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Faste medlemmer som har
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Navn
Ole Martin Rønning
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H

Varamedlemmer som møtte:
Navn

Vetle Langedahl
Faez Johanna Maroki

Ole Martin Rønning
Grethe Ernø Johansen

H
SV

29 representanter (av 29) til stede. Grethe Ernø Johansen fikk innvilget permisjon fra kl. 12:00.
Faez Johanna Maroki tiltrådte som vararepresentant i hennes sted.
Nina Onsaker Skjelbred fikk innvilget permisjon kl. 14:00 (etter behandling av
sak 152/15)
28 representanter (29) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Violet Karoliussen,
kommunalsjef Grethe Nissen, økonomisjef Trond Rognlid, kommuneadvokat Cathrine
Leistad, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, juridisk rådgiver Linda Jæger Karlstad,
byggeprosjektleder Håkon Rønbeck, saksbehandler prosjektavdelingen Atle Bjørnar Hansen,
plansjef Øyvind Sundquist og arealplanlegger Åse Kongsbakk.
Fra Hammerfest Havn KF møtte havnedirektør Per Åge Hansen og økonomisjef Trond Nilsen.
Fra Hammerfest parkering KF møtte daglig leder Stig Roar Johansen.
Kontrollutvalgsleder Gunnar Milch.
Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkalling – godkjent
Sakslista / dagsorden:
Sak 153/15 ble behandlet først i møtet. Sakslista godkjent.
Reidar Johansen (SV) stilte spørsmål om 110 – sentralen.
Reidar Johansen (SV) stilte spørsmål om Hurtigbåtruta.
Ordfører refererte i fra møte i Vadsø den 16.12.15.
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PS 141/15 Havneregulativ 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF’s gebyrøkning slik det fremgår av
saksutredningen og vedlagte havneregulativ 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF’s gebyrøkning slik det fremgår av
saksutredningen og vedlagte havneregulativ 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunestyret ber rådmannen i samarbeid med Hammerfest havn KF å gjennomgå
avgiftsregulativet særlig med henblikk på større differensiering mellom den mindre fiskeflåte og
supply/LNG/kondensat og andre fartøy i petroleumssektoren. Dette gjelder avgiftsområde 1, 2
og 3.
Det må være et mål at vederlag for bruka v sjøareal, anløpsavgifter og kaivederlag for fartøyer
særlig over 20000 BT sikrer drift og utvikling av Hammerfest Havn sine fasiliteter på en god og
framtidsretta måte.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SV’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF’s gebyrøkning slik det fremgår av
saksutredningen og vedlagte havneregulativ 2016.

Kommunestyret ber rådmannen i samarbeid med Hammerfest havn KF å gjennomgå
avgiftsregulativet særlig med henblikk på større differensiering mellom den mindre fiskeflåte og
supply/LNG/kondensat og andre fartøy i petroleumssektoren. Dette gjelder avgiftsområde 1, 2
og 3.
Det må være et mål at vederlag for bruka av sjøareal, anløpsavgifter og kaivederlag for fartøyer
særlig over 20000 BT sikrer drift og utvikling av Hammerfest Havn sine fasiliteter på en god og
framtidsretta måte.
PS 142/15 Økonomiplan 2016-2019 - Budsjett 2016 - Hammerfest havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF’s budsjett for 2016 og økonomiplan 20162019.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar at hammerfest havn KF kan ta opp lån på kr.59.900.000,00 til
investeringer i 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF’s budsjett for 2016 og økonomiplan 20162019.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar at hammerfest havn KF kan ta opp lån på kr.59.900.000,00 til
investeringer i 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF’s budsjett for 2016 og økonomiplan
2016-2019.
Hammerfest kommunestyre vedtar at hammerfest havn KF kan ta opp lån på kr.59.900.000,00
til investeringer i 2016.

PS 143/15 Gebyrregulativ 2016 - Hammerfest eiendom KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF’s gebyrregulativ for husleie slik det
fremgår av vedlegg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF’s gebyrregulativ for husleie slik det
fremgår av vedlegg.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF’s gebyrregulativ for husleie slik
det fremgår av vedlegg.

PS 144/15 Økonomiplan 2016-2019 - Budsjett 2016 - Hammerfest eiendom KF

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar til orientering Hammerfest eiendom KF’s budsjett for 2016
og økonomiplan 2015-2019.
2. Rammen for FDVU tjenestene i Hammerfest kommune vedtas til kr.58.148.367,00.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar til orientering Hammerfest eiendom KF’s budsjett for 2016 og
økonomiplan 2016 - 2019.
2. Rammen for FDVU tjenestene i Hammerfest kommune vedtas til kr.58.148.367,00.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Hammerfest Kommunestyre tar behovet for et kontinuerlig vedlikehold til etterretning. Og ber
rådmannen legge frem en plan for vedlikeholdet ved Reindalen skole og våre svømmehaller og
idrettshaller i forbindelse med første kvartalsrapport 2016.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SV’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar til orientering Hammerfest eiendom KF’s budsjett for
2016 og økonomiplan 2016 - 2019.
Rammen for FDVU tjenestene i Hammerfest kommune vedtas til kr.58.148.367,00.
Hammerfest Kommunestyre tar behovet for et kontinuerlig vedlikehold til etterretning. Og ber
rådmannen legge frem en plan for vedlikeholdet ved Reindalen skole og våre svømmehaller og
idrettshaller i forbindelse med første kvartalsrapport 2016.
PS 145/15 Gebyrregulativ 2016 - Hammerfest parkering KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar nye parkeringsgebyrer for Hammerfest parkering KF slik det
fremgår av saken.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2015

Behandling
Det ble delt ut 2 nye vedlegg i saken.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar nye parkeringsgebyrer for Hammerfest parkering KF slik
det fremgår av saken.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling
(2 ekstra vedlegg var inkludert i vedleggene)

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunestyret ber Hammerfest Parkering komme tilbake med ei vurdering av å endre
regulativet i Sone 1 (handlegatene – også sone 2 der dette evt gjelder) slik at parkering inntil 30
minutter koster betydelig mindre enn dagens sats, og at en utover 30 min øker satsen til sats for
fjerde time.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SV’s forslag 5 stemmer for og 24 stemmer mot.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar nye parkeringsgebyrer for Hammerfest parkering KF slik det
fremgår av saken.
PS 146/15 Økonomiplan 2016-2019 - Budsjett 2016 - Hammerfest parkering KF
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest parkering KF’s budsjett for 2016 og økonomiplan
2016-2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest parkering KF’s budsjett for 2016 og økonomiplan
2016-2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest parkering KF’s budsjett for 2016 og økonomiplan
2016-2019.

PS 147/15 Gebyrgrunnlag 2016-2019 - Vann
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for vann som følger:
a. Gebyrsatsene for vann bolig reduseres med 6 % i 2016.
b. Øvrige gebyrsatser endres ikke i 2016.
c. Tilknytningsavgiften for vann endres ikke i 2016.
d. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for vann som følger:
a. Gebyrsatsene for vann bolig reduseres med 6 % i 2016.
b. Øvrige gebyrsatser endres ikke i 2016.
c. Tilknytningsavgiften for vann endres ikke i 2016.
d. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for vann som følger:
a. Gebyrsatsene for vann bolig reduseres med 6 % i 2016.
b. Øvrige gebyrsatser endres ikke i 2016.
c. Tilknytningsavgiften for vann endres ikke i 2016.
d. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

PS 148/15 Gebyrgrunnlag 2016-2019 - Avløp
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for avløp som følger:
a. Øvrige gebyrsatser avløp endres ikke i 2016.
b. Tilknytningsavgiften for avløp endres ikke i 2016.
c. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for avløp som følger:
a. Øvrige gebyrsatser avløp endres ikke i 2016.
b. Tilknytningsavgiften for avløp endres ikke i 2016.
c. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

PS 149/15 Gebyrgrunnlag 2016-2019 - Renovasjon
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for renovasjon som følger:
a. Gebyrsatsene for renovasjon økes med 3 % i 2016.
b. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for renovasjon som følger:
a. Gebyrsatsene for renovasjon økes med 3 % i 2016.
b. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.

2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
2.

Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for renovasjon som følger:
a. Gebyrsatsene for renovasjon økes med 3 % i 2016.
b. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

PS 150/15 Gebyrgrunnlag 2016-2019 - Feie- og tilsynsavgift
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for feiing som følger:
a. Gebyrsatsene for feiing blir uendret i 2016.
b. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for feiing som følger:
a. Gebyrsatsene for feiing blir uendret i 2016.
b. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for feiing som følger:
a. Gebyrsatsene for feiing blir uendret i 2016.
b. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.

2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

PS 151/15 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 Formannskapet - 03.12.2015
Behandling
Anne Mette Bæivi og Tommen Hermo var midlertidig ute av lokalet.
7 representanter til stede.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Eiendomsskatten boliger – endringer:
For boliger setter vi eiendomsskatten til 3 o/oo av formuesgrunnlaget….
Votering:
Innstillingen utenom punkt 2 a – enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 2 a fikk 4 stemmer og SVs forslag fikk 3 stemmer.
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 Kommunestyret - 17.12.2015

Behandling
Rådmannens forslag til endring i innstilling til nytt punkt. 3:

3.

Barnehagesatsene økes med kr.75,00 for barn nr. 1, kr.53,00 for barn nr.2 og
kr.19,00 for påfølgende barn.
a. Ingen familier skal betale mer enn 6 % (endres fra 7%) av samlet inntekt for en
barnehageplass. I 2016 vil husholdninger med inntekt under kr.486.750,00 ha rett til
redusert foreldrebetaling.

Votering: Formannskapets innstilling inklusiv nytt 3. punkt – 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.
a.

Eiendomsskatten fastsettes for 2016 til 7 promille av takstgrunnlaget.
For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den
reduksjonsfaktoren (20 %) som fremkommer av loven.
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.

b.
3.

Barnehagesatsene økes med kr.75,00 for barn nr. 1, kr.53,00 for barn nr.2 og
kr.19,00 for påfølgende barn.
b. Ingen familier skal betale mer enn 6 % (endres fra 7%) av samlet inntekt for en
barnehageplass. I 2016 vil husholdninger med inntekt under kr.486.750,00 ha rett til
redusert foreldrebetaling.

PS 152/15 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 Formannskapet - 03.12.2015
Behandling
Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Driftsbudsjett
Økonomiplan (Tall i hele tusen)
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

R:2014
B:2015
B:2016
B2017
B:2018
B:2019
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
35 936
35 942
37 092
37 152
37 152
37 652
88 807
86 301
85 930
85 850
85 850
85 930
152 115
72 477
82 623
80 293
80 293
80 343
303 314
297 305
317 028
317 028
317 028
317 028
27 869
28 682
33 982
33 982
33 982
33 982
3
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
251 653
280 660
283 165
283 165
283 165
283 165
218 834
218 979
216 094
216 094
216 094
216 094
1 078 532 1 020 345 1 055 914 1 053 564 1 053 564 1 054 194
525 774
509 907
532 520
537 438
536 718
540 507
64 961
72 132
74 469
74 661
74 661
74 931
116 861
105 779
104 893
103 041
102 711
103 223
136 656
132 767
150 430
147 211
147 211
144 970
66 291
37 734
38 245
38 045
38 045
38 095
64 711
1
-4 895
-4 653
-7 637
-7 637
-7 637
-7 637
970 359
853 666
892 921
892 760
891 710
894 090
108 174
166 679
162 993
160 804
161 854
160 104
14 331
13 461
13 461
13 461
13 461
13 461
40
40
40
40
40
14 331
13 501
13 501
13 501
13 501
13 501
51 011
61 892
57 746
58 546
58 946
58 946
69 593
56 922
67 722
67 722
67 722
67 722
78
90
90
90
90
90
120 682
118 903
125 558
126 358
126 758
126 758
-106 350 -105 402 -112 057 -112 857 -113 257 -113 257
64 711
66 535
61 277
50 936
47 947
48 597
46 847
13 356
1 328
83
7 857
750
2 807
3 721
4 887
4 729
21 214
750
4 135
3 803
4 887
4 729
49 222
39 711
53 095
50 200
18 921
2 725
21 972
19 448
-0
33 097
47 262
16 555
2 867
1 977
1 550
1 466
1 589
87 749
62 027
55 071
51 750
53 484
51 576
-

Investeringsbudsjett
Økonomiplan (Tall i hele tusen)
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter
Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

R:2014
532
18 152
41 701
60 385
6
225 937
42 001
5 087
3 531
276 562
11 023
55 203
4 787
8
71 022
287 198
226 005
8 093
49 222
3 879
287 198
-

