Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Styret for kultur, omsorg og undervisning
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
02.12.2015
09:00 – 13:30

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Berit Hågensen
Tarjei Jensen Bech
Tom-Kristian Tommen Hermo
Elin Mølmann Holmgren
Eva Gebhardt Sjøtun
Luis Alejandro Vargas Moleres
Chris Jørgensen
Vigdis Guleng
Monique Jørgensen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
H

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Willy Olsen
Maria Reite Nilsen

Medlem
Medlem

AP
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Haldis Olsen
Tone Jæger Karlstad

Maria Reite Nilsen
Willy Olsen

AP
AP

10 representanter (av 11) til stede.
Elin Mølmann Holmgren (AP) ankom møtet kl. 09:20. 11 representanter (av 11) til stede.
Tarjei Jensen Beck (AP) permisjon fra kl. 09:45. 10 representanter (av 11) til stede.
Tarjei Jensen Beck (AP) ankom møtet kl. 11:10. 11 representanter (av 11) til stede.
Chris Jørgensen (AP) permisjon fra kl. 12:30. 10 representanter (av 11) til stede.
Elin Mølmann Holmgren (AP) permisjon fra kl. 13:05. 9 representanter (av 11) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass. rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Grethe Nissen,
kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Geir Nesse, prosjektsjef Håkon Rønbeck,
kommuneadvokat Cathrine Leistad, fagleder infrastruktur Espen Salomonsen, barnehagefaglig
ansvarlig Unn Wenche Slettvoll, kultursjef Gerd Hagen, skolefaglig ansvarlig Christer
Ringheim, pedagogisk konsulent Trine Hansen, prosjektleder Randi Andersen, rådgiver Grethe
Gebhardt og økonomisjef Trond Rognlid.

Underskrift:
Berit Hågensen
Leder

Lena Røbekk
Administrasjonskonsulent

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 72/15

Sjøgata - Rådhusplassen oppdeling av prosjekt

PS 73/15

Svar på søknad om økt driftstilskudd til Frivillighetssentralen i
Hammerfest

PS 74/15

Kvartalsrapport 3.kvartal 2015 - Hammerfest kommune

PS 75/15

Gebyr og avgiftsregulativ 2016

PS 76/15

Økonomiplan 2016-2019 - Budsjett 2016 - Hammerfest kommune

PS 77/15

Oppfølging av verbale vedtak i kommunestyret i Hammerfest den
18.12.2014

PS 78/15

Diverse referatsaker

RS 15/5

Rapport fra Boligtildelingsutvalget 2014

PS 79/15

Godkjenning av protokoll

Innkalling – godkjent.
Dagsorden/sakslista:
Sak 72/15 til og med sak 79/15 godkjent.
Muntlige orienteringer:
 Hverdagsmestring – resultat v/prosjektleder Randi Andersen
 Fuglenes skole v/kommunalsjef Barn og unge Grethe Nissen og skolefaglig ansvarlig
Christer Ringheim
Spørsmål stilt direkte i møtet:
Tom- Kristian Tommen Hermo (AP):
- Stikking av snøscooterløyper, kriterier, prosess og oppdrag?
Kommunalsjef Geir Nesse besvarte spørsmålet.
Eva Gebhardt Sjøtun (AP):
- Kan det etableres gelender på trapp nærmest rådhuset?
Rådmannen besvarte spørsmålet.
- Kan ballbingen på Elvetun flyttes til Baksalen når Elvetun legges ned?
- Er det mulighet for kunstgress på fotballbanen på Baksalen skole?
- Baksalen utenfor skolen, snuplass, mye stein og veldig mørkt. Kan det bli lys i stokker
som er mørk?
Kommunalsjef Geir Nesse besvarte spørsmålene i møtet.

Vigdis Guleng (SV):
- Helsesøstertjenesten (stillingshjemler i skolen) - status?
- Trivselsombud, status?
- Er det tilstrekkelig med utdannede lærere i stillingshjemlene i skolen, eller er mange
ufaglærte satt inn i stillingene?
Kommunalsjef Grethe Nissen besvarte spørsmålene.
- Oppstart vernepleierutdanning?
Kommunalsjef Violet Karoliussen besvarte spørsmålet.
PS 72/15 Sjøgata - Rådhusplassen oppdeling av prosjekt
Rådmannens forslag til vedtak:
Prosjektet «Gatebruksplan Sjøgata – Rådhusplassen» deles opp i to eller flere prosjekter for å
kunne komme i gang med selve Rådhusplassen i løpet av 2016.
Endelig plan for Rådhusplassen fremlegges for behandling før gjennomføring.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015
Behandling
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
- Se på andre muligheter for dekke på rådhusplassen i henhold til brøyting.
Tom Christian Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
- Hammerfest parkering ser på mulige MC parkering i sentrum som er gratis.
- Det sees på gode løsninger for sykkelparkering.
Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
SV’s tilleggsforslag fikk 3 stemmer for og 7 stemmer mot.
Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Prosjektet «Gatebruksplan Sjøgata – Rådhusplassen» deles opp i to eller flere prosjekter for
å kunne komme i gang med selve Rådhusplassen i løpet av 2016.
Endelig plan for Rådhusplassen fremlegges for behandling før gjennomføring.
Hammerfest parkering ser på mulige MC parkering i sentrum som er gratis.
Det sees på gode løsninger for sykkelparkering.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 02.12.2015
Behandling
Tarjei Jensen Beck fikk permisjon fra kl. 09:45 – 11:00.
Elin Mølmann Holmgren (AP) fremmet følgende forslag:
Kou ber om at følgende vurderes som ett alternativ 2 når det gjelder kommunalt bygg med
utleiedel og toaletter: Kommunalt bygg med tilhørende offentlige toaletter bevares og

