Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Rådhuset
19.06.2008
08:30 – 19:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alvin Vaséli
Kristine Jørstad Bock
Snorre Sundquist
Hanne Marion Husvik
Jarle Edvardsen
Hans Mathias Ellingsen
Elin Mølmann Holmgren
Andreas W. Wiese
Reidar Johansen
Mari Lundevall
Raymond Robertsen
Håkon Rønbeck
Bjørg Eva Eliassen Hamsund
Lars Mathisen
Anne-Mette Bæivi

Medlem 0905
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem 0900
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem 0900
Medlem
Medlem

RØDT
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
SV
H
H
H
FRP
KYST

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
John Wahl
Wenche Stenvoll
Marianne Sivertsen Næss
Frank Hansen
Jonas Valle Paulsen
Berit Hågensen
Tor-Ivar Heggelund
Monica Strømme
Bente Orvik
Jan-Erik Hansen
Herold Paul Paulsen
Ole Martin Rønning
Rolf H. Fjellstad
Steve Sivertsen

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
KRF
H
H
FRP
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Per Gunnar Arnesen

Ole Martin Rønning

H

Tom Mortensen
Grethe Ernø Johansen og
Bodil Nergård (byttet kl 11.00)
Willy Olsen
Haldis Olsen
Hans-Petter Rasmussen
Solbjørg Mikkelsen, 0900
Astrid H. Skancke
Bjørn Dagfinn Johansen
Svein Aspelund, 0900
Hilde Isaksen Haile
Kristel Monique Jørgensen, 09.30
Per Olav Spein

Wenche Stenvoll
Frank Hansen

AP
AP

Berit Hågensen
John Wahl
Tor-Ivar Heggelund
Monica Strømme
Jonas Valle Paulsen
Marianne Sivertsen
Næss
Bente Orvik
Jan-Erik Hansen
Herold Paul Paulsen
Steve Sivertsen

AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
KRF
H
FRP

28 representanter (av 29) tilstede. Grethe E. Johansen fikk innvilget permisjon fra kl 11.00.
Bodil Nergård tiltrådte i hennes sted. Monique Jørgensen fikk innvilget permisjon fra 16.30.
27 representanter (av 29) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Dagny Haga, ass. rådmann Per Lund, informasjonsleder Kjartan Mikalsen,
kommuneadvokat Espen Rønning, økonomisjef Trine B. Hauan, fra byggeprosjektledelsen Alf
Sakshaug og Knut Bjørum, Følgende sektorledere møtte: Steinar Paulsen, Grethe Nissen,
Trobjørn Ness og Kaj Gunnar Dahl.
Fra Hammerfest Havn KF møtte Trond Nilsen, fra Hammerfest Eiendom møtte Arild Johansen
og fra Hammerfest parkering KF møtte Jan Sundby.
Fra Hammerfest Energi AS møtte prosjektleder Morten Wirkola.
Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tove Mathisen. Leder for Kontrollutvalget
Cecilie Lyssjø Jakobsen.

Kristine Jørstad Bock
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 34/08

Opprettelse av SFO på Daltun skole

PS 35/08

Endring av formål med investeringen "Turvei i Turiparken"

PS 36/08

Breilia skole- Utomhusanlegg

PS 37/08

Videre planer - Allmed legesenter, søknad om økonomisk støtte

PS 38/08

Søknad fra Hammerfest Energi a/s om garanti til utbygging av fjernvarme i
Hammerfest sentrum

PS 39/08

E-demokratiprosjektet

PS 40/08

Endringer i gebyr- og avgiftsregulativet

PS 41/08

Årsrapport 2007 - Hammerfest kommune

PS 42/08

Regnskap 2007 - Hammerfest kommune

PS 43/08

Hammerfest Eiendom KF - Årsrapport / regnskap for 2007

PS 44/08

Tertialrapport 1. tertial 2008 Hammerfest Eiendom KF

PS 45/08

Regnskap 2007 - Hammerfest havn KF

PS 46/08

Tertialrapport 1. tertial 2008 for Hammerfest Parkering KF

PS 47/08

Tertialrapport 1. tertial 2008

PS 48/08

Budsjettreguleringer 1. tertial 2008

PS 49/08

Hanne Husvik: Uttreden. Nyvalg.

PS 50/08

Forslag på medlemmer til lokale militære skjønnsnemnder 2008 - 2012

PS 51/08

Eiermelding - Retningslinjer for eierskap i kommunens selskaper og foretak

PS 52/08

Selskapskontroll - Hammerfest energi AS

PS 53/08

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Barneverntjenesten

PS 54/08

Oppfølging av forvaltningsrevisjonesprosjekt - Kostnadsrammer på
byggeprosjekt

PS 55/08

Forvaltningsrevisjonsprosjekt, Byggningsvedlikehold - organisering og
rutiner

PS 56/08

Forvaltningsrevisjon - Overordnet analyse

PS 57/08

Plan for forvaltningsrevisjon

PS 58/08

Kontrollutvalgets årsberetning 2007

PS 59/08

Diverse referatsaker

PS 60/08

Godkjenning av møteprotokoll

Tilleggssaker:
PS 61/08

Rehabilitering Grusbanen

PS 62/08

Søknad om tilskudd til etablering av ungdomsdiscotek – unntatt
offentlighet

PS 63/08

Transport av hestemøkk til stallene til Strømsnes

Innkalling – enstemmig vedtatt.
Ordføreren opplyste at informasjonen om orientering ” forbedret ressursbruk” fra kl 1200 til
1400 var falt ut.
Videre minnet ordføreren på at administrasjonen og representantene inviteres til Peppes pizza
etter møte.
Det ordinære sakskartet hadde sakene 34/08 til og med 60/08. Ordøreren orienterte at det var
ønskelig å behandle tilleggssakene 61/08, 62/08 og 63/08.
Vedtak: Sakslista med sakene 34/08 til og med 63/08 – enstemmig vedtatt.
Presentasjonen ” forbedret ressursbruk” ble gitt av J. Tharaldsen prosjektutvikling
v/prosjektleder Jan Tharaldsen.
Kommunestyrerepresentant og leder av Styret for Kultur, omsorg og undervisning Hanne M.
Husvik takket for seg. Hun flytter fra kommunen.

Kommuneadvokaten orienterte at Midt Finnmark likningsnemd og Midt Finnmark
overlikningsnemd er falt bort som følge av omorganisering i skatte etaten. De valgte
representantene tilskrives.
PS 34/08 Opprettelse av SFO på Daltun skole
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å opprette et sfo-tilbud ved Daltun skole fra høsten 2008.
2. Utgiftene for 2008 – kr. 60.000,- dekkes gjennom budsjettregulering ved 1.tertial 2008. Utgiftene
for 2009 og senere år innarbeides i økonomiplan 2009 – 2012.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 09.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar å opprette et sfo-tilbud ved Daltun skole fra høsten 2008.
2. Utgiftene for 2008 – kr. 60.000,- dekkes gjennom budsjettregulering ved 1.tertial 2008. Utgiftene
for 2009 og senere år innarbeides i økonomiplan 2009 – 2012.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende for forslag:
- tiltaket finansieres innenfor sektorens egne rammer.
Votering:
KOU – styrets forslag Pkt. 1 – enstemmig vedtatt
KOU – styrets forslag Pkt.2 fikk 6 stemmer og 3 stemmer for Høyres forslag.
Vedtak
3. Kommunestyret vedtar å opprette et sfo-tilbud ved Daltun skole fra høsten 2008.
4. Utgiftene for 2008 – kr. 60.000,- dekkes gjennom budsjettregulering ved 1.tertial 2008. Utgiftene
for 2009 og senere år innarbeides i økonomiplan 2009 – 2012.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
23 representanter (av 29) til stede.

Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende for forslag:
- tiltaket finansieres innenfor sektorens egne rammer.
Votering. 1. enstemmig vedtatt
2. innstillingen fikk 17 stemmer og høyres forslag fikk 6 stemmer
Vedtak
1
2.

Kommunestyret vedtar å opprette et sfo-tilbud ved Daltun skole fra høsten 2008.
Utgiftene for 2008 – kr. 60.000,- dekkes gjennom budsjettregulering ved 1.tertial 2008.
Utgiftene for 2009 og senere år innarbeides i økonomiplan 2009 – 2012.

PS 35/08 Endring av formål med investeringen "Turvei i Turiparken"
Rådmannens forslag til vedtak:

-

-

-

-

Formannskapet vedtar følgende endringer av formål med investeringen turvei i
Turiparken:
Inntil 200.000 kr avsettes til utarbeidelse av kostnadskalkyle, prosjektering og
utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranse for etablering av turvei i
Turiparken. Valg av trasé for turvei skjer i arbeidsgruppe bestående av sektor for kultur
og idrett og representanter for idrettsrådet. Siktemål er å ha kostnadskalkyle for
prosjektert løsning, samt tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranse, klar til
budsjettbehandlingen 2009.
Inntil 350.000 kr overføres til det pågående investeringsprosjektet treningsbane 60x40
m på grusbanen, med oppgradering til gummipad under kunstgresset.
Inntil 250.000 kr overføres til rehabilitering av tennisbanen. En velger da å ikke bygge
inn anlegget jfr. anleggsplanen, kun skifte underlag. Inkluderer legging av
kunststoffdekke, oppmerking og nytt nett. Oppdraget tiltransporteres firma som får
leveranse på gummipad på grusbanen.
Inntil 200.000 kr overføres til utarbeidelse av kostnadskalkyler, prosjektering og
tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranse for rehabilitering av ballplass på Hauen og
garderobebygg på friidrettsstadion. Siktemål er å ha kostnadskalkyle for prosjektert
løsning, samt tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranse, klar til budsjettbehandlingen
2009.
Administrasjonen gis fullmakt til å regulere og fordele kostnadene mellom overnevnte
prosjekter, innenfor den samlede rammen på 1 mill kr.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 09.06.2008

Behandling
Administrasjonen la frem på møte endringer av formål med investeringen "Turvei i Turiparken"
og finansiering av investeringen kunstgress på grusbanen med følgende
Nytt forslag til vedtak fra rådmannens:

