Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus
11.09.2008
09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alvin Vaséli
Kristine Jørstad Bock
Snorre Sundquist
John Wahl
Marianne Sivertsen Næss
Frank Hansen
Jonas Valle Paulsen
Berit Hågensen
Jarle Edvardsen
Tor-Ivar Heggelund
Hans Mathias Ellingsen
Andreas W. Wiese
Reidar Johansen
Bente Orvik
Jan-Erik Hansen
Raymond Robertsen
Bjørg Eva Eliassen Hamsund
Herold Paul Paulsen
Rolf H. Fjellstad
Anne-Mette Bæivi

Medlem
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

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

Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Håkon Rønbeck
Wenche Stenvoll
Elin Mølmann Holmgren
Monica Strømme
Mari Lundevall
Ole Martin Rønning
Lars Mathisen
Steve Sivertsen
Ronny Holm

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

H
AP
AP
AP
SV
H
FRP
FRP
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Grethe Ernø Johansen
Haldis Olsen
Bjørn Dagfinn Johansen
Leif Arne Asphaug-Hansen
Kim Mikkelsen
Per Gunnar Arnesen
Per Olav Spein
Mia Hansen

Wenche Stenvoll
Monica Strømme
Elin Mølmann Holmgren
Mari Lundevall
Ole Martin Rønning
Håkon Rønbeck
Steve Sivertsen
Lars Mathisen

AP
AP
AP
SV
H
H
FRP
FRP

Avløsing i løpet av dagen:
AP v/John Wahl og Jarle Edvardsen erklærte seg inhabil fratrådte under behandling av sak
72/08.Willy Olsen tiltrådte for John Wahl.
Tilstede 28 av 29 medlemmer
KRF v/Jan Erik Hansen fikk permisjon fra kl. 15.35. Arild Gamst tiltrådte som varamedlem
15.30.
29 representanter til stede.
Jonas Valle Paulsen ble innvilget permisjon kl. 1545
28 av 29 medlemmer tilstede under behandling av sak 78/08
Marianne S. Næss ble innvilget permisjon kl. 1600
27 av 29 medlemmer tilstede
Hans M. Ellingsen ble innvilget permisjon kl. 16.05
26 av 29 medlemmer tilstede under siste orienteringssak
Fra administrasjonen møtte:
Ass.rådmann Per A. Lund, sektorlederne Torbjørn Næss, Grethe Nissen, Arvid Isaksen,
virksomhetsleder Trine Nylynd, Jan Rune Mortensen, personalsjef Sølvi Løkke, prosjektleder
Marianne Lilleås, byggeprosjektleder Alf Sakshaug, informasjonsleder Kjartan Mikalsen
NAV v/Rita Hellesvik, Havnekontoret v/Roll Stiansen og Trond Egil Nilsen, Hammerfest
Næringsinvest AS v/Einar Næss
Underskrift:

Kristine Jørstad Bock
Ordfører

Trude Klaussen
sekretær
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Innkallingen enstemmig godkjent.
Sakslista med tilleggssakene 76 – 78/08 – enstemmig godkjent
I tillegg vil det bli muntlig orientering i to saker:
Hammerfest Næringsinvest as – Industriområde Strømsnes
Informasjon om arbeidet med Hammerfest kommune som IA-bedrift/sykefravær

PS 64/08
PS 65/08
PS 66/08
PS 67/08
PS 68/08
PS 69/08
PS 70/08
PS 71/08
PS 72/08
PS 73/08
PS 74/08
PS 75/08
PS 76/08
PS 77/08
PS 78/08

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Finnmark og Hammerfest kommune
Delegasjon av kommunale oppgaver til staten
Hammerfest rådhus - rehabilitering - minimumsløsning
Godkjenning av bygging/rehab. av avlastingsbolig Turistveein 55
Andre gangs behandling for B2
Ny legehjemmel til Hammerferst kommune
Opprettelse av barnehagetilbud i Kårhamn
Tertialrapport 1. tertial 2008 Hammerfest Havn KF
Hammerfest Havn KF - Godkjenning av deltakelse i emisjon i Nordoil
Caverns AS
Folkevalgtes arbeidsvilkår
Konstituering av rådmann høsten 2008
Godkjenning av møteprotokoll
Rypefjord sykehjem, smittevernavdeling
Tilsetting av rådmann
X
Interpellasjon - Sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund kommuner

PS 64/08 Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Finnmark og Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Finnmark og Hammerfest kommune godkjennes.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Finnmark og Hammerfest kommune godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Finnmark og Hammerfest kommune godkjennes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enst. vedtatt
Vedtak
Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Finnmark og Hammerfest kommune godkjennes.

