Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus
18.12.2008
09:00 – 18.05

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Kristine Jørstad Bock
Snorre Sundquist
John Wahl
Wenche Stenvoll
Marianne Sivertsen Næss
Frank Hansen
Tor-Ivar Heggelund
Hans Mathias Ellingsen
Elin Mølmann Holmgren ankom kl 10.00
Andreas W. Wiese
Ronny Holm permisjon fra kl. 14.30
Reidar Johansen
Jan-Erik Hansen perm. kl. 13.45 til 14.55
Raymond Robertsen
Håkon Rønbeck
Bjørg Eva Eliassen Hamsund til kl. 1500
Rolf H. Fjellstad
Lars Mathisen
Anne-Mette Bæivi frem til kl. 1600
Alvin Vaséli kom kl. 10

LEDER
NESTL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Jonas Valle Paulsen
Berit Hågensen
Jarle Edvardsen
Monica Strømme
Bente Orvik
Mari Lundevall
Herold Paul Paulsen
Ole Martin Rønning
Steve Sivertsen

MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

AP
AP
AP
AP
SV
SV
H
H
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Willy Olsen
Haldis Olsen

Varamedlem
Varamedlem

Ap
AP

Tom Mortensen
Grethe Ernø Johansen
Liv Lorentsen ankom kl. 14.30
Gunnar Milch fra kl. 10.50
Vigdis Guleng
Arild Gamst fra kl. 13.45 til 14.55
Kim Mikkelsen fra kl. 15.30
Per Gunnar Arnesen
Thomas F. Øyen
Mia Hansen
Tommy Andersen fra kl. 16
Veysi Yokus frem til kl. 10

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

AP
AP
AP
SV
SV
KRF
Høyre
Høyre
Høyre
FRP
Kystparitet
Rødt

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Per Albert Lund, Kjartan Mikalsen, Trond Rognlid, Per Arnesen, Arvid Isaksen,
Torbjørn Næss, Steinar Paulsen, Odd Edvardsen, Trine Nylund, Bård Dyrseth. Grethe Nissen
og Grethe Gebhardt,
Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Arild Johansen
Fra Hammerfest Havn KF møtte Roll Stiansen og Trond Nilsen
27 representanter (av 29) til stede. Elin Mølmann Holmgren ankom kl 10.00
28 representanter (av 29 ) til stede. Gunnar Milch ankom kl. 10.50
29 representanter til stede.
Kristine Jørstad Bock
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 96/08

Stortings- og sametingsvalget 2009

PS 97/08

Stortings- og sametingsvalg 2009 - Oppnevning av valgstyre

PS 98/08

Frikjøp parkering Arktisk Kultursenter

PS 99/08

Økonomiplan 2009-2012, Årsbudsjett 2009 Hammerfest Havn KF

PS 100/08

Økonomiplan 2009-2012, Årsbudsjett 2009 Hammerfest Eiendom KF

PS 101/08

Økonomiplan 2009-2012 Årsbudsejtt 2009 Hammerfest Parkering KF

PS 102/08

Budsjett 2009 for kontroll og tilsyn

PS 103/08

Selvkost - plan og utvikling 2009

PS 104/08

Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann

PS 105/08

Gebyrgrunnlag 2009-12 Avløp

PS 106/08

Gebyrgrunnlag 2009-12 Renovasjon

PS 107/08

Gebyrgrunnlag 2009-2012 Feiing

PS 108/08

Gebyr- og avgiftsregulativ 2009

PS 109/08

Økonomiplan 2009-2012, formannskapet innstilling

PS 110/08

Uttreden og nyvalg

PS 111/08

Midlertidig fritak fra kommunale verv

PS 112/08

Supplering av varamedlemmer

PS 113/08

Valg av nytt medlem til styret i Hammerfest Parkering KF

PS 114/08

Godkjenning av møteprotokoll

Innkalling - enstemmig vedtatt.
Saksliste / dagsorden:
Sakslista har sakene 96/08 til og med 114 – godkjent. (sakslista med første sak 95/07 ble endret
fra første utsending)
Reidar Johansen stilte spørsmål om Eiermøte i Hammerfest industrifiske AS. Ordfører vil gi en
orientering for representantene i formannskapet mens kommunestyret er til lunsj.
Ordføreren tok avskjed med konstituert rådmann Per Albert Lund.

PS 96/08 Stortings- og sametingsvalget 2009
Hammerfest kommunestyre fastesetter at det skal være 5 stemmekretser i Hammerfest
kommune: Disse vil være






Hammerfest
Rypefjord
Forsøl
Hønseby/Eidvågeidet
Akkarfjord

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Andreas Wiese fremmet på vegne av Ap følgende forsalg:
Nytt kulepunkt Kårhamn.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
AP’s tillegg fikk 22 stemmer for og 5 stemmer mot.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre fastesetter at det skal være 6 stemmekretser i Hammerfest
kommune: Disse vil være







Hammerfest
Rypefjord
Forsøl
Hønseby/Eidvågeidet
Akkarfjord
Kårhamn

PS 97/08 Stortings- og sametingsvalg 2009 - Oppnevning av valgstyre
1. Kommunestyret velger formannskapets medlemmer som valgstyre i forbindelse med
Stortings- og sametingsvalget 2009.
2. Med hjemmel i valglovens §§ 4-2 og 9-3 gis valgstyret myndighet til å oppnevne
stemmestyrer
3. I valgkretsene Hammerfest, Rypefjord og Forsøl holdes valg også søndagen før den
offisielle valgdagen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
4. Kommunestyret velger formannskapets medlemmer som valgstyre i forbindelse med
Stortings- og sametingsvalget 2009.
5. Med hjemmel i valglovens §§ 4-2 og 9-3 gis valgstyret myndighet til å oppnevne
stemmestyrer
6. I valgkretsene Hammerfest, Rypefjord og Forsøl holdes valg også søndagen før den
offisielle valgdagen.
PS 98/08 Frikjøp parkering Arktisk Kultursenter
Kommunestyret bevilger kroner 16.775.700 til dekning av kostnad ved frikjøp av
parkeringsplasser Arktisk Kultursenter.
Summen belastes byggeregnskapet og dekkes inn ved første budsjettregulering 2009.
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.12.2008

Behandling
Votering. Innstillingen vedtatt med 7 stemmer for og 1 stemme mot.
Vedtak
Kommunestyret bevilger kroner 16.775.700 til dekning av kostnad ved frikjøp av
parkeringsplasser Arktisk Kultursenter.
Summen belastes byggeregnskapet og dekkes inn ved første budsjettregulering 2009.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Hammerfest Kommune innvilger AKS utsettelse av en delvis dispensasjon fra forskrift om
vedtekter for parkering i Hammerfest kommune i henhold til søknad datert 17 03 05.
Kommunestyret vil parallelt med videre utbygging på Findusområdet se parkeringsbehovet for
hele området og sentrum i en større sammenheng hvor det både skal tilrettelegges for parkering,
bedre kollektivtilbud og generelle trafikale miljøtiltak i sentrum. AKS vil med hjemmel i
kommunens parkeringsforskrift bli pålagt å finansiere deler av dette og vil i den sammenheng
bli en part i ei utvikling av et best mulig trafikalt miljø i sentrum.

Votering: SV’s forslag fikk 5 stemmer og formannskapets innstilling fikk 22 stemmer.
Vedtak
Kommunestyret bevilger kroner 16.775.700 til dekning av kostnad ved frikjøp av
parkeringsplasser Arktisk Kultursenter.
Summen belastes byggeregnskapet og dekkes inn ved første budsjettregulering 2009.

PS 99/08 Økonomiplan 2009-2012, Årsbudsjett 2009 Hammerfest Havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til Økonomplan 2009-2012 inklusiv
årsbudsjett for 2009 i balanse for Hammerfest Havn KF.
Første året i Økonomiplan 2009-12 vedtas som årsbudsjett for 2009 for Hammerfest Havn KF.
Styret fordeler årsbudsjettet på detaljnivå.
Investeringene vedtas i tråd med styrets forslag.
Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån på kr 20 139 900 som nedbetales over 20 år.
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.12.2008

Behandling
Administrasjonen fremmet følgende presisering i forslagets siste setning:
……opptatt lån i 2009 på …..
Votering: Innstillingen m/endring fra administrasjonen vedtatt med 7 stemmer for og 1 stemme
mot.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til Økonomplan 2009-2012 inklusiv
årsbudsjett for 2009 i balanse for Hammerfest Havn KF.
Første året i Økonomiplan 2009-12 vedtas som årsbudsjett for 2009 for Hammerfest Havn KF.
Styret fordeler årsbudsjettet på detaljnivå.
Investeringene vedtas i tråd med styrets forslag.
Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån i 2009 på kr 20 139 900 som nedbetales
over 20 år.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunestyret viser til kommunens vedtak i forbindelse med utfylling foran og bygging av
AKS. Hammerfest Havn blei da pålagt å bidra med et beløp i størrelsesorden 15 millioner.
Kommunestyret viser til det fremlagte budsjettforslag (SV) og ber Hammerfest Havn KF
iverksette nødvendige budsjettreguleringer for å imøtekomme kommunens vedtak.
Videre ber kommunestyret Hammerfest Havn KF å budsjettregulere inn kr 1 000 000 årlig i
perioden til nødvendig opprusting av foretakets kaier og tilknytta infrastruktur.
Votering: SV’s forslag fikk 4 stemmer og formannskapets innstilling fikk 23 stemmer.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til Økonomplan 2009-2012 inklusiv
årsbudsjett for 2009 i balanse for Hammerfest Havn KF.
Første året i Økonomiplan 2009-12 vedtas som årsbudsjett for 2009 for Hammerfest Havn KF.
Styret fordeler årsbudsjettet på detaljnivå.
Investeringene vedtas i tråd med styrets forslag.
Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån i 2009 på kr 20 139 900 som nedbetales
over 20 år.