B:2015
10 964
10 964
141 450
1 900
143 350
20 228
50 000
2 325
72 553
204 939
145 000
20 228
39 711
204 939
-

B:2016
3 500
17 264
20 764
302 635
1 000
303 635
10 000
50 000
2 425
62 425
345 296
274 921
10 000
53 095
7 280
345 296
-

B2017
864
864
115 316
115 316
10 000
50 000
2 525
62 525
176 977
116 777
10 000
50 200
176 977
-

B:2018
6 864
6 864
23 160
23 160
10 000
50 000
2 625
62 625
78 921
50 000
10 000
18 921
78 921
-

Finansiering
Arbeiderpartiet forslag til endring finansiering
Bruk av investeringsfond
Reduserte rentekostnader
Reduksjon reserver lønn
Reduksjon avsetning/Bruk av disposisjonsfond
Redusert avsetning til bundet fond (Renovasjon)

B:2016
-7 280 158
-1 200 000
-1 000 000
-1 544 842
-175 000
-11 200 000

B:2017

B:2018

B:2019

-

-

-400 000

-400 000

B:2019
10 000
50 000
2 725
62 725
62 725
50 000
10 000
2 725
62 725
-

Tiltak drift
Nummer
KS.2016.60
KS.2016.61
SA.2016.20
VA.2016.04
Totalt

Arbeiderpartiet forslag til endring drift
Dagsturhytter på Storfjellet og Tyven
Vedlikeholdsmidler til lekeapperater
Kjøp av samferdselstjenester
Midler til sanering av bedehus i Kårhavn

B:2016
150 000
200 000
300 000
175 000
825 000

B:2017

B:2018

B:2019

200 000

200 000

Dagsturhytter på Storfjellet og Tyven
Det foreligger et spennende prosjekt fra Hammerfest og omegn turlag der det er søkt om støtte
fra Hammerfest kommune. Dagsturhyttene har utforming som en kube og vil ved en realisering
bli en flott og spennende tilvekst i forhold til friluftslivet i kommunen. I denne første fasen av
prosjektet bevilger Hammerfest kommune 150.000. Vi forstår at det søkes om finansiering av
hovedprosjektet fra ulike instanser både i og utenfor kommunen. Prosjektet er
spillemiddelberettiget.
Vedlikeholdsmidler til lekeapparater
Mange lekeplasser har behov for reparasjoner eller utskifting av lekeapparater. Det settes av en
pott på 200.000 hvert av årene 2016 og 2017 for å vedlikeholde lekeplasser i de ulike bydelene.
I forbindelse med at den midlertidige Fuglenesfjellet barnehage skal flyttes/selges, ber
kommunestyret om at lekeapparatene tas i bruk på andre lekeplasser i området som har nedslitte
lekeapparater.
Kjøp av samferdselstjenester
Det settes av en post på kr 300.000 til kjøp av samferdselstjenester ved spesielle behov i
ytterdistriktene.
Midler til sanering av Bedehuset i Kårhamn
Det har i løpet av året vært arbeidet med å få sanert det falleferdige Bedehuset i Kårhamn som
står på kommunal tomt. Hittil så er det ikke fjernet og slik det står er det farlig for omgivelsene
og er kondemnabelt. Det settes av kr 175.000 til formålet i 2016 og vi forutsetter at bygningen
rives så raskt som mulig. Det forutsettes at rivningen/nedbrenningen skjer på forsvarlig måte og
at mulige miljøforurensinger fjernes.
Tiltak investering
Nummer
IN.2016.54
IN.2016.59
IN.2016.60
IN.2016.61
IN.2016.62
IN.2016.63
IN.2016.64
Totalt

Arbeiderpartiet forslag til endring investering
Vedlikehold veilys i Forsøl
Gane og sykkelsti inne i bebyggelsen i Forsøl
Opprustning av Jansvannsområde
opprustning rundt Breidablikk/Rompetroll/Mellomvann
Utredning og sikring tursti Tyvenskaret
Riving av Distrikts- og veterinærboligen
Vei og tomtearbeid ved Drikkevannet

B:2016
100 000
200 000
300 000
600 000
175 000
1 000 000
8 000 000
10 375 000

B:2017

B:2018

B:2019

-

-

200 000

200 000

Vedlikehold veilys i Forsøl
I budsjettet for 2015 og 2016 ble det lagt inn 400.000 hvert av disse årene for å vedlikeholde
veilys i Akkarfjord på Sørøya og Langbuktveien fra Bjarne Nilsen Fiskebåtrederi til tuftene i
Kirkegårdsbukta. Hele beløpet på kr 400.000 ble i 2015 ble benyttet i Akkarfjord. Dette betyr
at beløpet som ligger inne i 2016 i sin helhet skal benyttes på arbeidet i Forsøl. Beløpet økes
med kr 100.000 da det også må legges noe ny strømkabel. Totalt skal det da ligge inne 500.000
til dette formålet i 2016. Dersom det skulle bli restmidler igjen etter dette prosjektet skal disse
benyttes til gang og sykkelstien inne i bebyggelsen i Forsøl.
Gang og sykkelvei inne i bebyggelsen Forsøl

Det er i reguleringsplanen innarbeidet en gang og sykkelvei inne i bebyggelsen slik at en skal
slippe å ferdes langs veien for å komme seg mellom de ulike delene av bygda. Bare en av
parsellene er opparbeidet og det gjenstår to parseller. Bygdefolket har bedt om at de øvrige to
parsellene gjøres ferdig snarest mulig slik at ungene slipper å ferdes langs den trafikkerte veien
der de nå til tider blant annet er stor trailer- og busstrafikk. Det avsettes kr 200.000 til dette
formålet i 2016. Dersom det blir igjen midler fra gatelysprosjektet i deler av Langbuktveien mot
Kirkegårdsbukta, benyttes disse midlene til dette prosjektet.
Kommunestyret ber også administrasjonen sjekke opp mulighetene for trafikksikkerhetsmidler
og eventuelt søke på disse.
Opprusting av Jansvannsområdet
Jansvannet ble i år av kommunens befolkning kåret til Hammerfest’s fineste utfartssted og er
mye brukt både sommer som vinter. Vinterstid bør vi legge til rette for skøytebane på isen og
akebakke som flombelyses ved at det settes opp noen lyskastere. Innkjøp av utstyr til mulige
vinteraktiviteter som curling etc., samt enkelt utstyr for preparering av is vurderes. Dette må
eventuelt medfølge en bod for utstyr.
Nedfallsskog bør fjernes og spesielt brukte områder må vedlikeholdes/opprustes. En liten
sittehytte, mer benker langs grusveien, flere redningsbøyer med oppheng kan være aktuelle
tiltak. Det positive er at det er skiftet lysarmaturer slik at turstien er lyst opp på en langt bedre
måte enn tidligere. Det settes av kr 300.000 til dette formålet i 2016. Kommunestyret ber om at
administrasjonen vurderer tiltakene og legger dette fram for politisk behandling innen juni 2016.
Opprusting rundt Breidablikkvannet, Rompetrollvannet og Mellomvannet
Alle disse 3 områdene trenger en oppgradering og Rompetrollvannet trenger i tillegg en ny og
bredere port og grusing av gjennomgang i reingjerdet for å utnytte dette området bedre. Ved
Breidablikkvannet settes det opp flere lyspunkter for å kunne bedrive vinteraktiviteter rundt og
på vannet. Turstien oppgraderes og forlenges. Ved Mellonvannet er det ingen annen
infrastruktur enn at det i tilknytning til Nye Mellomvannet boligfelt er en gang- og sykkelsti
rundt boligfeltet tilknyttet gang og sykkelveinettet på nederste del av Prærien. Andre tiltak ved
disse vannene kan være flere sittebenker/gapahuker. Det settes av kr 600.000 til disse
oppgraderingene i 2016 og kr 200.000 i 2017.
Utbedring og sikring tursti Tyvenskaret
Tyvenfjellet er et yndet turmål og veldig ofte går en opp og ned Tyvenskaret. Dette skaret kan
være steinet og bratt på deler av strekningen. Det settes av 175.000 kr for å sikre den mest
ulente delen med rekkverk og ellers grusing eller steinsetting av de verste partiene opp skaret.
Midler til rivning av Distrikts- og veterinærboligen Molla.
Den todelte boligen som opprinnelig ble bygd som distriktslege- og veterinærbolig er i sterkt
forfall og bør rives snares. Tomta bør brukes til kommunale formål. Første steg må imidlertid
være å fjerne boligen da den nå står tom og forfaller. Det settes av 1 mill. kr for å utføre dette
arbeidet snarest mulig i 2016.
IN Framføring vei og tomteopparbeidelse til areal ved Drikkevannet på Prærien
Det vises til budsjettbehandlingen for 2015 der det ble avsatt et beløp til forprosjektering av
Hammerfest Arena ved Drikkevannet på Prærien. Kommunestyret fattet også vedtak om at en
skulle komme tilbake til saken ved rullering av økonomiplanen for 2016 og de tre nestfølgende
årene.
Det settes av 3 mill kr til framføring av vei til området og 5 mill kr til utskifting/flytting av
masse i tomteområdet . En slik tomt må sette seg før en kan gå videre i prosessen.

Området kan da midlertidig brukes til andre formål inntil det tas permanent i bruk. Dette kan
være boligrigg/anleggsrigg i forhold til store utbyggingsprosjekter som vi vet kommer i
nærmeste framtid.
Området er jo også tiltenkt utendørsaktivitet og en slik start kan også være med å forsere en
volleyballbane der en allerede har lagret den sanda som trengs til en slik bane utenfor dagens
flerbrukshall.
Kommunestyret er kjent med at det jobbes med et prosjekt som inneholder en rekke andre
fasiliteter som fordyrer prosjektet Hammerfest Arena vesentlig. Kommunestyret ber om at
administrasjonen også legger fram et«skrapet» alternativ for Hammerfest Arena som inneholder
toaletter, dusjanlegg, tribune og nødvendige kontorfasiliteter m.m.
Under forutsetning av at Eiendomsskatten for verker og bruk ikke beskjæres vesentlig, kommer
en tilbake til resten av investeringen ved rullering av budsjettet/økonomiplanen for 2017-2020.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
2016

2017

2018

2019

Økte inntekter/reduserte utgifter
Økt inntektsskatt
Økt eiendomsskott
Kutt i lønn, kjøp av varer og tjenester
Kut t i politikergodtgjøringene
Havna/Parkering tilb.føring

2500000
2800000
3700000
300000
1000000

2500000
2800000
3700000
300000
1000000

2500000
5500000
6300000
300000
1000000

2500000
5500000
6300000
300000
1000000

Økte driftsutgifter/nye driftstiltak
Breidablikk barnehage tilbakeføres
NKS veiledningssenter for pårørende
Tilsynslege 100 %
Aktivitør 1 årsverk
Mandagsbibliotek
Kollektivtiltak/hurtigbåt
Distriktsveier øremerka
Varm lunsj U-skolen*
Generelt vedlikehold
VAR reduksjon/tilskudd
Til Disposisjonsfond

500 000
30000
1100000
250000
300000
1000000
1000000
900000
2000000
1500000
1720000

30000
1100000
500000
300000
1000000
1000000
1800000
1000000
1500000
2070000

30000
1100000
500000
300000
1000000
1000000
1800000
1000000
1500000
7370000

30000
1100000
500000
300000
1000000
1000000
1800000
1000000
1500000
7370000

Red. inv/økte tilskudd/inntekter
Vei til gravlunden
Div mindre investeringer
Refusjoner7tislkudd Reindalane skianl

7000000
5000000 5000000 5000000 5000000
2500000

Nye investeringer
Magasin Gjenreisningsmuseet
Reindalen skianlegg
Turhytter
Drivhus prosjekt *
Fergelem distr. Lotre/Hellefjord
Omsorgsboliger distrikt
Til disposisjonsfond

