssykehus for all maritim og
næringsmessig aktivitet i de deler av Norskehavet / Barentshavet som ligger innenfor vår
fylkesgrense.
Nytt punkt 15 J
Arbeide for at spillvarme fra Melkøya kan brukes i energisammenheng i kommunen / regionen
og at nødvendig infrastruktur kommer på plass.
Votering: Forslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til revidering av kommuneplanens
samfunnsdel 2015-2027 men tilføyelse av følgende punkt:
Nytt punkt 10H
Sikre hele kommunen et godt og fremtidsrettet passasjer- og fodstilbud.
Fylkeskommunen har et særlig ansvar her.
Nytt punkt 10 (evt punkt 13E)
Ambulansetilbudet (båt/helikopter) i distriktene må videreføres på et nivå som skaper
trygghet for alle berørte.
Nytt punkt 13 D
Hammerfest sykehus skal ha status som beredskapsykssykehus for all maritim og
næringsmessig aktivitet i de deler av Norskehavet / Barentshavet som ligger innenfor vår
fylkesgrense.
Nytt punkt 15 J

Arbeide for at spillvarme fra Melkøya kan brukes i energisammenheng i kommunen /
regionen og at nødvendig infrastruktur kommer på plass.
2. Forslaget sendes ut på offentlig høring i hht. plan-og bygningslovens bestemmelser.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 28.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 13.05.2015

Vedtak
AMU tar forslag til kommuneplanens samfunnsdel til orientering

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 26.05.2015

Behandling
Votering:
Rådet for funksjonshemmede tilslutter seg rådmannens forslag til vedtak – enstemmig vedtatt.
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.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 27.05.2015

Behandling
Behandling
Votering: Eldrerådet tilslutter seg rådmannens forslag til vedtak – enstemmig vedtatt.
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.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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.

Saksbehandler: Leif Vidar Olsen
Saksnr.: 2015/1262-2
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Boligsoneparkering - vurdering av parkeringsavtaler og avgift
Saken gjelder
Kommunestyret vedtok 16.04.2015 følgende i sak 35/15 – Boligsoneparkering – vurdering av
parkeringsavtaler og avgift:
Hammerfest Parkering KF bes gjøre en ny vurdering med hensyn til kostnaden pr
parkeringsavtale. Samt vurdere om parkeringshuset kan brukes som alternativ parkering
for sentrumsbeboeres biler, dette til en rimeligere sats enn kr 20.000 pr. år.
Saken legges fram for kommunestyret senest i juni 2015.
Hammerfest Parkering KF’s behandling av saken - saksutredning, innstilling og vedtak.
Hammerfest Parkering behandlet saken 18.06.2015 i sak 14/2015. Saken ble behandlet som to
saker med samme saksnummer – under kalt A og B:
A. Boligsoneparkering – beboerparkering i Parkeringshuset og ny pris.
Hammerfest Parkering KF har i dag tilbud til beboere i sentrum, sone 2, Batteriet parkering,
Sørøygaten ovenfor Rica, Larson tomten, beboerparkering Salsgaten samt Nedre og Øvre Hauen
og Gjenreisningsmuseet. Det vil være tilstrekkelig med kapasitet i disse områder til å betjene
etterspørselen fra sentrumsbeboerne.
Gåavstanden for beboer i tilbudene som foreligger i dag, må anses å være innenfor rimelighetens
grenser.
Parkeringshuset har vært i drift siden 1.september 2014, og i løpet av denne tiden er prisene
redusert en gang allerede. Når parkeringsplassene på Rådhusplassen, Jernteppet og Strandkaia
vil stenge for parkering, vil det med stor sannsynlighet gi økt pågang/belegg i Parkeringshuset.
Dersom det skal gis tillatelse om beboerparkering i Parkeringshuset vil det videre medføre tapte
inntekter for Hammerfest Parkering KF. Det er lån som skal betjenes og driftsutgifter som skal
betales i forbindelsen med Parkeringshuset.

Daglig leders forslag til vedtak:
Daglig leder foreslår at det ikke innføres beboerparkering i Parkeringshuset.
Hammerfest Parkering KF sitt vedtak:
Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar at det ikke innføres beboerparkering i
Parkeringshuset.
B. Boligsoneparkering - vurdering av parkeringsavtaler og avgift.
Boligsoneparkering ble innført med tanke på beboere i de sentrumsnære gatene og utfordringene
som de hadde/har med å finne parkering i gatene de har bostedsadresse.
Administrasjon har til hensikt å foreta en grundig analyse av prisene på boligsoneparkeringen,
og dette vil bli lagt frem for kommunestyret i desember 2015.
Dette vil gi Hammerfest Parkering KF tid til å gjøre en grundig evaluering, og innhente
nødvendig og hensiktsmessig informasjon og dokumentasjon. I dette ligger det blant annet å
innhente informasjon fra andre sammenlignbare steder med hensyn til prisfastsettelsen.
Det vil i tillegg gi Hammerfest Parkering KF tid til å analysere og evaluere de økonomiske
sidene ved boligsoneprisfastsettelsen.
Daglig leders forslag til vedtak:
Daglig leder foreslår at det blir foretatt en grundig gjennomgang av boligsoneprisfastsettelsen og
at dette legges frem for Kommunestyret i desember 2015
Hammerfest Parkering KF sitt vedtak:
Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar at det skal bli foretatt en grundig
gjennomgang av boligsone prisfastsettelsen, og at dette legges frem for Kommunestyret i
desember 2015.
Rådmannens vurdering
Rådmannen støtter de vurderinger og vedtak som er gjort med hensyn til eventuell innføring av
beboerparkering i parkeringshuset. I tillegg til de økonomiske vurderinger som gjøres, må det
tas hensyn til beboere som har kjøpt seg parkeringsplass i det nye kvartalet. Spesielt gjelder det
dersom det vurderes å tilby beboerparkering til gjeldende satser.
Rådmannen støtter også de vurderinger og vedtak som er gjort i forbindelse med
parkeringsavtaler og avgift. Det bør være en grundigere gjennomgang av
boligsoneprisfastsettelsen.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar til orientering Hammerfest Parkering KF sin beslutning om ikke å
innføre beboerparkering i parkeringshuset.
2. Kommunestyret vedtar at det skal foretas en grundig gjennomgang av
boligsoneprisfastsettelsen og at saken legges frem for kommunestyret i desember
2015.

Saksbehandler: Håkon Rønbeck
Saksnr.: 2015/1222-1
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Kommunestyret
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Saksdokumenter vedlagt:
 Skisseprosjekt Nye Baksalen Skole.

Nye Baksalen Skole - Kostnad og størrelse
Saken gjelder
Bygging av nye Baksalen skole, - fastsettelse av kostnadsramme, -valg av gym. sal eller
flerbrukshall.
Sakens bakgrunn og fakta
I forbindelse med byggingen av Nye Baksalen skole, som er planlagt ferdig til skolestart høsten
2017 er det, høsten 2014, utarbeidet et skisseprosjekt. Skisseprosjektet ble fremlagt som
orienteringssak for Kommunestyret 4/12-2014 og har dannet grunnlag for videre prosess.
Nødvendige dispensasjoner i forbindelse med byggegrenser og byggehøyde for å kunne
gjennomføre skisseprosjektet er også innvilget.
Skisseprosjektet inneholder muligheter for, nå eller senere, å utvide skolen i 2 retninger.
Planlagt gymsalløsning kan utvides med 2 baner til en flerbrukshall og skolen er også forberedt
på videre fremtidig utbygning om det skulle bli behov.
Byggeprosess:
Byggingen av Baksalen skole vil bli gjennomført som en totalentreprise med en forutgående
samspillfase. Dette i samsvar med orienteringen til Formannskapet 25/2-2015.
Vurderingene som ligger til grunn for dette er:
• Kritikalitet
For Baksalen skole er ferdigstillelsestidspunktet en styrende premiss.
•

Usikkerhetsbilde
Grunnforhold, størrelse på idrettshall er usikkerhetsmomenter

•

Byggherrens behov for styring
Kort tid gir lite rom for å utvikle prosjektet tilstrekkelig i en tidlig fase, forankre
løsningene hos brukerne, kartlegge behov knyttet til for eksempel fast brukerutstyr.

•

Behov for leverandørmedvirkning
Typisk kan være innredning av idrettshall, kjøkken og auditorium.

•

Teknologisk kompleksitet
Baksalen skole vurderes til å ha en normal kompleksitet som bør være håndterbar for de
fleste aktører. BIM, energimål etc bør vurderes i forhold til dette så en beholder
konkurranseelementet.

