Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
30.11.2015
11:00 – 12:30

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Tor Magne Olsen
Eva Gebhardt Sjøtun
Petter Karlsen
Randi Simonsen
Liv Lorentzen
Anne Line Nora

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

PENSJFOR
AP
PENSJFOR
PENSJFOR
AP
H

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Egil Jeremiassen

Medlem

PENSJFOR

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Une Eriksen

Egil Jeremiassen

PENSJFOR

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, virksomhetsleder for legetjenesten Jonas Zahl og

Tor Magne Olsen
Leder

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkallingen – godkjent.
Sakskart / dagsorden – godkjent.
Muntlig orientering:
- Gebyr legetjenesten v/ virksomhetsleder for legetjenesten Jonas Zahl.
- Problemstillingen om låste dører på Kirkeparken omsorgssentret ble drøftet.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 22/15

Svar på søknad om økt driftstilskudd til Frivillighetssentralen i
Hammerfest

PS 23/15

Kvartalsrapport 3.kvartal 2015 - Hammerfest kommune

PS 24/15

Gebyr og avgiftsregulativ 2016

PS 25/15

Økonomiplan 2016-2019 - Budsjett 2016 - Hammerfest kommune

PS 26/15

Godkjenning av protokoll

PS 22/15 Svar på søknad om økt driftstilskudd til Frivillighetssentralen i Hammerfest

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Under forutsetning av at styret i Frivillighetssentralen får utført nødvendige
vedtektsendringer for Frivillighetssentralen i tråd med inngått samarbeidsavtale mellom
partene vedtar Formannskapet å øke driftstilskuddet til frivillighetssentralen fra kr 95
000,- til kr. 195 000,- pr. år gjeldende fra 2016.
2. Økt kommunalt driftstilskudd skal gå til økt lønn inkl. sosiale utgifter og feriepenger
for daglig leder ved Frivillighetssentralen.
3. Økningen av det kommunale driftstilskuddet finansieres med kr. 100 000,- fra ansvar
8500 – Generelt statstilskudd art 18110 – Statlige overføringer flyktninger.
Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Under forutsetning av at styret i Frivillighetssentralen får utført nødvendige
vedtektsendringer for Frivillighetssentralen i tråd med inngått samarbeidsavtale mellom
partene vedtar Formannskapet å øke driftstilskuddet til frivillighetssentralen fra kr 95
000,- til kr. 195 000,- pr. år gjeldende fra 2016.
2. Økt kommunalt driftstilskudd skal gå til økt lønn inkl. sosiale utgifter og feriepenger for
daglig leder ved Frivillighetssentralen.
3. Økningen av det kommunale driftstilskuddet finansieres med kr. 100 000,- fra ansvar
8500 – Generelt statstilskudd art 18110 – Statlige overføringer flyktninger.

PS 23/15 Kvartalsrapport 3.kvartal 2015 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2015 for hammerfest kommune til
etterretning.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 30.11.2015

Vedtak
AMU tar Kvartalsrapporten til etterretning

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2015

Behandling
Votering: Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.
PS 24/15 Gebyr og avgiftsregulativ 2016

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3 % for
2016 med de unntak som er nevnt over.
2. Eiendomsskatten fastsettes for 2016 til 7 promille av takstgrunnlaget.
a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den
reduksjonsfaktoren (20 %) som fremkommer av loven.
b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For boliger med flere
boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m2.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2015

Behandling
Votering: Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.

PS 25/15 Økonomiplan 2016-2019 - Budsjett 2016 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Budsjettbalanse.
Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas i balanse.
2. Oppstilling av budsjett
Første året i økonomiplanperioden 2016-2019 vedtas som budsjett 2016. Kommunestyret
vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler
administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og
sektorene.
3. Investeringer
Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
4. Låneopptak
a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr. 224.921.000,00. Løpetid 25 år
b. Det tas opp lån for videreutlån (Startlån) på kr.50.000.000,00. Løpetid 30 år, herav
de første 3 årene er avdragsfri.
5. Skatt
Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2016 skal være lovens
maksimumssatser.
6. Eiendomsskatt
Eiendomsskatten fastsettes for 2016 til 7 promille av takstgrunnlaget.
a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den
reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven.
b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For biliger med flere boenheter
(utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m2.
7. Budsjett 2016 – Økonomiplan 2016-2019 for Hammerfest eiendom KF integreres i budsjett
og økonomiplan for Hammerfest kommune i henhold til tidligere kommunestyrevedtak.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2015

Behandling
Votering: Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.
PS 26/15 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 02.11.15 godkjennes.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2015

Behandling
Sak 17/15 Konstituering …..perioden endres til 2015 - 2019
Votering: Som innstillingen med korrigering av sak 17/15 – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 02.11.15 godkjennes.

Sak 17/15 Konstituering …..perioden endres til 2015 - 2019