7000000
3500000
300000
1000000

200000
600000 600000
1000000 2500000 2500000

2700000 3200000 1900000 1900000

Totalt til disposisjonsfond

4420000 5270000 9270000 9270000

Turid Lien fremmet på vegne av KrF følgende forslag:
Forslag om overføring av ekstra midler til Rus og psykiatri for opprettelse av et dagtilbud for
rusrehabiliterte.
Det foreslås at Rus og psykiatri for 2016 får økt sitt budsjett med 150.000,- for å finansiere et
dagtilbud for rusrehabiliterte. Samt et årlig økt budsjett med 100.000 perioden 2017-2019.
I Hammerfest er det mange som har et rusproblem, og det foregår stadig en rekruttering til nye
brukere i ungdomsmiljøene. Politiet har jevnlig rassiaer på hjemmefester, og det avdekkes stadig
nye tilfeller av rusmissbruk. Som en konsekvens sendes ofte rusmissbruker i fengsel og deretter
på rusrehabilitering, og i mange tilfeller er rusrehabiliteringen vellykket. Rus og psykiatri bruker
i dag mange penger på kjøp av tjenester hos rusrehabiliteringssentre.
Når bruker kommer tilbake etter endt rehabiliteringsopphold, begynner den nye hverdagen.
Flere rusrehabiliterte beskriver tiden etter et rusrehabiliteringsopphold som tøff.
Utfordringene går på at man må starte forfra med å bygge vennekrets, da det blir umulig å
tilbringe tid med tidligere venner som man ofte ruset seg sammen med. I tillegg vil et tidligere
rykte gi dårlige muligheter på arbeidsmarkedet. Resultatet er ofte en trasig tilværelse med få
venner, ingen jobb og dårlig økonomi til mat, klær og andre nødvendige ting, samt problemer
med å finne seg et sted å bo. Rusrehabiliterte kommer inn under gruppen vanskeligstilte.
Flere rusrehabiliterte beskriver dagene som lange uten jobb, og med redusert vennekrets er det
psykisk tungt. Det blir uaktuelt å benytte seg av et etablert dagtilbud med aktive rusmissbrukere, da det er aktive rusmissbrukere de prøver å unngå, for å klare å holde seg rusfrie.
De rusrehabiliterte savner derfor et dagtilbud der de kan møtes fra mandag til fredag i
tidsrommet kl. 11-18. De stiller ikke så store krav til dagtilbudet, annet at stedet må ha mulighet
for matlaging, mulighet for å spise sammen, se litt film, spille litt dataspill, spille litt bordtennis
eller biljard.
De rusrehabiliterte mener de selv har ressurser nok til å drifte et slikt dagtilbud, og de trenger
derfor bare 50-80.000 kroner til innkjøp av mat per år. I tillegg vil der komme en
engangskostnad på innkjøp av TV/DVD, dataspill og bordtennisbord, evt. et biljardbord.
Hammerfest eiendom har en del lokaliteter som står tomme, men i og med at der foregår en stor
omorganisering for tiden, og det kan dra ut i tid før man finner en løsning på lokaliteter. Det
foreslås derfor at man ser etter en mulighet for å leie lokaliteter på det private markedet, og det
vil kreve at man setter av 50-60.000 kroner til husleie i 2016.
Til sammen foreslås det at Rus og psykiatri for 2016 får overført 150.000 i ekstra midler som
øremerkes til et dagtilbud for rusrehabiliterte. Videre foreslås det at dagtilbudet etableres som et
fast tilbud, og at det legges inn i budsjettet for 2017-2019 med et fast tillegg på 100.000,-.
Midlene foreslås overført fra kommunens vannavgiftssystem, der det foreslås 6 % reduksjon i
avgifter, men ved å redusere til 5 % reduksjon, vil der være et økonomisk handlingsrom for et
dagtilbud for rusrehabiliterte, samt flere gode tiltak.
Votering:
KrF’s forslag fikk 3 stemmer for og 6 stemmer mot.
SV’s forslag fikk 1 stemmer for og 8 stemmer mot.
AP’s forslag fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.
Innstillingen m/ endringene fra AP fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.

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

Driftsbudsjett
Økonomiplan (Tall i hele tusen)
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

R:2014
B:2015
B:2016
B2017
B:2018
B:2019
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
35 936
35 942
37 092
37 152
37 152
37 652
88 807
86 301
85 930
85 850
85 850
85 930
152 115
72 477
82 623
80 293
80 293
80 343
303 314
297 305
317 028
317 028
317 028
317 028
27 869
28 682
33 982
33 982
33 982
33 982
3
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
251 653
280 660
283 165
283 165
283 165
283 165
218 834
218 979
216 094
216 094
216 094
216 094
1 078 532 1 020 345 1 055 914 1 053 564 1 053 564 1 054 194
525 774
509 907
532 520
537 438
536 718
540 507
64 961
72 132
74 469
74 661
74 661
74 931
116 861
105 779
104 893
103 041
102 711
103 223
136 656
132 767
150 430
147 211
147 211
144 970
66 291
37 734
38 245
38 045
38 045
38 095
64 711
1
-4 895
-4 653
-7 637
-7 637
-7 637
-7 637
970 359
853 666
892 921
892 760
891 710
894 090
108 174
166 679
162 993
160 804
161 854
160 104
14 331
13 461
13 461
13 461
13 461
13 461
40
40
40
40
40
14 331
13 501
13 501
13 501
13 501
13 501
51 011
61 892
57 746
58 546
58 946
58 946
69 593
56 922
67 722
67 722
67 722
67 722
78
90
90
90
90
90
120 682
118 903
125 558
126 358
126 758
126 758
-106 350 -105 402 -112 057 -112 857 -113 257 -113 257
64 711
66 535
61 277
50 936
47 947
48 597
46 847
13 356
1 328
83
7 857
750
2 807
3 721
4 887
4 729
21 214
750
4 135
3 803
4 887
4 729
49 222
39 711
53 095
50 200
18 921
2 725
21 972
19 448
-0
33 097
47 262
16 555
2 867
1 977
1 550
1 466
1 589
87 749
62 027
55 071
51 750
53 484
51 576
-

Investeringsbudsjett
Økonomiplan (Tall i hele tusen)
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter
Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

R:2014
532
18 152
41 701
60 385
6
225 937
42 001
5 087
3 531
276 562
11 023
55 203
4 787
8
71 022
287 198
226 005
8 093
49 222
3 879
287 198
-

B:2015
10 964
10 964
141 450
1 900
143 350
20 228
50 000
2 325
72 553
204 939
145 000
20 228
39 711
204 939
-

B:2016
3 500
17 264
20 764
302 635
1 000
303 635
10 000
50 000
2 425
62 425
345 296
274 921
10 000
53 095
7 280
345 296
-

B2017
864
864
115 316
115 316
10 000
50 000
2 525
62 525
176 977
116 777
10 000
50 200
176 977
-

B:2018
6 864
6 864
23 160
23 160
10 000
50 000
2 625
62 625
78 921
50 000
10 000
18 921
78 921
-

Finansiering
Arbeiderpartiet forslag til endring finansiering
Bruk av investeringsfond
Reduserte rentekostnader
Reduksjon reserver lønn
Reduksjon avsetning/Bruk av disposisjonsfond
Redusert avsetning til bundet fond (Renovasjon)

B:2016
-7 280 158
-1 200 000
-1 000 000
-1 544 842
-175 000
-11 200 000

B:2017

B:2018

B:2019

-

-

-400 000

-400 000

B:2019
10 000
50 000
2 725
62 725
62 725
50 000
10 000
2 725
62 725
-

Tiltak drift
Nummer
KS.2016.60
KS.2016.61
SA.2016.20
VA.2016.04
Totalt

Arbeiderpartiet forslag til endring drift
Dagsturhytter på Storfjellet og Tyven
Vedlikeholdsmidler til lekeapperater
Kjøp av samferdselstjenester
Midler til sanering av bedehus i Kårhavn

B:2016
150 000
200 000
300 000
175 000
825 000

B:2017

B:2018

B:2019

200 000

200 000

Dagsturhytter på Storfjellet og Tyven
Det foreligger et spennende prosjekt fra Hammerfest og omegn turlag der det er søkt om støtte
fra Hammerfest kommune. Dagsturhyttene har utforming som en kube og vil ved en realisering
bli en flott og spennende tilvekst i forhold til friluftslivet i kommunen. I denne første fasen av
prosjektet bevilger Hammerfest kommune 150.000. Vi forstår at det søkes om finansiering av
hovedprosjektet fra ulike instanser både i og utenfor kommunen. Prosjektet er
spillemiddelberettiget.
Vedlikeholdsmidler til lekeapparater
Mange lekeplasser har behov for reparasjoner eller utskifting av lekeapparater. Det settes av en
pott på 200.000 hvert av årene 2016 og 2017 for å vedlikeholde lekeplasser i de ulike bydelene.
I forbindelse med at den midlertidige Fuglenesfjellet barnehage skal flyttes/selges, ber
kommunestyret om at lekeapparatene tas i bruk på andre lekeplasser i området som har nedslitte
lekeapparater.
Kjøp av samferdselstjenester
Det settes av en post på kr 300.000 til kjøp av samferdselstjenester ved spesielle behov i
ytterdistriktene.
Midler til sanering av Bedehuset i Kårhamn
Det har i løpet av året vært arbeidet med å få sanert det falleferdige Bedehuset i Kårhamn som
står på kommunal tomt. Hittil så er det ikke fjernet og slik det står er det farlig for omgivelsene
og er kondemnabelt. Det settes av kr 175.000 til formålet i 2016 og vi forutsetter at bygningen
rives så raskt som mulig. Det forutsettes at rivningen/nedbrenningen skjer på forsvarlig måte og
at mulige miljøforurensinger fjernes.
Tiltak investering
Nummer
IN.2016.54
IN.2016.59
IN.2016.60
IN.2016.61
IN.2016.62
IN.2016.63
IN.2016.64
Totalt

Arbeiderpartiet forslag til endring investering
Vedlikehold veilys i Forsøl
Gane og sykkelsti inne i bebyggelsen i Forsøl
Opprustning av Jansvannsområde
opprustning rundt Breidablikk/Rompetroll/Mellomvann
Utredning og sikring tursti Tyvenskaret
Riving av Distrikts- og veterinærboligen
Vei og tomtearbeid ved Drikkevannet

B:2016
100 000
200 000
300 000
600 000
175 000
1 000 000
8 000 000
10 375 000

B:2017

B:2018

B:2019

-

-

200 000

200 000

Vedlikehold veilys i Forsøl
I budsjettet for 2015 og 2016 ble det lagt inn 400.000 hvert av disse årene for å vedlikeholde
veilys i Akkarfjord på Sørøya og Langbuktveien fra Bjarne Nilsen Fiskebåtrederi til tuftene i
Kirkegårdsbukta. Hele beløpet på kr 400.000 ble i 2015 ble benyttet i Akkarfjord. Dette betyr
at beløpet som ligger inne i 2016 i sin helhet skal benyttes på arbeidet i Forsøl. Beløpet økes
med kr 100.000 da det også må legges noe ny strømkabel. Totalt skal det da ligge inne 500.000
til dette formålet i 2016. Dersom det skulle bli restmidler igjen etter dette prosjektet skal disse
benyttes til gang og sykkelstien inne i bebyggelsen i Forsøl.

Gang og sykkelvei inne i bebyggelsen Forsøl
Det er i reguleringsplanen innarbeidet en gang og sykkelvei inne i bebyggelsen slik at en skal
slippe å ferdes langs veien for å komme seg mellom de ulike delene av bygda. Bare en av
parsellene er opparbeidet og det gjenstår to parseller. Bygdefolket har bedt om at de øvrige to
parsellene gjøres ferdig snarest mulig slik at ungene slipper å ferdes langs den trafikkerte veien
der de nå til tider blant annet er stor trailer- og busstrafikk. Det avsettes kr 200.000 til dette
formålet i 2016. Dersom det blir igjen midler fra gatelysprosjektet i deler av Langbuktveien mot
Kirkegårdsbukta, benyttes disse midlene til dette prosjektet.
Kommunestyret ber også administrasjonen sjekke opp mulighetene for trafikksikkerhetsmidler
og eventuelt søke på disse.
Opprusting av Jansvannsområdet
Jansvannet ble i år av kommunens befolkning kåret til Hammerfest’s fineste utfartssted og er
mye brukt både sommer som vinter. Vinterstid bør vi legge til rette for skøytebane på isen og
akebakke som flombelyses ved at det settes opp noen lyskastere. Innkjøp av utstyr til mulige
vinteraktiviteter som curling etc., samt enkelt utstyr for preparering av is vurderes. Dette må
eventuelt medfølge en bod for utstyr.
Nedfallsskog bør fjernes og spesielt brukte områder må vedlikeholdes/opprustes. En liten
sittehytte, mer benker langs grusveien, flere redningsbøyer med oppheng kan være aktuelle
tiltak. Det positive er at det er skiftet lysarmaturer slik at turstien er lyst opp på en langt bedre
måte enn tidligere. Det settes av kr 300.000 til dette formålet i 2016. Kommunestyret ber om at
administrasjonen vurderer tiltakene og legger dette fram for politisk behandling innen juni 2016.
Opprusting rundt Breidablikkvannet, Rompetrollvannet og Mellomvannet
Alle disse 3 områdene trenger en oppgradering og Rompetrollvannet trenger i tillegg en ny og
bredere port og grusing av gjennomgang i reingjerdet for å utnytte dette området bedre. Ved
Breidablikkvannet settes det opp flere lyspunkter for å kunne bedrive vinteraktiviteter rundt og
på vannet. Turstien oppgraderes og forlenges. Ved Mellonvannet er det ingen annen
infrastruktur enn at det i tilknytning til Nye Mellomvannet boligfelt er en gang- og sykkelsti
rundt boligfeltet tilknyttet gang og sykkelveinettet på nederste del av Prærien. Andre tiltak ved
disse vannene kan være flere sittebenker/gapahuker. Det settes av kr 600.000 til disse
oppgraderingene i 2016 og kr 200.000 i 2017.
Utbedring og sikring tursti Tyvenskaret
Tyvenfjellet er et yndet turmål og veldig ofte går en opp og ned Tyvenskaret. Dette skaret kan
være steinet og bratt på deler av strekningen. Det settes av 175.000 kr for å sikre den mest
ulente delen med rekkverk og ellers grusing eller steinsetting av de verste partiene opp skaret.
Midler til rivning av Distrikts- og veterinærboligen Molla.
Den todelte boligen som opprinnelig ble bygd som distriktslege- og veterinærbolig er i sterkt
forfall og bør rives snares. Tomta bør brukes til kommunale formål. Første steg må imidlertid
være å fjerne boligen da den nå står tom og forfaller. Det settes av 1 mill. kr for å utføre dette
arbeidet snarest mulig i 2016.
IN Framføring vei og tomteopparbeidelse til areal ved Drikkevannet på Prærien
Det vises til budsjettbehandlingen for 2015 der det ble avsatt et beløp til forprosjektering av
Hammerfest Arena ved Drikkevannet på Prærien. Kommunestyret fattet også vedtak om at en
skulle komme tilbake til saken ved rullering av økonomiplanen for 2016 og de tre nestfølgende
årene.
Det settes av 3 mill kr til framføring av vei til området og 5 mill kr til utskifting/flytting av
masse i tomteområdet . En slik tomt må sette seg før en kan gå videre i prosessen.