rehabiliteres som ett element i parkanlegget. Slik KOU ser det bør det i tillegg til utleiedel,
opparbeides en servicedel for å ivareta behov ved aktiviteter i parkanlegget. Toaletter
opparbeides frittstående i tilknytning til eksisterende bygg.
Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Aps forslag fikk 8 stemmer for og 2 stemmer mot.
Vedtak
Prosjektet «Gatebruksplan Sjøgata – Rådhusplassen» deles opp i to eller flere prosjekter for å
kunne komme i gang med selve Rådhusplassen i løpet av 2016.
Endelig plan for Rådhusplassen fremlegges for behandling før gjennomføring.
Kou ber om at følgende vurderes som ett alternativ 2 når det gjelder kommunalt bygg med
utleiedel og toaletter: Kommunalt bygg med tilhørende offentlige toaletter bevares og
rehabiliteres som ett element i parkanlegget. Slik KOU ser det bør det i tillegg til utleiedel,
opparbeides en servicedel for å ivareta behov ved aktiviteter i parkanlegget. Toaletter
opparbeides frittstående i tilknytning til eksisterende bygg.

PS 73/15 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.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 02.12.2015
Behandling
Haldis Olsen erklærte seg inhabil og deltok ikke under behandlingen av saken.
KOU besluttet enstemmig at representanten er inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 fvl.
§ 6 første ledd bokstav e nr. 1.
10 representanter av 11 til stede i møtet.
Elin Mølmann Homgren (AP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til etter årsmøtet og vilkår for tilskudd er oppfylt. Deretter tas en forenklet
saksbehandling eks. på mail.
Votering:
Forslag fra Elin Mølmann Holmgren (AP) fikk 4 stemmer for og 6 stemmer mot.
Rådmannens innstilling fikk 7 stemmer for og 3 stemmer mot.
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 74/15 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.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.11.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.

Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2015 for hammerfest kommune til
etterretning.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 02.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2015 for hammerfest kommune til
etterretning.

PS 75/15 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 Arbeidsmiljøutvalget - 30.11.2015
Vedtak
AMU slutter seg til Rådmannens forslag til vedtak

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2015
Behandling
Votering: Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.11.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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 Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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 Styret for kultur, omsorg og undervisning - 02.12.2015
Behandling
Chris Alexander P. Jørgensen (AP) fikk permisjon fra kl. 12:30.

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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.

PS 76/15 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 Arbeidsmiljøutvalget - 30.11.2015
Vedtak
AMU slutter seg til Rådmannens forslag til vedtak

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2015
Behandling
Votering: Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.11.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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 Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

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 Styret for kultur, omsorg og undervisning - 02.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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 boliger 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.

PS 77/15 Oppfølging av verbale vedtak i kommunestyret i Hammerfest den 18.12.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar den fremlagte informasjon om status vedrørende verbale vedtak til
orientering.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015

Behandling
Håvard Hargaut Jensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Punkt 2. Det innføres en rutine der en slik rapportering legges frem for kommunestyret senest
innen november hvert år.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
AP’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret tar den fremlagte informasjon om status vedrørende verbale vedtak til
orientering.
2. Det innføres en rutine der en slik rapportering legges frem for kommunestyret senest
innen november hvert år.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 02.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar den fremlagte informasjon om status vedrørende verbale vedtak til
orientering.

PS 78/15 Diverse referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 02.12.2015
Behandling
Elin Mølmann Holmgren (AP) fikk innvilget permisjon ut dagen fra kl. 13:05.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsaken tas til orientering.

RS 15/5 Rapport fra Boligtildelingsutvalget 2014
PS 79/15 Godkjenning av protokoll
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 04.11.2015 godkjennes.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 02.12.2015
Behandling
Votering: Som innstilingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte 04.11.2015 godkjennes.