PS 65/08 Delegasjon av kommunale oppgaver til staten
Rådmannens forslag til vedtak:
ommunestyret gir rådmannen fullmakt til å delegere til NAV-leder myndighet og ansvar for
kommunale oppgaver som legges inn i NAV-Hammerfest ut over minimumsløsningen som
følger:
Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 nr. 81:
Kap.3
sosialtjenestens generelle oppgaver
Kap.3 §3-4 boliger for vanskeligstilte og
Kap 4 §4-5 midlertidig husvære
Kap.4 §4-1 opplysning råd og veiledning
Kap. 4§4-3a rett til individuell plan
Kap 6
særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere
Kap 10
om ansvaret for å gi hjelp etter loven.
Oppgaver ihht. Gjeldsordningsloven av 17. juli 1992 nr.99.
NAV-leder kan videredelegere sin myndighet slik at ansatte i staten kan utføre oppgaver på
kommunens myndighetsområder. Videredelegering innebærer ikke at NAV-leder gir fra seg
ansvar for de kommunale oppgavene i NAV-kontoret. Gjeldene ansvarsdeling mellom stat og
kommune opprettholdes uavhengig av hvem som utfører oppgaven.
Delegasjonsvedtaket legges som vedlegg til den lokale samarbeidsavtalen mellom Hammerfest
kommune og stat.
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å delegere til NAV-leder myndighet og ansvar for
kommunale oppgaver som legges inn i NAV-Hammerfest ut over minimumsløsningen som
følger:
Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 nr. 81:
Kap.3
sosialtjenestens generelle oppgaver
Kap.3 §3-4 boliger for vanskeligstilte og
Kap 4 §4-5 midlertidig husvære
Kap.4 §4-1 opplysning råd og veiledning
Kap. 4§4-3a rett til individuell plan
Kap 6
særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere
Kap 10
om ansvaret for å gi hjelp etter loven.
Oppgaver ihht. Gjeldsordningsloven av 17. juli 1992 nr.99.
NAV-leder kan videredelegere sin myndighet slik at ansatte i staten kan utføre oppgaver på
kommunens myndighetsområder. Videredelegering innebærer ikke at NAV-leder gir fra seg
ansvar for de kommunale oppgavene i NAV-kontoret. Gjeldene ansvarsdeling mellom stat og
kommune opprettholdes uavhengig av hvem som utfører oppgaven.
Delegasjonsvedtaket legges som vedlegg til den lokale samarbeidsavtalen mellom Hammerfest
kommune og stat.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enst. vedtatt
Vedtak
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å delegere til NAV-leder myndighet og ansvar for
kommunale oppgaver som legges inn i NAV-Hammerfest ut over minimumsløsningen som
følger:
Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 nr. 81:
Kap.3
sosialtjenestens generelle oppgaver
Kap.3 §3-4 boliger for vanskeligstilte og
Kap 4 §4-5 midlertidig husvære
Kap.4 §4-1 opplysning råd og veiledning
Kap. 4§4-3a rett til individuell plan
Kap 6
særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere
Kap 10
om ansvaret for å gi hjelp etter loven.
Oppgaver ihht. Gjeldsordningsloven av 17. juli 1992 nr.99.
NAV-leder kan videredelegere sin myndighet slik at ansatte i staten kan utføre oppgaver på
kommunens myndighetsområder. Videredelegering innebærer ikke at NAV-leder gir fra seg

ansvar for de kommunale oppgavene i NAV-kontoret. Gjeldene ansvarsdeling mellom stat og
kommune opprettholdes uavhengig av hvem som utfører oppgaven.
Delegasjonsvedtaket legges som vedlegg til den lokale samarbeidsavtalen mellom Hammerfest
kommune og stat.
PS 66/08 Hammerfest rådhus - rehabilitering - minimumsløsning
Rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ nr 1:
Hammerfest kommunestyre vedtar at den videre prosjekteringen av rehabilitering av rådhuset
følger forslaget i forprosjekt av 26.06.2007 med de endringer som følger av pålegg fra Areal- og
kulturvernavdelingen i Finnmark fylkeskommune.
Alternativ 2:
Hammerfest kommunestyre vedtar at den videre prosjekteringen av rehabilitering av rådhuset
blir gjort i henhold til en minimumsløsning der krav til fysisk arbeidsmiljø blir tilfredsstilt.
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.09.2008

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP/SV/KRF følgende forslag:
Alternativ nr 1:
Hammerfest kommunestyre vedtar at den videre prosjekteringen av rehabilitering av rådhuset
følger forslaget i forprosjekt av 26.06.2007 med de endringer som følger av pålegg fra Areal- og
kulturvernavdelingen i Finnmark fylkeskommune.
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Alternativ nr 1:
Hammerfest kommunestyre vedtar at den videre prosjekteringen av rehabilitering av rådhuset
følger forslaget i forprosjekt av 26.06.2007 med de endringer som følger av pålegg fra Areal- og
kulturvernavdelingen i Finnmark fylkeskommune.
Prosjektet igangsettes ikke før tidligst i 2011.
Votering: Alternativ 1 – enstemmig vedtatt.
Høyres tilleggsforslag fikk 1 stemme og 9 stemte mot.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar at den videre prosjekteringen av rehabilitering av rådhuset
følger forslaget i forprosjekt av 26.06.2007 med de endringer som følger av pålegg fra Areal- og
kulturvernavdelingen i Finnmark fylkeskommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008

Behandling
Formannskapets innstilling vedtatt med 23 mot 6 stemmer
Ap v/John Wahl la frem følgende tilleggsforslag:
For å få til en best mulig løsning sett i forhold til krav om universell utforming, nye
byggeforskrifter samt fjerning av asbest og PCB ber kommunestyret administrasjonen om å
snarlig få til et møte med fylkets kulturvernavdeling hvor også politisk ledelse skal delta.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt

H v/Raymond Robertsen fremmet følgende forslag til vedtak:
Alternativ nr 1:
Hammerfest kommunestyre vedtar at den videre prosjekteringen av rehabilitering av rådhuset
følger forslaget i forprosjekt av 26.06.2007 med de endringer som følger av pålegg fra Areal- og
kulturvernavdelingen i Finnmark fylkeskommune.
Prosjektet igangsettes ikke før tidligst i 2011.
Votering: Forslaget falt med 24 mot 6 stemmer
Rødt v/Alvin Vaseli fremmet følgende forslag:
Saken utredes videre og tas opp under behandlinga av økonomiplanen desember 2008
Votering: Forslaget falt med 28 mot 1 stemme
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar at den videre prosjekteringen av rehabilitering av rådhuset
følger forslaget i forprosjekt av 26.06.2007 med de endringer som følger av pålegg fra Areal- og
kulturvernavdelingen i Finnmark fylkeskommune.
For å få til en best mulig løsning sett i forhold til krav om universell utforming, nye
byggeforskrifter samt fjerning av asbest og PCB ber kommunestyret administrasjonen om å
snarlig få til et møte med fylkets kulturvernavdeling hvor også politisk ledelse skal delta.