•

Kompleksitet pga mange fag
Prosjektet representerer ikke flere fag enn normalt. En inndeling i flere entrepriser vil
stille større krav til byggherrens evne til å håndtere grensesnitt.

•

Tidsrammer for gjennomføring
Stram tidsramme taler for totalentreprise. Imidlertid kan kort prosjekteringstid og kort tid
for planlegging og utførelse føre til prosjekteringsfeil.

•

Markedssituasjon
Den lokale markedssituasjonen er et sentralt moment men markedssituasjonen ansees
som gunstig nå.

•

Prosjektorganisasjonens kapasitet og kunnskap
Størrelsen og kompleksiteten på prosjektet Baksalen Skole og Barnehage er slik at det er
risikofylt å gjennomføre ved en full byggherrestyrt entreprise.

Det som kjennetegner totalentreprisemodellen er bl.a at totalentreprenøren har ansvar for
prosjekteringen, noe som ofte ikke er forenelig med ønsket om å sikre løsninger,
brukermedvirkning etc.
• Arkitektoppdraget er derfor også lyst ut som eget anbud for å sikre arkitektens lojalitet.
•

Arkitekten skal også ivareta den skolefaglige brukermedvirkningen.

Samspillfase før totalentreprise er det grunn til å tro gir bedre kontroll på
prosjekteringen.
Samspillsfasen:
 Kjennetegnes ved at entreprenørene trekkes inn på planleggingsstadiet og bidrar med sin
kunnskap i utformingen av prosjektet.
 Kontraheringsstrategi basert på en utvelgelses- og tildelingsordning av aktører som
fokuserer på kompetanse og mindre på pris.
 Felles mål
 Vederlagsform med insitamenter for kreativitet, nøkternhet og helhetlig sett gode
løsninger, men også sanksjoner for negative avvik

 Alle aktører trekkes inn tidlig og kontraktsformen er gjerne en kombinasjon av tilbud og
incitament, der det er mulig å hente en gevinst ved kostnadsreduksjoner og tilsvarende
deling av risiko
 Kan gjennomføres som samspill frem til forprosjekt hvor det fastsettes målpris og hvor
utførelsesdelen gjennomføres som totalentreprise
Nødvendige prosesser/utlysninger knyttet til dette er gjennomført og prosess veileder er
engasjert for å kvalitetssikre prosessen:
• Planlegger modell for samspill
•

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for samspillsentreprise

•

Evaluering av tilbud

•

Etablere kontrakter

•

Etablere rutiner, arbeidsformer og organisering av samspillet

•

Koordinere samspillsprosessen, felles aktiviteter (arbeidsverksted)

•

Etablere Målsum

•

Veiledning i bygge – og reklamasjonsfase

En ønsket effekt er kunnskapsoverføring så Hammerfest kommune senere kan være
selvhjulpen.
Arkitekt er valgt, etter utlysning, og prekvalifiseringer av entreprenører er gjennomført via
utlysninger samt andre prosesser og anbudsfrist er 15/6.
Begge utlysningene inneholder opsjoner på ombygning av deler av «gamle» Baksalen skole
til Barnehage, dette for å samkjøre prosessene, oppnå bedre priser og løsninger samt unngå
unødige grensesnitt mellom prosjektene. Dette vil også sikre bedre helhetlige løsninger.
Baksalen skole legges opp til en høyere energi og miljømålsetting sammenlignet med
gjeldende Plan og bygningslov og dagens tekniske forskrift TEK10. Det legges opp til et
lavenergibygg med hybrid ventilasjon. Miljøklassifiseringen legges opp til den europeiske
brukte BREEAM, med klassifisering Pass og nødvendige pre analyser er foretatt.
Bygget skal ha en nøktern standard, men ha tilstrekkelig god kvalitet for å oppnå lave
livsløpskostnader og oppnå gode resultater i et livsløpsperspektiv.
Det legges opp til at bygget prosjekteres med en åpen BIM som benyttes til koordinering,
kollisjonskontroll og produksjonsplanlegging. Denne vil bli benyttet videre, etter
overtagelse, til senere drift og vedlikehold og vil inneholde all FDVU informasjon om
byggets virkelig brukte komponenter, - alt elektronisk.
Planlagt oppstart med valgt entreprenør er 18/8 og styringsdokumenter samt
organisasjonsdokumenter er under utarbeidelse.
Prosjekteringen vil skje i Hammerfest å følge prinsippet om åpen bok.

Brukermedvirkningen sikres ved at det frikjøpes (50%) en brukerkoordinator som deltar i
hele prosessen frem til skolen er brukstatt.
Det er medtatt krav i entreprenørutlysningen vedr:
 Kvalitetssikring, Håndbok og revisjon
 Antikontraktørklausul (for å sikre oversikt over underentreprenører)
 Lønns og arbeidsvilkår (Påseplikt, allmenngjøringsforskrifter)
 Sentralskattekontoret for utlandssaker (SFU)
 Lærlingeordninger (Samspillsentreprenør og Elektroentreprenør)
 Kommunikasjon (at kommunikasjon mellom nøkkelpersoner foregår på norsk)
Størrelse og kostnadsramme:
Den videre prosessen krever avgjørelser på størrelse og kostnadsramme for Nye Baksalen
Skole.
Prosjektet har en kostnadsramme, vedtatt i 2009 på kr 175,1 mill.
Romprogrammet som da ble utarbeidet tok utgangspunkt i et samlet brutto areal på 5992 m2
og elevtall på 325.
Skisseprosjektet og revidert romprogram resulterte i en høyere arealutnyttelse- Arealet
endres til 5972 m2 og elevtall på 392.
Kostnadskalkyler, utarbeidet etter erfaringstall, sammenlignbare prosjekter de siste årene i
Troms/Finnmark samt eksterne nasjonale vurderinger resulterer i følgende kostnader;

Felleskostnader
Bygning
VVS
Elektro
Tele- og kommunikasjon
Andre installasjoner
Utendørs
ENTREPRISEKOSTNAD
Generelle kostnader
Spesielle kostnader
Marginer reserver 20 % av Ekost
Sum prosjektkostnad eks mva.

Skolebygg med gymsal 750 m2

kr/m2

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

15 919 540,00
72 198 000,00
20 639 690,00
10 938 570,00
4 177 170,00
1 246 470,00
8 970 000,00
134 089 440,00
28 730 000,00
13 956 451,00
26 817 888,00
203 593 779,00

2 778,28
12 600,00
3 602,04
1 909,00
729,00
217,53
780,00
23 401,30
5 013,96
2 435,68
4 680,26
35 531,20

Beregnede spillemidler er på kr 5 mill.
I forhold til vedtatt budsjett er dette en netto økning på kr 23,5 mill, hvorav prisstigning i
perioden til nå utgjør ca 15 mill basert på utvikling i kroneverdien med utgangspunkt i
konsumprisindeksen. Skolens kapasitet er samtidig økt fra 325 til 392 elever..
Tomten muliggjør en bygging av en skole med full flerbrukshall og skisseprosjektet
illustrerer dette.
Gymsal eller flerbrukshall:

Byggingen av en flerbrukshall i tilknytning til skole må vurderes i forhold til behov for flere
idrettshaller i Hammerfest. Hammerfest kommune har tre stk normalhaller 23x44m. I tillegg
kommer Breilia Aula og noen mindre gymsaler. Kommunen har også en 40x60m
kunstgresshall og i løpet av året bygges en basishall i tilknytning til Isbjørnhallen.
Hvert år søker idrettslag, andre lag og foreninger, institusjoner og privatpersoner om langt
flere treningstimer enn kommunen kan tilby. Som en konsekvens av dette har man tatt i bruk
søndager for vanlige treninger, noen må starte sine treninger i tre-fire tiden på hverdager
mens andre ikke får timer før i ti tiden på kvelden. Noen får ikke timer og de fleste får færre
timer enn de søker på.
Turnhallen vil kunne frigi noe hallkapasitet i Isbjørnhallen. Samtidig er det ventelister for
unger som ønsker å starte med turn. Resultatet kan derfor bli at man trenger like mye hall
som i dag for å ta i mot de som står på ventelister. I de små gymsalene er ikke presset like
stort, men flere av disse er ikke godt egnet for utleie grunnet størrelsen på disse og at adgang
til skolebyggene kan være utfordrende da byggene er ubemannete og man ofte har tilgang til
hele bygget når man er gitt adgang til gymsalen.
Hammerfest kommune har god dekning på normalhaller i forhold til innbyggertallet, men
det er utvilsomt at mange flere ville kunne trene/være fysisk aktive om det ble mer
hallkapasitet. Dette skyldes først og fremst at fotballagene opptar mange timer i
normalhallen og Breilia Aula og Breilia Gymsal grunnet manglende alternativ.
Baksalen skole må ha gymsal. Trolig må de kunne undervise to klasser/grupper samtidig.
Dette tilsier at gymsalen må ha en viss størrelse.
Det vil antagelig ikke by på problemer å fylle hallen med aktivitet alle hverdager fra 17002200. Inntektene på denne utleien er mer usikker da mange av de som mangler treningstimer
er barn og unge. Disse gruppene betaler ikke for å leie kommunale anlegg til treninger.
Sum skole med flerbrukshall 5730 + 2250 m2
Felleskostnader
Bygning
VVS
Elektro
Tele- og kommunikasjon
Andre installasjoner
Utendørs
ENTREPRISEKOSTNAD
Generelle kostnader
Spesielle kostnader
Marginer reserver 20 % av Ekost
Sum prosjektkostnad eks mva.