Området kan da midlertidig brukes til andre formål inntil det tas permanent i bruk. Dette kan
være boligrigg/anleggsrigg i forhold til store utbyggingsprosjekter som vi vet kommer i
nærmeste framtid.
Området er jo også tiltenkt utendørsaktivitet og en slik start kan også være med å forsere en
volleyballbane der en allerede har lagret den sanda som trengs til en slik bane utenfor dagens
flerbrukshall.
Kommunestyret er kjent med at det jobbes med et prosjekt som inneholder en rekke andre
fasiliteter som fordyrer prosjektet Hammerfest Arena vesentlig. Kommunestyret ber om at
administrasjonen også legger fram et«skrapet» alternativ for Hammerfest Arena som inneholder
toaletter, dusjanlegg, tribune og nødvendige kontorfasiliteter m.m.
Under forutsetning av at Eiendomsskatten for verker og bruk ikke beskjæres vesentlig, kommer
en tilbake til resten av investeringen ved rullering av budsjettet/økonomiplanen for 2017-2020.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling
Fastsettelse av taletid:
Ordfører og gruppeledere gis en taletid på inntil 10 minutter 1. gangs innlegg og 3 minutter 2.
gangs innlegg. Øvrige representanter gis en taletid på inntil 5 minutter 1. gans innlegg og 3
minutter 2. gangs innlegg.
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Følgende gruppeledere hadde innledning:
Harald Knudsen
Marianne Sivertsen Næss
Turid Lien
Ordfører
Grethe Ernø Johansen fikk innvilget permisjon fra kl. 12:00. Faez Johanna Maroki tiltrådte som
vararepresentant i hennes sted.
Forslag som inneholder økonomi:
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forsalg:
Økte inntekter/reduserte utgifter
Økt inntektsskatt
Økt eiendomsskatt
Kutt i lønn, kjøp av varer og
tjenester
Kutt i politikergodtgjøringene
Havna/Parkering tilbakeføring
Økte driftsutg/nye driftstiltak
Breidablikk barnehage tilbakeføres
NKS veiledningssenter for pårør.
Tilsynslege 100 %
Aktivitør

2016

2017

2018

2019

2500000
2800000

2500000
2800000

2500000
5500000

2500000
5500000

3700000
300000
1000000

3700000
300000
1000000

6300000
300000
1000000

6300000
300000
1000000

500000
30000
1100000
250000

30000
1100000
500000

30000
1100000
500000

30000
1100000
500000

Dagtilbud rusrehabiliterte
Kollektivtiltak/buss/hurtigbåt
Distriktsveier øremerka
Generelt vedlikehold
VAR reduskjson/tilskudd

150000
1000000
1000000
2000000
1500000

100000
1000000
1000000
1000000
1500000

100000
1000000
1000000
1000000
1500000

100000
1000000
1000000
1000000
1500000

Til disposisjonsfond fra drift

2770000

3320000

8020000

8020000

Reduserte investeringer/økte tilskudd
Vei til gravlunden
Div mindre investeringer
Ref/tilskudd Reindalen skianlegg

7000000
5000000
2300000

5000000

5000000

5000000

600000
1000000

600000
2500000

2500000

300000
1000000

300000

200000

2100000

160000

230000

Nye investeringer
Magasin Gjenreisningsmuseet
Reindalen skianlegg
Turhytter Storfjellet/Tyven
Drivhus prosjekt/fjernvarme
Fergelem Lotre/Hellefjord
Omsorgsboliger distrikt
Opprustning Jansvannsområdet
Gang sykkelsti Forsøl
Opprustning Brei/Rumpe/Mellomvannet
Riving av Veterinærbolig
Til disposisjonsfond fra
investeringer

7000000
3200000
300000
1000000

300000
200000

2300000

Ttotalt til disp.fond i perioden

30430000

Vigdis Guleng fremmet på vegne av SV følgende forsalg:
Fjernvarme fra Melkøya, grønn utvikling i Hammerfest.
Kommunestyret ber rådmannen utrede et prosjekt for å knytte Hammerfest energis fjernvarmeanlegg til
andre større bygg og boligfelt. I denne sammenheng planlegges det å legge til rette for og bygge
«drivhus»/parseller hvor skoler, barnehager og privatpersoner kan få disponere/leie mindre parseller til
dyrking av grønnsaker, blomster osv. osv. Forslag til bevilgning kr 1 mill i 2016 må ansees som en start
på et slikt prosjekt. Dersom det er mulig å få til samarbeide mellom offentlige og private interesser for å
få dette prosjektet videreutvikla så må det også inngå i projektet. Det ligger i dette forslaget at rådmannen
pålegges å arbeide aktivt og fremme evt initiativ/forslag for kommunestyret for å realisere ilandføring av
spillvarme fra Melkøya som kan inngå i et slikt prosjekt.
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Hammerfest kommunestyre øker tilskuddet til NKS veiledningssenter for pårårende til kr. 50.000 i året.

Turid Lien fremmet på vegne av KrF følgende forsalg:
Forkortet økonomiplan 2016-2019
Økonomiplan (hele

R:2014

B: 2015

B: 2016

B: 2017

B: 2018

B: 2019

tusen)
Renteutgifter og
låneomkostninger
Avdrag på lån

51 011

61 892

58 946

58 946

58 946

58 946

69 593

56 922

67 722

67 722

67 722

67 722

B: 2015

B: 2016

B: 2017

B:
2018

250 000

1 250 000

6 000 000

4 400 000

3 000 000

2 000
000

Forkortet detaljer investering 2016-2019
Diverse investeringer
Ny sentrumsplan for
Hammerfest
Hovedplan vei

R: 2014

2 396 388

Bredbånd Hønseby
Omsorgsboliger
multihandikappede
Refusjoner omsorgsboliger
Krisesenter

B: 2019

1 750 000
25 000 000
-8 300 000
12 000 000

Tiltak drift og investeringer
Dagsenter for rusrehabiliterte som driftes
av dem selv
Tilskudd til lag og foreninger som kan
drifte lavterskeltilbud for innvandrere
Tilskudd til lag og foreninger som kan tilby
gratis lavterskel tilbud til barn og unge
innen idrett og kultur
Tilskudd til rusfrie tilbud til ungdom
Lage av og påstigningsfelt for bil / buss ved
AKS
Feierfond; fra brannmann til ekstra feier?
Totalt

B: 2016
150 000

B: 2017
80 000

B: 2018
80 000

B: 2019
80 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000
400 000

100 000

100 000

780 000

380 000

380 000

50 000
500 000

Finansiering
Renteutgifter og
låneomkostninger

B: 2016
61 892 000

B: 2017
58 946 000

B: 2018
58 946 000

B: 2019
58 946 000

Positive trekk i rådmannens forslag for 2016-2019:
-

Fokus på nedbetaling av gjeld med stor økning av avdrag.
Ny sentrumsplan for Hammerfest. Oppgradering av torget og strandpromenaden.

-

Bygging av omsorgsboliger for multifunksjonshemmede. For tiden er det gode statlige
refusjoner på omsorgsboliger, og derfor muligheter for å bygge flere omsorgsboliger.
Bygging av krisesenter / omgjøring av menighetshus /barnehage i Merdiangata.
Utbygging av bredbånd i Hønseby.

Dagtilbud for rusrehabiliterte som driftes av dem selv:
De rusrehabiliterte trenger et eget dagtilbud, da de ikke kan blandes med dagtilbudet til
rusavhengige. Først året 2016 vil det være behov for å betale husleie og innkjøp av litt utstyr, og
derfor en kostnad på 150 000, de neste årene bør det settes av 80 000, som er til mat.
Tilskudd til lag og foreninger som kan drifte lavterskel tilbud til innvandrere:
Lag og foreninger som etablerer lavterskeltilbud for innvandrere, med formål å integrere og
etablere kontakt mellom nordmenn og innvandrere, bør kunne søke på midler fra et årlig fond på
100 000.
Tilskudd til lag og foreninger som kan tilby gratis lavterskel tilbud til barn og unge innen idrett
og kultur:
Lag og foreninger som kan tilby et gratistilbud til barn og unge innen idrett og kultur, bør kunne
søke på midler fra et årlig fond på 100 000.
Tilskudd til rusfrie tilbud til ungdom:
Lag og foreninger som kan tilby rusfrie tilbud for unge, bør kunne søke på midler fra et årlig
fond på 100 000.
Lage et av- og påstigningsfelt for buss / bil ved AKS:
Der er ikke et eget av – og påstigningsfelt for buss / bil ved AKS. Dette fører til lange køer og
trafikkfarlige situasjoner, særlig når der er av- og pålossing fra lastebil ved AKS. Utrykningskjøretøyer som ambulanse, politi og brannbil, opplever ofte å bli blokkert av lang køer pga. av–
og pålossing. Ny sentrumsplan i 2016 bør planlegge av- og påstigningsfeltet. Budsjett for
hovedplan vei bør for 2017 økes med 400 000.
En ekstra feier:
Hammerfest kommune med sine 10 500 innbyggere har bare en feier. Mange huseiere opplever
at de ikke får feid pipen ofte nok, noe som tyder på for dårlig kapasitet på feiertjenester.
Feieryrket er risikoutsatt, og det er sårbart med bare 1 feier. Forebygging av brann er like viktig
som slukking av brann. Det foreslås at det settes av 50 000 til feierkurs. Dersom en brannmann
ønsker å ta kurset, kan den personen fungere som feier på hel eller deltid, dvs. stillingen
omdisponeres.
Harald Knudsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Økonomiplan 2016-2019
Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan (tall hele tusen)
R:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 B:2019
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
35936
35942
37092
37152
37152
37652
Andre salgs- og leieinntekter
88807
86301
85930
85850
85850
85850
Overføringer med krav til motytelse 152115
72477
82623
80293
80293
80343
Rammetilskudd
303314 297305 317028 317028 317028 317028
Andre statlige overføringer
27869
28682
33982
33982
33982
33982
Andre overføringer
3
Skatt på inntekt og formue
251653 280660 283165 283165 283165 283165
Eiendomsskatt
218834 218979 216094 216094 216094 216094
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
1078531 1020346 1055914 1053564 1053564 1054114
Driftsutgifter
Lønningsutgifter
525774 509907 533499 537418 536698 540486
Sosiale utgifter
64961
72132
74469
74661
74661
74931
Kjøp av varer og tj som inngår i tj
produksjon
116861 105779 104480 101753 101373 101885
Kjøp av tjenester som erstatter tj
produksjon
136656 132767 151489 148570 148570 146329
Overføringer
66291
37734
38095
38045
38045
38095
Avskrivninger
64711
1
Fordelte utgifter
-4895
-4653
-7637
-7637
-7637
-7637
Sum driftsutgifter
970359 853667 894395 892810 891710 894089
Brutto driftsresultater
108172 166679 161519 160754 161854 160025
Finansintekter
Renteinntekter og utbytte
14331
13461
13461
13461
13461
13461
Gevinst på finnansielle
instrumentelle (omløpsmiddler)
Mottatte avdrag på utlån
40
40
40
40
40
Sum eksterne finansinntekter
14331
13501
13501
13501
13501
13501
Finnansutgifter
Renteutgifter og låneomkoster
51011
61892
57746
58546
58946
58946
Tap på finansielle instumenter
(omløpsmidler)
Avdrag på lån
69583
56922
67722
67722
67722
67722
Utlån
78
90
90
90
90
90
Sum eksterne finansinntekter
120672 118904 125558 126358 126758 126758
Resultat eksterne
finanstranaksjoner
-106341 -105403 -112057 -112857 -113257 -113257
Motpost avskrivninger
64711
Netto riftsresultat
66542
61276
49462
47897
48597
46768
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk. M.
Mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
13356
8
Bruk av bunne fond
7857
750
2807
3721
4887
4729
Sum bruk avsetninger
21213
750
2807
3729
4887
4729

overført til investeringsregnsskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m.
Merforbuk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig
mer/mindreforbuk