PS 67/08 Godkjenning av bygging/rehab. av avlastingsbolig Turistveein 55
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner at Hammerfest Eiendom KF tar opp lån inntil kr. 14.7 mill. til
bygging av avlastningsbolig i Turistveien 55.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner at Hammerfest Eiendom KF tar opp lån inntil kr. 14.7 mill. til
bygging av avlastningsbolig i Turistveien 55.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret godkjenner at Hammerfest Eiendom KF tar opp lån inntil kr. 14.7 mill. til
bygging av avlastningsbolig i Turistveien 55.

PS 68/08 Andre gangs behandling for B2
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av Plan og Bygningslovens § 27-2 egengodkjenner Kommunestyret
reguleringsplanen for B2 med tilhørende designhåndbok slik de er lagt frem og ber
administrasjonen ferdigstille planen. Navn på feltet settes inn i plandokumentasjonen når det
foreligger endelig navnevedtak i KOU før planen sendes til fagmyndighetene.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 02.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
I medhold av Plan og Bygningslovens § 27-2 egengodkjenner Kommunestyret
reguleringsplanen for B2 med tilhørende designhåndbok slik de er lagt frem og ber
administrasjonen ferdigstille planen. Navn på feltet settes inn i plandokumentasjonen når det
foreligger endelig navnevedtak i KOU før planen sendes til fagmyndighetene.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
I medhold av Plan og Bygningslovens § 27-2 egengodkjenner Kommunestyret
reguleringsplanen for B2 med tilhørende designhåndbok slik de er lagt frem og ber
administrasjonen ferdigstille planen. Navn på feltet settes inn i plandokumentasjonen når det
foreligger endelig navnevedtak i KOU før planen sendes til fagmyndighetene.
PS 69/08 Ny legehjemmel til Hammerferst kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Behovet for å opprette ny legehjemmel i Hammerfest kommune tas til etterretning.
Behovet for ny legehjemmel legges inn som nytt tiltak i budsjettforslag for perioden 2009 til
2012.
Dersom tiltaket godkjennes i budsjettbehandlingene høsten 2008 søker Hammerfest kommune
via fylkeslegen Helsedirektoratet om ny legehjemmel til Hammerfest legesenter.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.09.2008
Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Behovet for å opprette ny legehjemmel i Hammerfest kommune tas til etterretning.
Behovet for ny legehjemmel legges inn som nytt tiltak i budsjettforslag for perioden 2009 til
2012.
Dersom tiltaket godkjennes i budsjettbehandlingene høsten 2008 søker Hammerfest kommune
via fylkeslegen Helsedirektoratet om ny legehjemmel til Hammerfest legesenter.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enst. vedtatt
Vedtak
Behovet for å opprette ny legehjemmel i Hammerfest kommune tas til etterretning.
Behovet for ny legehjemmel legges inn som nytt tiltak i budsjettforslag for perioden 2009 til
2012.
Dersom tiltaket godkjennes i budsjettbehandlingene høsten 2008 søker Hammerfest kommune
via fylkeslegen Helsedirektoratet om ny legehjemmel til Hammerfest legesenter.
PS 70/08 Opprettelse av barnehagetilbud i Kårhamn
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kårhamn familiebarnehage etableres i samdrift med Kårhamn skole. Barnehagen drives
så lenge forutsetningene for dette er tilstede. Det arbeides for oppstart 1.11.2008.
2. Drifts-og etableringskostnader dekkes av øremerkede skjønnsmidler til
barnehagesektorren.
3. Driftbudsjettet innarbeides i økonomiplan for 2009-2012.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.09.2008