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

20 397 040,00
94 518 000,00
26 723 690,00
13 316 820,00
4 948 920,00
1 246 470,00
8 970 000,00
170 120 940,00
31 830 000,00
26 454 963,00
33 013 489,00
261 419 392,00

kr/m2
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 556,02
11 844,36
3 348,83
1 668,77
620,17
156,20
780,00
21 318,41
3 988,72
3 315,16
4 137,03
32 759,32

Beregnede spillemidler vil være på kr 12,5 mill.
Rådmannens vurdering
Ny skole i Baksalen bygges som et resultat av økt elevtall, samt at Elvetun Skole må avvikles i
forbindelse med realisering av tunell løsninger i Hammerfest.

Gamle Baksalen Skole er lite egnet for fremtidens Hammerfest Skole og en ny skole som
bygges mens «gamle» Baksalen skole drives er en praktisk og god løsning.
Løsningen ved at deler av «Gamle» Baksalen Skole deretter bygges om til Barnehage sikrer en
helhetlig og god løsning i området og er kostnadsbesparende.
Oppdatert romprogram øker nyskolens kapasitet med 67 elever uten å øke størrelsen på skolen
og kostnadsøkning ansees akseptabel sett i forhold til prisjusteringer fra opprinnelig vedtatt
budsjett. I forbindelse med at Statens Vegvesen starter opp sine tunellarbeider vil Hammerfest
Kommune få erstatning for skolen som måtte rives. Beløpets størrelse er ukjent og er derfor ikke
med i beregningene.
Skolens romprogram baserer seg på en gym sal og øvrige behov utover dette bør vurderes i en
større sammenheng. Hammerfest Kommune har flere idrettshaller med store utbedringsbehov,
Både Isbjørnhallen og Breidablikkhallen må i de nærmeste årene oppgraderes. Byggingen av en
ny flerbrukshall på størrelse med Isbjørnhallen i forbindelse med nye Baksalen skole bør derfor
sees i et større perspektiv hvor også rehabilitering av kommunens bygningsmasse inngår.

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar å bygge Nye Baksalen skole med gym sal og øke
kostnadsrammen for Baksalen skole fra kr.175,1 mill til kr.203,6 mill.
Beløpet er eks mva, og forutsetter spillemidler på kr.5 mill.
Kostnadsøkningen innarbeides i budsjettene for 2016 og 2017.

Saksbehandler: Øyvind Sundquist
Saksnr.: 2010/55-91
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44/15
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Vedlegg
1 Hammerfest Arena Plankart
2 Statens Vegvesen
3 Velforeningen i felt 6
4 Finnmark Fylkeskommune
5 Barn og unges representant
6 Ungdomsrådet
7 Innspill fra Vigdis Guleng
8 Velforeningen felt 4
9 Detaljer og kostnader for ny adkomst

Saksdokumenter ikke vedlagt:
 Eksisterende reguleringsplan for Hammerfest Arena. Denne kan finnes på:
http://www.hammerfest.kommune.no/reguleringsplan-for-hammerfestarena.340848.no.html

Endring av detaljregulering for Hammerfest Arena
Saken gjelder
Sluttbehandling av endring av detaljregulering for Hammerfest Arena
Sakens bakgrunn og fakta
I reguleringsplanen for Hammerfest Arena, vedtatt 14.11 2013, ble avkjøringen fra FV 391
godtatt av Statens Vegvesen under en forutsetning. Forutsetningen var at stigningen på
fylkesveien måtte endres ved at masse fra bakketoppen mot Larsen maskin skulle tas vekk og
veien slakes av forbi det regulerte området. På denne måten vil man kunne oppnå en sikker
trafikkavvikling ved hallen. Ulempen her var at et slikt tiltak hadde et kostnadsestimat på ca 11
millioner kroner. På bakgrunn av dette gjorde kommunestyret den 18. desember 2013 følgende
vedtak:
Verbal uttalelse Hammerfest Arena

Hammerfest kommunestyre har i møte 14.11.13 sluttbehandlet reguleringsplan med konsekvensutredning for
Hammerfest Arena på Forsølhøgda. Klargjøring og tilrettelegging av tomta og området rundt, inkludert omlegging
av vei, har et kostnadsoverslag på i underkant av 50 millioner kr inkludert omlegging av vei, turareal,
sandvolleyballbaner, badeanlegg og parkering. Dette anslaget synes å være veldig høyt. I tillegg kommer
kostnadene med selve hallen.
Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen utrede muligheter for å legge adkomsten til Hammerfest Arena
ved Drikkevannet på en slik måte at det ikke vil være nødvendig å gjøre endringer av fylkesvei 391 forbi området.
Samtidig må det utredes om og eventuelt hvilke endringer som må gjøres av utearealene ved Drikkevannet for å få
til en slik adkomst. Formålet med utredningen må være å redusere opparbeidelseskostnadene for Hammerfest
Arena mest mulig. Det forutsettes at disse vurderingene legges fram for politisk behandling senest sommeren 2014.
Dersom det ikke lykkes å finne fram til en tilfredsstillende løsning ved innregulert område på Forsølhøgda, ber
kommunestyret administrasjonen vurdere alternative områder der en ser på både økonomiske og praktiske forhold
for alternativ plassering.
Med bakgrunn i tidligere plan for prosjektering og investering fra 2016-2017, har en tid til å vurdere kostnader og
alternative områder. Siktemålet må være å se på både halltyper og finansieringsmåter for å få kostnadene ned.
Det haster med å finne en egnet tomt, da kommunestyret er kjent med at idretten og klubbene jobber aktivt med å få
private investorer med på prosjektet, dette var også en forutsetning fra tidligere kommunestyrevedtak. Dette vil
skape mere realisme i prosjektet og bedre muligheter for gjennomføring.
Hammerfest kommunestyre er positiv til å finne en løsning for bygging av Hammerfest Arena.

Ut fra dette vedtaket har administrasjonen satt i gang en prosess for å endre reguleringsplanen
slik at det totale kostnadsbilde for realiseringen av en hall blir billigere. Dette gjelder både for
adkomstløsningen til hallen, men også for uteraeal rundt hallen. Dette har gjort at man har
vurdert å ta bort en bestemmelse i planen som knytter bruk av hallen sammen med opparbeiding
av utearealet.
Under rekkefølgebestemmelser står det følgende:
§ 2.4 Veger, fortau og parkering samt utendørs areal og badeplass skal opparbeides etter landskapsplanen som
ligger ved saken før hallen kan tas i bruk.

Bestemmelsen er ment å skulle sikre at det tilstøtende uteområdet blir opparbeidet samtidig med
byggingen av fotballhall. Ved å fjerne bestemmelsen oppnår man å ta ned de totale kostnadene
for bygging av hall, men samtidig gjør man realiseringen av uteområdet og nærmiljøtiltakene
usikre.
Rådmannens vurdering
Endringen av reguleringsplanen har vært ute til høring og det er kommet inn 7 innspill. Disse
kommenteres fortløpende av administrasjonen i den følgende teksten:
Statens Vegvesen: Innspillet ser på forholdet til bussholdeplassen for busser som kommer
kjørende fra prærien og nedover Fv 391. Vegvesenet formulerer sine krav som en regel i form
av skal, bør eller kan. I dette tilfellet er det et bør krav som formuleres. Det bør etableres
standard busslommer jmfr N-100 og V 123. Dette vil gi busslommer med en lengde på 70m. den
foreslåtte busslomma som det legges opp til i reguleringsplanen er på 54m. Plasseringen av
busslomma på nedsiden av adkomstveien inn til Hammerfest Arena gir ikke rom for å anlegge
den med 70m lengde. En slik lengde vil medføre at busslommen må flyttes på øversiden av
adkomstveien, noe som igjen vil medføre at lommen havner i en bakke med relativt stor
stigning. Det vil også kreve en del utfylling inn mot hallområdet for å få areal nok til en slik
plassering.