Kommunestyret vedtar at investeringsprosjektet INAP 71 Turvei i Turiparken utsettes inntil
videre. Av opprinnelig budsjettramme på 1 mill kr for INAP 71, avsettes 200.000 kr til
utarbeidelse av kostnadskalkyle, prosjektering og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for
anbudskonkurranse for etablering av turvei i Turiparken. Valg av trasé for turvei skjer i
arbeidsgruppe bestående av sektor for kultur og idrett og representanter for idrettsrådet.
Siktemål er å ha kostnadskalkyler for prosjekterte løsninger, samt tilbudsgrunnlag for
anbudskonkurranser, klar til å kunne vurderes i forbindelse budsjett 2009.
200.000 kr av budsjettert ramme for INAP 71 overføres til utarbeidelse av kostnadskalkyler,
prosjektering og tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranse for rehabilitering av ballplass på Hauen
og garderobebygg på friidrettsstadion. Siktemål er å ha kostnadskalkyler for prosjekterte
løsninger, samt tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranser, klar til å kunne vurderes i forbindelse
budsjett 2009.
Kommunestyret vedtar at investeringsprosjektet IN09 treningsbane 60 x 40 m med kunstgress
på grusbanen gjennomføres som planlagt i 2008. Prosjektet gjennomføres etter alternativ 2, til
en samlet kostnad på kr 3.750.000. Investeringen finansieres slik:
-

Eksisterende bevilgning til investeringen: 1.200.000 kr
Overføring fra investeringen INAP 71 Turiparken: 600.000 kr
Bruk av innkomne merinntekter av spillemidler: 1.200.000 kr
Mva refusjoner: 750.000 kr

Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
KOU ber kommunestyre vedta at midlene til ”Turvei i Turiparken” opprettholdes. Inntil
200.000 kr avsettes til utarbeidelse av kostnadskalkyle ihht. Til første avsnitt i rådmannens
forlag.
Resten av forslaget strykes, og behandles i ordinært budsjett slik at kr. 800.000 avsettes til
videre finansiering av turveien.

Votering: Rådmannens nye forslag falt og AP’s forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak
KOU ber kommunestyre vedta at midlene til ”Turvei i Turiparken” opprettholdes. Inntil
200.000 kr avsettes til utarbeidelse av kostnadskalkyle ihht. Til første avsnitt i rådmannens
forlag.
Resten av forslaget strykes, og behandles i ordinært budsjett slik at kr. 800.000 avsettes til
videre finansiering av turveien.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
KOU ber kommunestyre vedta at midlene til ”Turvei i Turiparken” opprettholdes. Inntil
200.000 kr avsettes til utarbeidelse av kostnadskalkyle ihht. Til første avsnitt i rådmannens
forlag.
Resten av forslaget strykes, og behandles i ordinært budsjett slik at kr. 800.000 avsettes til
videre finansiering av turveien.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegene av AP følgende forslag.
Kommunestyret vedtar at midlene til turvei i Turiparken opprettholdes. Inntil kr. 200.000
avsettes til utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranse for etablering av turvei.
Valg av trasé skjer i arbeidsgruppa bestående av sektor for kultur og idrett og representantene
for idrettsrådet. Dette må foreligge til budsjettbehandlingen 2009.
Votering: Innstillingen falt. Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar at midlene til turvei i Turiparken opprettholdes. Inntil kr. 200.000
avsettes til utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranse for etablering av turvei.
Valg av trasé skjer i arbeidsgruppa bestående av sektor for kultur og idrett og representantene
for idrettsrådet. Dette må foreligge til budsjettbehandlingen 2009.
PS 36/08 Breilia skole- Utomhusanlegg
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet godkjenner kostnadsoverslaget for utomhusanlegget med en samlet
kostnad på kr 9 000 000,2. Finansieringen tas med i behandlingen av budsjettrevisjonen for 2008.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008
Behandling
Saken utsetter saken til neste møte i formannskapet tirsdag 17.06.08
Vedtak
Saken utsetter saken til neste møte i formannskapet tirsdag 17.06.08

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Administrasjonens kuttforslag:

Breilia skole - Forslag til innsparinger utomhusarbeidene.
Med utgangspunkt i laveste tilbud fra tilbyder 02 foreslås følgende:
Kapittel/Post:
Tekst:
02 GRUNNARBEIDER
02.21.5 a/b
Forsterkningslag, parkeringsplasser
02.21.6
Oppretting bærelag ”
02.21.7.a/b
Bærelag, levering/utlegging ”
02.29.3
Fjerning asfalt, fortau
02.29.3
Levering av asfalt, fortau
SUM innsparinger kapittel 02:

120.000,184.000,100.000,5.000,10.000,419.000,-

05 OPPUSSING VAKTMESTERBOLIG
05
Kapittel tas ut i sin helhet
SUM innsparinger kapittel 05:

974.540,974.540,-

07 BETONGARBEIDER
07.72
Eksisterende støttemur, rehabilitering
SUM innsparinger kapittel 07:

243.500,243.500,-

08 STÅL- OG TREARBEIDER
08.01.2
Sittebenker, ballspillområde
SUM innsparinger kapittel 08:

216.300,216.300,-

09 STEIN- OG ASFALTARBEIDER
09.01.2
Ensidig tørrmur, parkering
09.01.4
Asfaltdekker, parkeringsplasser
09.02
Fortau inkl bussholdeplass, utgår
SUM innsparinger kapittel 09:

156.600,167.400,258.000,582.000,-

XX REGNINGSARBEIDER (MARGINER OG RESERVER)
06.29.3/4
Regningsarbeider, materialer/arbeidstid
07.737.4/5
”
”
”
04.4.1/2
”
”
”
SUM innsparinger kapittel xx:

450.000,37.500,81.000,568.500,-

SUM TOTALE INNSPARINGER:
ENTREPRISEKOSTNAD 02 (ikke kontrollert tilbudssum)
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Investeringer ref lysplanen for Hammerfest tas ut.
Nytt forslag: Det bevilges kr 7.100 000 til utenomhusanlegg Breilia.

Sum innspart:

- 3.572.340,7.002.027,- (eks mva)

Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag (se kuttnotatet):
1. Prosjekt opparbeidelse av uteomhusanlegg Breilia skole igangsettes snarest
2. Prosjektet gjennomføres i tråd med de reduksjoner presentert i notat til Formannskapet
17.06.08.
3. Følgende reduksjoner fremkommet i notat legges tilbake i prosjektet:
07 Betongarbeider
09.02
Stein – og asfaltarbeider, fortau inkl bussholdeplass
4. Prosjektet gjennomføres innenfor økonomiske rammer:
Hovedprosjekt kr 7.002.027 eks mva
Lysplanen
kr 1.520.000 eks mva
Betongarbeider kr 243.500 eks mva
Asfaltering fortau kr 258.000 eks mva
TOTAL
kr 9.023.527 eks mva.
Beløpet budsjettjusteres inkl. mva og avrunnes til 11.300.000.
Finansieringen tas med i behandlingen av budsjettrevisjonen for 2008.
Alvin Vaselig fremmet på vegne av Rødt følgende forslag:
Utvendig opprusting av vaktmesterboligen gjennomføres innenfor den totale kostnadsrammen
for prosjektet.
Votering:
Formannskapets innstilling fikk 2 stemmer for og 26 stemmer for
SV’s forslag 5 stemmer for og 23 stemmer.
Høyres forslag:
1. – enstemmig vedtatt.
2. – 4 stemmer mot og 24 stemmer for
3. – enstemmig vedtatt.
4. – 4 stemmer mot og 24 stemmer for
5. – enstemmig vedtatt.
Rødt’s forslag fikk 4 stemmer for og 24 stemmer mot.
Vedtak
1. Prosjekt opparbeidelse av uteomhusanlegg Breilia skole igangsettes snarest
2. Prosjektet gjennomføres i tråd med de reduksjoner presentert i notat til Formannskapet
17.06.08.
3. Følgende reduksjoner fremkommet i notat legges tilbake i prosjektet:
07 Betongarbeider
09.02
Stein – og asfaltarbeider, fortau inkl bussholdeplass
4. Prosjektet gjennomføres innenfor økonomiske rammer:
Hovedprosjekt kr 7.002.027 eks mva
Lysplanen
kr 1.520.000 eks mva
Betongarbeider kr 243.500 eks mva
Asfaltering fortau kr 258.000 eks mva
TOTAL
kr 9.023.527 eks mva.
Beløpet budsjettjusteres inkl. mva og avrunnes til 11.300.000.
Finansieringen tas med i behandlingen av budsjettrevisjonen for 2008.
(se kuttnotatet)

PS 37/08 Videre planer - Allmed legesenter, søknad om økonomisk støtte
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommune gir Allmed legesenter et tilskudd på 960 000 kr til dekning av kostnader
ifbm etablering av Allmed legesenter i nye lokaler i Bohusbygget.
Beløpet finansieres over disposisjonsfondet, og tas meg i budsjett reguleringen ved 1. tertial.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 09.06.2008

Behandling
Følgende endring i rådmannens forslag med et tikllegg:
Tilskuddet utbetales når Allemd har etablert seg i nye lokaler.
Votering: Som rådmannens forslag m/ tillegg – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommune gir Allmed legesenter et tilskudd på 960 000 kr til dekning av kostnader
ifbm etablering av Allmed legesenter i nye lokaler i Bohusbygget.
Beløpet finansieres over disposisjonsfondet, og tas meg i budsjett reguleringen ved 1. tertial.
Tilskuddet utbetales når Allemd har etablert seg i nye lokaler.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Administrasjonen fremmet følgende tillegg til innstilling:
Administrasjonen bes om å framforhandle en avtale med Allmed som sikrer en forholdsmessig
tilbakebetaling av tilskuddet dersom senteret nedlegges. Avtalen bør gjelde fra beløpet utbetales
og over en periode begrenset til 10 år.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Administrasjonens tillegg – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommune gir Allmed legesenter et tilskudd på 960 000 kr til dekning av kostnader
ifbm etablering av Allmed legesenter i nye lokaler i Bohusbygget.
Beløpet finansieres over disposisjonsfondet, og tas meg i budsjett reguleringen ved 1. tertial.
Tilskuddet utbetales når Allemd har etablert seg i nye lokaler.