49222

39711

48100

21972
16555
87749

19448
2867
62026

2017
2152
52269

50075

18921

2725

1550
51625

33097
1466
53484

47262
1589
51576

0

Investeringsbudsjett
Økonomiplan (tall i hele tusen)
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast
eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til
motytelse
Kompensasjon for
merverdigavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter
Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som innår i tj
produksjon
kjøp av tjenester som erstatter tj
produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne
investeringsfond
Avsatt til bundne
investeringsfond
Sum finansieringstransakjoner
Finansieringsbehov
Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler

R:2014

B:2015

532
18152

B:2016

B:2017

B:2018

B:2019

3500
10964

16964

864

6864

10964

20464

864

6864

41701

60385

0

6
225937 141450 290060 115191 23160
1900
1000
42001
5087
3531
276562 143350 291060 115191 23160

0

11023
55203
4787

10000
50000
2625

10000
50000
2725

71021 72553 62425 62525 62625
287198 204939 333021 176852 78921

62725
62725

226005 145000 274921 116777 50000

50000

20228
50000
2325

10000
50000
2425

10000
50000
2525

8

Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposiosjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne
investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

8093
49222

20228
39711

10000
48100

10000
50075

10000
18921

10000
2725

3879
287199 204939 333021 176852 78921

62725

Finansiering av investeringer
2016

2017

Reduserte
rentekostnader
Maskiner til vedlikehold

1200000 400000
2800000 1000000

Sum

4000000 1400000

Tiltak drift

2016

2017

150 000
150 000

150 000
100 000

Etablering av en bysykkelordning
Dagtilbud for rusrehabilitering
3.parts gjennomgang av kommunens
ressursbruk

1 000 000

Sum

1 300 000

250 000

Rulleskianlegg ved Reindalen skistadion
Reguleringsplan nye næringsarealer

2016
300 000
600 000

2017
475 000
600 000

Sum

900 000 1 075 000

Investeringer

Etablering av en bysykkel ordning
Andre kommuner har gode erfaringer med bysykkel ordninger, og det er en godt utprøvd
ordning flere plasser. Dette vil være et lavterskel tilbud, som er lett tilgjengelig og et godt bidrag
til folkehelsen.
Reguleringsplan for nye næringsarealer
For å sikre at Hammerfest har tilstrekkelige næringsarealer skal det utarbeides en
reguleringsplan pr. år slik at en sikrer god tilgang på atraktive næringsarealer og tilhørende
infrastuktur i hele kommunen. Dette er viktig for å skape nye arbeidsplasser i kommunen, samt
et viktig signal om at Hammerfest kommune satser på næringslivet.
Dagtilbud for rusrehabilitering
Det foreslås at Rus og psykiatri for 2016 får økt sitt budsjett med 150 000,- for å finnansiere et
dagtilbud for rushabiliterte. Samt et årlig økt budsjett med 100 000.- for perioden 2017-2019.
De rusrehabiliterte mener de selv har ressurser nok til å drifte et slikt tilbud, men de trenger
penger til leie av lokaler, utstyr og materiell.
3. parts gjennomgang av kommunens ressursbruk
Det kan i mange samenhenger se ut som om Hammerfest kommune har større driftkostnader enn
andre tilsvarende kommuner. Dette kan være naturlig ved at Hammerfest kommune har en større
andel av tjenestetilbudet organisert i kommuneadministrasjonen, enn andre tilsvarende
kommuner. Forklaringen kan ligge i volumet av tjenster som kjøpes av private aktører, men kan
også skyldes tungrodde byråkratiske prosesser. Hammerfest Høyre ønsker at det settes ut til 3.
part et mandat på å belyse dette bedre. Dette vil gi viktige innspill til samfunnsdebatten i årene
fremover, og bidra til at vi som politikere får en bedre forståelse for faktiske forhold. Det
foreslås at Rådmannen utarbeider et mandat for en slik gjennomgang.
Etablering av rulleskianlegg i Reindalen skistadion.
Hammerfest skiklubb:
Rulleski som sommertrening er i sterk fremvekst i hele landet – også i Hammerfest. Dersom
man tilrettelegger for bruk vil denne veksten antakelig stige. Pr nå har vi rulleskiaktivitet i alle
aldre og ferdighetsnivå. Utfordringen pr i dag er at all trening og mosjon må foregå langs
trafikkerte veier. Rulleski har ikke bremser, slik at all bremsing må foregå ved at den enkelte
utøver må utvikle egen bremseteknikk. Noen bråstopp er ikke mulig – annet enn å velge grøfta.
Trafikksikkerhetsmessig sier det seg selv at det er en risiko forbundet med å gå på rulleski, når
man skal bevege seg blant kjøretøy, syklende og gående.
På den annen side er rulleski en meget god mosjon, ved at den er skånsom og er
langrennsspesifikk – noe som vurderes meget gunstig for den som skal trene langrenn og
skiskyting. Det er derfor en ønsket og prioritert treningsform for våre utøvere. Av hensyn til at
man må bevege seg i trafikken, har vi imidlertid ikke kunnet gjennomføre trening for alle og i så
stor utstrekning som vi vil.
Verbale forslag:
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forsalg:
Hammerfest kommunes økonomi, ei nødvendig omstilling.
Hammerfest kommune er sterkt gjeldsbelasta. Til tross for at vi har rekordlav rente og renta med
stor sannsynlighet vil ligge på historisk lave nivåer i flere år fremover, er gjeldsbelastninga av
en slik grad at kommunen må ta sikte på å redusere denne betydelig i løpet av
økonomiplanperioden.
I tillegg er det betydelig usikkerhet rundt eiendomsskattesystemet på verk og bruk. Samla sett
tilsier det at kommunen i den kommende planperioden må ta sikte på å redusere gjeldsbelastning

så langt råd er og starte en omstillingsprosess som tar sikte på å få ned våre driftsutgifter
generelt.
Vi har pr i dag utvikla oss til den fremste petroleumskommunen i Nord Norge. Det er et
betydelig nasjonalt og internasjonalt fokus på et grønt skifte. Hammerfest kommune må være i
forkant i forhold til dette grønne skiftet i norsk og internasjonal økonomi. Både næringsliv og
økonomi må være i beredskap politisk og økonomisk i forhold til dette.
Vi må parallelt med dette sørge for å bygge opp fond for å være klar til å ta nødvendige
vedlikeholds- og investeringsoppgaver som vil komme som følge av en positiv
befolkningsutvikling og et grønt skifte i norsk og internasjonal økonomi.
Hammerfest kommunestyre ber rådmannen komme tilbake til politisk med nivå med et forslag
til hvordan slik omstilling av kommunens økonomi skal skje med bakgrunn i ovennevnte
forhold.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forsalg:
Distriktspolitikk for småstedene i Hammerfest kommune.
Hammerfest kommunestyre ber rådmannen legge frem ei utredning av hvordan vi ønsker å
utvikle våre distrikt – særlig på Sørøya og Seiland.
Utredninga bør inneholde alle vesentlige element for hvordan en kan bevare og utvikle de ulike
lokalsamfunnene både for bofaste og som fritidsområder.
Samferdsel; hurtigbåt/bussruter, veivedlikehold og – bygging, kaivedlikehold og evt nybygg,
mobil- og nettdekning .
Helse og omsorg; legge til rette for faste legedager i Akkarfjord, Kårhamn og
Hønseby/Eidvågen. Utrede og legge til rette for å bygge omsorgsboliger i Akkarfjord , Kårhamn
og Hønseby/Eidvågen. Fortsette og styrke arbeidet for ei ambulanseordning som tilfredsstiller
nasjonale krav mht tidsfaktor og akuttberedskap.
Generell kommunal infrastruktur; utrede og legge til rette for ei like god renovasjonsordning for
småstedene på øyene som på Kvaløya. Dette gjelder særlig innsamlingspunkt for grovsøppel
som må bli bedre organisert enn i dag. Sikre et nødvendig vedlikehold av eksisterende
kommunale vann og avløpsanlegg, kommunale bygg og andre kommunale anlegg.
Videreutvikle planverk og tilgjengelighet for bygging av fritidsboliger på Sørøya og Seiland.
Styrke det kommunale næringsarbeidet for prosjektering og etablering av næringsvirksomhet i
distriktene.
Votering: Forslaget fikk 4 stemmer for og 25 stemmer mot.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forsalg:
Flyktningemottak i regi av kommunen.
Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for at Hammerfest kommune kan
bygge/kjøpe arealer, for sjøl å drive mottak for flyktninger/asylsøkere i kommunen. I en slik
utredning bør det utredes om det er mulig å evt bygge mottak som med enkle grep kan
omgjøres til utleieboliger/evt selges til ulike grupper som har vansker med å komme inn på
boligmarkedet.
Votering: Forslaget fikk 4 stemmer for og 25 stemmer mot.
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

Hammerfest kommunestyre ber om en oversikt over hvor mye midler som brukes til kjøp av
tjenester innenfor bla. fagene: Elektrikere, rørlegging og snekkere. Legges frem for
kommunestyret i løpet av 1. halvår 2016.
Votering: Forslaget fikk 25 stemmer for og 4 stemmer mot.
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Hammerfest kommunestyre ber rådmann gjøre en kartlegging av behovet for helsepersonell
frem mot 2015.12.17 Dette må også inkludere helsefagarbeider. Dette legges frem for
kommunestyret innen juni 2016.
Votering: Forslaget fikk 5 stemmer for og 24 stemmer mot.
Vigdis Guleng fremmet på vegne av SV følgende forsalg:
Hammerfest SV ønsker nå å få utredet og igangsatt gratis varm lunsj til alle elevene i
ungdomsskolen. Lunsjen kan lages av kommunes storkjøkken. Det kan også organiseres og
gjennomføres i samarbeid med elevene sjøl.
Skolemåltidet bidrar bl a til at elevene blir kjent med de andre elevene. Måltidet er dessuten
sosial trening for elever som trenger det, Vi har ikke forstått hva det betyr for skolemiljøet at
elevene har tid til å sette seg rundt et bord, se hverandre i øynene og spise et varmt måltid
sammen. Det burde finnes nok av forskning om skolemåltidets betydning for læring og helse. Vi
har sett at det også forebygger atferdsproblemer og mobbing. Rett til et gratis måltid til alle
virker dessuten sosialt utjevnende.
Det må selvfølgelig stilles krav til at maten skal være næringsrik og at hver elev skal kunne sitte
ned i minst 20 minutter i tillegg til den tiden det tar å forsyne seg og sette bort oppvasken.
Skolemåltidet kan også brukes som et pedagogisk verktøy i undervisningen.
«Barn som spiser for lite, har dårlige forutsetninger for å lære,» Det vil Hammerfest SV gjøre
noe med.
Votering: Forslaget fikk 5 stemmer for og 24 stemmer mot.
Haldis Olsen fremmet på vegne av AP følgende forsalg:
Verbal uttalelse rask framdrift nytt krisesenter.
Hammerfest kommunestyre er glad for at administrasjonen har funnet midler til å investere i nye
og mer hensiktsmessige lokaler Vest-Finnmark krisesenter. Nye lokaler med universell
utforming, tilbud for barn og et incestsenter der staten dekker 25% av driftskostnadene gir en
større bredde i tilbudet. Det er positivt at senteret også skal gi tilbud for menn.
Det er behov for en rask framdrift på prosjektet da dagens lokaler ikke lengre holder mål og
kommunestyret ber administrasjonen prioritere en rask framdrift slik at lokalene kan tas i bruk
raskest mulig.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Anne – Mette Bæivi fremmet på vegne av AP følgende forsalg:
Verbal uttalelse prioritering av arbeidet med utbygging av mobilnett Hønsebyområdet på
Seiland/mulig plassering som kan hjelpe på dekningen andre steder.
Dessverre nådde ikke Hammerfest kommune opp i konkurransen om statlige bredbåndsmidler
via Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Dersom vi hadde fått utbygging av bredbånd ville
området også fått bedret mobildekningen. Administrasjonen har dermed valgt å sette av
kommunale midler til dette formålet. Det budsjetterte beløp er på kr 1.750.000. Hammerfest