PS 100/08 Økonomiplan 2009-2012, Årsbudsjett 2009 Hammerfest Eiendom KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til Økonomiplan 2009-2012 inklusiv
årsbudsjett for 2009 i balanse for Hammerfest Eiendom KF.
Første året i Økonomiplan 2009-12 vedtas som årsbudsjett for 2009 for Hammerfest Eiendom
KF. Styret fordeler årsbudsjettet på detaljnivå.
Investeringene vedtas i tråd med styrets forslag.
Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån på kr 7 500 000 som nedbetales over 30 år.
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.12.2008

Behandling
Administrasjonen fremmet følgende presisering i forslagets siste setning:
……opptatt lån i 2009 på …..
Votering: Innstillingen m/endring fra administrasjonen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til Økonomiplan 2009-2012 inklusiv
årsbudsjett for 2009 i balanse for Hammerfest Eiendom KF.
Første året i Økonomiplan 2009-12 vedtas som årsbudsjett for 2009 for Hammerfest Eiendom
KF. Styret fordeler årsbudsjettet på detaljnivå.
Investeringene vedtas i tråd med styrets forslag.
Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån i 2009 på kr 7 500 000 som nedbetales over
30 år.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til Økonomiplan 2009-2012 inklusiv
årsbudsjett for 2009 i balanse for Hammerfest Eiendom KF.
Første året i Økonomiplan 2009-12 vedtas som årsbudsjett for 2009 for Hammerfest Eiendom
KF. Styret fordeler årsbudsjettet på detaljnivå.
Investeringene vedtas i tråd med styrets forslag.
Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån i 2009 på kr 7 500 000 som nedbetales over
30 år.

PS 101/08 Økonomiplan 2009-2012 Årsbudsejtt 2009 Hammerfest Parkering KF
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til Økonomiplan 2009-2012 inklusiv
årsbudsjett for 2009 i balanse for Hammerfest Parkering KF.
Første året i Økonomiplan 2009-12 vedtas som årsbudsjett for 2009 for Hammerfest Parkering
KF. Styret fordeler årsbudsjettet på detaljnivå.
Investeringene vedtas i tråd med styrets forslag.
Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån på kr 6 000 000 som nedbetales over 30 år.
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.12.2008

Behandling
Administrasjonen fremmet følgende presisering i forslagets siste setning:
……opptatt lån i 2009 på …..
Votering: Innstillingen m/endring fra administrasjonen vedtatt med 7 stemmer for og 1 stemme
mot.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til Økonomiplan 2009-2012 inklusiv
årsbudsjett for 2009 i balanse for Hammerfest Parkering KF.
Første året i Økonomiplan 2009-12 vedtas som årsbudsjett for 2009 for Hammerfest Parkering
KF. Styret fordeler årsbudsjettet på detaljnivå.
Investeringene vedtas i tråd med styrets forslag.
Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån på i 2009 kr 6 000 000 som nedbetales over
30 år.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Hammerfest Kommunestyre ber Hammerfest Parkering KF øremerke årlig i perioden kr
2 000 000 til bruk for å bedre det kollektive tilbudet i kommunen og miljøtiltak i sentrum
tilknytta trafikale forhold.
Votering: SV’s forslag fikk 5 stemmer og formannskapets innstilling fikk 22 stemmer.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar styrets forslag til Økonomiplan 2009-2012 inklusiv
årsbudsjett for 2009 i balanse for Hammerfest Parkering KF.
Første året i Økonomiplan 2009-12 vedtas som årsbudsjett for 2009 for Hammerfest Parkering
KF. Styret fordeler årsbudsjettet på detaljnivå.
Investeringene vedtas i tråd med styrets forslag.
Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån på i 2009 kr 6 000 000 som nedbetales over
30 år
PS 102/08 Budsjett 2009 for kontroll og tilsyn
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar budsjett for 2009 med ei driftsramme på kr 1 429 000 for
Kontrollutvalget.

Kontrollutvalget må i fremtiden legge fram forslag til økonomiplan for virksomheten innenfor
kontroll og tilsyn.
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.12.2008

Behandling
Administrasjonen endret sin innstilling:
Kr 1..424.300
Votering: Som forslaget m/ endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar budsjett for 2009 med ei driftsramme på kr 1 424 300 for
Kontrollutvalget.
Kontrollutvalget må i fremtiden legge fram forslag til økonomiplan for virksomheten innenfor
kontroll og tilsyn.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Som formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar budsjett for 2009 med ei driftsramme på kr 1 424 300 for
Kontrollutvalget.
Kontrollutvalget må i fremtiden legge fram forslag til økonomiplan for virksomheten innenfor
kontroll og tilsyn.

PS 103/08 Selvkost - plan og utvikling 2009
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å bruke administrasjonens forslag for gebyrer der selvkostprinsippet er
lagt til grunn. Dette i henhold til Plan- og bygningsloven § 109, Kart- og delingsforretninger i
henhold til Kart og delingsloven § 5-2, og i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost
for kommunale betalingstjenester.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.11.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar å bruke administrasjonens forslag for gebyrer der selvkostprinsippet er
lagt til grunn. Dette i henhold til Plan- og bygningsloven § 109, Kart- og delingsforretninger i
henhold til Kart og delingsloven § 5-2, og i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost
for kommunale betalingstjenester.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar å bruke administrasjonens forslag for gebyrer der selvkostprinsippet er
lagt til grunn. Dette i henhold til Plan- og bygningsloven § 109, Kart- og delingsforretninger i
henhold til Kart og delingsloven § 5-2, og i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost
for kommunale betalingstjenester.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008
Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar å bruke administrasjonens forslag for gebyrer der selvkostprinsippet er
lagt til grunn. Dette i henhold til Plan- og bygningsloven § 109, Kart- og delingsforretninger i
henhold til Kart og delingsloven § 5-2, og i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost
for kommunale betalingstjenester
PS 104/08 Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for vann øker med 40 % for år 2009, 20 % for år
2010 og 5 % for årene 2011 og 2012.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Formannskapet foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for vann
med 20 % for år 2009, 20 % for år 2010 og 20 % for 2011 og 20 % for 2012.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Formannskapet foreslår at gebyrene for vann økes med 15 % for boliger i perioden, med 40 %
for næring i 09 og 10, 30 % i resterende del av perioden.
Votering: AP’s forslag fikk 8 stemmer og SV’s forslag 1 stemme.
Vedtak
Formannskapet foreslår ovenfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for vann
med 20 % for år 2009, 20 % for år 2010 og 20 % for 2011 og 20 % for 2012.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunestyret fastsetter økning av gebyrene på vann for boliger i hele perioden med 15 %
årlig, for næring med økning på hhv 40 % 2009 og 2010, og deretter med 30 % i perioden.
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Rådmannen bes avklare lovligheten rundt differensiering av gebyr for VAR til behandling av
økonomiplan 2010 - 2013
Votering: Formannskapets innstilling fikk 25 stemmer og SV’s forslag fikk 3 stemmer.
Høyres forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for vann med 20 % for år 2009, 20 % for år
2010 og 20 % for 2011 og 20 % for 2012.
Rådmannen bes avklare lovligheten rundt differensiering av gebyr for VAR til behandling av
økonomiplan 2010 - 2013
PS 105/08 Gebyrgrunnlag 2009-12 Avløp
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene med 195 % i 2009, ingen økning i 2010-11
og 15 % i 2012.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Formannskapet foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for avløp
økes med 30 % for år 2009, 30 % for år 2010 og 30 % for 2011 og 30 % for 2012.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Formannskapet foreslår at gebyrene for avløp øker med 20 % for boliger i perioden, med
respektive 100 % 08, 50 % 09 og 30 % for øvrig i perioden for næring.
Vedtak: Votering: AP’s forslag fikk 8 stemmer og SV’s forslag 1 stemme.
Vedtak
Formannskapet foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for avløp
økes med 30 % for år 2009, 30 % for år 2010 og 30 % for 2011 og 30 % for 2012.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunestyret fastsetter økning av gebyrene for avløp øker for boliger i hele perioden med 20
% årlig, for næring med økning på hhv 100 % 2009, 50 % 2009 og deretter 30 % i perioden.
Votering: Formannskapets fikk 25 stemmer og SV’s forslag fikk 3 stemmer
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for avløp økes med 30 % for år 2009, 30 %
for år 2010 og 30 % for 2011 og 30 % for 2012.

PS 106/08 Gebyrgrunnlag 2009-12 Renovasjon
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for renovasjon økes med 15 % i 2009, reduseres
med 10 % i 2010, ingen økning i 2011 og økes med 4 % i 2012.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Formannskapet foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for
renovasjon økes med 3 % for år 2009, 3 % for år 2010 og 3 % for 2011 og 3 % for 2012.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Formannskapet følger rådmannens forslag med følgende endring:

Avgiftssats for søppeldunk differensieres til gunst for de minste dunkene. Satser for
hjemkompostering økes til kr 750 pr husstand.
Votering: Vedtak: Votering: AP’s forslag fikk 8 stemmer og SV’s forslag 1 stemme.
Vedtak
Formannskapet foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for
renovasjon økes med 3 % for år 2009, 3 % for år 2010 og 3 % for 2011 og 3 % for 2012.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for renovasjon økes med 15 % i 2009, reduseres
med 10 % i 2010, ingen økning i 2011 og økes med 4 % i 2012.
Avgiftssats for søppeldunk differensieres til gunst for de minste dunkene. Satser for
hjemkompostering økes til kr 750 pr husstand.
Votering: Formannskapets innstilling fikk 26 stemmer og SV’s forslag fikk 2 stemmer
Tileggsforslaget fra SV fikk 5 stemmer og 23 stemmer mot.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon økes med 3 % for år 2009, 3
% for år 2010 og 3 % for 2011 og 3 % for 2012.
PS 107/08 Gebyrgrunnlag 2009-2012 Feiing
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre øker gebyret for feiing med 39 % i 2009 og 3 % i årene 2010-12.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Formannksapet foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for feiing
økes med 10 % for år 2009, 10 % for år 2010 og 10 % for 2011 og 10 % for 2012.
Vedtak: Votering: AP’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannksapet foreslår overfor Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for feiing
økes med 10 % for år 2009, 10 % for år 2010 og 10 % for 2011 og 10 % for 2012.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Vedtak: Votering: AP’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for feiing økes med 10 % for år 2009, 10 %
for år 2010 og 10 % for 2011 og 10 % for 2012
PS 108/08 Gebyr- og avgiftsregulativ 2009
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret fastsetter følgende endringer av gebyr og avgifter for 2009:
1. Skolefritidsorningene
Heldagsplass
kr 1 600
Havldagsplass
kr 925
2. Barnehager
Flat sats

kr 2 330 per måned per barn

3. Kulturskole
Elevkontingent barn under 18 år
Elevkontingent barn, søskensats (rabatt 50 %)
Elevkontingent voksne
Instrumentleie

kr 2 500
kr 1 250
kr 2 800
kr 500

4. Fotballhallen - treningsaktivitet
Pris per time dagtid
Pris per time kveldstid
Pris per time helg
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere
Pris per time helg, kommersielle leietakere

kr 350
kr 600
kr 800
kr 700
kr 1 100
kr 1 300

5. Fotballhallen – messer, arrangementer, turneringer og annen utleie
Pris per time dagtid
kr 500
Pris per time kveldstid
kr 700
Pris per time helg
kr 900
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere
kr 800
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere
kr 1 000
Pris per time helg, kommersielle leietakere
kr 1 100
6. Flerbrukshaller – treningsaktivitet
Pris per time dagtid
Pris per time kveldstid
Pris per time helg