Administrasjonen bes om å framforhandle en avtale med Allmed som sikrer en forholdsmessig
tilbakebetaling av tilskuddet dersom senteret nedlegges. Avtalen bør gjelde fra beløpet utbetales
og over en periode begrenset til 10 år.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008
Grethe E. Johansen fikk innvilget permisjon fra kl 11.00. Bodil Nergård tiltrådte i hennes sted.
Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Det bevilges kr 560 000 i støtte til Allmed – Beløpet utbetales når nytt legesenter står ferdig.
For øvrig samme betingelser som formannskapets innstilling vedr. bindingstid.
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
1. Hammerfest kommune avslår Allmed Legesenters søknad om økonomisk støtte da denne
hovedsakelig syntes å være knyttet opp mot et avsluttet prosjekt.
2. Med bakgrunn i nyetablering i Hammerfest sentrum gir Hammerfest kommune et
driftstilskudd over 5 år på kr 1.000.000 til nyetablering av Allmed Legesenter.
3. 50 % av tilskuddet utbetales når Allmed har etablert seg i nye lokaler og beløpet tas inn i
budsjettet for 2009. Resterende beløp innarbeides og utbetales i 2010.
Jarle Edvardsen endret på vegne av AP følgende forslag første avsnitt:
… fra Bohusbygget til Sentrum.
Votering:
Høyres forslag 7 stemmer for og 21stemmer mot.
AP’s forslag – enstemmig vedtatt.
SV’s forslag fikk stemmer 13 stemmer for og formannskapets innstilling m/endring fikk 15
stemmer.
Vedtak
Hammerfest kommune gir Allmed legesenter et tilskudd på 960 000 kr til dekning av kostnader
ifbm etablering av Allmed legesenter i nye lokaler i Sentrum.
Beløpet finansieres over disposisjonsfondet, og tas med i budsjett reguleringen ved 1. tertial.
Tilskuddet utbetales når Allemd har etablert seg i nye lokaler.
Administrasjonen bes om å framforhandle en avtale med Allmed som sikrer en forholdsmessig
tilbakebetaling av tilskuddet dersom senteret nedlegges. Avtalen bør gjelde fra beløpet utbetales
og over en periode begrenset til 10 år.

PS 38/08 Søknad fra Hammerfest Energi a/s om garanti til utbygging av fjernvarme i
Hammerfest sentrum

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008
Hans M. Ellingsen stilte spørsmål om han som styreformann er innhabil. Kommuneadvokaten
redegjorde fra lovverket. Representanten erklæres ikke innhabil.
Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Hammerfest energi som kommersiell aktør etablerer fjernvarmeprosjekt i Hammerfest.
Energikilden for fjernvarmeanlegget er spillvarme fra Melkøya.
Det er en forutsetning at lisenshaverne i Snøhvit-konsesjonen følger opp betingelsene om å legg
infrastruktur for spillvarme fra Melkøya til bruk for blant annet Hammerfest Energi sitt
fjernvarmekraftverk før prosjektet starter opp.
Votering: Formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.
SV’s forslag fikk 6 stemmer for og stemmer 22 stemmer mot.
Vedtak
Til bygging av det planlagte fjernvarmeanlegg i Hammerfest sentrum gir Hammerfest kommune
til Hammerfest Energi a/s.
1. Et anleggsbidrag på kr. 3.000.000,2. Rentefritt lån kr. 4.200.000.
3. - Lånet er rentefritt
- Hvis det er tilgang på spillvarme innen 7 år (31. desember 2015) tilbakebetales lånet
løpende over 5 år med like innbetaligner. Ved innfrielse skal lånebeløpet justeres
tilsvarende økningen i SSB’s konsumprisindeks (KPI). Basistidspunkt er 01.01.2009 og
skal justeres etter KPI fram til 01.01.2016. Justert beløp 01.01.2016 skal betales tilbake
i 5 rater over 5 år.
- Beløpet innbetales innen 1. desember i forfallsåret. Første forfall blir 1. desember 2016,
siste forfall 1. desember 2020.
- Hvis det ikke er tilgang på spillvarme innen 7 år (31. desember 2015) blir lånet omgjort
til anleggsbidrag.
Lån og anleggsbidrag blir innarbeidet i økonomiplan for 2009 – 12.

PS 39/08 E-demokratiprosjektet
Rådmannens forslag til vedtak:
Primært forslag: Saken utsettes, og vurderes i forbindelse med økonomiplan 2009 - 2012
Subsidiært forslag 1
1. Prosjektet for innføring av e-demokratiportal og bærbare PC-er til representantene tildeles kr.
945 000 i 2008. Bevilgningen belastes kapitalfondet og reguleres over til ansvar 1000 ved
budsjettreguleringen etter 1. teritial 2008.
2. Det avsettes midler som sikrer en god overgang mellom prosjekt og drift. I økonomiplan 2009 –
2012 budsjetteres det med kr. 800 000 i 2009 forutsatt at prosjektet følger planlagt tidsplan og kr.
700 000 løpende i årene etter. I disse midlene ligger det at:

a. Hammerfest kommunestyre oppretter til sammen en 100 % stilling som skal sikre at
tiltakene ivaretaes i drift. Det forusettes at dette koordineres med nye IKT-tiltak i
henhold IKT-strategi 2008-2011, og at det fremmes en egen sak knyttet til dette i
økonomiplanprosessen.
b. Det settes av midler til investeringer i nye PC-er knyttet til prosjektet i år 1 etter
gjennomførelsen dersom styringsgruppen vurderer at prosjektet er vellykket.
c. Det settes av midler som sikrer vedlikehold, utskiftninger og lignende.
3. Det opprettes en styringsgruppe. Styringsgruppens oppgave er å definere innholdet i prosjektet,
og skal styre prosjektprosessen videre. Styringsgruppen vil sammen med IT-sjefen og
prosjektleder evaluere ordningen med PC-er til representantene etter at ordningen har vært i drift.
Styringsgruppen består av:
•
•
•
•

Leder:
Medlem 1:
Medlem 2:
Medlem 3:

Prosjektleder er referent i styringsgruppen.
4. Det forutsettes at fremdriften i prosjektet koordineres med arbeidet med reabiliteringen av
rådhuset, det luftede behovet for et nytt lydanlegg i kommunestyresalen og prosessen som er
knyttet til reduksjon av driftsutgifter/forbedringsområder. Styringsgruppen er ansvarlig for at
dette ivaretas i prosjektet.

Subsidiært forslag 2
1. Prosjektet knyttet til e-demokratiportal og bærbare pcer til representantene avsluttes uten å
gjennomføres.
2. Innkjøpte tablet-PCer benyttes ikke i prosjektet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.05.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
1. Saken føres videre som et forsøksprosjektet begrensa til formannskapet, utvalgsledere og
gruppeledere innenfor de investeringer som er gjort i prosjektet.
2. Forøvrig utsettes saken og vurderes i forbindelse med økonomiplan 2009 - 2012.
Votering.: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt og rådmannens forslag falt.

Vedtak
1. Saken føres videre som et forsøksprosjektet begrensa til formannskapet, utvalgsledere og
gruppeledere innenfor de investeringer som er gjort i prosjektet.
2. Forøvrig utsettes saken og vurderes i forbindelse med økonomiplan 2009 - 2012.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Saken føres videre som et forsøksprosjektet begrensa til formannskapet, utvalgsledere og
gruppeledere innenfor de investeringer som er gjort i prosjektet.
2. Forøvrig utsettes saken og vurderes i forbindelse med økonomiplan 2009 - 2012.

PS 40/08 Endringer i gebyr- og avgiftsregulativet
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 09.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til endringer i gebyr og avgiftsregulativet for
2008. Berørte satser i gebyr- og avgiftsregulativets punkt 5.6, 5.7 og 5.8 endres til følgende:
Idrettstjenesten:
Pris pr time

Fotballhallen
(Halv timepris ved bruk av ½ bane)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

300
500
600
1000

Flerbrukshaller
(i Hammerfesthallen, Breidablikkhallen og Isbjørnhallen. Timepris i
Isbjørnhallen gjelder i forhold anvendt areal, 1/1, ½ eller 1/3 av
hall)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

100
170
340
560

Aula, Breila skole
(gjelder kun trening / idrettslige formål, egne satser for annen type
utleie)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

80
130
160
270

Gymsaler
(Gjelder skolene Fuglenes, Breilia, Reindalen og Baksalen. Gjelder
kun til trening/ idrettslige formål, egne satser for annen type utleie)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

50
80
100
170

•

•

•
•

•
•

Det er kun flerbrukshallen i Hammerfesthallen som åpnes for utleie til konserter/julebord/fest og lignende. Ved utleie
til konserter, fest/selskaper/julebord, dansegalla og lignende, skal leietaker bestille og betale renhold av anvendte
arealer. Dersom renhold ikke utføres av leietaker faktureres dette til kostpris, i tillegg til medløpt leietid for renhold.
Renhold til andre formål er inkludert i leiesats.
Leietid løper fra leietaker har adgang, og frem til lokalene forlates ferdig rengjort av leietaker. Dersom anlegget
disponeres hel dag/natt/flere døgn, og ikke er tilgjengelig for annen utleie, beregnes leie for all medgått leietid i
tidsrommet 0800-2300. Leietid i tidsrommet 2300-0800 beregnes ut fra faktisk bruk, eksempelvis på konserter.
Kveld/helgesats er all bruk kl 1700-0800 fra mandag til fredag, samt fredag kl 2400 til søndag kl 2400. Ved leie på
helligdager/rød dager tilkommer 100 % tillegg på leiesats. Øvrige tidsrom har dag sats.
Bruk av stoler, benker og bord i Hammerfesthallen: 2000 kr pr dag. Gratis for idrettslige formål og ikke- kommersielle
leietakere.
All organisert trening og seriespill for barn/unge under 20 år er gratis. Gjelder alle anlegg.
Administrasjonen gis fullmakt å fastsette andre satser i særskilte tilfeller, eksempelvis for storkunder, ved turneringer,
langtidsleie og gjennom rammeavtaler.