kommunestyre ber om at sender/mast settes slik at den gir dekning både til Hønsebyområdet og
eventuelt andre områder som har dårlig dekning. En slik plassering må imidlertid ikke forringe
dekningen i Hønsebyområdet som er det primære målet for denne bevilgningen.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Andreas Gamst fremmet på vegne av AP følgende forsalg:
Infotavler med ruteopplysninger busser og båter i Hammerfest
Det er ofte veldig vanskelig for trafikanter å få tilgang til ruteopplysninger om båt- og busser.
Dette gjelder ankomster, avganger og ikke minst opplysninger om forsinkelser eller innstillinger
av ruter. I dagens digitale verden er det fullt mulig å ha oppdaterte opplysninger til enhver tid
på ulike strategiske steder.
Hammerfest kommunestyre ber om at administrasjonen går i dialog med transportør for å
forbedre denne type informasjon. Elektroniske tavler bør plasseres på strategiske steder i
sentrum som eksempelvis venterommet ved siden av Isbjørnklubben på DS-kaia, ved
hovedinngang bibliotek og ved kommunens Servicekontor på Rådhuset. Videre bør målet også
være å få elektronisk opplysning også på sentrale bussholdeplasser rundt om i kommunen. Slike
elektroniske systemer har vært tilgjengelig i mange byer i lang tid.
Votering: Forslaget fikk 26 stemmer for og 3 stemmer mot.
Heidi Marie Mauno Sletten fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Verbal uttalelse samlokalisering rus og psykiatri
Rus og psykiatritjenesten er lokalisert på to ulike steder i Hammerfest. Dette er upraktisk og lite
rasjonelt i forhold til bruk av arbeidstid og den faglige samhandlingen. Hammerfest
kommunestyre ber administrasjonen sette i gang et arbeid for å finne bygningsmessige løsninger
der tjenesten kan samlokaliseres. Lokalene bør være universelt utformet og det må være tilgang
til heis.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Tone Jæger Karstad fremmet på vegne av AP følgende forsalg:
Søskenmoderasjon SFO og mellom Barnehage/SFO
Hammerfest kommune har som veldig mange andre kommuner en ordning med
søskenmoderasjon i barnehagene. Videre har noen kommuner søskenmoderasjon for SFO og
mellom Barnehage/SFO. Hammerfest kommunestyre ber om å få disse to
moderasjonsordninger utredet, og hvor administrasjonen legger frem en sak til politisk
behandling der spesielt de økonomiske sidene av saken er utredet.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Karl - Tore Andersen fremmet på vegne av AP følgende forsalg:
Samferdselsuttalelse
Hammerfest kommune arbeider med en rekke store samferdselssaker som har stor betydning for
utviklingen i Hammerfestregionen. Dette er arbeidet med ny flyplass, utbedring av RV-94 fra
Skaidi til Hammerfest og omkjøringsveien gjennom sentrum.
Det er også viktige samferdselsprosjekter som Finnmark Fylkeskommune i samråd med Statens
vegvesen har ansvaret for: Dette gjelder nødvendig utbedring/asfaltering av fylkesveien på
Seiland, arbeidet med å vurdere tunnelforbindelse til Seiland, ny bru i Forsøl og ikke minst
forsvarlige hurtigbåtruter i Sørøysundbassenget.

Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen løpende orientere Hammerfest Formannskap
som er kommunikasjonsutvalg om utviklingen i disse sakene. Dette kan gjøres ved at
enkeltsaker på Samferdselssektoren føres opp på sakskartet i løpet av året når det er noe nytt å
berette om.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Nina Onsaker Skjelbred fremmet på vegne av AP følgende forsalg:
Statens Barnehus til Hammerfest:
Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen om å undersøke hva som skal til og hvordan vi
kan gå frem for å få etablert Statens Barnehus i Hammerfest. Statens barnehus er i dag etablert
10 steder i landet, hvor det nordligste befinner seg i Tromsø. Statens Barnehus er et tilbud til
barn og ungdom som kan ha vært utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep, eller ved
mistanke om kjønnslemlestelse eller tvangsgiftemål. Tilbudet er også for voksne med en psykisk
utviklingshemming.
Kommunestyret mener det er svært viktig å få på plass et barnehus fordi vi mener at dette er et
område som det bør fokuseres mer på. Fordi vi vet at vold og seksuelle overgrep mot barn skjer
hele tiden, i alle kommuner i Norge og fordi vold og overgrep er et stort folkehelseproblem og
dermed opphav til en rekke andre samfunnsproblemer som fattigdom, psykiske lidelser,
rusproblematikk, selvmord og selvmordsforsøk for å nevne noe. Vi mener det er en ekstra
belastning for barn i en sårbar situasjon, at de er nødt til å reise helt til Tromsø for å få den hjelp
de trenger. Den lange avstanden til nærmeste barnehus utgjør også en ekstra belastning for
politiet og er ressurskrevende.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Tarjei Jensen Bech fremmet på vegne av AP følgende forsalg:
Nulltoleranse for mobbing
Alle barn har rett på respekt og trygge læringsmiljø. I dag opplever noen barn i
Hammerfestsskolen utrygghet og mobbing. Det kan vi ikke akseptere. Ansatte og foresatte må
involveres i arbeidet mot mobbing, slik at alle barn føler seg trygge og inkludert i
Hammerfestsskolen. Vi må i større grad ansvarlig gjøre voksenpersoner, involvere
skolemiljøutvalg og foreldre. Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen komme tilbake
med en sak hvor man blant annet ser på å innføre sanksjoner mot skoler som ikke løser
mobbesakene, samt vurdere å etablere tverrfaglige team som skal løse mobbesaker. Vi skal ha
nulltoleranse mot mobbing i Hammerfestskolen.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Maria Therese Reite Nilsen fremmet på vegne av AP følgende forsalg:
Uttalelse gang- og sykkelvei langs fylkesveien til Forsøl
Det har en tid vært arbeidet aktivt med å få etablert en gang- og sykkelvei fra Prærien til Forsøl.
Viser blant annet til verbale uttalelser i forbindelse med budsjettbehandling desember 2012.
Dette er et trafikkfarlig område og Hammerfest kommunestyre er sterkt interessert i å få denne
etablert for å forbedre forholdene for myke trafikanter. Det arbeides for tiden med
reguleringsplanarbeidet for en slik sammenhengende gang- og sykkelvei.
Det er etter kommunestyrets mening allerede lagt et godt grunnlag for denne i og med at
kommunen har fått tillatelse å legge denne oppå traseen til Goliatkabelen fram til krysset ned

mot Kvalfjord. Videre er planene at fra Kvalfjordkrysset skal gang- og sykkelveien legges i en
felles trase med en ny 22KV kabel som Hammerfest Energi skal legge.
Hammerfest kommunestyre vil komme tilbake til saken når reguleringsplanen er
ferdigbehandlet og når eventuelle innsigelser mot planen er endelig avklart.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Wendy Hansen fremmet på vegne av AP følgende forsalg:
Motorcrossbane sommerstid Forsølhøgda
På Forsølhøgda er det etablert en motorcrossbane som bare er tillatt benyttet på vinterstid. Det
var innsigelser på plasseringen fra Reinbeitedistriktet som har rein på Kvaløya sommerstid, men
Miljøvernmyndighetene sentralt skar gjennom og det ble tillatt lagt en crossbane, men bare
vinterstid. Hammerfest Racingklubb har et sterkt ønske om også å benytte banen på
sommerstid.
Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen ha en dialog med reinbeitedistriktet for å få
drøftet også sommeraktivitet på banen sommerstid, eller i det tidsrommet reinen ikke kalver.
Saken bør også vurderes løftet opp mot myndighetene regionalt og sentralt for å se om det er en
mulighet til å løse saken den veien.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Tom – Kristian Tommen Hermo fremmet på vegne av AP følgende forsalg:
Bruk av tidligere Dixi Ungdomsklubbs lokaler i Rypefjord
Lokalene til Dixi Ungdomsklubb i Rypefjord står i dag tomme og Hammerfest kommunestyre
ber administrasjonen ha en kontakt med Indrefjord Idrettslag for å undersøke interessen for at
lokalene kan benyttes av Indrefjord Idrettslag til aktivitets- og klubblokaler. Lokalene krever
nok opprusting, men mye kunne vært gjort på dugnad.
Indrefjord Idrettslag har en funksjon i Rypefjord som også går utover det rent sportslige. De har
arrangementer eksempelvis 17.mai i Breidablikkhallen for barn og unge, kafearrangementer og
loppemarkeder. På mange områder driver de en form for bygdelagsarbeid i nærmiljøet.
Votering: Forslaget fikk 26 stemmer for og 3 stemmer mot.
Eva G. Sjøtun fremmet på vegne av AP følgende forsalg:
Hammerfest Skiklubb rulleskianlegg
Hammerfest kommunestyre er kjent med at det fra Hammerfest Skiklubb arbeides med
etablering av asfaltert rulleskitrase i tilknytning til dagens anlegg i Reindalen. Kommunestyret
er positiv til dette arbeidet. Dette prosjektet er ikke lagt inn i eksisterende tematisk
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det står noe om opprusting av skistadion, men en
søknad om forhåndsgodkjenning/tippemidler til rulleskitrase ut fra eksisterende plan vil nok
resultere i avslag på midler.
Dette betyr etter kommunestyrets mening at det viktigste nå er å få ny godkjenning på plass. Det
må arbeides med å få tiltaket «Rulleskitrase» inn i revideringen av planen som vil være ferdig
våren 2016. Tas denne med her så er neste steg å få finansieringen på plass.
Votering: Forslaget fikk 26 stemmer for og 3 stemmer mot.
Kurt Methi fremmet på vegne av AP følgende forsalg:
Tilstandsrapport idrettshaller og svømmebasseng:

Hammerfest kommunestyre viser til uttalelser og tidligere drøftinger om manglende vedlikehold
av kommunale bygg. Dette gjelder spesielt idrettshaller og svømmeanlegg som Isbjørnhallen,
Breidablikkhallen og Sanitetsbadet.
Kommunestyret ber om at administrasjonen prioriterer arbeidet med en helhetlig tilstandsrapport
av disse tre byggene der en også har en prioritering om hva som er nødvendig å foreta av
vedlikehold så raskt som mulig og hva som ikke er like prekært og som kan gjøres på noe lengre
sikt.
Tilstandsrapportene legges fram for politikerne så snart disse foreligger.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Elin Møllmann Holmgren fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Det jobbes aktivt med å få rekruttere kommunal psykolog. Budsjett vedtak 2016 – 2019 må ikke
være til hinder for å få ansatt psykolog i 2016. Arbeidet med rekruttering må gågå selv om det er
utfordringer med rekruttering.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Elin Møllmann Holmgren fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Arbeidet med kommunal handlingsplan for vold i nære relasjoner må ha særlig fokus i 2016.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Votering:
SV’s forslag fikk 4 stemmer for og 25 stemmer mot.
Høyres forslag fikk 5 stemmer for og 24 stemmer mot.
KrF’s forslag fikk 2 stemmer for og 27 stemmer mot.
SV’ forslag fra representant Grethe Ernø Johansen fikk 9 stemmer for og 20 stemmer mot.
Voteringene for de verbale forslagene er notert under hver sak.
Formannskapets innstilling inklusiv de nye vedtakene fikk 26 stemmer for og 3 stemmer mot.
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

Driftsbudsjett
Økonomiplan (Tall i hele tusen)
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

R:2014
B:2015
B:2016
B2017
B:2018
B:2019
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
35 936
35 942
37 092
37 152
37 152
37 652
88 807
86 301
85 930
85 850
85 850
85 930
152 115
72 477
82 623
80 293
80 293
80 343
303 314
297 305
317 028
317 028
317 028
317 028
27 869
28 682
33 982
33 982
33 982
33 982
3
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
251 653
280 660
283 165
283 165
283 165
283 165
218 834
218 979
216 094
216 094
216 094
216 094
1 078 532 1 020 345 1 055 914 1 053 564 1 053 564 1 054 194
525 774
509 907
532 520
537 438
536 718
540 507
64 961
72 132
74 469
74 661
74 661
74 931
116 861
105 779
104 893
103 041
102 711
103 223
136 656
132 767
150 430
147 211
147 211
144 970
66 291
37 734
38 245
38 045
38 045
38 095
64 711
1
-4 895
-4 653
-7 637
-7 637
-7 637
-7 637
970 359
853 666
892 921
892 760
891 710
894 090
108 174
166 679
162 993
160 804
161 854
160 104
14 331
13 461
13 461
13 461
13 461
13 461
40
40
40
40
40
14 331
13 501
13 501
13 501
13 501
13 501
51 011
61 892
57 746
58 546
58 946
58 946
69 593
56 922
67 722
67 722
67 722
67 722
78
90
90
90
90
90
120 682
118 903
125 558
126 358
126 758
126 758
-106 350 -105 402 -112 057 -112 857 -113 257 -113 257
64 711
66 535
61 277
50 936
47 947
48 597
46 847
13 356
1 328
83
7 857
750
2 807
3 721
4 887
4 729
21 214
750
4 135
3 803
4 887
4 729
49 222
39 711
53 095
50 200
18 921
2 725
21 972
19 448
-0
33 097
47 262
16 555
2 867
1 977
1 550
1 466
1 589
87 749
62 027
55 071
51 750
53 484
51 576
-