Det er av den grunn administrasjonens mening at busslommen beholdes slik den er tegnet inn i
reguleringsplanen, i en lengde av 54m. Kommunen vil forsøke å etterkomme Vegvesenets
innspill så langt det lar seg gjøre i byggesaken, men ser at plasseringen av busstoppet må ligge
på nedsiden av adkomstveien. Det tas med en bestemmelse om at busslommenes plassering i
reguleringsplanen er retningsgivende og at endelig plassering fastsettes i byggesaken.
Finnmark Fylkeskommune: FFK er positiv til planen og har ingen merknader.
Vigdis Guleng: Innspillet ser på plasseringen av hallen slik den ligger i planen. Her er parkering
lagt på baksiden av hallen og hallen er følgelig trukket nærmere vannet. I innspillet foreslåes det
å endre dette slik at parkeringen ligger i forkant og hallen trekkes nærmere industriområdet på
baksiden. I planen er det stilt krav om at parkeringen skal ligge NV og NØ for hallen. Dette
skyldes klimamessige vurderinger, først og fremst solforhold, men også snedrift. Det ser også ut
til at en plassering av hallen nærmere vannet vil kunne gi en enklere skredsikring enn plassering
lengre inn på tomta. En hall hvor det legges til rette for at svært mange mennesker skal oppholde
seg samtidig gjør at kravene til skredsikring blir svært strenge. I reguleringsplanen er dette angitt
med 5000 års grense. Det har også vært tenkt at garderobene i hallen skulle fungere som
garderober også for badeplassen i Drikkevannet. Det er derfor ønskelig at de ligger så nært
vannet som mulig. Ut fra en helhetlig vurdering er det administrasjonens syn at hallen bør ligge
slik landskapsplanen illustrerer.
Tre av innspillene som er kommet inn fokuserer på samme tema. Dette gjelder innspillene fra:
Ungdomsrådet i Hammerfest, barnas representant og Velforeningen i felt 6.
Samtlige innspill er sterkt kritisk til forslaget om å ta bort §2.4 i reguleringen. Paragrafen skal,
som vist over, sikre at uteområdet blir opparbeidet. I alle innspill uttrykkes det at en fjerning vil
kunne medføre at opparbeidinga av uteområdet vil bli utsatt eller ikke realisert.
Administrasjonen vil også bemerke at paragrafen er ment nettopp for å sikre at uteområdet skal
bli opparbeidet i tråd med landskapsplanen. Dette med bakgrunn i at man har erfaring med at
uteområdene kan falle ut i den videre prosessen og mister et administrativt og budsjettmessig
fokus. I innspillet fra velforeningen i felt 6 har de tidligere lovt å støtte prosjektet med 75 000 kr
til opparbeiding av nærområdet. Dette tilskuddet vil falle bort dersom man vedtar å ta bort
bindingen mellom hallen og uteområdet.
Barnas representant sier i sitt innspill at man ønsker en erstatning for §2.4 dersom den tas slik at
opparbeidelsen av uteområdet sikres.
Ut fra et planfaglig perspektiv så er det ikke heldig å fjerne denne typen bestemmelser. Dersom
ikke avbøtende tiltak i form av nærmiljøtiltak ikke hjemles i planen vil de falle utenfor i den
videre saksgangen, det vil si i prosjekteringen og i påfølgende kontrakter. Ofte blir de da ikke
realisert. Det vil heller ikke være forsvarlig å ta ut krav om opparbeiding av veg, fortau og
parkering i en slik sak. Statens Vegvesen har hatt stort fokus på dette temaet gjennom hele
planarbeidet. De tar høyde for at det i enkelte situasjoner vil kunne være stor trafikk ut og inn av
hallområdet. Ved større fotballkamper, messer o.l. vil man kunne regne med at det vil komme
flere hundre biler her. Nærområdet til hallen har derfor tilrettelagt for 160 p-plasser.
Det foreslåes derfor å endre på bestemmelsenes ordlyd istedenfor å ta den bort. Som ny §2.4
foreslås følgende:
§2.4 Veger, fortau og parkering skal opparbeides i henhold til landskapsplanen som ligger ved
reguleringsplanen før hallen kan tas i bruk.

Kravet til utendørs areal og badeplass settes inn som en tilleggsbestemmelse, men uten å linkes
direkte mot bruk av hallen.
§2.6 Det skal sikres at utendørs areal og badeplass skal opparbeides i henhold til
landskapsplanen som ligger ved reguleringsplanen.

Velforeningen i felt 4
Velforeningen tar opp forholdet rundt trafikksikkerheten i området og hvordan denne kan
bedres. De ønsker at det skal sikres i planen at man har opphøyde gangfelt over Fv391 og
mellom Felt 4 og Mellomvannet boligfelt (Repslagerveien). Det foreslås også at gangfeltene
skal ha egen belysning. Administrasjonen foreslår derfor å ta med en paragraf i bestemmelsen
som sikrer dette. Følgende ordlyd foreslås:
§4.3 Ved krysningssteder til hallen over Fylkesveg 391 skal det etableres fartshumper og/eller
opphøyde gangfelt med særskilt belysning.

Dette vil bare gjelde arealet som omfattes av reguleringsplanen og Repslagerveien er følgelig
ikke med i dette. Et opphøyd gangfelt her må tas opp som en egen sak. Etableringen av
fartshumper og opphøyde gangfelt gir for øvrig krav om en maksimal hastighet på veien på 50
km/t.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av Plan og Bygningslovens § 12-12 egengodkjenner kommunestyret
detaljregulering med konsekvensutredning for Hammerfest Arena. Planvedtaket
offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i Plan og Bygningslovens § 12-12.
2. I bestemmelsene til planen gjøres følgende endringer:
§2.4 Veger, fortau og parkering skal opparbeides i henhold til landskapsplanen som ligger ved
reguleringsplanen før hallen kan tas i bruk.
§2.6 Det skal sikres at utendørs areal og badeplass skal opparbeides i henhold til landskapsplanen som ligger
ved reguleringsplanen.
§4.3 Ved krysningssteder til hallen over Fylkesveg 391 skal det etableres fartshumper og/eller opphøyde gangfelt
med særskilt belysning.

3. Tidligere reguleringsplan for Hammerfest Arena vedtatt 14/11 2013 oppheves og erstattes
av ny plan.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/1628-29

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
58/15
Formannskapet
60/15
Kommunestyret

Møtedato
28.05.2015
18.06.2015

Vedlegg
1 Årsrapport 2014 - Hammerfest parkering
KF

Saksdokumenter ikke vedlagt:


Årsrapport 2014 - Hammerfest parkering KF
Saken gjelder
Årsrapport 2014 – Hammerfest parkering KF
Sakens bakgrunn og fakta

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest parkering KF til
etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest parkering KF til etterretning.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/1628-31

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
59/15
Formannskapet
61/15
Kommunestyret

Møtedato
28.05.2015
18.06.2015

Vedlegg
1 Årsrapport 2014 - Hammerfest eiendom
KF

Saksdokumenter ikke vedlagt:


Årsrapport 2014 - Hammerfest eiendom KF
Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta
Årsrapport 2014 – Hammerfest eiendom KF
Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest eiendom KF til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest eiendom KF til etterretning.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/1628-33

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
60/15
Formannskapet
62/15
Kommunestyret

Møtedato
28.05.2015
18.06.2015

Vedlegg
1 Årsrapport 2014 - Hammerfest havn
KF

Saksdokumenter ikke vedlagt:


Årsrapport 2014 - Hammerfest havn KF
Saken gjelder

Sakens bakgrunn og fakta
Årsrapport 2014 – Hammerfest havn KF
Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest havn KF til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2015

Behandling
Behandling av saken utsettes til kommunestyremøte den 18.06.15.
Vedtak

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/1628-27

Saksfremlegg
Utv.saksnr
6/15
8/15
22/15
9/15
45/15
35/15
61/15
63/15

Utvalg
Rådet for funksjonshemmede
Administrasjonsutvalget
Arbeidsmiljøutvalget
Eldrerådet
Styret for kultur, omsorg og undervisning
Styret for miljø og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
26.05.2015
28.05.2015
13.05.2015
27.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
18.06.2015

Vedlegg
1 Revisjonsberetning 2014 Hammerfest
kommune
2 Årsrapport 2014 - Hammerfest
kommune
Saksdokumenter ikke vedlagt:


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.
Etikk var med en feil ikke kommet med. Dette er rettet, og fremkommer av vedlagte årsrapport.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2015

Behandling
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av SV følende forslag:
Fra neste år tas inn:
- Antall lærlinger og hvor vi har lærlinger.
- Gjennomføringsgrad
- Samarbeid med opplæringskontoret
- kostnad
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
SV’s forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etterretning.
Fra neste år tas inn:
- Antall lærlinger og hvor vi har lærlinger.
- Gjennomføringsgrad
- Samarbeid med opplæringskontoret
- kostnad

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.05.2015

Behandling
Administrasjonen delte ut rett vedlegg til saken vedrørende revisors beretning.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etterretning.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.05.2015

Behandling
Det ble i møtet delt ut rett vedlegg til saken vedrørende revisors beretning.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etterretning.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 27.05.2015
Behandling
Votering: Eldrerådet tilslutter seg rådmannens forslag til vedtak – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etterretning.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 13.05.2015
Vedtak
AMU tar Årsrapporten 2014 – Hammerfest kommune til orientering

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 28.05.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etterretning.