Arktisk kultursenter:
Grunnleie stor- og lillesal, kommersielle aktører, kurs/konferanser

Pris:

Grunnleie kurs-/konferanse storsal, kommersielle opp til 50 deltakere
Grunnleie kurs-/konferanse storsal, kommersielle over 50 deltakere
Grunnleie kurs-/konferanse lillesal, kommersielle opp til 50 deltakere
Grunnleie kurs-/konferanse storsal, kommersielle over 50 deltakere
Møte- og øvingsrom, kommersielle leietakere: kr. 800,Grunnleie stor- og lillesal, kommersielle aktører,
kulturarrangementer

Grunnleie storsal, kommersielle, inntil 7 t
Grunnleie storsal, kommersielle 7-12 t
Grunnleie storsal, kommersielle, prøver/rigg, pr t
Grunnleie lillesal, kommersielle, inntil 7 t
Grunnleie lillesal, kommersielle, 7-12 t

Ny pris:
9.000,12.000,1000,6.000,8.000,-

10 000
175 per deltaker
6.200
125 per deltaker

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til endringer i gebyr og avgiftsregulativet for
2008. Berørte satser i gebyr- og avgiftsregulativets punkt 5.6, 5.7 og 5.8 endres til følgende:
Idrettstjenesten:
Pris pr time

Fotballhallen
(Halv timepris ved bruk av ½ bane)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

300
500
600
1000

Flerbrukshaller
(i Hammerfesthallen, Breidablikkhallen og Isbjørnhallen. Timepris i
Isbjørnhallen gjelder i forhold anvendt areal, 1/1, ½ eller 1/3 av
hall)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

100
170
340
560

Aula, Breila skole
(gjelder kun trening / idrettslige formål, egne satser for annen type
utleie)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

80
130
160
270

Gymsaler
(Gjelder skolene Fuglenes, Breilia, Reindalen og Baksalen. Gjelder
kun til trening/ idrettslige formål, egne satser for annen type utleie)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

50
80
100
170

•

Det er kun flerbrukshallen i Hammerfesthallen som åpnes for utleie til konserter/julebord/fest og lignende. Ved utleie
til konserter, fest/selskaper/julebord, dansegalla og lignende, skal leietaker bestille og betale renhold av anvendte

•

•
•

•
•

arealer. Dersom renhold ikke utføres av leietaker faktureres dette til kostpris, i tillegg til medløpt leietid for renhold.
Renhold til andre formål er inkludert i leiesats.
Leietid løper fra leietaker har adgang, og frem til lokalene forlates ferdig rengjort av leietaker. Dersom anlegget
disponeres hel dag/natt/flere døgn, og ikke er tilgjengelig for annen utleie, beregnes leie for all medgått leietid i
tidsrommet 0800-2300. Leietid i tidsrommet 2300-0800 beregnes ut fra faktisk bruk, eksempelvis på konserter.
Kveld/helgesats er all bruk kl 1700-0800 fra mandag til fredag, samt fredag kl 2400 til søndag kl 2400. Ved leie på
helligdager/rød dager tilkommer 100 % tillegg på leiesats. Øvrige tidsrom har dag sats.
Bruk av stoler, benker og bord i Hammerfesthallen: 2000 kr pr dag. Gratis for idrettslige formål og ikke- kommersielle
leietakere.
All organisert trening og seriespill for barn/unge under 20 år er gratis. Gjelder alle anlegg.
Administrasjonen gis fullmakt å fastsette andre satser i særskilte tilfeller, eksempelvis for storkunder, ved turneringer,
langtidsleie og gjennom rammeavtaler.

Arktisk kultursenter:
Grunnleie stor- og lillesal, kommersielle aktører, kurs/konferanser

Pris:

Grunnleie kurs-/konferanse storsal, kommersielle opp til 50 deltakere
Grunnleie kurs-/konferanse storsal, kommersielle over 50 deltakere
Grunnleie kurs-/konferanse lillesal, kommersielle opp til 50 deltakere
Grunnleie kurs-/konferanse storsal, kommersielle over 50 deltakere

10 000
175 per deltaker
6.200
125 per deltaker

Møte- og øvingsrom, kommersielle leietakere: kr. 800,Grunnleie stor- og lillesal, kommersielle aktører,
kulturarrangementer

Grunnleie storsal, kommersielle, inntil 7 t
Grunnleie storsal, kommersielle 7-12 t
Grunnleie storsal, kommersielle, prøver/rigg, pr t
Grunnleie lillesal, kommersielle, inntil 7 t
Grunnleie lillesal, kommersielle, 7-12 t

Ny pris:
9.000,12.000,1000,6.000,8.000,-

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Votering: Som innstillingen - enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til endringer i gebyr og avgiftsregulativet for
2008. Berørte satser i gebyr- og avgiftsregulativets punkt 5.6, 5.7 og 5.8 endres til følgende:
Idrettstjenesten:

Pris pr time

Fotballhallen
(Halv timepris ved bruk av ½ bane)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

300
500
600
1000

Flerbrukshaller
(i Hammerfesthallen, Breidablikkhallen og Isbjørnhallen. Timepris i
Isbjørnhallen gjelder i forhold anvendt areal, 1/1, ½ eller 1/3 av
hall)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

100
170
340
560

Aula, Breila skole
(gjelder kun trening / idrettslige formål, egne satser for annen type
utleie)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

80
130
160
270

Gymsaler
(Gjelder skolene Fuglenes, Breilia, Reindalen og Baksalen. Gjelder
kun til trening/ idrettslige formål, egne satser for annen type utleie)
DAGTID
KVELDSTID/HELG
KOMMERSIELLE LEIETAKERE DAGTID
KOMMERSIELLE LEIETAKERE KVELD/HELG

50
80
100
170

•

•

•
•

•
•

Det er kun flerbrukshallen i Hammerfesthallen som åpnes for utleie til konserter/julebord/fest og lignende. Ved utleie
til konserter, fest/selskaper/julebord, dansegalla og lignende, skal leietaker bestille og betale renhold av anvendte
arealer. Dersom renhold ikke utføres av leietaker faktureres dette til kostpris, i tillegg til medløpt leietid for renhold.
Renhold til andre formål er inkludert i leiesats.
Leietid løper fra leietaker har adgang, og frem til lokalene forlates ferdig rengjort av leietaker. Dersom anlegget
disponeres hel dag/natt/flere døgn, og ikke er tilgjengelig for annen utleie, beregnes leie for all medgått leietid i
tidsrommet 0800-2300. Leietid i tidsrommet 2300-0800 beregnes ut fra faktisk bruk, eksempelvis på konserter.
Kveld/helgesats er all bruk kl 1700-0800 fra mandag til fredag, samt fredag kl 2400 til søndag kl 2400. Ved leie på
helligdager/rød dager tilkommer 100 % tillegg på leiesats. Øvrige tidsrom har dag sats.
Bruk av stoler, benker og bord i Hammerfesthallen: 2000 kr pr dag. Gratis for idrettslige formål og ikke- kommersielle
leietakere.
All organisert trening og seriespill for barn/unge under 20 år er gratis. Gjelder alle anlegg.
Administrasjonen gis fullmakt å fastsette andre satser i særskilte tilfeller, eksempelvis for storkunder, ved turneringer,
langtidsleie og gjennom rammeavtaler.

Arktisk kultursenter:
Grunnleie stor- og lillesal, kommersielle aktører, kurs/konferanser

Pris:

Grunnleie kurs-/konferanse storsal, kommersielle opp til 50 deltakere
Grunnleie kurs-/konferanse storsal, kommersielle over 50 deltakere
Grunnleie kurs-/konferanse lillesal, kommersielle opp til 50 deltakere
Grunnleie kurs-/konferanse storsal, kommersielle over 50 deltakere

10 000
175 per deltaker
6.200
125 per deltaker

Møte- og øvingsrom, kommersielle leietakere: kr. 800,Grunnleie stor- og lillesal, kommersielle aktører,
kulturarrangementer

Ny pris:

Grunnleie storsal, kommersielle, inntil 7 t
Grunnleie storsal, kommersielle 7-12 t
Grunnleie storsal, kommersielle, prøver/rigg, pr t
Grunnleie lillesal, kommersielle, inntil 7 t
Grunnleie lillesal, kommersielle, 7-12 t

9.000,12.000,1000,6.000,8.000,-

PS 41/08 Årsrapport 2007 - Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2007 for Hammerfest kommune tas til etterretning.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.06.2008

Behandling
Kirstin Berg fremmet på vegne av Utdanningsforbundet følgende forslag:
Årsrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og økonomiplan
for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for utarbeidelse av
neste års budsjett.
Votering:
Innstillingen – enstemmig vedtatt.
Utd. Forb. – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Årsrapport 2007 for Hammerfest kommune tas til etterretning.
Årsrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og økonomiplan
for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for utarbeidelse av
neste års budsjett.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.06.2008

Behandling
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget og Formannskapet - 12.06.2008
Årsrapport 2007 for Hammerfest kommune tas til etterretning.
Årsrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og økonomiplan
for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for utarbeidelse av
neste års budsjett.
Som formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Årsrapport 2007 for Hammerfest kommune tas til etterretning.
Årsrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og økonomiplan
for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for utarbeidelse av
neste års budsjett.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 09.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Årsrapport 2007 for Hammerfest kommune tas til etterretning.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 10.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Årsrapport 2007 for Hammerfest kommune tas til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.06.2008
Årsrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og økonomiplan
for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for utarbeidelse av
neste års budsjett.
Behandling
Votering: Som innstilling m/tillegg fra admis – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Årsrapport 2007 for Hammerfest kommune tas til etterretning.
Årsrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og økonomiplan
for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for utarbeidelse av
neste års budsjett.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Svein Aspelund fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Hammerfest kommunestyre ber om en redegjørelse for prosjekt ”sykefravær”.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SV’s forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Årsrapport 2007 for Hammerfest kommune tas til etterretning.
Årsrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og økonomiplan
for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for utarbeidelse av
neste års budsjett.
Hammerfest kommunestyre ber om en redegjørelse for prosjekt ”sykefravær”.
PS 42/08 Regnskap 2007 - Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar Hammerfest kommunes investeringsregnskap avlagt i balanse og
driftsregnskap med mindreforbruk kr. 931.114,12.
Mindreforbruket kr. 931.114,12 avsettes til disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar Hammerfest kommunes investeringsregnskap avlagt i balanse og
driftsregnskap med mindreforbruk kr. 931.114,12.
Mindreforbruket kr. 931.114,12 avsettes til disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar Hammerfest kommunes investeringsregnskap avlagt i balanse og
driftsregnskap med mindreforbruk kr. 931.114,12.
Mindreforbruket kr. 931.114,12 avsettes til disposisjonsfond.