kr 100
kr 200
kr 300

Pris per time dagtid, kommersielle leietakere
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere
Pris per time helg, kommersielle leietakere

kr 200
kr 400
kr 800

7. Flerbrukshaller – messer, arrangementer, turneringer og annen utleie
Pris per time dagtid
kr 150
Pris per time kveldstid
kr 300
Pris per time helg
kr 400
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere
kr 300
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere
kr 600
Pris per time helg, kommersielle leietakere
kr 800
Styrketreningsrommet Isbjørnhallen per time
kr 100
8. Svømmehaller inklusiv helsebadet
Voksne billetter
Barn, pensjonister, funksjonshemmede billetter
Trening på hverdager kveld svømmehallen voksne per time
Trening i helger svømmehallen per time
Leie av helsebadet, lag, foreninger og privatpersoner per time
Leie av helsebadet, kommersielle aktører per time
Leie av svømmehaller kommersielle aktører per time
Leie til fødselsesdagsfeiringer og lignende (minimum 2 timer)

kr 50
kr 20
kr 200
kr 300
kr 250
kr 400
kr 400
kr 300

9. Aula på Breilia skole – Treningsaktivitet
Leie helg per time
Leie helg kommersielle per time

kr 300
kr 600

10. Gymsaler
Leie helg per time
Leie helg kommersielle per time

kr 150
kr 300

11. Leie av skoler til overnatting

kr 300 per gruppe per natt

12. Sektor for pleie og omsorg
Hjemmebaserte tjenester – praktisk bistand
Gruppe 1 (Inntil 2G)
Maks kr 150 per måned
Gruppe 2 (2G – 3G)
Maks kr 542 per måned
Gruppe 3 (3G – 4G)
Maks kr 868 per måned
Gruppe 4 (4G – 5G)
Maks kr 1 298 per måned
Gruppe 5 (over 5G)
Maks kr 1 624 per måned
Timesats for selvkost

kr 186

13. Sektor for teknisk drift
Gebyrene for VARF (vann, avløp, renovasjon og feiing) behandles som egne saker.
Tilknytningsgebyrer vann og avløp endres ikke.
Husleiesatser og øvrige gebyrer økes med 5 %.
14. Gebyrer og avgifter som ikke er nevnt i punktene foran endres ikke.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Endringer i gebyr og aviftsregulativet 2009 til administrasjonens forslag.
2.4 Bevillingsgebyr
Økes med

0, 05 pr l

for allminnelig skjenkebevillning og
skjenking.

3. Skole og oppvekst
3.1 Skolefritidsordningene
Beholder samme sats som 2008
3.2 Utleie av skolene
Breilia og Fjordtun skole
Utleie av auditorium til lag/foreninger
Utleie av auditorium til lag/foreninger
Utleie av kafe med kjøkken kommersielle
Utleie av kafe med kjøkken kommersielle

2009

itorium komm.utleie
lag/foreninger

Breilia
Utleie av aula med amfi på hverdager til
med amfi på hverdager til
lag/foreninger
lag/for.
Utleie av aula med amfi på hverdager til kommersielle
Utleie av aula med amfi helger til lag/for.
Utleie av aula med amfi helger til kommersielle
Fjordtun
Utleie av amfi til lag/for.
Utleie av amfi til kommersielle

300
1700
850
1700

800
1700
1000
2300
300
900

4. Barnehagesektoren
Barnehagesatsene holdes på samme nivå.
5. Sektor for kultur og idrett
5.3 Kulturskolen
Elevkontigent
Elevkontigent
Instrumentleie
Ellers samme som administrasjonens forslag.

1800
900
400

Fotballhallen - treningsaktivitet
Kommersielle leietakere - dagtid
Kommersielle leietakere - kveldstid
Kommersielle leietakere - helg

800
1300
1600

Fotballhallen - messer, arrangementer
Kommersielle leietakere dagtid
Kommersielle leietakere kveldstid
Kommersielle leietakere helg

900
1500
1700

Flerbrukshallen - treningsaktivitet
Kommersielle leietakere - dagtid
Kommersielle leietakere - kveldstid

300
500

Kommersielle leietakere - helg

900

Flerbrukshall - messer, arr. Med mer
Kommersielle leietakere - dagtid
Kommersielle leietakere - kveldstid
Kommersielle leietakere - helg

500
700
900

Aula Breilia skole - treningsaktivitet
Helg
Kommersielle leietakere - dagtid
Kommersielle leietakere - kveldstid
Kommeersielle leietakere - helg

250
200
350
600

Gymsaler
Kommersielle leietakere - dagtid
Kommersielle leietakere - kveldstid
Kommersielle leietakere - helg

200
250
400

Trygdeboliger/omsorgeboliger - ingen økning i husleie før det er renovert.

Samtidig ber MU administrasjonen utarbeide en egen sak på hvordan selvkost for VAR sektoren
bør beregnes. I dag er det delte meninger om hva selvkostbegrepet skal inneholde. MU frykter at
den måten administrasjonen beregner selvkost kan bidra til unødvendige høye gebyrøkninger de
enkelte år. Saken skal fremlegges MU før utgangen av 1. kvartal 2009.

Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
2.2
Eiendomsskatten fastsettes som rådmannens forslag men med bunnfradrag for boliger som i
2006 - respektive 800 000 og 600 000.
Bunnfradraget for næring – utenom Melkøya – gies et bunnfradrag som gir Hammerfest
kommune en merinntekt på kr 1 000 000.
3.1
SFO satser videreføres på 2008-nivå.
Administrasjonene pålegges å gi en vurdering av gratisprinsippet sett i lys av at timetallet for
barnetrinnet har økt og vil øke videre. SFO-tiden blir på den måten redusert andelsmesig. Dette
bør få konsekvenser for SFO-prisen.
4
Barnehagesatsen settes til kr 1750 pr mnd.
Øvrige satser som i rådmannens forslag.
5.6
Grupper av barn/ungdom under 20 år får leie hallene/uteanleggene gratis til trening hele uken.
5.8
Det vises til SVs forslag om et eget utleiefond til lokale lag, foreninger og klubber om rimelig
leie av øvings- og fremvisningslokaler. Administrasjonen pålegges å lage eget regelverk for
disponeringen av slikt fond.
7.

Alle satser for hjemmebaserte tjenester – praktisk bistand – for gruppene 01-03 fryses på 2008nivå.
8.
VARF-avgifter.
Gebyrgrunnlaget vann
Formannskapet foreslår at gebyrene for vann økes med 15 % for boliger i perioden, med 40 %
for næring i 09 og 10, 30 % i den resterende del av perioden.
Gebyrgrunnlaget avløp
Formannskapet foreslår at gebyrene for avløp øker med 20 % for boliger i perioden, med
respektive 100 % 08, 50 % 09 og 30 % for øvrig i perioden for næring.
Gebyrgrunnlaget renovasjon
Formannskapet følger rådmannens forslag med følgende endring;
Avgiftssats for søppeldunk differensieres til gunst for de minste dunkene. Satser for
hjemmkompostering økes til kr 750 pr husstand.
Gebyrsatser feiing.
Administrasjonen pålegges å sørge for feiing også skjer i distriktene.
Votering: Rådmannens forslag fikk 1 stemme for og 8 mot
SV’s forslag fikk 1 stemme for og 8 mot
Rådmannens forslag med AP’s endringer 5 stemme for og 4 stemmer mot.
Vedtak
Kommunestyret fastsetter gebyr og avgifter for 2009:
1. Punkt 2.4 Bevillingsgebyr økes med kr 0,05 per liter for alminnelig skjenkebevilling og
skjenking.
2. Skolefritidsordningene.

Beholder samme sats som 2008

3. Utleie av skolene
3.2 Utleie av skolene
Breilia og Fjordtun skole
Utleie av auditorium til lag/foreninger
Utleie av auditorium til lag/foreninger auditorium komm.utleie
Utleie av kafe med kjøkken kommersielle lag/foreninger
Utleie av kafe med kjøkken kommersielle
Breilia
Utleie av aula med amfi på hverdager til lag/foreninger med
amfi på hverdager til lag/for.
Utleie av aula med amfi på hverdager til kommersielle
Utleie av aula med amfi helger til lag/for.
Utleie av aula med amfi helger til kommersielle
Fjordtun
Utleie av amfi til lag/for.
Utleie av amfi til kommersielle

4. Barnehager.

kr 300
kr 1 700
kr 850
kr 1 700

kr 800
kr 1 700
kr 1 000
kr 2 300
kr 300
kr 900

Beholder samme sats som 2008

5. Kulturskole
Elevkontingent barn under 18 år
Elevkontingent barn, søskensats (rabatt 50 %)
Elevkontingent voksne
Instrumentleie

kr 1 800
kr 900
kr 2 800
kr 400

6. Fotballhallen - treningsaktivitet
Pris per time dagtid
Pris per time kveldstid
Pris per time helg
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere
Pris per time helg, kommersielle leietakere

kr 350
kr 600
kr 800
kr 800
kr 1 300
kr 1 600

7. Fotballhallen – messer, arrangementer, turneringer og annen utleie
Pris per time dagtid
kr 500
Pris per time kveldstid
kr 700
Pris per time helg
kr 900
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere
kr 900
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere
kr 1 500
Pris per time helg, kommersielle leietakere
kr 1 700
8. Flerbrukshaller – treningsaktivitet
Pris per time dagtid
Pris per time kveldstid
Pris per time helg
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere
Pris per time helg, kommersielle leietakere

kr
kr
kr
kr
kr
kr

100
200
300
300
500
900

9. Flerbrukshaller – messer, arrangementer, turneringer og annen utleie
Pris per time dagtid
kr
Pris per time kveldstid
kr
Pris per time helg
kr
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere
kr
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere
kr
Pris per time helg, kommersielle leietakere
kr
Styrketreningsrommet Isbjørnhallen per time
kr

150
300
400
500
700
900
100

10. Svømmehaller inklusiv helsebadet
Voksne billetter
Barn, pensjonister, funksjonshemmede billetter
Trening på hverdager kveld svømmehallen voksne per time
Trening i helger svømmehallen per time
Leie av helsebadet, lag, foreninger og privatpersoner per time
Leie av helsebadet, kommersielle aktører per time
Leie av svømmehaller kommersielle aktører per time
Leie til fødselsesdagsfeiringer og lignende (minimum 2 timer)