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 26.05.2015

Behandling
Votering:
Rådet for funksjonshemmede tilslutter seg rådmannens forslag til vedtak – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etterretning.

Saksbehandler: Rune Mauno
Saksnr.: 2015/867-2

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
62/15
Formannskapet
64/15
Kommunestyret

Møtedato
28.05.2015
18.06.2015

Vedlegg
1 Revisors beretning 2014
2 Revisors beretning

Saksdokumenter ikke vedlagt:
 Regnskap 2014 – Hammerfest Parkering KF. Alle regnskaper er samlet i
regnskapsdokumentet tilhørende saksfremlegget til Hammerfest kommune.
 Kontrollutvalgets uttalelse

Regnskap 2014 - Hammerfest Parkering KF
Saken gjelder
Behandling av Hammerfest Parkering KF sitt drifts- og investeringsregnskap for 2014.
Sakens bakgrunn og fakta
Hammerfest Parkering KF sitt driftsregnskap er avlagt med mindreforbruk (overskudd)
pålydende kr.2 626 512,53. Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet viser en samlet investering i anleggsmidler pålydende kr.14 124 966,80.
Av dette er kr.8 000 000,- overføring til Hammerfest Eiendom KF som finansiering av nytt
parkeringsanlegg i Kirkeparken. Dette er finansiert ved bruk av bundet fond samt
disposisjonsfond overført fra driftsregnskapet. Ved regnskapsavslutningen har selskapet ingen
disponible lånemidler.

Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat pålydende kr.1 181 397,69 samt et negativt
netto driftsresultat pålydende kr.-2 778 164,06.

Etter interne finansieringstransaksjoner, som er bruk av mindreforbruk (overskudd) av 2013,
bruk av og avsetning til disposisjonsfond, bruk av og avsetning til bundet fond samt overføring
til investeringsregnskapet, er driftsregnskapet avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende
kr.2 626 512,53.

Brutto drift
Netto drift
Regnskapsm. res.
Andre/bundne fond
Disp fond
Gjeld
Pensjonsgjeld
Dekt /udekket på
investeringsområdet

2010
2011
2012
2013
2014
-399.589
5.241.507
7.756.958
9.642.076
1.181.397
214.249
6.184.145
8.733.646
10.656.437
-2.778.164
442.249
878.833
1.649.382
2.478.815
2.626.512
25.610.704
30.314.704
36.291.969
28.720.533
15.987.533
2.856.903
3.604.874
5.114.806
6.186.187
1.868.359
5.796.620
5.593.240
5.389.860
5.186.480
0
643.064
891.101
1.071.639
1.495.603
1.939.271
-294.279
0
0
0
0

Tabellen viser utviklingen for Hammerfest Parkering KF fra 2010 til 2014 gjeldende for utvalgte
nøkkeltall.
Det er en positiv utvikling både for brutto som for netto driftsresultat fra 2010 til 2013, mens det
er en markant negativ endring fra 2013 til 2014. Det regnskapsmessige resultatet viser imidlertid
en positiv utvikling alle disse årene. Samme trend ser vi for bundet fond og for
disposisjonsfondet, hvor det er en positiv utvikling mot 2013 og deretter negativ. Dette må ses i
sammenheng med de investeringer som er gjort i forhold til parkeringsanlegget i Kirkeparken i
løpet av 2013 og 2014. I 2014 kjøpte selskapet nye lokaler i Strandgata 49, samt at resterende
lånegjeld til Kommunalbanken pålydende kr.5 186 480,- ble innfridd. Ved regnskapsavleggelsen
er det derfor ikke registrert lånegjeld i selskapet. Disse transaksjonene har ført til at både brutto
som netto driftsresultat har fått den negative endringen i 2014, noe som også har fått
konsekvenser for fondsbeholdningen. Det har i 2014 ikke vært frikjøpsinntekter parkering som
for tidligere år, og må samtidig ses i sammenheng med de negative endringene. Selskapet med
få ansatte har etter hvert opparbeidet seg høy pensjonsgjeld. Når investeringene for
parkeringsanlegget i Kirkeparken som utføres i Hammerfest Eiendom KF er ferdigstilt, vil
selskapet øke anleggsmidlene i balansen, og samtidig vil lånegjelden øke betraktelig.
Selskapet har dermed fremtidige utfordringer i forhold til å betjene kommende utgifter i forhold
til inntjeningsevnen.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt
driftsregnskap med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.2 626 512,53 og
investeringsregnskapet avlagt i balanse. Rådmannen anbefaler at overskudd i driftsregnskapet
avsettes disposisjonsfond.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt driftsregnskap med
mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.2 626 512,53 og investeringsregnskapet avlagt i
balanse.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet pålydende kr.2

626 512,53 avsettes disposisjonsfondet.
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt driftsregnskap med

mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.2 626 512,53 og investeringsregnskapet avlagt i
balanse.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet pålydende kr.2
626 512,53 avsettes disposisjonsfondet.

Saksbehandler: Rune Mauno
Saksnr.: 2015/868-2

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
63/15
Formannskapet
65/15
Kommunestyret

Møtedato
28.05.2015
18.06.2015

Vedlegg
1 Revisors beretning 2014
2 Uttalelse om særregnskapet

Saksdokumenter ikke vedlagt:
 Regnskap 2014 – Hammerfest Eiendom KF. Alle regnskaper er samlet i
regnskapsdokumentet tilhørende saksfremlegget til Hammerfest kommune.
 Kontrollutvalgets uttalelse

Regnskap 2014 - Hammerfest Eiendom KF
Saken gjelder
Behandling av Hammerfest Eiendom KF sitt drifts- og investeringsregnskap for 2014.
Sakens bakgrunn og fakta

Hammerfest Eiendom KF sitt driftsregnskap er avlagt med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr.3 982 920,46. Investeringsregnskapet er avlagt i
balanse.
Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet viser en samlet investering i anlegg pålydende kr.35
695 145,90.
Dette er i hovedsak finansiert ved bruk av lånemidler, salg parkeringsplasser
Kirkeparken, overførsel fra Hammerfest Parkering KF til dekning parkeringshus
Kirkeparken samt momskompensasjon.

Når Kirkeparken parkering er ferdigstilt flyttes balanseført anleggsmiddel fra
Hammerfest Eiendom KF til Hammerfest Parkering KF samt tilhørende
låneopptak.
Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et negativt brutto driftsresultat pålydende kr.-180 567,10
samt et positivt netto driftsresultat pålydende kr.3 982 920,46.
Etter interne finansieringstransaksjoner, som i hovedsak er bruk av mindreforbruk
(overskudd) fra 2013, bruk av og avsetning til disposisjonsfond, er
driftsregnskapet avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.3
982 920,46.
2010
Brutto drift

Netto drift
Regnskapsm.
res.
Andre/bundne
fond
Disp fond
Gjeld
Pensjonsgjeld

2011
2012
2013
2014
- 20.618.556 22.365.760 57.715.977 -180.567
12.905.87
3
3.525.268 21.000.990 -2.430.407 33.422.679 3.982.92
0
719.859
0 -2.857.037
4.152.132 3.982.92
0
0
0
0
0
0
4.922.322

13.826.785

7.853.665

1.863.822

871.792.5 1.019.718.3 1.043.371.8 1.189.756.5
88 13
43
95
7.328.125 10.251.571 14.753.608 19.411.510

Dekt /udekket på
investeringsomr 2.517.026
ådet

0 -15.164.468

0

5.969.35
1
54.600.0
00
25.867.7
37
0

Tabellen viser utviklingen for Hammerfest Eiendom KF fra 2010 til 2014
gjeldende for utvalgte nøkkeltall.
Det er en positiv utvikling for brutto driftsresultat fra 2010 til 2013. I 2014 er det
en markant negativ endring. Netto driftsresultat har store svingninger over årenes
løp. Dette har også hatt sin innvirkning på de regnskapsmessige resultatene. I
hovedsak skyldes dette stadig større investeringsutgifter over årene, noe som har
medført vesentlig momskompensasjon som har blitt tilbakeført
investeringsregnskapet. Disposisjonsfondet har svingninger i takt med finansiering
av investeringer samt regnskapsmessige resultater, da enten ved bruk for å dekke
underskudd eller avsetninger ved overskudd.