PS 43/08 Hammerfest Eiendom KF - Årsrapport / regnskap for 2007
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 2007 for Hammerfest Eiendom KF.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 2007 for Hammerfest Eiendom KF.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 2007 for Hammerfest Eiendom KF.

PS 44/08 Tertialrapport 1. tertial 2008 Hammerfest Eiendom KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Tertialrapporten for 1. tertial 2008 for Hammerfest Eiendom KF tas til orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tertialrapporten for 1. tertial 2008 for Hammerfest Eiendom KF tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tertialrapporten for 1. tertial 2008 for Hammerfest Eiendom KF tas til orientering.

PS 45/08 Regnskap 2007 - Hammerfest havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 2007 for Hammerfest Havn KF.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 2007 for Hammerfest Havn KF.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Votering.: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 2007 for Hammerfest Havn KF.

PS 46/08 Tertialrapport 1. tertial 2008 for Hammerfest Parkering KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for Hammerfest Parkering KF til orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Leder for Hammerfest Parkering KF opplyste om at det var
feil i rapporten. Representantene fikk utdelt rettelsen.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Hammerfest Parkering KF overtar parkeringsanlegg ved Bohus til kommunens selvkost.
Investeringene gjort av Hammerfest kommune i uttak av masser i Leirvika, frakting og fylling
av masse og eventuelt parkeringshus tilbakebetales fullt som et ordinært rentebærende lån over
en tidsperiode 20 år.
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Tertialrapporter fra Hammerfest Parkering KF skal inneholde vurdering av
- hvor mange parkeringsplasser man behøver på kort og lang sikt.
- Plan for hvordan man har tenkt å øke antall parkeringsplasser.
Votering: SV’s forslag fikk 8 stemmer for og 20 stemmer mot

Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Høyres forslag 25 stemmer for og 3 stemmer mot.
Vedtak
Kommunestyret tar tertialrapport 1. tertial 2008 for Hammerfest Parkering KF til orientering.
Tertialrapporter fra Hammerfest Parkering KF skal inneholde vurdering av
- hvor mange parkeringsplasser man behøver på kort og lang sikt.
- Plan for hvordan man har tenkt å øke antall parkeringsplasser

PS 47/08 Tertialrapport 1. tertial 2008
Rådmannens forslag til vedtak:
Tertialrapporten for 1. tertial 2008 tas til etterretning.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.06.2008

Behandling
Hanne Husvik fremmet på vegne av AP forslaget vedtatt i Styret for Kultur Omsorg og
undervisning:
Admis ber om det i rapporten blir gitt en bedre tilbakemelding om manglende faglige- og
personalmessige ressurser. Dette kan føre til at politiske vedtak ikke følges tilstrekkelig opp og
at rutiner og ansvarsforhold blir uklare. Admis ønsker tiltak som kan rette opp dette
Admis er bekymret for det høye sykefraværet generelt, høyt bruk av vikarer og ekstrahjelp og
mye overtid. Dette kan føre til høyere driftsutgifter, spesielt innenfor pleie/omsorg og
barnehager med manglende utnyttelse av personale og ressurser.
Admis ber om at sektorenes forslag til endringer også føres opp samlet i et eget punkt i
rapporten.
Kirstin Berg fremmet på vegne av Utdanningsforbundet følgende forslag:
Tertialrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og
økonomiplan for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for
utarbeidelse av neste års budsjett.
Votering:
Innstillingen – enstemmig vedtatt.
AP’s forslag – enstemmig vedtatt
Utd. Forb. – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tertialrapporten for 1. tertial 2008 tas til etterretning.
Admis ber om det i rapporten blir gitt en bedre tilbakemelding om manglende faglige- og
personalmessige ressurser. Dette kan føre til at politiske vedtak ikke følges tilstrekkelig opp og
at rutiner og ansvarsforhold blir uklare. Admis ønsker tiltak som kan rette opp dette

Admis er bekymret for det høye sykefraværet generelt, høyt bruk av vikarer og ekstrahjelp og
mye overtid. Dette kan føre til høyere driftsutgifter, spesielt innenfor pleie/omsorg og
barnehager med manglende utnyttelse av personale og ressurser.
Admis ber om at sektorenes forslag til endringer også føres opp samlet i et eget punkt i
rapporten.
Tertialrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og
økonomiplan for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for
utarbeidelse av neste års budsjett.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 12.06.2008

Behandling
AMU vil arbeide med sykefravær og rekruttering/stabilisering frem til budsjettprosessen 2009
med bakgrunn i tertialrapportene i 2008.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
Tertialrapporten for 1. tertial 2008 tas til etterretning.
AMU vil arbeide med sykefravær og rekruttering/stabilisering frem til budsjettprosessen 2009
med bakgrunn i tertialrapportene i 2008.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.06.2008
Admis ber om det i rapporten blir gitt en bedre tilbakemelding om manglende faglige- og
personalmessige ressurser. Dette kan føre til at politiske vedtak ikke følges tilstrekkelig opp og
at rutiner og ansvarsforhold blir uklare. Admis ønsker tiltak som kan rette opp dette
Admis er bekymret for det høye sykefraværet generelt, høyt bruk av vikarer og ekstrahjelp og
mye overtid. Dette kan føre til høyere driftsutgifter, spesielt innenfor pleie/omsorg og
barnehager med manglende utnyttelse av personale og ressurser.
Admis ber om at sektorenes forslag til endringer også føres opp samlet i et eget punkt i
rapporten.
Tertialrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og
økonomiplan for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for
utarbeidelse av neste års budsjett.

Behandling
Votering: Som innstillingen inkl. administrasjonsutvalgets vedtak – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tertialrapporten for 1. tertial 2008 tas til etterretning.
Kommunestyret ber om det i rapporten blir gitt en bedre tilbakemelding om manglende fagligeog personalmessige ressurser. Dette kan føre til at politiske vedtak ikke følges tilstrekkelig opp
og at rutiner og ansvarsforhold blir uklare. Kommunestyret ønsker tiltak som kan rette opp dette
Kommunestyret er bekymret for det høye sykefraværet generelt, høyt bruk av vikarer og
ekstrahjelp og mye overtid. Dette kan føre til høyere driftsutgifter, spesielt innenfor
pleie/omsorg og barnehager med manglende utnyttelse av personale og ressurser.
Kommunestyret ber om at sektorenes forslag til endringer også føres opp samlet i et eget punkt i
rapporten.
Tertialrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og
økonomiplan for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for
utarbeidelse av neste års budsjett.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.06.2008

Behandling
Tom Mortensen fremmet på vegne av Eldrerådet følgende forslag:
Eldrerådet beklager at planene om eldresenter/sykehjemsplasser ikke er kommet lengre. Man er
fornøyd med at planleggingen nå er i gang med sikte på å legge frem forslag tidlig på høsten.
Eldrerådet understreker at det videre arbeid må være høyt prioritert.
Votering: Som innstillingen m/ tillegg – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tertianlrapporten for 1. tertial 2008 tas til etterretning.
Eldrerådet beklager at planene om eldresenter/sykehjemsplasser ikke er kommet lengre. Man er
fornøyd med at planleggingen nå er i gang med sikte på å legge frem forslag tidlig på høsten.
Eldrerådet understreker at det videre arbeid må være høyt prioritert.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 09.06.2008
Hanne Husvik fikk innvilget permisjon fra kl. 13.25.
10 representater (av 11) til stede.
Behandling
Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

KOU ville satt pris på om det i rapporten var gitt en bedre tilbakemelding om manglende
faglige- og personalmessige ressurser. Dette kan føre til at politiske vedtak ikke følges
tilstrekkelig opp og at rutiner og ansvarsforhold blir uklare. KOU ønsker tiltak som kan rette
opp dette
KOU er bekymret for det høye sykefraværet generelt, høyt bruk av vikarer og ekstrahjelp og
mye overtid. Dette kan føre til høyere driftsutgifter, spesielt innenfor pleie/omsorg og
barnehager med manglende utnyttelse av personale og ressurser. KOU ber om bedre planlegging
og rapportering.
KOU ber om at sektorenes forslag til endringer føres opp samlet i et egent punkt i rapporten.
Votering: Forslaget fra AP fikk 7 stemmer og mot 3 stemmer.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tertialrapporten for 1. tertial 2008 tas til etterretning, med følgende tillegg
KOU ville satt pris på om det i rapporten var gitt en bedre tilbakemelding om manglende
faglige- og personalmessige ressurser. Dette kan føre til at politiske vedtak ikke følges
tilstrekkelig opp og at rutiner og ansvarsforhold blir uklare. KOU ønsker tiltak som kan rette
opp dette
KOU er bekymret for det høye sykefraværet generelt, høyt bruk av vikarer og ekstrahjelp og
mye overtid. Dette kan føre til høyere driftsutgifter, spesielt innenfor pleie/omsorg og
barnehager med manglende utnyttelse av personale og ressurser. KOU ber om bedre planlegging
og rapportering.
KOU ber om at sektorenes forslag til endringer føres opp samlet i et egent punkt i rapporten.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 17.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tertialrapporten for 1. tertial 2008 tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Tom Mortensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Kommunestyret støtter uttalelsen fra Eldrerådet om at det videre arbeidet med eldresenter /
sykehjemsplasser må være høyt prioritert.