Behandling
Rådmannen fremmet følgende tilleggssforslag:
Sektor for barnehage bes undersøke behovet for tilsvarende barnehagetilbud i Akkarfjord, og
eventuelt fremme forslag om oppstart også der.
Votering: Som innstillingen inkl. tilleggspunkt 4 – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Driftbudsjettet innarbeides i økonomiplan for 2009-2012.
2. Drifts-og etableringskostnader dekkes av øremerkede skjønnsmidler til
barnehagesektorren.
3. Kårhamn familiebarnehage etableres i samdrift med Kårhamn skole. Barnehagen drives
så lenge forutsetningene for dette er til stede. Det arbeides for oppstart 1.11.2008.
4. Sektor for barnehage bes undersøke behovet for tilsvarende barnehagetilbud i
Akkarfjord, og eventuelt fremme forslag om oppstart også der.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Driftbudsjettet innarbeides i økonomiplan for 2009-2012.
2. Drifts-og etableringskostnader dekkes av øremerkede skjønnsmidler til
barnehagesektorren.
3. Kårhamn familiebarnehage etableres i samdrift med Kårhamn skole. Barnehagen drives
så lenge forutsetningene for dette er til stede. Det arbeides for oppstart 1.11.2008.
4. Sektor for barnehage bes undersøke behovet for tilsvarende barnehagetilbud i
Akkarfjord, og eventuelt fremme forslag om oppstart også der.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008
Behandling
Rødt v/Alvin Vaseli fremmet følgende forslag til nytt punkt 4. :
Det opprettes barnehagetilbud i Akkarfjord. For 2008/2009 igangsettes det halvdagstilbud i
første omgang så snart som mulig i samarbeid med Akkarfjord skole og sektor for barnehage.
Votering:
Punktene 1 – 3 enstemmig vedtatt.
Punkt 4 vedtatt med 28 mot 1 stemme som ble avgitt for Rødt forslag.
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Driftbudsjettet innarbeides i økonomiplan for 2009-2012.
2. Drifts- og etableringskostnader dekkes av øremerkede skjønnsmidler til
barnehagesektorren.
3. Kårhamn familiebarnehage etableres i samdrift med Kårhamn skole. Barnehagen drives
så lenge forutsetningene for dette er til stede. Det arbeides for oppstart 1.11.2008.
4. Sektor for barnehage bes undersøke behovet for tilsvarende barnehagetilbud i
Akkarfjord, og eventuelt fremme forslag om oppstart også der.
PS 71/08 Tertialrapport 1. tertial 2008 Hammerfest Havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest Havn KF må kjøre ei stram prioritering av driften slik at underskudd unngås ved
årets slutt.

Hammerfest Havn KF må for fremtiden levere tertialrapportene i tide slik at de kan behandles
sammen med øvrige tertialrapporter
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008

Behandling
Som innstillingen - enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest Havn KF må kjøre ei stram prioritering av driften slik at underskudd unngås ved
årets slutt.
Hammerfest Havn KF må for fremtiden levere tertialrapportene i tide slik at de kan behandles
sammen med øvrige tertialrapporter
PS 72/08 Hammerfest Havn KF - Godkjenning av deltakelse i emisjon i Nordoil Caverns
AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Disponering av kr 220 000 fra inneværende års regnskap til Hammerfest Havn KF til deltakelse
i emisjon i Nordoil Caverns AS, godkjennes ikke.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008
John Wahl og Jarle Edvardsen fratrådte møtet under behandling av sak 72/08 pga. av inhabilitet
Willy Olsen tiltrådte møtet som varamedlem for Jarle Edvardsen
Tilstede under behandling av sak 72/08: 28 av 29 medlemmer
Behandling
AP v/Marianne Sivertsen Næss fremmet følgende forslag:
Hammerfest Havn KF – godkjenning av deltakelse i emisjon i Nordoil Caverns utsettes
Votering: AP’s forslag – enstemmig vedtatt
Vedtak
Hammerfest Havn KF – godkjenning av deltakelse i emisjon i Nordoil Caverns utsettes

PS 73/08 Folkevalgtes arbeidsvilkår
Referansegruppens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest kommune med
virkning fra andre halvår 2008:

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest
kommune
Vedtatt i Hammerfest kommunestyre 19.06.2008
I.

Ordfører
Grunnlaget for ordførerens godtgjøring er den til enhver tid gjeldende godtgjøring til
stortingsrepresentantene.
Beregning av ferietid og feriegodtgjøring gjøres som for kommunalt ansatte.
For ordfører dekkes tap av offentlig eller privat pensjonsordning fullt ut.
Ordfører gis slik ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp:
• I 1,5 måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp.
• I 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp.

II.

Faste godtgjøringer
1

Formannskapet
Formannskapets representanter får en årlig godtgjøring tilsvarende 5 % av ordførerens
årlige godtgjøring.
Det gis reduksjon i godtgjørelsen fra og med første møte den folkevalgte ikke deltar i.
Ved fravær på grunn av egen sykdom eller sykt barn gjøres det reduksjon i godtgjørelsen
ved fravær fra mer enn 1/3 av møtene.

III.

2

Varaordfører / ledere i styret for KOU og MU
Varaordfører, leder i Styret for kultur, omsorg og undervisning (KOU) og leder i Styret for
miljø og utvikling (MU) får en årlig godtgjøring lik 10 % av ordførerens årlige godtgjøring.

3

Gruppeledere
Alle gruppeledere mottar en årlig godtgjørelse på 1,5 % av ordføreres årlige
godtgjørelse.

4

Ledere i andre kommunale utvalg
Ledere i andre kommunale utvalg gis ikke fast godtgjøring.

Møtegodtgjøring
1

Møtegodtgjørelse til utvalgsledere
Kontrollutvalget
Klientutvalg, forliksråd og klagenemnd
KOU og MU
Øvrige kommunale utvalg

0,30 % av ordførerens årlige godtgjøring
0,25 % av ordførerens årlige godtgjøring
0,15 % av ordførerens årlige godtgjøring
0,20 % av ordførerens årlige godtgjøring

Varaordfører som møter i formannskapet mottar ikke møtegodtgjøring.
2

Møtegodtgjørelse til møtende vararepresentanter i formannskapet
Møtende vararepresentanter i formannskapet får en møtegodtgjøring per møte lik 0,25 %
av ordførerens årlige godtgjøring.

3

Møtegodtgjørelse til kommunestyret og kontrollutvalget
Medlemmer i kommunestyret og kontrollutvalget mottar møtegodtgjøring per møte
tilsvarende 0,15 % av ordførerens årlige godtgjøring.