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

50
20
200
300
250
400
400
300

11. Aula på Breilia skole – Treningsaktivitet
Leie helg per time

kr 250

Leie dag kommersielle per time
Leie kveld kommersielle per time
Leie helg kommersielle per time
12. Gymsaler
Leie helg per time
Leie dag kommersielle per time
Leie kveld kommersielle per time
Leie helg kommersielle per time

kr 200
kr 350
kr 600

kr
kr
kr
kr

150
200
250
400

13. Leie av skoler til overnatting

kr 300 per gruppe per natt

14. Sektor for pleie og omsorg
Hjemmebaserte tjenester – praktisk bistand
Gruppe 1 (Inntil 2G)
Maks
Gruppe 2 (2G – 3G)
Maks
Gruppe 3 (3G – 4G)
Maks
Gruppe 4 (4G – 5G)
Maks
Gruppe 5 (over 5G)
Maks

kr 150 per måned
kr 542 per måned
kr 868 per måned
kr 1 298 per måned
kr 1 624 per måned

Timesats for selvkost

kr 186

15. Sektor for teknisk drift
Gebyrene for VARF (vann, avløp, renovasjon og feiing) behandles som egne saker.
Tilknytningsgebyrer vann og avløp endres ikke.
Husleiesatser og øvrige gebyrer økes med 5 %.
Trygdeboliger/omsorgsboliger – ingen økning i husleie før de er renovert.
16. Gebyrer og avgifter som ikke er nevnt i punktene foran endres ikke.
Samtidig ber MU administrasjonen utarbeide en egen sak på hvordan selvkost for VAR sektoren
bør beregnes. I dag er det delte meninger om hva selvkostbegrepet skal inneholde. MU frykter at
den måten administrasjonen beregner selvkost kan bidra til unødvendige høye gebyrøkninger de
enkelte år. Saken skal fremlegges MU før utgangen av 1. kvartal 2009.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
2.2
Eiendomsskatten fastsettes som rådmannens forslag med bunnfradrag for boliger som i 2006 –
respektive 800 000 og 600 000Bunnfradraget for næring – utenom Melkøya – settes til nivå som gir Hammerfest kommune en
merinntekt på 1 000 000.
3.1
SFO-satser videreføres på 2008-nivå.
4.
Barnehagesatsen settes til kr 1750 pr mnd.
Øvrige satser som i rådmannens forslag.
5.6

Grupper av barn/ungdom under 20 år får leie hallene/uteanleggene gratis til trening hele uken.
7.
Alle satser for hjemmebaserte tjenester – praktisk bistand – for gruppene 01 – 03 fryses på
2008-nivå.

Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Pkt. 7 Eiendomsskatt Kulepunkt nr. 4
Bunnfradrag økes med kr 100.000 for en boenhet pr. eiendom i 2009 til kr. 1.200 000.
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høre følgende forslag.
Bunnfradraget for eiendomskatt for boliger økes fra 1.1 mill til 2. mill fra og med 2009.
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høre følgende forslag.
Kulturskole
Elevkontingent barn under 18 år
kr 2 500
Elevkontingent barn, søskensats (rabatt 50 %)
kr 1 250
Elevkontingent voksne
kr 2 800
Instrumentleie
kr 500
Votering:
Eiendomsskatt:

Barnehagesatser:

Kulturskolen:
Praktisk bistand:
Nytt punkt 5.6

SV’s forslag fikk 3 stemmer for og 26 stemmer mot.
Høyre’s forslag fikk 8 stemmer for og 25 stemmer mot.
AP’s forslag fikk 26 stemmer for og 3 stemmer mot.
SV’s forslag fikk 4 stemmer for og 25 stemmer mot
Høyres forslag fikk 9 stemmer for og 20 stemmer mot
Formannskapets innstilling fikk 17 stemmer for og 12 stemmer mot.
Høyres forslag (rådm.) fikk 8 stemmer og
formannskapets innstilling fikk 21 stemmer.
SV’s forslag fikk 6 stemmer og
formannskapets innstilling fikk 23 stemmer
Ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret fastsetter gebyr og avgifter for 2009:
1. Punkt 2.4 Bevillingsgebyr økes med kr 0,05 per liter for alminnelig skjenkebevilling og
skjenking.
2. Skolefritidsordningene.

Beholder samme sats som 2008

3. Utleie av skolene
3.2 Utleie av skolene
Breilia og Fjordtun skole
Utleie av auditorium til lag/foreninger
Utleie av auditorium til lag/foreninger auditorium komm.utleie
Utleie av kafe med kjøkken kommersielle lag/foreninger
Utleie av kafe med kjøkken kommersielle
Breilia

kr 300
kr 1 700
kr 850
kr 1 700

Utleie av aula med amfi på hverdager til lag/foreninger med
amfi på hverdager til lag/for.
Utleie av aula med amfi på hverdager til kommersielle
Utleie av aula med amfi helger til lag/for.
Utleie av aula med amfi helger til kommersielle
Fjordtun
Utleie av amfi til lag/for.
Utleie av amfi til kommersielle

4. Barnehager.

kr 800
kr 1 700
kr 1 000
kr 2 300
kr 300
kr 900

Beholder samme sats som 2008

5. Kulturskole
Elevkontingent barn under 18 år
Elevkontingent barn, søskensats (rabatt 50 %)
Elevkontingent voksne
Instrumentleie

kr 1 800
kr 900
kr 2 800
kr 400

6. Fotballhallen - treningsaktivitet
Pris per time dagtid
Pris per time kveldstid
Pris per time helg
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere
Pris per time helg, kommersielle leietakere

kr 350
kr 600
kr 800
kr 800
kr 1 300
kr 1 600

7. Fotballhallen – messer, arrangementer, turneringer og annen utleie
Pris per time dagtid
kr 500
Pris per time kveldstid
kr 700
Pris per time helg
kr 900
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere
kr 900
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere
kr 1 500
Pris per time helg, kommersielle leietakere
kr 1 700
8. Flerbrukshaller – treningsaktivitet
Pris per time dagtid
Pris per time kveldstid
Pris per time helg
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere
Pris per time helg, kommersielle leietakere

kr
kr
kr
kr
kr
kr

100
200
300
300
500
900

9. Flerbrukshaller – messer, arrangementer, turneringer og annen utleie
Pris per time dagtid
kr
Pris per time kveldstid
kr
Pris per time helg
kr
Pris per time dagtid, kommersielle leietakere
kr
Pris per time kveldstid, kommersielle leietakere
kr
Pris per time helg, kommersielle leietakere
kr
Styrketreningsrommet Isbjørnhallen per time
kr

150
300
400
500
700
900
100

10. Svømmehaller inklusiv helsebadet

Voksne billetter
Barn, pensjonister, funksjonshemmede billetter
Trening på hverdager kveld svømmehallen voksne per time
Trening i helger svømmehallen per time
Leie av helsebadet, lag, foreninger og privatpersoner per time
Leie av helsebadet, kommersielle aktører per time
Leie av svømmehaller kommersielle aktører per time
Leie til fødselsesdagsfeiringer og lignende (minimum 2 timer)

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

50
20
200
300
250
400
400
300

11. Aula på Breilia skole – Treningsaktivitet
Leie helg per time
Leie dag kommersielle per time
Leie kveld kommersielle per time
Leie helg kommersielle per time

kr
kr
kr
kr

250
200
350
600

12. Gymsaler
Leie helg per time
Leie dag kommersielle per time
Leie kveld kommersielle per time
Leie helg kommersielle per time

kr
kr
kr
kr

150
200
250
400

13. Leie av skoler til overnatting

kr 300 per gruppe per natt

14. Sektor for pleie og omsorg
Hjemmebaserte tjenester – praktisk bistand
Gruppe 1 (Inntil 2G)
Maks
Gruppe 2 (2G – 3G)
Maks
Gruppe 3 (3G – 4G)
Maks
Gruppe 4 (4G – 5G)
Maks
Gruppe 5 (over 5G)
Maks

kr 150 per måned
kr 542 per måned
kr 868 per måned
kr 1 298 per måned
kr 1 624 per måned

Timesats for selvkost

kr 186

15. Sektor for teknisk drift
Gebyrene for VARF (vann, avløp, renovasjon og feiing) behandles som egne saker.
Tilknytningsgebyrer vann og avløp endres ikke.
Husleiesatser og øvrige gebyrer økes med 5 %.
Trygdeboliger/omsorgsboliger – ingen økning i husleie før de er renovert.
16. Gebyrer og avgifter som ikke er nevnt i punktene foran endres ikke.
17. Grupper av barn/ungdom under 20 år får leie hallene/uteanleggene gratis til trening hele
uken.
18. Eiendomsskatt Kulepunkt nr. 4. Bunnfradrag økes med kr 100.000 for en boenhet pr.
eiendom i 2009 til kr. 1.200 000.
Samtidig ber MU administrasjonen utarbeide en egen sak på hvordan selvkost for VAR sektoren
bør beregnes. I dag er det delte meninger om hva selvkostbegrepet skal inneholde. MU frykter at
den måten administrasjonen beregner selvkost kan bidra til unødvendige høye gebyrøkninger de
enkelte år. Saken skal fremlegges MU før utgangen av 1. kvartal 2009.