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunestyret ber administrasjonen legge fram forslag i forbindelse med 2. tertial 2008, som
innenfor bevilget rammer, gir rådmann nødvendige midler til prosjektbeskrivelser av indre
investeringsprosjekt som ligger inne i årsbudsjett og økonomiplanperioden.
Forslaget gjøres om til et oversendesforslag til Formannskapet.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
AP’s forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tertialrapporten for 1. tertial 2008 tas til etterretning.
Kommunestyret ber om det i rapporten blir gitt en bedre tilbakemelding om manglende fagligeog personalmessige ressurser. Dette kan føre til at politiske vedtak ikke følges tilstrekkelig opp
og at rutiner og ansvarsforhold blir uklare. Kommunestyret ønsker tiltak som kan rette opp dette
Kommunestyret er bekymret for det høye sykefraværet generelt, høyt bruk av vikarer og
ekstrahjelp og mye overtid. Dette kan føre til høyere driftsutgifter, spesielt innenfor
pleie/omsorg og barnehager med manglende utnyttelse av personale og ressurser.
Kommunestyret ber om at sektorenes forslag til endringer også føres opp samlet i et eget punkt i
rapporten.
Tertialrapporten skal være et levende dokument i prosessen med budsjett for 2009 og
økonomiplan for perioden. De data som finnes i tertialrapporten bør brukes som grunnlag for
utarbeidelse av neste års budsjett.
Kommunestyret støtter uttalelsen fra Eldrerådet om at det videre arbeidet med eldresenter /
sykehjemsplasser må være høyt prioritert.
PS 48/08 Budsjettreguleringer 1. tertial 2008
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner de foreslåtte endringer i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet
slik de er vist i saksutredningen:
1. Driftsbudsjettet økes med ei netto ramme på kr 9 016 000 ved bruk av økt skatteinngang på
18,4 mill kroner, redusert rammetilskudd med 8,7 mill kroner og avsetning til disposisjonsfond
med kr 684 000.
2. Nettorammen for investeringsbudsjettet økes 19,276 mill kroner som finansieres ved bruk av
disposisjonsfond med 16,777 mill kroner, overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet med 2,647 mill kroner, reduksjon av lånerammen med kr 670 000 og bruk av
kapitalfond med kr 522 000.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner de foreslåtte endringer i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet
slik de er vist i saksutredningen:
1. Driftsbudsjettet økes med ei netto ramme på kr 9 016 000 ved bruk av økt skatteinngang på
18,4 mill kroner, redusert rammetilskudd med 8,7 mill kroner og avsetning til disposisjonsfond
med kr 684 000.
2. Nettorammen for investeringsbudsjettet økes 19,276 mill kroner som finansieres ved bruk av
disposisjonsfond med 16,777 mill kroner, overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet med 2,647 mill kroner, reduksjon av lånerammen med kr 670 000 og bruk av
kapitalfond med kr 522 000.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
1.Hammerfest kommunestyre øker bevilgningen til teknisk drift for asfaltering av kommunale
veier med kr 1 million for 2008.
2. Asfalteringen gjennomføres i den innenfor rammene av rådmannens prioriteringsliste
3. Rådmannen får i 2008 fullmakt å endre asfalteringsrekkefølge dersom særlige hensyn tilsier
det.
4. Beløpet belastes disposisjonsfondet.
Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Akkarfjord skole, ferdigstille restarbeid på taktekking.
Ferdigstille påbegynt tekking av taket på skolen innen utgangen av 2008. Økonomisk dekning
av dette arbeidet belastes budsjettet til teknisk sektor.
Ann Mette Bæivi fremmet på vegne av Kystpartiet følgende forslag:
Kommunikasjonsfond for distriktene (Sørøya og Seiland).
Årsvirkning 1 000 000, 2008 – 2011
kr 250.000
Finansieres med parkeringsinntekter fra Hammerfest Parkerig KF
Alvin Vaseli fremmet på vegne av Rødt følgende forslag:
Hammerfest kommunestyre utvider rammer for vedlikehold / renovering av kommunale skole
/bygg med 2. millioner.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
1. Gratis lunsj for skoleelver i grunnskolen i Hammerfest, innført fra 1. oktober 2008 600.000
(årsvirkning 2.400.000)
2. Husleiefond for barn, unge og lokale organisasjoner, AKS fra 1. oktober 2008
100.000
(årsvirkning 400 000)

3. Kommunikasjonsfond for distriktene (Sørøya – Seiland)
(årsvirkning 1 000 000, 2008 – 2011)
4. Gratisbuss / styrking av bybuss tilbudet fra 1. juni 2008
(årsvirkning)

250 000
400 000

Pkt. 3 og 4 finansieres med ”leieinntekter / parkeringsarealer fra Hammerfest Parkering KF. Det
forutsettes at administrasjonen søker fykeskommune / departement om støtte til gjennomføring
av gratisbuss/ stryking av bybusstilbudet som et miljøprosjeket. For øvrig støtter SV forslagene
på drifts 1-8, 11-17, 19 og investering 1-5 og 7-12.
Merinnteker eiendomskatt Melkøya skal fra 2009 avsettes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.
Votering: Høyres forslag – enstemmig vedtatt.
AP’s forslag – enstemmig vedtatt.
Kystpartietets forslag fikk 6 stemmer for og 20 stemmer mot.
Rødt sitt forslag fikk 6 stemmer for og 20 stemmer mot.
SV’s forslag fikk 6 stemmer for og 20 stemmer mot
Formannskapets innstilling med endringer – enstemmig vedtatt
Vedtak
Akkarfjord skole, ferdigstille restarbeid på taktekking.
Ferdigstille påbegynt tekking av taket på skolen innen utgangen av 2008. Økonomisk dekning
av dette arbeidet belastes budsjettet til teknisk sektor.
1.Hammerfest kommunestyre øker bevilgningen til teknisk drift for asfaltering av kommunale
veier med kr 1 million for 2008.
2. Asfalteringen gjennomføres i den innenfor rammene av rådmannens prioriteringsliste
3. Rådmannen får i 2008 fullmakt å endre asfalteringsrekkefølge dersom særlige hensyn tilsier
det.
4. Beløpet belastes disposisjonsfondet.
Kommunestyret godkjenner de foreslåtte endringer i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet
slik de er vist i saksutredningen:
1. Driftsbudsjettet økes med ei ramme på kr 10 016 000 ved bruk av økt skatteinngang på
kr 18,4 mill., redusert rammetilskudd med kr 8,7 mill. og bruk av disposisjonsfond på kr
316 000.
2. Investeringsbudsjettet økes med kr 22 076 000 som finansieres ved bruk av
disposisjonsfond med kr 18 017 000, overføring fra driftsbudsjettet til
investeringsbudsjettet med kr 4 207 000, reduksjon av lånerammen med kr 670 000 og
bruk av kapitalfond med kr 522 000.

PS 49/08 Hanne Husvik: Uttreden. Nyvalg.

3. Rådmannens forslag til vedtak:
Som følge av Hanne Husviks uttreden foretas følgende nye valg:

1. Som nytt medlem av formannskapet velges….
2. Som ny leder av KOU-styret velges……
3. Som nytt medlem av KOU-styret velges…..
4. Som nytt medlem av styret for Hammerfest havn velges…..
5. Som nytt medlem av representantskapet for Museene for kystkultur og gjenreisning IKS
velges…..

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Som følge av Hanne Husviks uttreden foretas følgende nye valg:
1. Som nytt medlem av formannskapet velges Marianne Sivertsen Næss
2. Som ny leder av KOU-styret velges Grethe Ernø Johansen
3. Som nytt medlem av KOU-styret velges Marianne Sivertsen Næss
4. Som nytt medlem av styret for Hammerfest havn velges Solbjørg Mikkelsen med
personlig medlem Monica Stømme.
5. Som nytt medlem av representantskapet for Museene for kystkultur og gjenreisning
IKS velges Liv Lorentzen
6. Som nytt 3. varamedlem til Fylkesmøte til KS velges Berit Hågensen.
7. Som nestleder velges Solbjørg Mikkelsen.
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Som følge av Hanne Husviks uttreden foretas følgende nye valg:
1. Som nytt medlem av formannskapet velges Marianne Sivertsen Næss
2. Som ny leder av KOU-styret velges Grethe Ernø Johansen
3. Som nytt medlem av KOU-styret velges Marianne Sivertsen Næss
4. Som nytt medlem av styret for Hammerfest havn velges Solbjørg Mikkelsen med
personlig medlem Monica Stømme.
5. Som nytt medlem av representantskapet for Museene for kystkultur og gjenreisning
IKS velges Liv Lorentzen
6. Som nytt 3. varamedlem til Fylkesmøte til KS velges Berit Hågensen.
7. Som nestleder velges Solbjørg Mikkelsen.

PS 50/08 Forslag på medlemmer til lokale militære skjønnsnemnder 2008 - 2012

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Alminnelige skjønnsnemnd: Willy Olsen med Grethe Ernø Johansen som vara.
Fartøyer:
Bjørn D. Johansen med Andreas Wiese som vara.
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følende forslag:
Alminnelige skjønnsnemnd: Per Olav Spein med Grethe Elverum som vara.
Fartøyer:
Ole Marin Rønning med Kjellaug Kvalnes som vara.
Votering: AP’s forslag - enstemmig vedtatt.
Høyres forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Alminnelige skjønnsnemnd:
Fartøyer:
Alminnelige skjønnsnemnd:
Fartøyer:

Willy Olsen med Grethe Ernø Johansen som vara.
Bjørn D. Johansen med Andreas Wiese som vara.
Per Olav Spein med Grethe Elverum som vara.
Ole Marin Rønning med Kjellaug Kvalnes som vara.

PS 51/08 Eiermelding - Retningslinjer for eierskap i kommunens selskaper og foretak
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar retningslinjer for eierskap i henhold til Eierskapsmeldingen 2008.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.04.2008

Behandling
Administrasjonen endret dato til 28.04.08
John Wahl fremmet følgende forslag:
Før saken behandles av kommunestyret sendes meldingen på høring til alle KF’er, kommunens
heleide selskaper samt hvor kommunen har aksjemajoritet.
John Wahl fremmet følgende fellesforslag:
Marianne S. Ness (AP), John Wahl (AP), Raymond Robertsen (H)og Reidar Johansen (SV)
Votering: Som innstillingen m/endring og tillegg – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Formannskapet utnevner en arbeidsgruppe som får i oppdrag å komme med innspill som
innarbeides i det vedlagte forslaget til eiermelding. Frist for å komme med innspill settes til
28.04.08
Følgende medlemmer utnevnes:
Marianne S. Ness (AP), John Wahl (AP), Raymond Robertsen (H)og Reidar Johansen (SV)
Før saken behandles av kommunestyret sendes meldingen på høring til alle KF’er, kommunens
heleide selskaper samt hvor kommunen har aksjemajoritet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008
Hanne Hanne Husvik fikk innvilget permisjon fra kl. 14.00.
8 representanter (av 9) til stede.
Behandling
Følgende endringer er gjort i dokumentet:
Forord
1. avsnitt, 3. linje: Midler ble erstattet med ressurser.
2. avsnitt, 2. linje: og prinsipper ble lagt til

Pkt 4.3 Aktivt eierskap – oppfølging av kommunale selskaper/foretak
Raymond Robertsen fremmet følgende dissens på vegne av høyre:
Det anbefales at det gjennomføres et årlig møte med daglig leder og styreleder i hvert KF, AS
og IKS og formannskapet for å drøfte selskapets situasjon og fremtidsutsikter.
Votering: Høyres forslag fikk 3 for og 5 mot, dermed falt.