4

Møtegodtgjørelser til medlemmer av øvrige utvalg
Møtegodtgjørelsen til medlemmer av øvrige utvalg, inklusiv KOU og MU er fastsatt til 0,1
% av ordførerens årlige godtgjørelse.

5

Andre enn ordfører som representerer kommunen utad
Møtesatsen på 0,1 % av ordførerens årlige godtgjørelse gjelder også for representanter
som ikke mottar fast godtgjørelse etter dette reglement og som representerer kommunen
utad, som på generalforsamlinger, regionråd og lignende, hvor der ikke betales
godtgjørelse på annen måte.

6

Ansattes representanter i administrasjonsutvalget
Kommunalt ansatte som er folkevalgte eller møter som de ansattes representant
i administrasjonsutvalget, gis samme godtgjørelse per møte som de øvrige
representanter.
Dersom møte i administrasjonsutvalget faller på samme dag som møte i formannskapet,
gis det kun godtgjørelse for formannskapet. De ansattes representanter i
administrasjonsutvalget som ikke skal møte i formannskapet gis godtgjørelse på vanlig
måte.

IV.

Dekning av tapt inntekt
Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste betales til representanter i alle kommunale utvalg, styrer
og råd. Godtgjøring betales også til folkevalgte som er i annet oppdrag for kommunen, (kurs,
reiser og lignende).
Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste ytes bare til dem som har et faktisk tap i
arbeidsfortjenesten. Krav på godtgjørelse bør gjøres av den folkevalgtes arbeidsgiver for å
hindre et tap i pensjon og feriepenger.
Som hovedregel skal det dekkes arbeidsfortjeneste for en hel dag for de store politiske møtene
som varer hele dagen. For andre møter som varer under 4 timer kan de folkevalgte gjøre krav på
tapt arbeidsinntekt time for time. For folkevalgte med lang reisevei beregnes reisetiden i tillegg til
møtetiden.
1

Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste defineres i denne sammenheng som tapt
arbeidsfortjeneste som ikke kan legitimeres fra arbeidsgiver/oppdragsgiver. Slike tap må
i tilstrekkelig grad sannsynliggjøres. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste erstattes med
inntil 0,1 % av ordførers godtgjøring per dag.

2

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste
Legitimert tapt arbeidsfortjeneste erstattes med inntil 0,4 % av ordførers godtgjøring per
dag.
Legitimert tapt arbeidsfortjeneste defineres i denne sammenhengen som den lønnen
arbeidsgiver bekrefter at arbeidstakeren taper ved å inneha kommunale tillitsverv.
For selvstendig næringsdrivende gjelder følgende:
Det må fremlegges ny dokumentasjon/sannsynliggjøring hvert år på bakgrunn av siste
års regnskaps-/produksjonstall og når grunnlaget for å kreve tapt arbeidsinntekt vesentlig
endres i løpet av året.
Ved endring i forutsetningene for tapet, fremlegges ny dokumentasjon – dog begrenset
oppad til 0,4 % av ordførers årlige godtgjøring per. dag.

V.

3

Ulegitimert tap av inntekt
Folkevalgte som er studenter, pensjonister eller hjemmeværende kan etter krav motta
0,05 % av ordførers årlige godtgjøring per dag som erstatning for ulegitimert inntektstap.

4

Innsending av krav om tapt inntekt
Krav om tapt inntekt må sendes inn senest 3 måneder etter at den tapte inntekten
oppsto. For å unngå tap av pensjon og feriepenger, bør kravet sendes inn av
arbeidsgiver.

Frikjøpsordning

1

Ledere i KOU og MU samt varaordfører
Ledere i KOU, MU samt varaordfører kan velge å benytte seg av frikjøpsordning i stedet
for å få dekket legitimert tap etter punkt IV. Ledere i KOU og MU samt varaordfører
frikjøpes inntil 20 % av normal arbeidstid som kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste.
Kravet bør normalt fremmes av arbeidsgiver.
Årsverket beregnes ut fra den folkevalgtes egen lønn. Dersom denne er høyere enn
ordførerens årlige godtgjøring, legges ordførers årlige godtgjøring til grunn ved
beregningen.

2

VI.

Gruppeledere
Kommunestyrets gruppeledere kan i tillegg til å kreve erstatning for tap av inntekt for
møtedager frikjøpes etter følgende modell:
• Alle partier gis en grunnressurs på 5 % av et årsverk.
• Godtgjørelsen utbetales til gruppeledere som gjør krav på dette. Godtgjørelsen kan
ikke utbetales til politiske partier.
• Årsverket beregnes ut fra ordførers årlige godtgjøring.

Utgiftsdekning
1

Godtgjøring for skyss, kost og overnatting
Godtgjøring for skyss, kost og overnatting dekkes etter det samme reiseregulativet som
gjelder for kommunens ansatte.