PS 109/08 Økonomiplan 2009-2012, formannskapet innstilling
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar:
1. Budsjettbalanse
Økonomiplan og handlingsprogram 2009-2012 inklusiv årsbudsjett 2009 vedtas i balanse.
2. Oppstilling av budsjett
Første året i økonomiplan og handlingsprogram 2009-2012 vedtas som årsbudsjett for 2009.
Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med
delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå
innenfor sentraladministrasjonen og sektorene.
3. Investeringer
Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
4. Låneopptak
Til finansiering av investeringene vedtas opptatt kr 97 076 000 som nedbetales over 20 år.
5. Startlån
Det opptas i 2009 kr 20 000 000 i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre
utlån til innbyggerne.
6. Skatt
Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2009 skal være lovens
maksimumssats.
7. Eiendomsskatt
Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten
for 2009 slik:
Eiendomsskatt skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. På øvrige eiendommer
utskrives eiendomsskatt innenfor de grenser som er satt i kommunestyrets vedtak av
04.12.03 (sak 105/03).
Skattesatsen settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget.
For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:
• For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 o/oo.
• For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 o/oo.
• For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 o/oo.
Bunnfradrag for boliger festsettes slik:
• Det gis et bunnfradrag på kr 1 100 000 for en boenhet per eiendom. For de neste
boenhetene er bunnfradraget på kr 800 000.
Eiendomsskatten betales i fire terminer.
8. Gebyrer og avgifter
Kommunestyret vedtar gebyr- og avgiftsregulativet i henhold til egne saker.
9. Opprettelse, endringer og nedleggelse av stillingshjemler

Sentraladministrasjon
• 3-årig prosjektstilling fra 1.9.08 på plan- og utvikling til prosjektet ”Forurenset
havn”. Stillingen finansieres av Statens Forurensningstilsyn (SAD 09.14).
• Halv stilling på Sentralt Arkiv som finansieres ved overføringer fra Sektorene
teknisk, skole, barnehage og kultur (SAD 09.20).
• 1 stillingshjemmel overføres fra Rådmannens stab til Plan- og utvikling (SAD
09.21).
• Halv stilling IKT fra 1.6.09 (SAD 09.01).
• 70 % stillingshjemmel i sentraladministrasjon og 30 % stillingshjemmel i Sektor
for helse inndras fra 1.3.09. Deler av lønnsmidlene overføres til
økonomiavdelingen til inndekning av avtale med Finnut vedrørende
innkjøpssirkelen (SAD 09.36).
• Overføring av 1 hjemmel med IKT-ressurs fra skolene fra 1.1.09 til ITavdelingen (SAD 09.04).
Sektor for skole og oppvekst
• Ny lærerhjemmel fremmedspråklige voksne (SKO 09.07).
• Overføring av stillingshjemmel til It-avdelingen fra grunnskolene i Hammerfest
(SKO 09.09).
• Overføring av 15 % hjemmel til Sentralarkivet (SKO 09.02).
Sektor for barnehage
• Til prosjektet Friske folk i barnehager avsettes inntil 5 hjemler fordelt på
barnehagene (BAR 09.01).
• Opprettelse av barnehagetilbud i Kårhamn, inntil 1,5 stillingshjemmel (BAR 09.06).
• Opprettelse av barnehagetilbud i Akkarfjord, inntil 1 stillingshjemmel (BAR 09.07).
• Overføring av 10 % stillingshjemmel til Sentralarkivet (BAR 09.10).
Sektor for helse
• Økte legeressurser sykehjem med 50 %, tilsvarende 20 % stilling fordelt på flere
leger (HEL 09.01).
• Ny legehjemmel fra 1.4.09 (HEL 09.02).
• 1 hjemmel for helsesøster innvandrere (HEL 09.07).
Sektor for pleie og omsorg
• 1,7 hjemler til ressurskrevende brukere på avlastningen (PLO 09.01).
• 1 stilling barn/unge psykiatri (PLO 09.02).
• Nye 2,1 stillingshjemler omsorgsbolig til ressurskrevende brukere (PLO 09.03).
Sektor for kultur og idrett
• Overføring 10 % stillingshjemmel til sentralarkivet (KUL 09.05).
• Opprettelse av 0,8 årsverk kulturskolen (KUL 09.07).
• Renhold arktisk kultursenter 2,7 stillinger hvorav 1 stilling overføres fra gamle kino
og Meridiangata (KUL 09.09).
• Reduksjon 0,7 årsverk på kino (KUL 09.11).
Sektor for teknisk drift
• Opprettelse av 1 assistentstilling til vannverket (TEK 09.10).
• Finansiering av 15 % stillingshjemmel sentralarkivet (TEK 09.02).
• 1 hjemmel for inspektør i tilsynsavdelingen hos brannvesenet (TEK 09.06).
• Overføring av renholdsstilling til AKS (TEK 09.26).

10. Driftsendringer
Kommunestyret vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan 20092012, årsbudsjett 2009 med tillegg av driftsendringer som følge av forbedringstiltak i
prosjektet Forbedret Ressursbruk.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008
Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Arbeiderpartiets forslag til endringer på driftsbudsjettet – Økonomiplan og
handlingsprogram 2009- 2012/ Årsbudsjett 2009
Forbedret ressursbruk (Netto)
Arbeidet med prosjektet er inne i sin sluttspurt den 17.12.08 skal det behandles i
kommunestyret.Vi legger inn at det i økonomiplanperioden skal kunne spares ca.84.6 mill.
VAR- avgiftsreduksjoner
Når det gjelder var-avgiftene og så legger vi oss på en middels økning i forhold til
administrasjonen. Vann: 20 % fra år 09 -12. Avløp: 30 % fra år 09 -12.Renovasjon: 3 % fra år
09- 12. Feiing 10 % fra år 09 – 12.I tillegg ble administrasjonen pålagt og lage en egen sak på
hvordan selvkost for VAR-sektoren bør beregnes. Saken legges fram for MU før utgangen av
1.kvartal 2009.
Justering av lønnsøkning på 1 prosent
Vi mener at administrasjonen har lagt inn for høy lønnsøkning da det i til neste år er et
mellomoppgjør.Samtidig ser vi at organisasjonene sender signaler om et moderat oppgjør.
Reduksjon på 4.159 mill i 2009.
Prisreduksjon på kjøp av varer og tjenester med 1 prosent
Det er mye og spare på forbedrede innkjøpsrutiner samt at det er nødvendig og drive et strengt
kostnadsregime vedrørende fremtidig innkjøp. Besparelse i 2009 ( 3.128 mill) resten av
perioden (9.38 mill kr.
Utbytte av Hammerfest Energi ASA
Administrasjonen hadde lagt inn forslag om utbytte på 10 mill.kr.Vi velger og ta ut 5 mill.kr slik
at posten reduseres med 5 mill kr. I fjor tok vi ut 15 mill i utbytte – Vi vurderer at 2008 er et
ekstraordinært år for energiselskapet. Fra 2009 og ut perioden vil vi forholde oss til de
muligheter som vår nylig vedtatte eierskapsmelding gir oss.
BAR.09.03 Økt barnehage utgift
Vi vil ikke som administrasjonen øke barnehageutgiftene med kr.80,- pr.mnd. derfor legger vi
inn 365.000 kr i hvert år av okonomiplanperioden slik at satsene holdes på fjorårets nivå.
SAD 09.30.Folkevalgte E-demokrati
Når Rådhuset skal renoveres så vil hele administrasjonen flyttes ut.Samtidig vet vi at mye av
prosjektet er knyttet opp mot bruk av nettbaserte løsninger m.m. Derfor tar vi ut denne
budsjettposten, så for en heller vurdere den når Rådhuset er innflytningsklar. Besparelse: 2.156
mill i 2010 og 11.
SKO 09.04 Forebyggende tiltak – SLT prosjektet
Da dette er et viktig forebyggende tiltak for barn og unge så øker vi med kr.150.000 hvert år i
planperioden til totalt kr.300.000 hvert år.
PLO 09.01 Nye stillinger avlasting
Det vil nå settes i gang en gjennomgåelse av hele stillingsstrukturen innenfor pleie og omsorgs
sektoren derfor taes stillingen ut. Besparelse: 2.125 mill for perioden 2009 og 10
PLO 09.03 Nye stillinger omsorgsbolig

Samme situasjon som avlasting – stillingene stilles i bero inntil videre.Besparelse 6.905 mill i
hele budsjettperioden 2009 -12.
KUI 09.08 Elevbetaling for Kulturskolen
Vi øker budsjettet med kr.200.000 i hele planperiode 2009 -12 for at elevbetalingen skal holdes
på et lavt nivå for elevene. Dette i tråd med vårt parti satsing på kultur for barn og ungdom.
AP NY Økte utleiepriser skole
I forslaget til gebyr og avgiftsregulativ for 2009 foreslår vi og øke prisene for utleie av skolene
da rommene holder en høy standard. Dette betyr at utgiftene reduseres og besparelsen blir på
kr.80.000 i planperioden 2009 -12.
Formannskapets frie bevilgningspost
Vi øker posten med kr.250.000 hvert år i planperioden 2009 -12. Midlene skal brukes av
politikerne for og framme kommunens strategiske betydning innen olje/gass,energi, havbruk
m.m . Lobbyering mot Regjering og Storting,deltakelse på konferanser og messer.Forøvrig skal
det også fortsatt brukes som ”sekkepost” for små og akutte bevilgninger.
Styret for Miljø og utvikling. Disposisjonsmidler
Foreslår fortsatt kr.35.000 hvert år i planperioden 2009-12 til MU-styret.
Styret for Kultur og Undervisning. Disposisjonsmidler
Foreslår fortsatt kr.35.000 hvert år i planperioden 2009- 12 til KOU-styre
TEK 09.027 Utredning av flyplass på Grøtnes
Flyplassutvalget går nå inn i en viktig fase når vindmålingene er ferdig i februar 09. Da er det
nødvendig og øke trykket mot sentrale myndigheter og andre. Starte prosjektering og
reguleringsarbeid. Administrasjonen hadde foreslått kr.150.000 til arbeidet. Vi øker med
kr.850.000 slik at Hammerfest sin del blir på 1 mill. kr. og Kvalsund på 700.000 kr.
AP NY Strategisk Næringsutvikling
Det er nødvendig at kommunen har en overordnet politikk på strategisk næringsutvikling sett i
forhold til vår nordområdesatsning som vil medføre etablering av kompetansearbeidsplasser og
klynger innenfor olje/gass,energi,fiskeri og oppdrett.Kommunen bør også aktivt tilegne seg
strategisk viktig areal innenfor kommunegrensen. Det avsettes hvert år i planperioden 3 mill for
2009-12.
AP NY Kirkegårdsmuren – Restaurering kr 288.000
AP NY Hammerfest Alpinklubb – 500 000 årlig

Arbeiderpartiets forslag til investeringer i økonomiplanperioden for 2009 2012
AP NY Diverse prosjekter
Der investeres kr. 1.mill til bygging av støttemur i Rypefjord og Høyden.Det anlegges en
gangvei mellom Øvreveien og Skiveien,Høyden.Skifte av grus og stein på zikk/zakk veien til
Salen.
AP NY Bygging av Krisesenter
Da det var planlagt tomt for nytt Vest-Finnmark krisesenter i feltet B2 som er foreslått utsatt i
denne perioden.Derfor foreslåes det og bygge på en annen tomt. Det settes av 10 mill kr i 2009.
IN AP 54 Nytt Pleie og Omsorgsenter
Administrasjonen og KOU styret jobber med planer for et nytt utvidet pleie og omsorgsenter
med - sykehjem,aktivitetssenter,omsorgsboliger, sykehotell for pasienter fra Klinikk
Hammerfest .Tomt og utbyggingsløsning må avklares innen 2009. Det avsettes 3.3 mill. I
tillegg er det overført 1.7 mill ubrukte kr. fra 2008. Totalt avsatt: 5 mill kr i 2009. I hele
planperioden er det avsatt ( 177 mill kr)
IN AP 02 Rehabilitering av Rådhuset
Foreslår og flytte 10 mill. fra 2009 til 2010. Vi kan ikke se at administrasjonen er klar til og
utlyse prosjekt før på sen sommeren. Om en skal flytte personellet ut i løpet av 2009 så har en
lokaler til disposisjon. For 2011 legges det inn 36 mill.
IN AP 36 Boligfelt B2