Foretaket har begrensede inntekter i form av husleie, og driftsmidlene som
selskapet rår over finansieres i hovedsak av Hammerfest kommune i form av
husleie formålsbygg samt overførsel for å dekke avdrag lån med tilhørende
renteutgifter. I 2014 ble alle balanseførte formålsbygg flyttet fra Hammerfest
Eiendom KF til Hammerfest kommunes regnskap med tilhørende lånegjeld.
Gjelden som nå står bokført i Hammerfest Eiendom tilhører parkeringshuset i
Kirkeparken, og vil følgelig overdras til Hammerfest Parkering når dette er
endelig ferdigstilt.
Hammerfest Eiendom KF har et konserninternt lån på 22 100 000,- fra
Hammerfest kommune, samt en balanseført gjeld for utleieboliger pålydende
163 000 000,-. Lånene avdras imidlertid med renter og avdrag i Hammerfest
kommunes regnskap.
Når det gjelder det regnskapsmessige resultat i Hammerfest Eiendom KF for 2014,
beror det på ekstra vedlikeholdsmidler på 7 000 000,- som er overført foretaket fra
Hammerfest kommune, og må ses i sammenheng med det regnskapsmessige
resultatet.
Pensjonsgjelden har således hatt en markant økning i perioden 2010 – 2014, og
som antas å være en vesentlig kostnad for foretaket de kommende år.
Sett under ett er det et faktum at foretaket står under store økonomiske
utfordringer i fremtiden, og er således avhengig av midler fra Hammerfest
kommune for i det hele tatt å kunne forsvare driften.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt
driftsregnskap avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.3 982 920,46 og
investeringsregnskapet avlagt i balanse.
Rådmannen anbefaler at overskudd i driftsregnskapet avsettes disposisjonsfond.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt driftsregnskap avlagt med
mindreforbruk (overskudd) pålydende kr.3 982 920,46, og investeringsregnskapet avlagt i
balanse.
2. Kommunestyret vedtar at overskudd i driftsregnskapet pålydende kr.3 982 920,46 avsettes
disposisjonsfondet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt driftsregnskap avlagt med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr.3 982 920,46, og investeringsregnskapet avlagt i balanse.
2. Kommunestyret vedtar at overskudd i driftsregnskapet pålydende kr.3 982 920,46 avsettes
disposisjonsfondet.

Saksbehandler: Rune Mauno
Saksnr.: 2015/865-3

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
64/15
Formannskapet
66/15
Kommunestyret

Møtedato
28.05.2015
18.06.2015

Vedlegg
1 Revisors beretning 2014

Saksdokumenter ikke vedlagt:
 Regnskap 2014 – Hammerfest Havn KF. Alle regnskaper er samlet i regnskapsdokumentet
tilhørende saksfremlegget til Hammerfest kommune.
 Endelig revisjonsberetning.
 Kontrollutvalgets uttalelse.

Regnskap 2014 - Hammerfest Havn KF
Saken gjelder
Behandling av Hammerfest Havn KF sitt drifts- og investeringsregnskap for 2014.
Sakens bakgrunn og fakta
Hammerfest Havn KF sitt driftsregnskap er avlagt med merforbruk (underskudd) pålydende
kr.-3 392 043,-. Investeringsregnskapet er avlagt med manglende finansiering pålydende
kr.-1 099 991,-.
Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet viser en samlet investering i anleggsmidler pålydende kr.2 749 991,-.
Investeringene består i hovedsak av områdeutvikling Fuglenes, samt mindre investeringer i
flytekai sentrum, distrikts brygger, bil og inventar.
Dette er finansiert ved budsjettert bruk av disponible lånemidler med kr.1 650 000,-. Dermed er
ikke investeringsregnskapet fullfinansiert og mangler finansiering med kr.-1 099 991,-.
Selskapet har budsjettert med overførsel av kr.1 100 000,- til investeringsregnskapet fra
driftsregnskapet, men dette kommer til strykning all den tid driftsregnskapet er avlagt med
merforbruk (underskudd). Selskapet har disponible lånemidler tilgjengelig pålydende kr.6
967 565,- ved regnskapsavleggelsen, men manglet gyldig vedtak på disponering av disse til å
kunne fullfinansiere investeringsregnskapet.

Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat pålydende kr.5 648 474,- og et negativt
netto driftsresultat pålydende kr.-3 392 043,-. Det var budsjettert med kr.1 100 000,- til
overføring til investeringsregnskapet, men er ikke gjennomført da driftsregnskapet er avlagt med
merforbruk (underskudd).

Brutto drift
Netto drift
Regnskapsm. res.
Andre/bundne fond
Disp fond
Gjeld
Pensjonsgjeld
Dekt /udekket på
investeringsområdet

2010
2011
2012
2013
2014
4.654.519
5.570.159
5.928.927
8.554.753
5.648.474
2.267.856
2.571.420
835.426
834.266
-3.392.043
767.856
871.420
0
0
-3.392.043
0
0
0
0
0
7.791.034
8.558.890
9.430.311
9,430.311
9.430.311
46.515.167
81.555.735
96.066.303 114.926.871 107.173.287
?
?
10.421.421
10.967.134
12.708.206
0
0
0
0
-1.099.991

Tabellen viser utviklingen for Hammerfest Havn KF fra 2010 til 2014 gjeldende for utvalgte
nøkkeltall.
Det er en positiv utvikling for brutto driftsresultat fra 2010 til 2013 hvor driftsinntektene pr. år
har vært større og økt prosentvis mer enn driftsutgiftene, mens det fra 2013 til 2014 har vært en
negativ endring. Grunnen til dette er at driftsutgiftene i 2014 har økt med 19,5 % mer enn
driftsinntektene. Det har i 2014 vært en økning i lønnsutgiftene med 26,2 %, mens det for kjøp
av varer og tjenester har vært en økning på 66,5 % fra foregående år.
Netto driftsresultat har en negativ endring fra 2011 til 2014. Dette må ses i sammenheng med
den økte lånegjelden med dertil økte avdrags- og rentekostnader. Gjelden er for så vidt redusert i
løpet av 2014. Det regnskapsmessige resultat speiles av disse faktorene, samt av årlige
overførsler til investeringsregnskapet.
Pensjonsgjelden i selskapet er økende, og for årene 2010 og 2011 i tabellen, samt i årene før
dette, er ikke pensjonsgjelden oppført på grunn av at pensjonsutgiftene ble ført etter annet
prinsipp enn GKRS-standard (God Kommunal RegnskapsSkikk) i selskapet.
Fondsbeholdningen er uforandret de to siste årene.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt driftsregnskap
for 2014 avlagt med merforbruk (underskudd) pålydende kr.-3 392 043,-, og
investeringsregnskapet med manglende finansiering pålydende kr.-1 099 991,-.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt driftsregnskap for 2014 avlagt
med merforbruk (underskudd) pålydende kr.-3 392 043,- og investeringsregnskapet
avlagt med manglende finansiering pålydende kr.-1 099 991,-.
2. Kommunestyret vedtar at merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet for 2014
pålydende kr.-3 392 043,- dekkes av disposisjonsfondet.

3. Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet for 2014
pålydende kr.-1 099 991,- dekkes opp av disponible lånemidler.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2015

Behandling
Behandling av saken utsettes til kommunestyremøte den 18.06.15.
Vedtak

Saksbehandler: Rune Mauno
Saksnr.: 2015/627-3

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
65/15
Formannskapet
67/15
Kommunestyret

Møtedato
28.05.2015
18.06.2015

Vedlegg
1 Regnskap 2014 - Hammerfest kommune
2 Revisors beretning

Saksdokumenter ikke vedlagt:
 Kontrollutvalgets uttalelse

Regnskap 2014 - Hammerfest kommune
Behandling av Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2014.
Sakens bakgrunn og fakta
Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2014 er avlagt i balanse.
Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet viser en samlet investering i anleggsmidler pålydende kr.276
561 681,95.
Dette er finansiert ved låneopptak, bruk av investeringsfond samt overføring fra
driftsregnskapet. Det er foretatt utlån av startlån pålydende kr.19 403 248,94 som er finansiert
av startlånsmidler fra Husbanken. Det er foretatt konserninternt utlån til Eiendom KF pålydende
kr. 22 100 000,-, utlån til Statens Vegvesen pålydende kr.11 200 000,- og Meridian Eiendom
pålydende kr.2 500 000,-. Disse utlånene er finansiert av ordinære lånemidler.
Ved regnskapsavslutningen var det kr.53 362 014,86 i disponible startlånsmidler samt
kr.66 564 599,76 i disponible ordinære lånemidler.
Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat pålydende kr.108 173 667,09 samt et
positivt netto driftsresultat pålydende kr.66 534 750,32. Etter interne finansieringstransaksjoner,
som er bruk av og avsetning til disposisjonsfond, bruk av og avsetning til bundne fond samt
overføring til investeringsregnskapet, er driftsregnskapet avlagt i balanse.

Brutto drift

2010
2011
2012
2013
2014
48.453.526 19.666.514
25.429.134
39.282.167 108.173.667

Netto drift
-10.822.218
Regnskapsm. res.
0
Andre/bundne fond 29.827.515
Disp fond
28.127.385
Gjeld
704.612.59
9
Pensjonsgjeld
914.958.40
3
Dekt /udekket på
0
investeringsområde
t

-159.742
0
36.468.174
22.303.544
739.697.73
7
986.740.16
4
0

10.773.918
1.096.709
42.400.790
21.795.014
765.462.944

25.941.713
0
44.322.419
25.995.340
860.653.834

1.070.595.67
7
0

1.175.663.43
2
0

66.534.750
0
49.149.757
34.610.439
2.145.435.22
7
1.260.738.91
1
0

Tabellen viser utviklingen for Hammerfest kommune fra 2010 til 2014 gjeldende for utvalgte
nøkkeltall.
Det er en positiv utvikling både for brutto som for netto driftsresultat. Fondsbeholdningen er noe
styrket over disse årene. Det som er urovekkende er den høye lånegjelden samt
pensjonsforpliktelsene. I tillegg til pensjonsforpliktelsene har Hammerfest kommune et summert
negativt balanseført premieavvik pensjon pålydende kr.52 813 568,87. I 2014 ble all lånegjeld
samt bokførte formålsbygg flyttet fra Eiendom KF til Hammerfest kommune, og den markante
økning i lånegjeld må ses i sammenheng med dette. Summerte fremtidige gjeldsforpliktelser gir
all grunn til bekymring og må tas høyde for i forhold til fremtidige vedtak og disposisjoner.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes drifts- og
investeringsregnskap for 2014 avlagt i balanse.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for
2014 avlagt i balanse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2014
avlagt i balanse.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2014/1244-28

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
70/15
Formannskapet
68/15
Kommunestyret

Møtedato
28.05.2015
18.06.2015

Saksdokumenter ikke vedlagt:


Ubrukte lånemidler - Budsjettregulering - Hammerfest eiendom KF
Saken gjelder
Sakens bakgrunn og fakta
Hammerfest eiendom KF hadde per 31 desember 2014 ubrukte lånemidler for kr.14.811.933,28.
I tillegg ble det i sak KS:101/13 vedtatt økning i låneopptak til perkeringshuset med
kr.2.123.497,00. Denne økningen er ikke foretatt. Til sammen utgjør dette kr.16.935.430,00.
Dette gjelder følgende prosjekt:
Prosjekt
Hybelhus på fuglenes
Omsorgsboliger Midt byen
Omsorgsboliger Midt byen Tilskudd fra staten
Idrettsveien 56-58
Forsikringsoppgjør
Flyktningeboliger
Flyktningeboliger
Tilskudd fra staten
Perkeringshus
Totalt

B:2014
3 100 000
8 500 000

R:2014
10 488 750

15 000 000
-3 000 000
18 717 082
42 317 082

-2 434 197

17 327 099
25 381 652

Rest
3 100 000
-1 988 750
2 434 197
15 000 000
-3 000 000
1 389 983
16 935 430

OV:2015
B:2015
RB:2015
3 100 000
3 100 000
-1 988 750 30 973 000 28 984 250
-19 473 000 -19 473 000
2 434 197
2 434 197
15 000 000
15 000 000
-3 000 000
-3 000 000
-733 514
-733 514
14 811 933 11 500 000 26 311 933

Av den vedtatte låneøkningen på kr.2.123.497,00 til parkeringshuset er det kun benyttet
kr.733.514,00 i 2014. Det vil si kr.1.389.983,00 mindre enn budsjettert.
Sluttregningen er fremdeles noe usikker, og det foreslås at tilleggslånet på kr.2.123.497,00 ikke
tas opp, men at det benyttes kr.733.514,00 fra parkeringsfondet for rest inndekking av
investeringer parkeringshus 2014. Eventuelle kostnader påløpt i 2015 belastes parkeringsfond.
Parkeringsfondet er per 11 mai 2015 på kr.15.987.533,10.
Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å benytte kr.733.514,00 fra parkeringsfondet i
Hammerfest parkering til inndekking av investeringer i parkeringshuset. Eventuelle
tilleggsregninger 2015 belastes parkeringsfondet.
2. Hammerfest kommunestyret vedtar at låneøkningen til parkeringshuset på kr.2.123.497,00
bortfaller.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar at ubrukte lånemidler 2014 overføres de samme
prosjektene i 2015 i henhold til oversikten.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å benytte kr.733.514,00 fra parkeringsfondet i
Hammerfest parkering til inndekking av investeringer i parkeringshuset. Eventuelle
tilleggsregninger 2015 belastes parkeringsfondet.
2. Hammerfest kommunestyret vedtar at låneøkningen til parkeringshuset på kr.2.123.497,00
bortfaller.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar at ubrukte lånemidler 2014 overføres de samme
prosjektene i 2015 i henhold til oversikten.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2014/1244-29

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
71/15
Formannskapet
69/15
Kommunestyret

Møtedato
28.05.2015
18.06.2015

Saksdokumenter ikke vedlagt:


Ubrukte lånemidler - Budsjettregulering Hammerfest kommune
Saken gjelder
Hammerfest kommune har per 31 desember 2014 ubrukte lånemidler på kr.66.564.600. Det er
foreslått å bruke kr.53.784.908 av dette på eksisterende pågående/vedtatte prosjekter. Deler er
av ubrukte lånemidler skyldes inntekter. Det vil ikke bli foreslått å benytte alle ubrukte
lånemidlene i 2015, men noen nye prosjekter er ikke finansiert, og det vil bli vurdert å bruke rest
ikke fordelte ubrukte lånemidler på kr. 12.779.692 til disse prosjektene.
Disse prosjektene er:
1. Restfinansiering Håja barnehage
2. Høydeberedskap brann
3. Manglende finansiering
Rådhusplassen
4. Utkjøp boliger Leirvik
 Kjøp av Wæraas tomta

4.500.000
7.000.000
18.000.000
Se eget saksfremlegg
Ikke prioritert

Håja barnehage er ikke finansiert fullt ut, og det vil fremmes en egen sak når sluttregningen er
klar. Budsjettreguleringen som foreslås nu vil medføre at prosjektet står med en negativ kostnad
inntil ny sak er behandlet.