2

Dekning av omsorgsforpliktelser
Alle folkevalgte som har omsorgsforpliktelser for barn på 12 år eller yngre eller barn med
funksjonshemning eller barn som er kronisk syke på 18 år eller yngre kan etter krav
motta utgiftsdekning med 0,1 % av ordførers årlige godtgjørelse per døgn. Det er ikke
krav om at utgiftene legitimeres. Det gjøres kun en utbetaling per barn.
Unntaksvis kan ektefelle, samboer eller annen som deler den daglige omsorgen være
med på reise for å ta hånd om barnet også få dekket reise- og oppholdsutgifter. Dette
begrenses til å gjelde tilfeller der det er viktig at barnet er med på reisen, for eksempel på
grunn av amming. Ordningen gjelder i utgangspunktet inntil barnet er ett år, men
formannskapet kan innvilge slik utgiftsdekning også for barn over ett år i spesielle tilfeller.
Legitimerte omsorgsforpliktelser for hjemmeværende eldre/uføre/syke som trenger
tilsyn/pleie kan kreves erstattet med inntil 0,1 % av ordførerens årlige godtgjøring per
døgn.

VII.

3

Kommunal rapport
Abonnement på Kommunal Rapport tegnes for kommunestyrets representanter.

4

Godtgjøring telefon eller mobiltelefon
Ordfører, varaordfører og ledere av styrene for miljø og utvikling og kultur, omsorg og
undervisning gis fri bruk av kommunal mobiltelefon.

Utbetaling
All fast godtgjøring og møtegodtgjøring utbetales to ganger i året: i juni og desember.
Reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste utbetales fortløpende.

VIII.

Dobbel godtgjørelse
Ingen folkevalgte skal motta dobbel godtgjørelse utover det som er bestemt i reglementet.

VIIII.

Unntaksbestemmelse
For tilfeller som ikke dekkes av reglementet, kan formannskapet vedta godtgjørelse.
Formannskapet fortolker reglementet ved uklarheter”.

2. Kommunestyret vedtar at det utarbeides et eget reglement for godtgjørelser til styrer i
kommunale foretak. Nivået for godtgjørelsene bør avgjøres av kommunestyret. Kommunestyret
ber formannskapet om å opprette en arbeidsgruppe for dette arbeidet. Kommunestyret ber om at

styrene i de kommunale foretakene ikke fastsetter nye vedtekter som omhandler godtgjøring, da
dette vil bli behandlet av kommunestyret i nær fremtid. Inntil regelverket er endret skal
utbetaling av godtgjøring skje etter allerede vedtatte satser.
For aksjeselskap skal kommunestyret gi veiledning om hvilket nivå godtgjørelsene bør ligge på i
eiermeldingen.
3. Kommunestyret vedtar at bruk av kommunestyresalen fortsatt skal være strengt regulert og
det gjøres ikke endringer i reglementet for utleie av kommunestyresalen.
Det skal tilrettelegges for at andre politiske partier kan låne møterom på rådhuset. Før dette kan
gjøres må det ordnes med låssystem, slik at partiene kan ha tilgang til møterom.
4. Kommunestyret vedtar at de politiske møtene fortsatt bør holdes på dagtid.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.09.2008

Behandling
Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Varaordfører mottar møtegodtgjørelse i formannskapet.
VIIII
Pkt. Ny avsnitt:
Samme avsnitt som Pkt. 4.7 Insentiver – Eierskapsmeldingen 2008, vedtatt i kommunestyret den
19. juni 2008.
Votering:
Innstillingen fikk fra arbeidsgruppa m/endringen – første avsnitt fikk 7 stemmer mot 2 stemmer
Innstillingen fikk fra arbeidsgruppa m/endringen – andre avsnitt fikk 6 stemmer mot 3 stemmer
Vedtak
Innstillingen fra arbeidsgruppa ble vedtatt med følgende endringen:
Varaordfører mottar møtegodtgjørelse i formannskapet.
VIIII
Pkt. Ny avsnitt:
Samme avsnitt som Pkt. 4.7 Insentiver – Eierskapsmeldingen 2008, vedtatt i kommunestyret den
19. juni 2008.
(endelig endring i reglementet vil bli gjort etter vedtak i kommunestyret den 11.09.2008)
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008
Tilstede under behandling av sak 73/08: 29 av 29 medlemmer

Behandling
SV v/Reidar Johansen fremmet følgende forslag:
II, III og V går ut. Dagens satser for godtgjøring opprettholdes
For øvrig som innstillinga
Votering: Forslaget falt med 25 mot 4 stemmer

Rødt v/Alvin Vaseli fremmet følgende forslag:
Hammerfest kommunestyre ber om at spørsmål om godtgjørelser for politikere i kommunen
utredes av andre organ enn kommunestyret selv.
Votering: Forslaget falt med 28 mot 1 stemme
Høyre v/Raymond Robertsen fremmet følgende forslag:
1. Kapittel om ”godtgjørelser til kommunale foretak og kommunale selskap” utgår
2. Grensen for legitimert tap settes til 0,5% av ordførers årlige godtgjørelse
Votering:

1 forslag: Falt med 23 mot 6 stemmer
2 forslag: Vedtatt med 25 mot 4 stemmer

Kommunestyret ber formannskapet innen 1. januar 2009 diskutere og fastsette godtgjørelser for
styremedlemmer i kommunale foretak, jfr. eierskapsmeldingen.
Forslaget oversendes til formannskapet
Formannskapets innstilling:
Innstillingen fra arbeidsgruppa ble vedtatt med følgende endringer:
Varaordfører mottar møtegodtgjørelse i formannskapet.
Grensen for legitimert tap settes til 0,5% av ordførers årlige godtgjørelse
VIIII
Pkt. Ny avsnitt:
Samme avsnitt som Pkt. 4.7 Insentiver – Eierskapsmeldingen 2008, vedtatt i kommunestyret den
19. juni 2008.
Votering: Formannskapets innstilling med endringer – vedtatt med 25 mot 4 stemmer.
Virkningsdato: 11.09.08
Vedtak
Innstillingen fra arbeidsgruppa ble vedtatt med følgende endringen:

Varaordfører mottar møtegodtgjørelse i formannskapet.
Grensen for legitimert tap settes til 0,5 % av ordførers årlige godtgjørelse
VIIII
Pkt. Ny avsnitt:
Samme avsnitt som Pkt. 4.7 Insentiver – Eierskapsmeldingen 2008, vedtatt i kommunestyret den
19. juni 2008.
Virkningsdato: 11.09.08

PS 74/08 Konstituering av rådmann høsten 2008
Rådmannens forslag til vedtak:
Per Albert Lund konstitueres som rådmann i Hammerfest kommune fra og med 20.09. til
31.12.2008, eller til ny rådmann er tiltrådt, dersom det skjer tidligere.
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Per Albert Lund konstitueres som rådmann i Hammerfest kommune fra og med 20.09. til
31.12.2008, eller til ny rådmann er tiltrådt, dersom det skjer tidligere.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008

Behandling
Som innstilling – enstemmig vedtatt
Vedtak
Per Albert Lund konstitueres som rådmann i Hammerfest kommune fra og med 20.09. til
31.12.2008, eller til ny rådmann er tiltrådt, dersom det skjer tidligere.
PS 75/08 Godkjenning av møteprotokoll
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt

Vedtak
Protokoll fra møte den 19.06.08 - godkjennes
PS 76/08 Rypefjord sykehjem, smittevernavdeling
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering, og behandles på nytt når kommunens framtidige evne til å bære
driftskostnadene ved tiltaket er nærmere avklart.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.09.2008
Behandling
Gunn Britt Trondsen orienterte om rutiner for inntaket til sykehjemsplasser og om behovet for
sykehjemsplasser.
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
KOU vedtar at den nye smittevernsavdelingen ved Rypefjord bygges. Med denne byggingen vil
arbeidsforholdene til personalet bli tilfredsstillende og forholdene til pasientene vil bli betydelig
forbedret. Samtidig får vi 6 nye sykehjemsplasser.
KOU ber formannskapet / kommunestyre bevilge nødvendige budsjett i formannskapet den 4.
sept og kommunestyret den 11. sept. 2008.

Votering: Innstillingen fikk 1 stemme og AP’s forslag fikk 10 stemmer
Vedtak
KOU vedtar at den nye smittevernsavdelingen ved Rypefjord bygges. Med denne byggingen vil
arbeidsforholdene til personalet bli tilfredsstillende og forholdene til pasientene vil bli betydelig
forbedret. Samtidig får vi 6 nye sykehjemsplasser.
KOU ber formannskapet / kommunestyre bevilge nødvendige budsjett i formannskapet den 4.
sept og kommunestyret den 11. sept. 2008.
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.09.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Rådmannens forslag.
Votering: KOU – styret’s forslag fikk 7 stemmer og SV’s forslag fikk 2 stemmer.

Vedtak
KOU vedtar at den nye smittevernsavdelingen ved Rypefjord sykehjem bygges. Med denne
byggingen vil arbeidsforholdene til personalet bli tilfredsstillende og forholdene til pasientene
vil bli betydelig forbedret. Samtidig får vi 6 nye sykehjemsplasser.
KOU ber formannskapet / kommunestyre bevilge nødvendige budsjett i formannskapet den 4.
sept og kommunestyret den 11. sept. 200
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008
Presisering fra ass. Rådmannen vedr. innhold i avsnitt før rådmannens forslag:
korrigeres/presiseres at det er 6 nye stillinger det vil være behov for, i stedet for ”den nye
avdelingen vil kreve 9 stillinger + andre driftsutgifter” slik det står i saksfremlegget.
Behandling
AP v/Grethe E. Johansen fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar at den nye smittevernavdelingen ved Rypefjord sykehjem bygges. Med
denne byggingen vil arbeidsforholdene til personale bli tilfredsstillende, forholdene for
pasientene vil bli betydelig forbedret og den vil tilfredsstille kravene til smittevern på alle
områder. Samtidig vil vi få 6 nye sykehjemsplasser som vi sårt trenger.
Kommunestyret bevilger kr. 100.000,- til videre prosjektering. Dette belastes
disposisjonsfondet.

Votering: AP v/Grethe E. Johansens forslag enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret vedtar at den nye smittevernavdelingen ved Rypefjord sykehjem bygges. Med
denne byggingen vil arbeidsforholdene til personale bli tilfredsstillende, forholdene for
pasientene vil bli betydelig forbedret og den vil tilfredsstille kravene til smittevern på alle
områder. Samtidig vil vi få 6 nye sykehjemsplasser som vi sårt trenger.
Kommunestyret bevilger kr. 100.000,- til videre prosjektering. Dette belastes
disposisjonsfondet.
PS 77/08 Tilsetting av rådmann
Ordførerens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tilbyr åremålsstilling som rådmann i Hammerfest kommune
til Leif Vidar Olsen.
2. Ordfører gis fullmakt til å fullføre forhandlinger om tilsettingsvilkår i stillingen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tilbyr åremålsstilling som rådmann i Hammerfest kommune
til Leif Vidar Olsen.
2. Ordfører gis fullmakt til å fullføre forhandlinger om tilsettingsvilkår i stillingen.