Det er for tiden liten eller ingen etterspørsel av byggeklare tomter. Det er ledige tomter i
Tyvenlia,Forsøl og boligfeltet bak sykehuset.Samtidig er det ca 100-115 ledige boliger og
leiligheter til salg i Hammerfest/Rypefjord.Statoil/Hydro har skjøvet starten av Snøhvit tog 2
flere år fram i tid.Derfor skyver vi investeringene ut av planperioden. Skulle det bli aktuelt og
framskynde prosjektet så kan det taes inn fra 2011-12. ( utgår 73 mill)
IN AP 20 Rehabilitering av utendørsanlegg
Der foreslår vi i tråd med KOU-styret og prioritere bygging av ballplasser eller binger i Forsøl
og Reindalen skole i 2009. I perioden er det totalt satt av 10.5 mill inklusive spillemidler til
utendørs anlegg
AP 08.06 Rehabilitering servicebygg stadion
Ved rehabilitering av Baksalen skole ønsker en og prosjektere servicefasiliteter for stadion i
samme bygg. Dette vil gi økonomisk gevinst. 1,8 mill taes ut av planen for 2009.
IN AP 0807 NY Fotballhall med internasjonale mål
I denne hallen vil en kunne spille både 2.divisjons og 1.divisjonsfotball. Hallen vil også være et
aktivum for alle aldersklasser - jenter og gutter. Samtidig kan hallen leies ut til messser og andre
større arrangementer som vil være positivt for handel og hotellnæringen i Hammerfest. Det
forutsettes at idrettsmiljøet og næringslivet klarer og bidra med sponsormidler på 5 mill.
Bruttokostnad på ca 53 mill. Med tilbakebetaling av mva og spillemidler ca netto pris:36 mill i
tillegg er det muligheter for kjøpsrabatt fra en av leverandørene.
IN AP 0807 Turnhall og fleridrettshall
Ombygging av nåværende Flerbrukshall – fotballdelen hvor en da vil få: Turnhall med mobilt
sittetribune for 300 personer.Plass til ishall med kunsttis (som kan fjernes og legges på igjen)
ballbane for femmer fotball,og løst golv som kan legges på for (Tennis,volleyball,basket osv)
Prisen er satt til 10.3 mill Nettokostnad : 8.3 mill ( tilbakeføring av mva) Begge disse prosjekt
vil være viktig som omdømme og skape bolyst.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Budsjettforslag årsbudsjett 2009, økonomiplan 2009-12.
Økte inntekter drift.
09
10
11
Eiendomsskatt
4195
4195
4195
Skatteanslag netto
2000
4000
9000
HEnergi
5000
5000
5000
Hfest Havn
1000
1000
1000
Hfest Parkering
2000
2000
2000
Sum

12
4195
11000
5000
1000
2000

- 13195

- 15195

- 20195

Reduserte kostn. Drift
Reserv bevilgn 901
Reserv bevilgn 903
Hfest Turist
Næringsfond
Fiskerifond
Politikerordn
Tilsk private
Red/økte subs VARF

6900
200
335
500
200
817
5000
- 1077

6900
200
335
600
200
817
5000
2074

6900
200
335
700
200
817
1910
3196

6900
200
335
800
200
817
1910
3435

Forbedra balanse

-28224

- 27173

- 31157

- 33257

1450
215
400

1450
215
900

1450
215
900

1450
215
900

Redusert barnehageavg
Frys SFO
2 stillingshjemler skole

- 22195

Skolebibl Leselyst 2 år
Varm lunsj Uskole 2 år
Driftfond AKS
Frys hjemmehjelp prakt b
Kommunikasjonsfond distrikt
Kollektiv/miljøpakke sentr
Sum

Reduserte rente/avdrag
Bruk fond
Avsatt inv fond
Mer inntekt/red kostn
Rådmann forslag

200
400
500
80
500
1500
5745

450
1000
500
80
500
1500
7095

250
600
500
80
500
1500
6295

- 1017

- 2574
77

- 1885

- 77
- 23369
9723

Forbedra balanse
- 13793
Red bundne fond 09
- 3000
Red låneopptak 09
- 16793
+ lavere/økt
- 2250
Total reduksjon
- 19043
Forbedra ressursbruk/økt skatteanslag

-22378
13949

500
80
500
1500
5455

-

34549

757

34163

- 8429
- 8780
+ 550
- 8230
- 7812

-

5604

Investeringer - endringer og tillegg til rådmannens forslag.
Verbalt;
Elvetun skole fremskyndes med både prosjektering og byggestart i 2009 ferdig i 2010.
Ingen brakker!
Omsrgssenter fremskyndes med både prosjektering og byggestart i 2009 ferdig i 2011.
Rådhuset utsettes til byggestart i 2011 ferdig i 2012.
Reindalen skole rehab prosjekt i 2012. 200’
Akkarfj/Kårhamn skole rehab/jubileum 2010/11. 1500’
Strandpromen tilbakeføring fra private eiere 2000’ i 09, 3000 i 10.
Hammerfest Parkering tilbakeføring av låneoppt 8000’ i 09 (Bohus-parkeringa)
H.fest havn tilbakeføring utfylling AKS 4750 i 09, 4400 i 10 og 5850 i 11.
Turnhall netto – 30 % spillemidler 5000/3500 i 09, 10000/7000 i 10
Skiskytteranl
”
4000/2800 i 10.
Stadionbygg (lagerbygg stadion skyves til 2013) 2700/1350 i 09, 1600/800 i 10.

Tallforslag alle som reduksjoner/økning i forhold til rådmannens forslag.

Elvetun skole
Reindalen skole
Akkarfjord/Kårhamn
Turnhall
Skiskytteranl
Stadionbygg nyb
Omsorgssenter
Distriktspakke
Tilbakef H Parkering

09
+ 12 000

10
+6900

11
-22400

12
+

+ 750
+ 5000

-1500

- 750
+ 20000 - 4000
+ 1000
-8000

+ 750
+10000
+ 4000
+ 1600
+20000 – 6300
+ 1000

– 3000
– 1200
- 800
+20200
+ 1000

200

-28700 +6800
+ 1000

Tilbakef Strandpromenaden
-2000
Tilbakef H Havn AKS
-4750
Rådhuset
-20000
Sum
+18750 - 21000
Økt/
Redusert låneopptak
-2250
|

-3000
-4400
-5850
-26000 +26000
+20000
+18250 -17700 +24800 -5850 - 6500+6800
+ 550 +18950
+ 300

Votering: SV’s forslag fikk 1 stemmer for 8 stemmer mot
AP’s forslag fikk 5 stemmer for og 4 stemmer mot.
Innstillingens m/ AP’s endring fikk 5 stemmer for og 4 stemmer mot.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar:
1. Budsjettbalanse
Økonomiplan og handlingsprogram 2009-2012 inklusiv årsbudsjett 2009 vedtas i balanse.
2. Oppstilling av budsjett
Første året i økonomiplan og handlingsprogram 2009-2012 vedtas som årsbudsjett for 2009.
Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med
delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå
innenfor sentraladministrasjonen og sektorene.
3. Investeringer
Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
4. Låneopptak
Til finansiering av investeringene i 2009 vedtas opptatt kr 128 056 000 som nedbetales over
20 år.
5. Startlån
Det opptas i 2009 kr 20 000 000 i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre
utlån til innbyggerne.
6. Skatt
Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2009 skal være lovens
maksimumssats.
7. Eiendomsskatt
Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten
for 2009 slik:
Eiendomsskatt skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. På øvrige eiendommer
utskrives eiendomsskatt innenfor de grenser som er satt i kommunestyrets vedtak av
04.12.03 (sak 105/03).
Skattesatsen settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget.
For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:

a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 o/oo.
b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 o/oo.
c. For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 o/oo.
Bunnfradrag for boliger festsettes slik:
• Det gis et bunnfradrag på kr 1 100 000 for en boenhet per eiendom. For de neste
boenhetene er bunnfradraget på kr 800 000.
Eiendomsskatten betales i fire terminer.
8. Gebyrer og avgifter
Kommunestyret vedtar gebyr- og avgiftsregulativet i henhold til egne saker.
9. Opprettelse, endringer og nedleggelse av stillingshjemler
Sentraladministrasjon
• 3-årig prosjektstilling fra 1.9.08 på plan- og utvikling til prosjektet ”Forurenset
havn”. Stillingen finansieres av Statens Forurensningstilsyn (SAD 09.14).
• Halv stilling på Sentralt Arkiv som finansieres ved overføringer fra Sektorene
teknisk, skole, barnehage og kultur (SAD 09.20).
• 1 stillingshjemmel overføres fra Rådmannens stab til Plan- og utvikling (SAD
09.21).
• Halv stilling IKT fra 1.6.09 (SAD 09.01).
• 70 % stillingshjemmel i sentraladministrasjon og 30 % stillingshjemmel i Sektor
for helse inndras fra 1.3.09. Deler av lønnsmidlene overføres til
økonomiavdelingen til inndekning av avtale med Finnut vedrørende
innkjøpssirkelen (SAD 09.36).
• Overføring av 1 hjemmel med IKT-ressurs fra skolene fra 1.1.09 til ITavdelingen (SAD 09.04).
Sektor for skole og oppvekst
• Ny lærerhjemmel fremmedspråklige voksne (SKO 09.07).
• Overføring av stillingshjemmel til It-avdelingen fra grunnskolene i Hammerfest
(SKO 09.09).
• Overføring av 15 % hjemmel til Sentralarkivet (SKO 09.02).
Sektor for barnehage
• Til prosjektet Friske folk i barnehager avsettes inntil 5 hjemler fordelt på
barnehagene (BAR 09.01).
• Opprettelse av barnehagetilbud i Kårhamn, inntil 1,5 stillingshjemmel (BAR 09.06).
• Opprettelse av barnehagetilbud i Akkarfjord, inntil 1 stillingshjemmel (BAR 09.07).
• Overføring av 10 % stillingshjemmel til Sentralarkivet (BAR 09.10).
Sektor for helse
• Økte legeressurser sykehjem med 50 %, tilsvarende 20 % stilling fordelt på flere
leger (HEL 09.01).
• Ny legehjemmel fra 1.4.09 (HEL 09.02).
• 1 hjemmel for helsesøster innvandrere (HEL 09.07).
Sektor for pleie og omsorg
• 1 stilling barn/unge psykiatri (PLO 09.02).