Pkt 4.5 Oppfølging av kommunale aksjeselskaper spesielt
John Wahl fremmet på vegne av AP nytt strekpunkt etter første strekpunkt:
Ordføreren bes legge frem for kommunestyret årsrapport/årsregnskap fra følgende
aksjeselskaper: Hammerfest Energi, Finnmark Ressursselskap, Halldrift, Hammerfest
Industrifiske, Marinor, Pro Barents, Hammerfest Turist.
Votering: Enstemmig vedtatt.
Raymond Robertsen fremmet følgende dissens på vegne av høyre - strekpunkt tre:
Det gjennomføres årlige møter mellom selskapene og formannskapet jfr. pkt. 4.3

Votering: Høyres forslag fikk 5 stemmer mot (dobbelstemme) og 4 stemmer for, dermed falt.
4.7 Styresammensetning, valgkomitè og insentivordninger
Insentiver
John Wahl fremmet på vegne av AP endring:
Når det gjelder fastsetting av styregodtgjørelse til kommunale foretak skal formannskapet gi en
anbefaling om hva som bør fastsettes av styrene sett på bakgrunn av en helhetsvurdering.
Dissens høyre:
Godtgjørelse til kommunale foretak fastsettes av styrene og refereres i årsberetningen under
rapportering om lønn og godtgjørelse til daglig leder.
Votering: Ap’s forslag fikk 6 stemmer for og 2 stemmer mot.
Høyres forslag 2 for og 6 stemmer mot.
Behov for tiltak/retningslinjer (pkt 4.7 forts.)3. strekpunkt redigert til:
-

For valg til styrene i aksjeselskapene skal det opprettes en fast valgkomitè med
medlemmer fra formannskapet. Valgkomitèen skal bestå av medlemmer fra
opposisjonen.

5. strekpunkt endret til:
-

Valgkomitèens forslag legges frem for formannskapet som vedtar sin anbefaling til
ordfører.

Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende dissens:
Medlemmer av formannskapet og ledere av hovedutvalg er generelt ikke valgbare til styrer i
selskaper. Det kan gjøres unntak for ordfører.
Votering: Høyres forslag fikk 2 stemmer for og 6 stemmer mot.
5 Implementering
Endringer av
Første strekpunkt lagt til: og oppfølging
Andre strekpunkt endret til:
- Kompetanseheving av kommunestyret vedrørende eierskap og eierstrategi skal
gjennomføres ved hver valgperiode.
Tredje strekpunkt endret til:
-

Eiermeldingen skal revideres minst en gang hver valgperiode.

Fjerde strekpunkt endret til:
-

Det foretas en gjennomgang i kommunestyret av kommunens balanse/eierportefølje
minst en gang hver valgperiode.

Votering: Enstemmig vedtatt.
Votering: Rådmannens innstilling m/endringer – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar retningslinjer for eierskap i henhold til Eierskapsmeldingen 2008
(m/endringer foretatt i formannskapet den 12.06.2008)
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Dissens til pkt. 4.3
Dersom to styrerepresentanter oppnevnt av kommunestyret krever det, skal enkeltsaker som er
under behandling i styret i kommunalt eide selskap (ikke aksjeselskap) bli oversendt
formannskapet. Formannskapet avgjør om saken skal sette på sakslista.
1 - Raymond Robertsen fremmet følgende dissens pkt. 4.3 på vegne av høyre:
Det anbefales at det gjennomføres et årlig møte med daglig leder og styreleder i hvert KF, AS
og IKS og formannskapet for å drøfte selskapets situasjon og fremtidsutsikter.
2 - Raymond Robertsen fremmet følgende dissens pkt. 4,5 på vegne av høyre - strekpunkt tre:
Det gjennomføres årlige møter mellom selskapene og formannskapet jfr. pkt. 4.3
3 - Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende dissens pkt. 4.7 – nytt punkt:
Medlemmer av formannskapet og ledere av hovedutvalg er generelt ikke valgbare til styrer i
selskaper. Det kan gjøres unntak for ordfører.
Votering:
1 - Høyres forslag fikk 12 stemmer for og 16 stemmer mot.
2 - Høyres forslag fikk 11 stemmer for og 17 stemmer mot.
3 - Høyres forslag fikk 8 stemmer for og 20 stemmer mot.
SV’s forslag fikk 6 stemmer for og fikk 22 stemmer mot.
Hele meldingen - enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar retningslinjer for eierskap i henhold til Eierskapsmeldingen 2008.
Se vedlegg,
PS 52/08 Selskapskontroll - Hammerfest energi AS
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
• Styreinstruks bør vedtas av Hammerfest Energi AS.
• Selskapet må varsle kontrollutvalget og kommunens revisjon ved møter i
generalforsamlingen.

• Selskapet må oversende informasjon vedrørende møter i styre og generalforsamling i
samsvar med kommunestyrets vedtak.
Kommunestyret kan forstå selskapets ønske om å gi opplysninger kun ved etterskuddskontroll.
Kommunestyret ser det likevel som hensiktsmessig for
selskapskontroll at kontrollutvalget ved sekretariatet og kommunerevisjonen far
tilsendt løpende informasjon i form av møteinnkallinger med saksliste, men uten
saksfremlegg, til møter i selskapets styre og generalforsamling, samt kopi av protokoll
fra møtene.
• Kommunen bor utvikle en eierstrategi for selskapet.
• Kommunen bor utarbeide rutiner /retningslinjer for rapportering mellom
kommunens valgte representanter og administrativ/politisk ledelse.
• Kommunen bor gi et generelt tilbud om opplæring i styrearbeid til nyvalgte
styremedlemmer.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2008

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Saken utsettes inntil kommunen legger fram sin bebudede eierskapsmelding til behandling i
formannskap og kommunestyret den 15. mai 2008.
Votering: Utsettelsesforslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes inntil kommunen legger fram sin bebudede eierskapsmelding til behandling i
formannskap og kommunestyret den 15. mai 2008.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Saken tas til etterretning.
Vedtak
Saken tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Saken tas til etterretning.
Vedtak
Saken tas til etterretning.
PS 53/08 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Barneverntjenesten
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ser med bekymring på opplysningene som er framkommet i forbindelse
med oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet om barneverntjenesten.
Tidsfristene i barnevernloven må overholdes for barnevernets meldinger, undersøkelser og
saksbehandling.
Underretninger om vedtak må inneholde opplysninger om retten til å se sakens dokumenter.
Barn i fosterhjem må følges opp på en tilstrekkelig måte etter barnevernlovens krav:
• Barneverntjenesten må besøke fosterhjemmet i henhold til kravene i forskriften.
• Tilsynsfører må besøke fosterhjemmet slik forskriften krever og det må leveres
tilsynsførerrapport etter hvert besøk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008
Monique Jørgensen fikk innvilget permisjon fra 16.30.
27 representanter (av 29) til stede.
Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Saken sendes KOU for uttalelse.
Høyres utsettelsesforslag fikk 7 stemmer for og 21 stemmer mot.
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslaget:
Kommunestyret ser med bekymring på opplysningene som er framkommet i forbindelse
med oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet om barneverntjenesten.
Kommunestyret ber rådmannen overholde tidsfristene i barnevernloven for barnevernets
meldinger, undersøkelser og saksbehandling.
Underretninger om vedtak må inneholde opplysninger om retten til å se sakens dokumenter.
Barn i fosterhjem må følges opp på en tilstrekkelig måte etter barnevernlovens krav:
• Barneverntjenesten må besøke fosterhjemmet i henhold til kravene i forskriften.
• Tilsynsfører må besøke fosterhjemmet slik forskriften krever og det må leveres
tilsynsførerrapport etter hvert besøk.
Votering: Kontrollutvalgets innstilling 4 og Høyres forslag fikk 23 stemmer.

Vedtak
Kommunestyret ser med bekymring på opplysningene som er framkommet i forbindelse
med oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet om barneverntjenesten.
Kommunestyret ber rådmannen overholde tidsfristene i barnevernloven for barnevernets
meldinger, undersøkelser og saksbehandling.
Underretninger om vedtak må inneholde opplysninger om retten til å se sakens dokumenter.
Barn i fosterhjem må følges opp på en tilstrekkelig måte etter barnevernlovens krav:
• Barneverntjenesten må besøke fosterhjemmet i henhold til kravene i forskriften.
• Tilsynsfører må besøke fosterhjemmet slik forskriften krever og det må leveres
tilsynsførerrapport etter hvert besøk.

PS 54/08 Oppfølging av forvaltningsrevisjonesprosjekt - Kostnadsrammer på
byggeprosjekt
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget synes det er positivt at administrasjonen iverksetter tiltak for å bedre
styringen av utbyggingsprosjekter, men ser med bekymring på gjentatte overskridelser av
kostnadsrammer på vedtatte byggeprosjekter.
Kontrollutvalget forventer at det iverksettes tiltak for å bedre styringen av prosjekter i
fremtiden, herunder at en ser på organiseringen av byggeprosjektene, blant annet
sammensetningen av byggekomiteen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av A følgende forslag:
Kommunestyre slutter seg til kontrollutvalgets vedtak.
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Kommunestyret ber rådmannen orientere formannskapet om status for pågående
investeringsprosjekter ved hvert formannskapsmøte.
Votering: Kontrollutvalgets vedtak – enstemmig vedtatt
Høyres forslag fikk 9 stemmer og 18 stemmer mot.
Ap’s forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyre slutter seg til kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget synes det er positivt at administrasjonen iverksetter tiltak for å bedre
styringen av utbyggingsprosjekter, men ser med bekymring på gjentatte overskridelser av
kostnadsrammer på vedtatte byggeprosjekter.
Kontrollutvalget forventer at det iverksettes tiltak for å bedre styringen av prosjekter i
fremtiden, herunder at en ser på organiseringen av byggeprosjektene, blant annet

sammensetningen av byggekomiteen.