Investeringsbudsjett
Økonomiplan (Tall i hele tusen)
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter
Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

R:2014
532
18 152
41 701
60 385
6
225 937
42 001
5 087
3 531
276 562
11 023
55 203
4 787
8
71 022
287 198
226 005
8 093
49 222
3 879
287 198
-

B:2015
10 964
10 964
141 450
1 900
143 350
20 228
50 000
2 325
72 553
204 939
145 000
20 228
39 711
204 939
-

B:2016
3 500
17 264
20 764
302 635
1 000
303 635
10 000
50 000
2 425
62 425
345 296
274 921
10 000
53 095
7 280
345 296
-

B2017
864
864
115 316
115 316
10 000
50 000
2 525
62 525
176 977
116 777
10 000
50 200
176 977
-

B:2018
6 864
6 864
23 160
23 160
10 000
50 000
2 625
62 625
78 921
50 000
10 000
18 921
78 921
-

Finansiering
Arbeiderpartiet forslag til endring finansiering
Bruk av investeringsfond
Reduserte rentekostnader
Reduksjon reserver lønn
Reduksjon avsetning/Bruk av disposisjonsfond
Redusert avsetning til bundet fond (Renovasjon)

B:2016
-7 280 158
-1 200 000
-1 000 000
-1 544 842
-175 000
-11 200 000

B:2017

B:2018

B:2019

-

-

-400 000

-400 000

B:2019
10 000
50 000
2 725
62 725
62 725
50 000
10 000
2 725
62 725
-

Tiltak drift
Nummer
KS.2016.60
KS.2016.61
SA.2016.20
VA.2016.04
Totalt

Arbeiderpartiet forslag til endring drift
Dagsturhytter på Storfjellet og Tyven
Vedlikeholdsmidler til lekeapperater
Kjøp av samferdselstjenester
Midler til sanering av bedehus i Kårhavn

B:2016
150 000
200 000
300 000
175 000
825 000

B:2017

B:2018

B:2019

200 000

200 000

Dagsturhytter på Storfjellet og Tyven
Det foreligger et spennende prosjekt fra Hammerfest og omegn turlag der det er søkt om støtte
fra Hammerfest kommune. Dagsturhyttene har utforming som en kube og vil ved en realisering
bli en flott og spennende tilvekst i forhold til friluftslivet i kommunen. I denne første fasen av
prosjektet bevilger Hammerfest kommune 150.000. Vi forstår at det søkes om finansiering av
hovedprosjektet fra ulike instanser både i og utenfor kommunen. Prosjektet er
spillemiddelberettiget.
Vedlikeholdsmidler til lekeapparater
Mange lekeplasser har behov for reparasjoner eller utskifting av lekeapparater. Det settes av en
pott på 200.000 hvert av årene 2016 og 2017 for å vedlikeholde lekeplasser i de ulike bydelene.
I forbindelse med at den midlertidige Fuglenesfjellet barnehage skal flyttes/selges, ber
kommunestyret om at lekeapparatene tas i bruk på andre lekeplasser i området som har nedslitte
lekeapparater.
Kjøp av samferdselstjenester
Det settes av en post på kr 300.000 til kjøp av samferdselstjenester ved spesielle behov i
ytterdistriktene.
Midler til sanering av Bedehuset i Kårhamn
Det har i løpet av året vært arbeidet med å få sanert det falleferdige Bedehuset i Kårhamn som
står på kommunal tomt. Hittil så er det ikke fjernet og slik det står er det farlig for omgivelsene
og er kondemnabelt. Det settes av kr 175.000 til formålet i 2016 og vi forutsetter at bygningen
rives så raskt som mulig. Det forutsettes at rivningen/nedbrenningen skjer på forsvarlig måte og
at mulige miljøforurensinger fjernes.
Tiltak investering
Nummer
IN.2016.54
IN.2016.59
IN.2016.60
IN.2016.61
IN.2016.62
IN.2016.63
IN.2016.64
Totalt

Arbeiderpartiet forslag til endring investering
Vedlikehold veilys i Forsøl
Gane og sykkelsti inne i bebyggelsen i Forsøl
Opprustning av Jansvannsområde
opprustning rundt Breidablikk/Rompetroll/Mellomvann
Utredning og sikring tursti Tyvenskaret
Riving av Distrikts- og veterinærboligen
Vei og tomtearbeid ved Drikkevannet

B:2016
100 000
200 000
300 000
600 000
175 000
1 000 000
8 000 000
10 375 000

B:2017

B:2018

B:2019

-

-

200 000

200 000

Vedlikehold veilys i Forsøl
I budsjettet for 2015 og 2016 ble det lagt inn 400.000 hvert av disse årene for å vedlikeholde
veilys i Akkarfjord på Sørøya og Langbuktveien fra Bjarne Nilsen Fiskebåtrederi til tuftene i
Kirkegårdsbukta. Hele beløpet på kr 400.000 ble i 2015 ble benyttet i Akkarfjord. Dette betyr
at beløpet som ligger inne i 2016 i sin helhet skal benyttes på arbeidet i Forsøl. Beløpet økes
med kr 100.000 da det også må legges noe ny strømkabel. Totalt skal det da ligge inne 500.000
til dette formålet i 2016. Dersom det skulle bli restmidler igjen etter dette prosjektet skal disse
benyttes til gang og sykkelstien inne i bebyggelsen i Forsøl.

Gang og sykkelvei inne i bebyggelsen Forsøl
Det er i reguleringsplanen innarbeidet en gang og sykkelvei inne i bebyggelsen slik at en skal
slippe å ferdes langs veien for å komme seg mellom de ulike delene av bygda. Bare en av
parsellene er opparbeidet og det gjenstår to parseller. Bygdefolket har bedt om at de øvrige to
parsellene gjøres ferdig snarest mulig slik at ungene slipper å ferdes langs den trafikkerte veien
der de nå til tider blant annet er stor trailer- og busstrafikk. Det avsettes kr 200.000 til dette
formålet i 2016. Dersom det blir igjen midler fra gatelysprosjektet i deler av Langbuktveien mot
Kirkegårdsbukta, benyttes disse midlene til dette prosjektet.
Kommunestyret ber også administrasjonen sjekke opp mulighetene for trafikksikkerhetsmidler
og eventuelt søke på disse.
Opprusting av Jansvannsområdet
Jansvannet ble i år av kommunens befolkning kåret til Hammerfest’s fineste utfartssted og er
mye brukt både sommer som vinter. Vinterstid bør vi legge til rette for skøytebane på isen og
akebakke som flombelyses ved at det settes opp noen lyskastere. Innkjøp av utstyr til mulige
vinteraktiviteter som curling etc., samt enkelt utstyr for preparering av is vurderes. Dette må
eventuelt medfølge en bod for utstyr.
Nedfallsskog bør fjernes og spesielt brukte områder må vedlikeholdes/opprustes. En liten
sittehytte, mer benker langs grusveien, flere redningsbøyer med oppheng kan være aktuelle
tiltak. Det positive er at det er skiftet lysarmaturer slik at turstien er lyst opp på en langt bedre
måte enn tidligere. Det settes av kr 300.000 til dette formålet i 2016. Kommunestyret ber om at
administrasjonen vurderer tiltakene og legger dette fram for politisk behandling innen juni 2016.
Opprusting rundt Breidablikkvannet, Rompetrollvannet og Mellomvannet
Alle disse 3 områdene trenger en oppgradering og Rompetrollvannet trenger i tillegg en ny og
bredere port og grusing av gjennomgang i reingjerdet for å utnytte dette området bedre. Ved
Breidablikkvannet settes det opp flere lyspunkter for å kunne bedrive vinteraktiviteter rundt og
på vannet. Turstien oppgraderes og forlenges. Ved Mellonvannet er det ingen annen
infrastruktur enn at det i tilknytning til Nye Mellomvannet boligfelt er en gang- og sykkelsti
rundt boligfeltet tilknyttet gang og sykkelveinettet på nederste del av Prærien. Andre tiltak ved
disse vannene kan være flere sittebenker/gapahuker. Det settes av kr 600.000 til disse
oppgraderingene i 2016 og kr 200.000 i 2017.
Utbedring og sikring tursti Tyvenskaret
Tyvenfjellet er et yndet turmål og veldig ofte går en opp og ned Tyvenskaret. Dette skaret kan
være steinet og bratt på deler av strekningen. Det settes av 175.000 kr for å sikre den mest
ulente delen med rekkverk og ellers grusing eller steinsetting av de verste partiene opp skaret.
Midler til rivning av Distrikts- og veterinærboligen Molla.
Den todelte boligen som opprinnelig ble bygd som distriktslege- og veterinærbolig er i sterkt
forfall og bør rives snares. Tomta bør brukes til kommunale formål. Første steg må imidlertid
være å fjerne boligen da den nå står tom og forfaller. Det settes av 1 mill. kr for å utføre dette
arbeidet snarest mulig i 2016.
IN Framføring vei og tomteopparbeidelse til areal ved Drikkevannet på Prærien
Det vises til budsjettbehandlingen for 2015 der det ble avsatt et beløp til forprosjektering av
Hammerfest Arena ved Drikkevannet på Prærien. Kommunestyret fattet også vedtak om at en
skulle komme tilbake til saken ved rullering av økonomiplanen for 2016 og de tre nestfølgende
årene.
Det settes av 3 mill kr til framføring av vei til området og 5 mill kr til utskifting/flytting av
masse i tomteområdet . En slik tomt må sette seg før en kan gå videre i prosessen.

Området kan da midlertidig brukes til andre formål inntil det tas permanent i bruk. Dette kan
være boligrigg/anleggsrigg i forhold til store utbyggingsprosjekter som vi vet kommer i
nærmeste framtid.
Området er jo også tiltenkt utendørsaktivitet og en slik start kan også være med å forsere en
volleyballbane der en allerede har lagret den sanda som trengs til en slik bane utenfor dagens
flerbrukshall.
Kommunestyret er kjent med at det jobbes med et prosjekt som inneholder en rekke andre
fasiliteter som fordyrer prosjektet Hammerfest Arena vesentlig. Kommunestyret ber om at
administrasjonen også legger fram et«skrapet» alternativ for Hammerfest Arena som inneholder
toaletter, dusjanlegg, tribune og nødvendige kontorfasiliteter m.m.
Under forutsetning av at Eiendomsskatten for verker og bruk ikke beskjæres vesentlig, kommer
en tilbake til resten av investeringen ved rullering av budsjettet/økonomiplanen for 2017-2020.
Verbale forslag:
Hammerfest kommunes økonomi, ei nødvendig omstilling.
Hammerfest kommune er sterkt gjeldsbelasta. Til tross for at vi har rekordlav rente og renta med
stor sannsynlighet vil ligge på historisk lave nivåer i flere år fremover, er gjeldsbelastninga av
en slik grad at kommunen må ta sikte på å redusere denne betydelig i løpet av
økonomiplanperioden.
I tillegg er det betydelig usikkerhet rundt eiendomsskattesystemet på verk og bruk. Samla sett
tilsier det at kommunen i den kommende planperioden må ta sikte på å redusere gjeldsbelastning
så langt råd er og starte en omstillingsprosess som tar sikte på å få ned våre driftsutgifter
generelt.
Vi har pr i dag utvikla oss til den fremste petroleumskommunen i Nord Norge. Det er et
betydelig nasjonalt og internasjonalt fokus på et grønt skifte. Hammerfest kommune må være i
forkant i forhold til dette grønne skiftet i norsk og internasjonal økonomi. Både næringsliv og
økonomi må være i beredskap politisk og økonomisk i forhold til dette.
Vi må parallelt med dette sørge for å bygge opp fond for å være klar til å ta nødvendige
vedlikeholds- og investeringsoppgaver som vil komme som følge av en positiv
befolkningsutvikling og et grønt skifte i norsk og internasjonal økonomi.
Hammerfest kommunestyre ber rådmannen komme tilbake til politisk med nivå med et forslag
til hvordan slik omstilling av kommunens økonomi skal skje med bakgrunn i ovennevnte
forhold.
Kjøp av tjenester
Hammerfest kommunestyre ber om en oversikt over hvor mye midler som brukes til kjøp av
tjenester innenfor bla. fagene: Elektrikere, rørlegging og snekkere. Legges frem for
kommunestyret i løpet av 1. halvår 2016.
Verbal uttalelse rask framdrift nytt krisesenter.
Hammerfest kommunestyre er glad for at administrasjonen har funnet midler til å investere i nye
og mer hensiktsmessige lokaler Vest-Finnmark krisesenter. Nye lokaler med universell
utforming, tilbud for barn og et incestsenter der staten dekker 25% av driftskostnadene gir en
større bredde i tilbudet. Det er positivt at senteret også skal gi tilbud for menn.