Sektor for kultur og idrett
• Overføring 10 % stillingshjemmel til sentralarkivet (KUL 09.05).
• Opprettelse av 0,8 årsverk kulturskolen (KUL 09.07).
• Renhold arktisk kultursenter 2,7 stillinger hvorav 1 stilling overføres fra gamle kino
og Meridiangata (KUL 09.09).
• Reduksjon 0,7 årsverk på kino (KUL 09.11).
Sektor for teknisk drift
• Opprettelse av 1 assistentstilling til vannverket (TEK 09.10).
• Finansiering av 15 % stillingshjemmel sentralarkivet (TEK 09.02).
• 1 hjemmel for inspektør i tilsynsavdelingen hos brannvesenet (TEK 09.06).
• Overføring av renholdsstilling til AKS (TEK 09.26).
10. Driftsendringer
Kommunestyret vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan 20092012, årsbudsjett 2009 med tillegg av driftsendringer som følge av forbedringstiltak i
prosjektet Forbedret Ressursbruk.
(Vedtakene er innarbeidet eget hefte ”administrasjonens forslag” med endringer i
”formannskapets innstilling”.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling

ØKONOMIFORSLAG
Ann.Mette Bæivi fremmet på vegne av Kystpariet følgende forslag:
Kommunestyret bevilger 1 million kroner årlig i perioden 2009 – 2012 til et
kommunikasjonsfond for distriktet. Fondet skal brukes tiå å bygge ut samferdselstilbudet i
Hammerfest. Hammerfest distriktsområder, for slik å gjøre det lettere for folk å bo i distriktet og
ha jobb for eksempel i byen.
Votering: 5 stemmer for og 23 stemmer mot.
Jan-Erik Hansen fremmet på vegne av KFR følgende forslag:
I forhold til formannskapets innstilling fremmes følgende endringsforslag:
Utbytte Hammerfest Energi ASA
Utbytte på 10 millioner pr år tilsvarer 5 % hvis markedsverdien av eiendelen er ca. 200
millioner. Dette er et rimelig avkastningskrav som KrF ønsker å følge opp i eierstyringen
fremover. Forslaget innebærer økning fra 5 mill.kr. til 10 mill.kr, tilsvarende rådmannens
opprinnelige forslag.
PLO 09.01 Økte stillinger avlastning
Tiltaket ønskes inn igjen, slik det sto i rådmannens innstilling. Økt kostnad 1,062 mill.kr.pr år.
Det er urealistisk både å ha ambisjoner om kostnadsreduksjoner i Forbedret Ressursbruk og
fjerne dette tiltaket.
NYTT Økte stillinger Hjemmetjenesten

Det foreslås å øke antall stillinger med ca 4,0. Tiltaket erstatter PLO 09.03 som ble kuttet i
formannskapets innstilling. Dette nye tiltaket retter seg mot hjemmeboende, og skal brukes til å
styrke hjemmetjenestene. Økt kostnad 1,726 mill.kr. pr år. Tiltaket vil virke positivt i forhold til
press på sykehjemsplassene.
PLO 09.12 Økte driftsmidler infeksjonsavdeling
Økningen av bemanning strykes, innsparing på 0,315 mill pr år. Må ses i sammenheng med økte
stillinger i hjemmetjenestene.
KUL 09.13 Hammerfest Alpinklubb
Frivillig sektor bør få kunne søke på midler på lik linje med Alpinklubben. Tiltaket strykes slik
det fremkommer i formannskapets innstilling og erstattes med nytt tiltak.
NYTT Økt tilskudd for lag og foreninger
Frivillige organisasjoner i Hammerfest kommune gjør et stort og viktig arbeid, spesielt for barn
og unge. Det foreslås derfor å øke tilskuddet med 1 mill.kr. pr år, der både Alpinklubben og alle
andre frivillige organisasjoner er velkommen til å søke.
Oppsummering: KrFs endringsforslag til Driftsbudsjett
( - = forverrring budsjett, + =forbedring) Tiltakene gir forbedret reserve på 2 mill.kr pr år.
Formål
2009
2010
2011
2012
Avlastning
- 1 062
- 1 062
Hjemmetjenesten - 1 726
- 1 726
- 1 726
- 1 726
Frivillige
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
lag/foreninger
Utbytte H Energi + 5 000
+ 5 000
+ 5 000
+ 5 000
ASA
Alpinklubb
+ 500
+ 500
+ 500
+ 500
Infeksjonsavd
+ 315
+ 315
+ 315
+ 315

Til investeringsforslagene:
IN 02: Rehabilitering av Rådhuset
Prosjektet er vedtatt og bør nå gjennomføres etter planen. Vi ønsker å bidra til å holde aktivitet i
gang i byen. Tiltaket er kommet langt i planleggingen og kan raskt iverksettes. Det legges inn 10
millioner i tråd med rådmannens forslag.
IN 10 Baksalen skole
Det foreslås å øke beløpet som er tilgjengelig for 2009, slik at detaljprosjektering ligger klar
tidligere dersom det skulle bli behov for det. Det legges derfor inn en økning på 7 mill.kr., fra 2
til 9 millioner kroner. Det er ikke lagt inn midler til full renovering av Baksalen skole enda,
men det ønsker vi å arbeide for i 2009.
IN 54: Pleie- og omsorgssenter
Øke rammen på Omsorgssenter fra 180 mill.kr. til 200 mill.kr. Økningen legges til
ferdigstillingsåret. Erfaringsmessig vil det gå med flere midler enn budsjettert, en økning på
10% bør derfor legges inn. KrFs forslag innebærer også at det kan flyttes midler fra 2012 til
2010 dersom dette viser seg mulig.
IN 0807 Fotballhall
Prosjektet gjennomføres etter omsorgssenter og renovering av Elvetun og Baksalen skoler, og
det er midler til det. Skyves foreløpig ut til neste planperiode.

Oppsummering:
Formål- Endring
Rådhuset
Baksalen
Omsorgssenter
Fotballhall

Endring i investeringsbeløp fra formannskapets innstilling:
2009
2010
2011
2012
+10 000
-10 000
+ 7 000
-7 000
+ 20 000
-15 000
- 33 000

Votering: Forslaget fikk 1 stemmer for og 28 stemmer mot.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Økonomiplan 2009-12 Konsekvens av forslag til budsjettendringer Formannskap.
Sosialistisk venstrepartis endrete forslag til kommunestyret 18.12.08
Driftsbudsjettet
Formannskapets innstilling:

2009

2010

2011

-128 055
800

-188 199
400

-190 728
000

Avdrag investeringer
Renter startlån

57 304 022
6 915 160

64 456 812
7 406 893

76 634 982
7 841 626

Sum renter investeringer og startlån
Momskompensasjon fra investeringene

71 606 120
-23 151
200

78 690 985
-46 519
600

88 647 636
-46 283
000

Overført til investeringsbudsjettet
Avsetning disposisjonsfond

10 000 000
1 309 138

25 000 000
1 135 877

18 000 000
379 191

-35 914
600
82 301
047
8 069 360
91 695
007
-12 994
400
26 000
000
1 194 174

0

0

0

0

-110 805
800

-162 099
400

-174 718
000

Endring låneramme investeringer

17 250 000

26 100 000

16 010 000

Ny ramme avdrag investeringer

57 304 022

63 594 312

74 067 232

Ny ramme renter investeringer og startlån

71 243 870
-28 901
200

77 069 719
-50 169
600

85 500 747
-51 243
000

0

-862 500

-2 567 750

-362 250
-5 750 000

-1 621 266
-3 650 000

-3 146 889
-4 960 000

5 750 000

3 650 000

4 960 000

Endring overføring til inv budsjettet

20 000 000

22 000 000

30 000 000

Økt eiendomsskatt

-4 195 000

-4 195 000

-4 195 000

Økt skatteanslag

-2 000 000

-4 000 000

-9 000 000

Låneramme investeringer

Formannskapets innstilling netto drift
SVs forslag til endringer av
driftsbudsjettet
Ny låneramme investeringer

Ny momskompensasjon investeringer

Endring avdrag investeringer
Endring renter investeringer og startlån
Endring momskompensasjon fra inv
Endring overføring momskomp til inv

2012

6 825 400
42 740
000
78 264
547
86 871
868
-10 234
400
-4 036
500
-4 823
139
2 760 000
-2 760
000
38 000
000
-4 195
000
-11 000
000

-5 000
000
-1 000
000
-2 000
000
-6 900
000
-200 000
-335 000
-800 000
-200 000
-817 000
-1 910
000
-3 435
000
1 450 000
215 000
900 000

Økt aksjeutbytte Hammerfest Energi AS

-5 000 000

-5 000 000

-5 000 000

Overføring fra Hammerfest Havn KF

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

Overføring fra Hammerfest Parkering KF

-2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

Reservert bevilgning 901 reduseres
Reservert bevilgning 903 reduseres
Redusert bevilgning Hammerfest Turist
Næringsfond reduseres
Fiskerifond reduseres
Politikerordning reduseres

-6 900 000
-200 000
-335 000
-500 000
-200 000
-817 000

-6 900 000
-200 000
-335 000
-600 000
-200 000
-817 000

-6 900 000
-200 000
-335 000
-700 000
-200 000
-817 000

Tilskudd private reduseres

-5 000 000

-5 000 000

-1 910 000

Subsidier VARF
Redusert barnehageavgift
Frys SFO
2 stillingshjemler til skole
Skolebibliotek Leselyst 2 år
Varm lunsj ungdomsskole 2 år
Driftsfond AKS
Frys hjemmehjelp praktisk bistand
Kommunikasjonsfond distriktene
Kollektiv miljøpakke sentrum
Reduserte renter
Bruk fond
Avsetning investeringsfond

1 017 000
1 450 000
215 000
400 000
200 000
400 000
500 000
80 000
500 000
1 500 000
-1 017 000

-2 074 000
1 450 000
215 000
900 000
450 000
1 000 000
500 000
80 000
500 000
1 500 000
-2 574 000
-77 000

-3 196 000
1 450 000
215 000
900 000
250 000
600 000
500 000
80 000
500 000
1 500 000
-1 885 000

3 187 250
0

8 860 766
0

7 057 639
0

4 263 639
0

2009
158 007
-5 200
-25 731
-10 000
-97 076

2010
245 499
-16 580
-41 444
-25 000
-145 895

2011
269 461
-19 450
-44 493
-18 000
-151 068

0
20 000

0
16 580

0
36 450

2012
113 409
-8 500
-17 294
-26 000
-24 115
-15 000
0
22 500

-10 000
3 300
15 000

10 000

Avsetning disposisjonsfond
SUM Driftsendringer

Investeringsbudsjettet
Investeringer brutto
Tilskudd eller refusjon investeringer
Momskompensasjon investeringer
Annen overføring fra drift til investering
Lån investeringer
Tomtesalg B2
Startlån netto
Rådmannens forslag manglende lån
Forslag fra Hammerfest Ap
IN 02 Rådhuset
IN 54 Omsorgssenter
IN 0807 Fotballhall
Tilskudd/sponsorer
IN 0807 Turnhall/fleridrettshall
AP NY Krisesenter