Ubrukte lånemidler på kr.53.784.908 fordeles som følger:
Prosjekt
B:2014
R:2014
Sikring av gamle murer mot bebyggelse og vei
508 643
43 958
Utbyggingsavtale
7 565 000
* Refusjon fra andre
-2 565 000
Maskiner til veivedlikehold
6 809 846
5 737 304
Opprustning sentrumsgater
1 349 824
-144 899
Ny veibelysning
430 313
249 000
Trafikksikkerhetstiltak
2 160 000
1 823 108
Storsvingen vest-infrastrukturtiltak
8 800 000
* Refusjon fra andre
-8 800 000
Vannverk
38 800 000
27 486 898
Avløp
34 810 591
26 769 666
Mellomvannet boligfelt
10 081 361
7 342 310
Boligfelt Fjordadalen eneboliger
2 500 000
Strøm boligfelt Bekkeli
320 000
Industriområde Leirvika
4 200 000
580 584
Industriområde Straumsnes/Akkarfjord
1 500 000
101 882
Sentralkjøkken
7 600 000
591 718
Baksalen skole
3 764 017
1 052 363
Håja barnehage
26 200 199
30 579 521
Oppgradering fortau/skifer
1 500 000
Kirkeparken omsorgssenter
138 750 543 116 859 621
* Refusjon fra andre
-53 000 000
Branngarasje Akkarfjord
1 200 000
18 624
Turnhall
5 000 000
209 450
Finduspromenaden
18 879 173
5 076 450
Sjøgata/Rådhusplasse gatebruksplan
1 000 000
31 200
Utlån
41 350 000
35 887 071
Omsorgsboliger Kirkeparken. Lån til HEKF
Oppgradering nye lokaler Allmed
Totalt
300 714 510 260 295 829

UL:2014
464 685
7 565 000
-2 565 000
1 072 542
1 494 723
181 313
336 892
8 800 000
-8 800 000
11 313 102
8 040 925
2 739 051
2 500 000
320 000
3 619 416
1 398 118
7 008 282
2 711 654
-4 379 322
1 500 000
21 890 922
-53 000 000
1 181 376
4 790 550
13 802 723
968 800
5 462 929
40 418 681

OVF:2015
B:2015
RB.2015
464 686
464 686
7 565 000
3 000 000
10 565 000
-2 565 000
-2 565 000
1 072 542
2 000 000
3 072 542
1 100 000
1 100 000
181 313
181 313
336 892
2 160 000
2 496 892
8 800 000
3 600 000
12 400 000
-8 800 000
-3 600 000
-12 400 000
11 313 102
29 000 000
40 313 102
8 040 925
26 000 000
34 040 925
1 000 000
1 000 000
2 500 000
2 500 000
320 000
680 000
1 000 000
3 619 416
3 619 416
1 398 118
1 500 000
2 898 118
7 008 282
7 008 282
2 711 654
20 000 000
22 711 654
-4 379 322
-4 379 322
1 500 000
1 000 000
2 500 000
21 890 922
21 890 922
-53 000 000
-53 000 000
1 181 376
1 181 376
4 790 550
13 500 000
18 290 550
13 802 723
4 800 000
18 602 723
968 800
12 000 000
12 968 800
5 462 929
11 500 000
4 000 000
53 784 908 115 640 000 148 461 979

Kolonnen OVF:2015 viser beløpet som foreslås overført budsjett 2015.
Budsjettregulering drift:
I forbindelse med oppstart av Kirkeparken omsorgssenter vil det være behov for å tilføre
sektoren en netto økning kr.4.000.00 i nye midler for 2015. Budsjettbehovet videre vil bli tatt
med i økonomiplan 2016-2019.
Budsjettøkningen på kr.4.000.000 finansieres ved lavere rentekostnader enn opprinnelig
budsjettert. Disse kostnadene reduseres tilsvarende.
Det er ikke funnet rom for ytterligere kostnadsøkninger i budsjettet for 2015, og slik det ser ut
per april vil vi få en betydelig skattesvikt i 2015. Dette vil vi måtte komme tilbake til etter at
tallene for november er klar.
Sakens bakgrunn og fakta
Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettreguleringene på drift og innvestering slik de
fremgår av saksutredningen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettreguleringene på drift og innvestering slik de fremgår
av saksutredningen.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2014/1244-30

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
75/15
Formannskapet
70/15
Kommunestyret

Møtedato
28.05.2015
18.06.2015

Saksdokumenter ikke vedlagt:


Fastrentelån
Saken gjelder
Utvidelse av ramme for fastrentelån.
I kommunes reglement for finansforvaltning er det satt en ramme for kommunens andel av lån
som kan være i fastrente på mellom 20 og 50 prosent.
Rentenivået er i dag historisk lavt, men det er forventet en renteoppgang fremover. Det må
derfor vurderes og øke fastrenteandelen utover de 50 prosent som finansreglementet sier. Videre
bør lånene i kommunalbanken slås sammen til et nytt lån på kr.1.334.869.840 inkludert året
låneopptak på kr.95.000.000. Ny løpetid settes til 30 år. Hele lånet tas opp som fastrentelån med
inntil 10 års rentebinding. Denne fastrenteandelen kommer i tillegg til dagens fastrentelån på
kr.353.307.600. Dagens fastrenteavtaler utgår i 2016 (kr.135.000.000) 2017 (kr.123.185.000) og
2018 (kr.95.122.600).
Lån til videreutlån (startlån) er ikke inkludert i tallene ovenfor.
Fastrenten i kommunalbanken er per 13 mai 2015:
Renteregulering:
20 års avdragstid
Nominell rente:
Effektiv rente:
Renteregulering:
30 års avdragstid
Nominell rente:
Effektiv rente:
Renteregulering:
0 Uten avdrag
Nominell rente:
Effektiv rente:

5 ÅR

10 ÅR

2,14 %

2,53 %

2,15 %

2,54 %

5 ÅR

10 ÅR

2,15 %

2,57 %

2,16 %

2,58 %

5 ÅR

10 ÅR

2,17 %

2,62 %

2,18 %

2,63 %

Den har de siste månedene hatt en svak oppgang.

Sakens bakgrunn og fakta

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre gir administrasjonen fullmakt til å ta opp nytt lån i
kommunalbanken på kr.1.334.869.840. Beløpet benyttes til innfrielse av gamle lån i
kommunalbanken kr.1.239.869.840. Resten gjelder nytt låneopptak 2015 kr.95.000.000 i
henhold til vedtak desember 2014. Hele lånet tas opp som fastrentelån med inntil 10 års
rentebinding.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre gir administrasjonen fullmakt til å ta opp nytt lån i
kommunalbanken på inntil kr.1.334.869.840. Beløpet benyttes til innfrielse av gamle lån i
kommunalbanken kr.1.239.869.840. Resten gjelder nytt låneopptak 2015 kr.95.000.000 i
henhold til vedtak desember 2014. Hele lånet tas opp som fastrentelån med inntil 10 års
rentebinding.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2015/1058-2

Saksfremlegg
Utv.saksnr
10/15
29/15
37/15
47/15
7/15
11/15
76/15
71/15

Utvalg
Administrasjonsutvalget
Arbeidsmiljøutvalget
Styret for miljø og utvikling
Styret for kultur, omsorg og undervisning
Rådet for funksjonshemmede
Eldrerådet
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
28.05.2015
17.06.2015
27.05.2015
26.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
18.06.2015

Vedlegg
1 Økonomiplan 2016 - 2019 Hammerfest kommune. Juni
2015
Saksdokumenter ikke vedlagt:


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.
Nå:
2027
Endring

0-5 år
807
865
58

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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar første utkast til økonomiplan 2016-2019 til etterretning.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 27.05.2015

Behandling
Votering: Eldrerådet tilslutter seg rådmannens forslag til vedtak – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar første utkast til økonomiplan 2016-2019 til etterretning.

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 26.05.2015

Behandling
Votering:
Rådet for funksjonshemmede tilslutter seg rådmannens forslag til vedtak – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar første utkast til økonomiplan 2016-2019 til etterretning.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar første utkast til økonomiplan 2016-2019 til etterretning.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar første utkast til økonomiplan 2016-2019 til etterretning.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 28.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar første utkast til økonomiplan 2016-2019 til etterretning.

Saksbehandler: Svanhild Moen
Saksnr.: 2015/104-40

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
72/15
Kommunestyret

Møtedato
18.06.2015

Saksdokumenter ikke vedlagt:


Referatsaker (KS)
Saken gjelder
Følgende referatsaker:
RS 15/5 Høring - Regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra 1.4.2017
RS 15/6 Høring - rapport om lufthavnstruktur
RS 15/7 Høring - Regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra 1.4.2017
RS 15/8 Vedrørende høringsuttalelse om regionale flyruter fra 1. april 2017 - Helse Nord
RS 15/9 Rapport om Lufthavnstruktur

Sakens bakgrunn og fakta

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Saksbehandler: Svanhild Moen
Saksnr.: 2015/104-41

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
73/15
Kommunestyret
Vedlegg
1 Protokoll fra møte den 07.05.15
2 Protokoll fra møte den 04.06.15

Saksdokumenter ikke vedlagt:


Godkjenning av protokoll (KS)
Saken gjelder
Godkjenning av protokoller fra møtene den 07.05.15 og 04.056.15.
Sakens bakgrunn og fakta

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokollene fra møtene den 07.05.15 og 04.06.15 godkjennes.

Møtedato
18.06.2015