Det er behov for en rask framdrift på prosjektet da dagens lokaler ikke lengre holder mål og
kommunestyret ber administrasjonen prioritere en rask framdrift slik at lokalene kan tas i bruk
raskest mulig.
Verbal uttalelse prioritering av arbeidet med utbygging av mobilnett Hønsebyområdet på
Seiland/mulig plassering som kan hjelpe på dekningen andre steder.
Dessverre nådde ikke Hammerfest kommune opp i konkurransen om statlige bredbåndsmidler
via Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Dersom vi hadde fått utbygging av bredbånd ville
området også fått bedret mobildekningen. Administrasjonen har dermed valgt å sette av
kommunale midler til dette formålet. Det budsjetterte beløp er på kr 1.750.000. Hammerfest
kommunestyre ber om at sender/mast settes slik at den gir dekning både til Hønsebyområdet og
eventuelt andre områder som har dårlig dekning. En slik plassering må imidlertid ikke forringe
dekningen i Hønsebyområdet som er det primære målet for denne bevilgningen.
Infotavler med ruteopplysninger busser og båter i Hammerfest
Det er ofte veldig vanskelig for trafikanter å få tilgang til ruteopplysninger om båt- og busser.
Dette gjelder ankomster, avganger og ikke minst opplysninger om forsinkelser eller innstillinger
av ruter. I dagens digitale verden er det fullt mulig å ha oppdaterte opplysninger til enhver tid
på ulike strategiske steder.
Hammerfest kommunestyre ber om at administrasjonen går i dialog med transportør for å
forbedre denne type informasjon. Elektroniske tavler bør plasseres på strategiske steder i
sentrum som eksempelvis venterommet ved siden av Isbjørnklubben på DS-kaia, ved
hovedinngang bibliotek og ved kommunens Servicekontor på Rådhuset. Videre bør målet også
være å få elektronisk opplysning også på sentrale bussholdeplasser rundt om i kommunen. Slike
elektroniske systemer har vært tilgjengelig i mange byer i lang tid.
Verbal uttalelse samlokalisering rus og psykiatri
Rus og psykiatritjenesten er lokalisert på to ulike steder i Hammerfest. Dette er upraktisk og lite
rasjonelt i forhold til bruk av arbeidstid og den faglige samhandlingen. Hammerfest
kommunestyre ber administrasjonen sette i gang et arbeid for å finne bygningsmessige løsninger
der tjenesten kan samlokaliseres. Lokalene bør være universelt utformet og det må være tilgang
til heis.
Søskenmoderasjon SFO og mellom Barnehage/SFO
Hammerfest kommune har som veldig mange andre kommuner en ordning med
søskenmoderasjon i barnehagene. Videre har noen kommuner søskenmoderasjon for SFO og
mellom Barnehage/SFO. Hammerfest kommunestyre ber om å få disse to
moderasjonsordninger utredet, og hvor administrasjonen legger frem en sak til politisk
behandling der spesielt de økonomiske sidene av saken er utredet.
Samferdselsuttalelse
Hammerfest kommune arbeider med en rekke store samferdselssaker som har stor betydning for
utviklingen i Hammerfestregionen. Dette er arbeidet med ny flyplass, utbedring av RV-94 fra
Skaidi til Hammerfest og omkjøringsveien gjennom sentrum.
Det er også viktige samferdselsprosjekter som Finnmark Fylkeskommune i samråd med Statens
vegvesen har ansvaret for: Dette gjelder nødvendig utbedring/asfaltering av fylkesveien på

Seiland, arbeidet med å vurdere tunnelforbindelse til Seiland, ny bru i Forsøl og ikke minst
forsvarlige hurtigbåtruter i Sørøysundbassenget.
Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen løpende orientere Hammerfest Formannskap
som er kommunikasjonsutvalg om utviklingen i disse sakene. Dette kan gjøres ved at
enkeltsaker på Samferdselssektoren føres opp på sakskartet i løpet av året når det er noe nytt å
berette om.
Statens Barnehus til Hammerfest:
Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen om å undersøke hva som skal til og hvordan vi
kan gå frem for å få etablert Statens Barnehus i Hammerfest. Statens barnehus er i dag etablert
10 steder i landet, hvor det nordligste befinner seg i Tromsø. Statens Barnehus er et tilbud til
barn og ungdom som kan ha vært utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep, eller ved
mistanke om kjønnslemlestelse eller tvangsgiftemål. Tilbudet er også for voksne med en psykisk
utviklingshemming.
Kommunestyret mener det er svært viktig å få på plass et barnehus fordi vi mener at dette er et
område som det bør fokuseres mer på. Fordi vi vet at vold og seksuelle overgrep mot barn skjer
hele tiden, i alle kommuner i Norge og fordi vold og overgrep er et stort folkehelseproblem og
dermed opphav til en rekke andre samfunnsproblemer som fattigdom, psykiske lidelser,
rusproblematikk, selvmord og selvmordsforsøk for å nevne noe. Vi mener det er en ekstra
belastning for barn i en sårbar situasjon, at de er nødt til å reise helt til Tromsø for å få den hjelp
de trenger. Den lange avstanden til nærmeste barnehus utgjør også en ekstra belastning for
politiet og er ressurskrevende.
Nulltoleranse for mobbing
Alle barn har rett på respekt og trygge læringsmiljø. I dag opplever noen barn i
Hammerfestsskolen utrygghet og mobbing. Det kan vi ikke akseptere. Ansatte og foresatte må
involveres i arbeidet mot mobbing, slik at alle barn føler seg trygge og inkludert i
Hammerfestsskolen. Vi må i større grad ansvarlig gjøre voksenpersoner, involvere
skolemiljøutvalg og foreldre. Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen komme tilbake
med en sak hvor man blant annet ser på å innføre sanksjoner mot skoler som ikke løser
mobbesakene, samt vurdere å etablere tverrfaglige team som skal løse mobbesaker. Vi skal ha
nulltoleranse mot mobbing i Hammerfestskolen.
Uttalelse gang- og sykkelvei langs fylkesveien til Forsøl
Det har en tid vært arbeidet aktivt med å få etablert en gang- og sykkelvei fra Prærien til Forsøl.
Viser blant annet til verbale uttalelser i forbindelse med budsjettbehandling desember 2012.
Dette er et trafikkfarlig område og Hammerfest kommunestyre er sterkt interessert i å få denne
etablert for å forbedre forholdene for myke trafikanter. Det arbeides for tiden med
reguleringsplanarbeidet for en slik sammenhengende gang- og sykkelvei.
Det er etter kommunestyrets mening allerede lagt et godt grunnlag for denne i og med at
kommunen har fått tillatelse å legge denne oppå traseen til Goliatkabelen fram til krysset ned
mot Kvalfjord. Videre er planene at fra Kvalfjordkrysset skal gang- og sykkelveien legges i en
felles trase med en ny 22KV kabel som Hammerfest Energi skal legge.
Hammerfest kommunestyre vil komme tilbake til saken når reguleringsplanen er
ferdigbehandlet og når eventuelle innsigelser mot planen er endelig avklart.

Motorcrossbane sommerstid Forsølhøgda
På Forsølhøgda er det etablert en motorcrossbane som bare er tillatt benyttet på vinterstid. Det
var innsigelser på plasseringen fra Reinbeitedistriktet som har rein på Kvaløya sommerstid, men
Miljøvernmyndighetene sentralt skar gjennom og det ble tillatt lagt en crossbane, men bare
vinterstid. Hammerfest Racingklubb har et sterkt ønske om også å benytte banen på
sommerstid.
Hammerfest kommunestyre ber administrasjonen ha en dialog med reinbeitedistriktet for å få
drøftet også sommeraktivitet på banen sommerstid, eller i det tidsrommet reinen ikke kalver.
Saken bør også vurderes løftet opp mot myndighetene regionalt og sentralt for å se om det er en
mulighet til å løse saken den veien.
Bruk av tidligere Dixi Ungdomsklubbs lokaler i Rypefjord
Lokalene til Dixi Ungdomsklubb i Rypefjord står i dag tomme og Hammerfest kommunestyre
ber administrasjonen ha en kontakt med Indrefjord Idrettslag for å undersøke interessen for at
lokalene kan benyttes av Indrefjord Idrettslag til aktivitets- og klubblokaler. Lokalene krever
nok opprusting, men mye kunne vært gjort på dugnad.
Indrefjord Idrettslag har en funksjon i Rypefjord som også går utover det rent sportslige. De har
arrangementer eksempelvis 17.mai i Breidablikkhallen for barn og unge, kafearrangementer og
loppemarkeder. På mange områder driver de en form for bygdelagsarbeid i nærmiljøet.
Hammerfest Skiklubb rulleskianlegg
Hammerfest kommunestyre er kjent med at det fra Hammerfest Skiklubb arbeides med
etablering av asfaltert rulleskitrase i tilknytning til dagens anlegg i Reindalen. Kommunestyret
er positiv til dette arbeidet. Dette prosjektet er ikke lagt inn i eksisterende tematisk
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det står noe om opprusting av skistadion, men en
søknad om forhåndsgodkjenning/tippemidler til rulleskitrase ut fra eksisterende plan vil nok
resultere i avslag på midler.
Dette betyr etter kommunestyrets mening at det viktigste nå er å få ny godkjenning på plass. Det
må arbeides med å få tiltaket «Rulleskitrase» inn i revideringen av planen som vil være ferdig
våren 2016. Tas denne med her så er neste steg å få finansieringen på plass.
Tilstandsrapport idrettshaller og svømmebasseng:
Hammerfest kommunestyre viser til uttalelser og tidligere drøftinger om manglende vedlikehold
av kommunale bygg. Dette gjelder spesielt idrettshaller og svømmeanlegg som Isbjørnhallen,
Breidablikkhallen og Sanitetsbadet.
Kommunestyret ber om at administrasjonen prioriterer arbeidet med en helhetlig tilstandsrapport
av disse tre byggene der en også har en prioritering om hva som er nødvendig å foreta av
vedlikehold så raskt som mulig og hva som ikke er like prekært og som kan gjøres på noe lengre
sikt.
Tilstandsrapportene legges fram for politikerne så snart disse foreligger.
Kommunal psykolog
Det jobbes aktivt med å få rekruttere kommunal psykolog. Budsjett vedtak 2016 – 2019 må ikke
være til hinder for å få ansatt psykolog i 2016. Arbeidet med rekruttering må gågå selv om det er
utfordringer med rekruttering.

Vold i nære relasjoner
Arbeidet med kommunal handlingsplan for vold i nære relasjoner må ha særlig fokus i 2016.

PS 153/15 Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage
Rådmannens forslag til vedtak:
Fuglenesfjellet barnehage selges til budgiver for kr. 3 000 000. Kjøper fjerner bygget og rydder
tomten snarest mulig.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling
Kommunestyret erklærte Eva G. Sjøtun inhabil i saken.
Det følger av forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav b) at svogerskap i nedstigende linje med
en part fører til automatisk inhabilitet.
28 representanter (av 29) til stede.
Tom-Kristian Tommen Hermo fremmet på vegne av AP følgende tillegg:
Lekeapparatene til Fuglenesfjellet barnehage selges ikke, men beholdes av kommunen. Disse
benyttes for å skifte ut dårligere lekeapparater i boligområder.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Fuglenesfjellet barnehage flyttes og ev. leies ut.
Votering:
Innstillingen fikk 25 stemmer og SV’s forslag fikk 3 stemmer.
AP’s forslag (nytt punkt 2) – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Fuglenesfjellet barnehage selges til budgiver for kr. 3 000 000. Kjøper fjerner bygget og rydder
tomten snarest mulig.
Lekeapparatene til Fuglenesfjellet barnehage selges ikke, men beholdes av kommunen. Disse
benyttes for å skifte ut dårligere lekeapparater i boligområder.
PS 154/15 Godkjenning av protokoll
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 10.12.15 godkjennes.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling
Vigdis Guleng la frem en tilføying på mangler av klokkeslettet for ankomst etter permisjon for Karl
– Tore Andersen.

Votering: Som innstillingen m/endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 10.12.15 godkjennes inkludert rettelse på klokkeslettet for ankomst etter
permisjon for Karl – Tore Andersen.