PS 78/08 Interpellasjon - Sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund kommuner
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.09.2008

Behandling
Ordføreren svar på interpellasjonen fra Raymond Robertsen, Høyre:

Sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund kommune.
Kommune grenser er ingen hindring for utvikling, det er menneskene som bor innenfor grensene
som er de største hinder og den største ressurs for utvikling.
I Hammerfest kommune fra partiet til Ordføreren er det en filosofi om at Kvalsund kommune
bør ønske og signalisere et ønske om en vurdering av sammenslåing før en setter i gang et
konkret arbeid på dette.
Det er ikke til å legge under en stol at avstanden i Kvalsund er stor i dag og det er langt mellom
Hammerfest og Kokelv, dette er utfordringer jeg mener det er rett at innbyggerne selv ser er
formålstjenelig og at det kan bidra til at en sammenslåing bidrar til at det blir en bedre kommune
å bo i.
Jeg er uenig med interpellanten og Høyres motiver om at man skal slå sammen to kommuner for
å finansiere et vei prosjekt, det blir for enkelt. Etter ordførerens mening må det ligge mer til
grunne for at dette skal være et prosjekt for framtiden.
Fra sentralt politisk nivå er det ikke noe flertall for tvangssammenslåing. Det er imidlertid
mange forhold som peker mot at dette kan være rasjonelt på mange områder.
Dette ikke minst i forhold til arealutnytting, boligbygging og infrastruktur.
I arbeidet som ble gjort også i Regionrådet for ikke så lenge siden var jo signalet et tettere
samarbeid framfør kommunesammenslåinger. Jeg tror dette var imidlertid situasjonsbestemt av
at de små kommunene innenfor Vest-Finnmark Regionråd var sterkt mot dette.
Jeg har i møter i min ordførertid tatt til orde for at vi bør ha en form for felles arealplanlegging
for å se hva vi samlet har av areal og hvor det er ønskelig å legge ting og jeg ønsker et tettere
samarbeid mellom administrasjonen i kommunen hvor man kan hospitere hos hverandre for å
utveksle erfaring, kompetanse og etablere et større miljø.
Så har vi drøftet samhandling om infrastruktur og dette er jo også grunnlaget for at vi har sett på
Grøtnes for ny flyplass.

Vi ser at på sikt så vil boligbygging og industriutvikling i de to kommunene medføre at
bebyggelsen nærmer seg hverandre.
På Kvaløya der vi har utbyggingsplaner både på industri, masseuttak, boliger som etter hvert
fortettes i Akkarfjord på Strømsnes og kryper innover mot kommunegrensa til Kvalsund på
Grøtnes. Kvalsund har planer om ytterligere industriutvikling på områder på Kvaløya.
En flyplass på Grøtnes kan gjøre at det kommer fart i slik planlegging der også kai er aktuelt
både for hurtigbåttrafikk og godstransport. Utbygging av felles infrastruktur av vann- og
kloakkanlegg kan jo også være aktuelt i årene som kommer i dette området.
Så har vi stått sammen om krav om bedre veiforbindelse RV-94 som vi også har krevd må bli
stamvei. Dette gjelder nødvendig opprustning helt fra Skaidi, ny Skjåholmen bru kombinert
med tunell fra rasteplassen innenfor området der en ny bru løsning kommer. Vi ønsker også
omlegging av veien for at traseen skal komme nærmere en ny flyplass.
Vi har også samhandlet om rassikring av RV-94 i rasfarlige områder både i Storsvingen og i
flogene Leirvkhøgdda/Saragammen. Jeg tror også vi har drøftet sikring av fotgjengere/syklister
i området Leirvika - Strømsnes. Dette for å få Statens Vegvesen til å finne løsninger i forhold til
gang- og sykkelveier.
Så samhandlet vi jo ved at vi sammen med fylkeskommunen forskotterte den manglende
finansieringen til Stallagargotunnelen.
Ellers har vi jo mange fellestjenester bl.a. legevakt i helger og på natt. Dyrlegetjenesten i
Hammerfest har også Kvalsund kommune som sitt arbeidsområde. Landbrukskontoret vårt
ligger i Kvalsund og vi er medeier i Alpinanlegget på Skaidi.
Vi ønsker en så tett dialog om samarbeid med Kvalsund som mulig og jeg som ordføreren vil ta
fornyet initiativ for å se om det er områder som kan koble de to kommunene tettere mot
hverandre der sammenslåing kan være en utgang på lengre sikt dersom begge kommuner er
åpne på dette.
Når det gjelder en kommunesammenslåing må det imidlertid være ønsket fra begge kommuner i
og med at det ikke er lagt opp til tvangssammenslåing fra Regjering og Storting.
Hammerfest Arbeiderparti er rede til å drøfte sammenslåing med Kvalsund dersom de ønsker
dialog om dette.
Høyre v/Raymond Robertsen fremmet følgende forslag:
1. Hammerfest kommunestyre ønsker et sterkere samarbeid, større integrasjon av
tjenesteproduksjon og forvaltning, og på sikt sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund
kommuner
2. Hammerfest kommunestyre ber ordføreren ta initiativ ovenfor sin kollega i Kvalsund om
å starte prosesser for å berede grunnen for samarbeid, integrasjon, og eventuelt
sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund
3. Hammerfest kommunestyre ber rådmannen i samarbeid med Kvalsund kommune
igangsette et prosjekt som tar for seg områder som kan integreres sterkere mellom begge
kommune på kort og lang sikt

Forslaget oversendes formannskapet
Vedtak
Forslaget fra Høyre v/Raymond Robertsen oversendes formannskapet