PS 55/08 Forvaltningsrevisjonsprosjekt, Byggningsvedlikehold - organisering og rutiner
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
• Det bør utarbeides overordnede politiske mål for eiendomsforvaltningen.
• Det bør utarbeides oversikter over kostnader og inntekter relatert til hvert bygg.
• Bygningenes tilstand og behovet for vedlikehold bør kartlegges.
• Det bør utarbeides langsiktige og årlige planer for bygningsvedlikehold.
• Det bør rapporteres jevnlig til kommunestyret om planlegging og gjennomføring av
bygningsvedlikehold.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av A følgende forslag:
Kommunestyre slutter seg til kontrollutvalgets vedtak.
Votering: Kontrollutvalgets vedtak – enstemmig vedtatt
Ap’s forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyre slutter seg til kontrollutvalgets vedtak.
• Det bør utarbeides overordnede politiske mål for eiendomsforvaltningen.
• Det bør utarbeides oversikter over kostnader og inntekter relatert til hvert bygg.
• Bygningenes tilstand og behovet for vedlikehold bør kartlegges.
• Det bør utarbeides langsiktige og årlige planer for bygningsvedlikehold.
• Det bør rapporteres jevnlig til kommunestyret om planlegging og gjennomføring av
bygningsvedlikehold.
PS 56/08 Forvaltningsrevisjon - Overordnet analyse
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Med bakgrunn i overordnet analyse foreslår kontrollutvalget at det skal gjennomføres
forvaltningsrevisjon på følgende områder i prioritert rekkefølge:
1. Oppfølging av politiske vedtak
2. Overskridelser av kostnadsrammer ved byggeprosjekter
3. Økonomistyring i pleie- og omsorgssektoren.
4. Offentlige anskaffelser.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Etter anbefaling fra fagansvarlig i forvaltningsrevisjon v/Bente Willumsen
Kommunestyret skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 10 vedta en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon (sak 57/08) etter innstilling fra kontrollutvalget. Det framgår av samme bestemmelse i
forskriften at planen skal baseres på en overordnet analyse. Hensikten med den overordnede analysen
er å framskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet, slik at det er mulig for kontrollutvalget å
prioritere mellom ulike områder i plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har derfor behandlet
overordnet analyse som egen sak og som et grunnlag for sin innstilling til kommunestyret i Plan for
forvaltningsrevisjon. Overordnet analyse (sak 56/08) skulle imidlertid ikke vært oversendt til
kommunestyret. Dette til orientering.

Ordføreren trekker saken.
Vedtak
Ordføreren trekker saken.

PS 57/08 Plan for forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for forvaltningsrevisjon skal
utarbeides annet hvert år.
Følgende områder prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 2008 - 2010:
1. Oppfølging av politiske vedtak
2. Overskridelser av kostnadsrammer ved byggeprosjekter
3. Økonomistyring i pleie- og omsorgssektoren.
4. Offentlige anskaffelser.
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden
dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Votering: Kontrollutvalgets vedtak – enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for forvaltningsrevisjon skal
utarbeides annet hvert år.
Følgende områder prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 2008 - 2010:
1. Oppfølging av politiske vedtak
2. Overskridelser av kostnadsrammer ved byggeprosjekter
3. Økonomistyring i pleie- og omsorgssektoren.
4. Offentlige anskaffelser.
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden

dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

PS 58/08 Kontrollutvalgets årsberetning 2007
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsberetning for 2007 fastsettes som årsberetning for Hammerfest kommunes kontrollutvalg.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Årsberetning for 2007 fastsettes som årsberetning for Hammerfest kommunes kontrollutvalg.

PS 59/08 Diverse referatsaker
RS 08/3 Protokoll og særutskrift kontrollutvalget
RS 08/4 Kontrollutvalget - møteutskrift 2 - 2008
RS 08/5 Det økonomiske opplegget for kommunene i 2009
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008
Hans M. Ellingsen fikk innvilget permisjon fra kl. 1705.
26 representanter til stede.
Behandling
Referatsakene tas til orienteringen.
Vedtak
Referatsakene tas til orienteringen.

PS 60/08 Godkjenning av møteprotokoll
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Protokoll fra møte den 15.05.2008 godkjennes – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 15.05.2008 godkjennes

PS 61/08 Rehabilitering Grusbanen
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.06.2008
Behandling
Jan-Erik Hansen fremmet på vegne ab KRF følgende forslag:
Kommunestyret vedtar at investeringsprosjektet IN09 utsettes til 2009.
Votering: KRF’s forslag – 1 stemme for og 8 mot
Innstillingen fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.
Vedtak
Kommunestyret vedtar at investeringsprosjektet IN09 treningsbane 60 x 40 m med kunstgress
på grusbanen gjennomføres som planlagt i 2008. Prosjektet gjennomføres etter alternativ 2, til
en samlet kostnad på kr 3.750.000. Investeringen finansieres slik:
Eksisterende låneopptak til investeringen:
Bruk av disposisjonsfond:
Bruk av merinntekter spillemidler:
Momsrefusjoner:
Totalt:

960.000 kr
840.000 kr
1.200.000 kr
750.000 kr
3.750.000 kr

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Administrasjonen fremmet ny endret innstilling:
Kommunestyret vedtar at investeringsprosjektet IN09 treningsbane 60 x 40 m med kunstgress
på grusbanen gjennomføres som planlagt i 2008. Prosjektet gjennomføres etter alternativ 2, til
en samlet kostnad på kr 3.750.000. Investeringen finansieres slik:
Eksisterende låneopptak til investeringen:
Bruk av merinntekter spillemidler:
Spillemidler for dette prosjektet
Momsrefusjoner:
Totalt:

300.000 kr
1.200.000 kr
1.500.000 kr
750.000 kr
3.750.000 kr

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunestyret vedtar at investeringsporsjekt IN09 gjennomføres innen vedtatte rammer.
Prosjektet må tilpasses gitte rammer.

Votering: Administrasjonens nye forslag fikk 22 stemmer og SV’s forslag fikk 4 stemmer
Vedtak
Kommunestyret vedtar at investeringsprosjektet IN09 treningsbane 60 x 40 m med kunstgress
på grusbanen gjennomføres som planlagt i 2008. Prosjektet gjennomføres etter alternativ 2, til
en samlet kostnad på kr 3.750.000. Investeringen finansieres slik:
Eksisterende låneopptak til investeringen:
Bruk av merinntekter spillemidler:
Spillemidler for dette prosjektet
Momsrefusjoner:
Totalt:

300.000 kr
1.200.000 kr
1.500.000 kr
750.000 kr
3.750.000 kr

PS 62/08 Søknad om tilskudd til etablering av ungdomsdiscotek
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest formannskap innvilger selskap under stiftelse ved Heidi Berglund og Vivi Ann
Sneve kr 600.000,- i tilskudd til investering i lys- og lydutstyr i forbindelse med etablering av
utested for ungdom i aldersgruppen 18 – 21 år.
Beløpet dekkes av disposisjonsfond, og det gis en økt bevilgning til sentraladministrasjonen ved
budsjettregulering for 1. tertial 2008.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 09.06.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest formannskap innvilger selskap under stiftelse ved Heidi Berglund og Vivi Ann
Sneve kr 600.000,- i tilskudd til investering i lys- og lydutstyr i forbindelse med etablering av
utested for ungdom i aldersgruppen 18 – 21 år.
Beløpet dekkes av disposisjonsfond, og det gis en økt bevilgning til sentraladministrasjonen ved
budsjettregulering for 1. tertial 2008.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegna av SV følgende forslag:
… 600.000 som avdrags- og rentefritt lån til….
Nytt 2. avsnitt : Lånet betales tilbake ved eventuell endring av målsetningene for konseptet eller
ved salg.

Votering: Innstillingen fra KOU fikk 7 stemmer og SV’s forslag fikk 1 stemmer.
Vedtak
Hammerfest formannskap innvilger selskap under stiftelse ved Heidi Berglund og Vivi Ann
Sneve kr 600.000,- i tilskudd til investering i lys- og lydutstyr i forbindelse med etablering av
utested for ungdom i aldersgruppen 18 – 21 år.
Beløpet dekkes av disposisjonsfond, og det gis en økt bevilgning til sentraladministrasjonen ved
budsjettregulering for 1. tertial 2008.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008

Behandling
Saksutredningen og vedtaket er ikke unntatt offentlighet etter kommunestyret behandling av
saken den 19.06.02008.
Alvin Vaseli fremmet på vegne av Rødt følgende forslag:
Saken åpnes for offentligheten.
Votering: Forslaget fra Rødt fikk 1 stemme for og 25 stemmer mot.
Hanne Husvik fremmet på vegne av AP følgende endring i formannskapets innstilling, avsnitt,
siste linje:
… ungdom 18 +.
Alvin Vaseli fremmet på vegne av Rødt følgende forslag:
Hammerfest kommunestyre innvilger selskap under stiftelse et rente- og avdragsfritt lån i 6 år på
kr. 600.000,-.
Lånet nedskrives med 100 000 kr pr. år under forutsetning av at tiltaket fungerer etter
intensjonene om utested for ungdom 18+.

Votering: Forslaget fra Rødt fikk 5 stemme for og 21 stemmer mot.
Alvin Vaseli fratrådte møte under resten av avstemmingen. 25 representanter til stede.
Formannskapets innstilling m/AP’s endring - enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre innvilger selskap under stiftelse ved Heidi Berglund og Vivi Ann
Sneve kr 600.000,- i tilskudd til investering i lys- og lydutstyr i forbindelse med etablering av
utested for ungdom 18 +.
Beløpet dekkes av disposisjonsfond, og det gis en økt bevilgning til sentraladministrasjonen ved
budsjettregulering for 1. tertial 2008.

PS 63/08 Transport av hestemøkk til stallene til Strømsnes
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret bevilger kr 100.000,- som dekkes av disposisjonsfondet.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2008
Håkon Rønbeck erklærte seg innhabil og forlot møtet.
25 representanter (av 29) til stede.
Behandling
Votering: Innstillingen fikk 23 stemmer for og 2 stemmer mot.
Vedtak
Kommunestyret bevilger kr 100.000,- som dekkes av disposisjonsfondet.