500 000
80 000
500 000
1 500 000
-757 000

77 000

300
10 000

38 000
-5 000
10 300
-16 500

IN 36 Boligfelt B2
AP NY Diverse prosjekter
Tomtesalg B2
SUM ENDRET LÅNEFINANSIERING

-10 000
1 000
29 600

-31 000

-30 000

5 450

15 000
7 500

53 380

Votering: Forslaget fikk 5 stemmer for og 24 stemmer mot.
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Driftsbudsjettet
Låneramme investeringer
Avdrag investeringer
Renter startlån
Sum renter investeringer og startlån
Momskompensasjon fra investeringene
Overført til investeringsbudsjettet
Avsetning disposisjonsfond

2009
-128 055 800
57 304 022
6 915 160
71 606 120
-23 151 200
10 000 000
1 309 138

2010
-188 199 400
64 456 812
7 406 893
78 690 985
-46 519 600
25 000 000
1 135 877

2011
-190 728 000
76 634 982
7 841 626
88 647 636
-46 283 000
18 000 000
379 191

2012
-35 914 600
82 301 047
8 069 360
91 695 007
-12 994 400
26 000 000
1 194 174

Ny låneramme investeringer
Endring låneramme investeringer
Ny ramme avdrag investeringer
Ny ramme renter investeringer og startlån
Ny momskompensasjon investeringer
Ny overføring til investeringsbudsjettet

-128 955 800
-900 000
57 304 022
71 625 020
-26 751 200
22 000 000

-188 449 400
-250 000
64 501 812
78 752 226
-32 469 600
28 000 000

-183 158 000
7 570 000
76 503 232
88 477 890
-16 703 000
23 000 000

-111 014
600
-75 100 000
83 857 547
93 666 718
-5 194 400
26 000 000

0
18 900
-3 600 000
3 600 000
12 000 000

45 000
61 241
14 050 000
-14 050 000
3 000 000

-131 750
-169 746
29 580 000
-29 580 000
5 000 000

1 556 500
1 971 711
7 800 000
-7 800 000
0

3 128 000
-365 000
-150 000
1 062 799
1 726 287
-200 000
-200 000
3 000 000
500 000
-503 100

3 128 000
-365 000
-150 000
1 062 799
1 726 287
-200 000
-200 000
3 000 000
500 000
-503 100

3 128 000
-365 000
-150 000

3 128 000
-365 000
-150 000

1 726 287
-200 000
-200 000
3 000 000
500 000
-503 100

1 726 287
-200 000
-200 000
3 000 000

-450 000

-450 000

-450 000

-450 000

-250 000
-3 322 000
-500 000
-750 000

-250 000
-3 322 000
-500 000
-750 000

-250 000
-3 322 000
-500 000
-750 000

-7 400 000

-7 400 000

-7 400 000

Endring avdrag investeringer
Endring renter investeringer og startlån
Endring momskompensasjon fra inv
Endring overføring momskomp
Endring overføring til inv budsjettet
H Prisreduksjon varer og tjenester
H Barnehageavgifter
H SLT prosjektet
H PLO 0901 Nye stillinger avlastning
H PLO 0903 Nye stillinger omsorg
H KUL 0908 Elevbetaling kulturskole
H Hammerfest Alpinklubb, kjøp av tjenester
H Økt strategisk næringsutvikling
H Utvikling av Skaidi
H HEL 09:07 Helsesøster for innvandrerne
H TEK 09:04 Bortfall Brøytekontrakt,
redusert utgift
H TEK 09:15 Renovering teknisk anlegg
Isbjørnhallen
H TEK 09:08 Kompetanseheving brannvesen
H Vakasesparing økes fra 2 til 3 %
H Konkurranseutsetting veivedlikehold
H konkurranseutseting drift av VAF
H økt effekt forbedret ressursbruk
H Bortfall midler distriktspolitisk utvalg
H Lavere renter

-3 000 000
-250 000
-3 322 000
-250 000
-500 000
-6 000 000
-400 000
-7 400 000

-503 100

H Besparelse ENØK investeringer
H Husleie Omsorgsenter
H Økt bunnfradrag eiendomsskatten
H Festivalfond
H besparelse et felles basseng Kvaløya
H Avsetning disposisjonsfond
SUM Driftsendringer

-500 000

-1 000 000

-1 500 000

795 000
500 000

795 000
500 000

795 000
500 000

759 114
0

1 271 773
0

1 242 309
0

-2 000 000
3 000 000
795 000
500 000
-2 000 000
412 602
-2 000 000

Generelt om Høyres økonomiske opplegg 2009-2012
Hammerfest har vært igjennom en periode med stor aktivitet, og har i dag store inntekter fra
bl.a. Snøhvitanlegget på Melkøya. Dette har ført til en høy investeringstakt, og har også bidratt
til at kommunal drift har ekspandert kraftig, i tillegg til at kostnader til drift har økt betydelig.
Dette innebærer at politikerne i Hammerfest må bidra til en bedre og mer kostnadseffektiv drift
av kommunale tjenester, samtidig som man bereder grunnen før økt næringsaktivitet og satsning
på de rette investeringer i kommunen. Hammerfest Høyre mener økonomiplanperioden 20092012 bør konsentrere seg om følgende hovedutfordringer:
• Få ned kostnader på kommunal drift
• Økt strategisk næringsutvikling
• Øke investeringer på viktige infrastrukturtiltak
I etterkant av Snøhvitutbyggingen, og i starten av en global finanskrise er det viktig at
Hammerfest kommune tar en sentral rolle i bygging av sentral infrastruktur. Hammerfest skal
være en interessant by for nye bedrifter å etablere seg i, og investeringsaktiviteten i området må
være mest mulig jevn. Det betyr at Hammerfest kommune i påvente av investeringsaktiviteten
Goliatutbyggingen vil medføre holder en offensiv investeringstakt, og at driftsbesparende tiltak,
samt viktige infrastrukturtiltak prioriteres i neste økonomiplanperiode. Gjennom Høyres
økonomiplanopplegg bidrar man direkte eller indirekte til investeringer for bortimot 3 milliarder
kroner i Hammerfestregionen. Dette vil bidra til og sikre- og utvide antall arbeidsplasser i
kommunen, og bidra til at man har god kapasitet hos lokalt næringsliv når Goliatutbyggingen
starter. I tillegg vil disse investeringene realisere viktig infrastruktur, og gode kommunale
tjenester.
Hammerfest kommune skal i 2009 vedta en ny strategisk næringsplan. Denne planen bør etter
Høyres mening være svært offensiv, og kommunen bør stille ressurser til rådighet for
oppfølging og gjennomføring av tiltak. Kommunen bør fokusere på strategier som har som
formål å tiltrekke se nye bedrifter til Hammerfest, være proaktiv i politiske- og næringspolitiske
aktiviteter i regionen, samt bidra til videreutvikling av eksisterende næringsliv i Hammerfest.
Tallmateriale fra både KOSTRA og andre beregninger viser at Hammerfest kommune har store
kostnader forbundet med driften av kommunale tjenester. Hammerfest Høyre ønsker at
kommunen skal tilby tjenester av god kvalitet, med dette må gjøres til riktig kostnadsnivå for
skattebetalerne. Hammerfest Høyre foreslår derfor i sitt økonomiske opplegg å gjøre
driftsbesparende investeringer, høyere ambisjoner for resultater for prosjektet ”forbedret
ressursbruk”, samt mer bruk av konkurranseeksponering av kommunal tjenesteproduksjon.

Driftsbudsjettet
Satsning på næringsutvikling og kultur
Hammerfest Høyre foreslår å øke rammene for strategisk næringsutvikling med 3 millioner
kroner hvert år i økonomiplanperioden. Dette arbeid må økes i omfang, og det vil kreves
ressurser til å følge opp og gjennomføre det som kommer i strategisk næringsplan som blir
vedtatt i løpet av 2009. Hammerfest Høyre foreslår i tillegg å bevilge kr 500.000,- hvert år til
næringsutviklingsarbeid på Skaidi sammen med Kvalsund kommune og private investorer.

Dette for å øke attraktiviteten for området, samt bidra til at befolkningen i Hammerfest får gode
tilbud i et viktig rekreasjonsområde. Midler til distriktspolitisk utvalg må sees i sammenheng
med økning av rammene for strategisk næringsutvikling.
Høyre foreslår også i årets økonomiplan at kommunen oppretter et festivalfond på kr 500.000,hvert år. Dette fondet skal bidra til at flere og større kulturarrangementer arrangeres i
Hammerfest i årene fremover. Hammerfest kommune åpner offisiell AKS i januar 2009, og
Høyre ønsker med denne satsningen å sørge for at den kulturelle aktivitet også øker i
Hammerfest Festivalfondet disponeres av formannskapet, og tildelinger blir gjort i samråd med
KOU-styret.
Økt bunnfradrag eiendomsskatten
Høyre foreslår å øke bunnfradrag for primærbolig fra kr 1,1 millioner til 2 millioner kroner fra
og med 2009. Dette for å sørge for at vanlige boligeiere i Hammerfest ikke betaler
eiendomsskatt på sin egen bolig.
Kutt som ikke støttes i Formannskapets innstilling
Hammerfest Høyre støtter ikke kuttene som gjøres på ”nye stillinger avlastning”, ”nye stillinger
Pleie og omsorg”, samt ”prisreduksjon varer og tjenester”. Høyre ønsker ikke å binde kuttene til
akkurat disse sektorene, men vil i stede øke rammen for hvor mye prosjekt ”forbedret
ressursbruk” skal bidra med besparelser. Besparingsrammen for dette prosjektet økes derfor med
kr 6 millioner i 2009 og vakansebesparelser øker med i overkant av kr 3 millioner. Også denne
reduksjonen bindes ikke opp til en enkelt sektor, men kommunen under ett.
Høyre støtter også forlag fra rådmannen når det gjelder prising av barnehageplass og
kulturskole.
Andre innsparinger og reduksjoner
Høyre ønsker i større grad å eksponere produksjon av kommunale tjenester for konkurranse.
Hammerfest Høyre foreslår derfor at drift av vei og verksted, samt drift av vann, avløp, og feiing
konkurranseeksponeres i løpet av 2009. Ansatte i sektoren i dag gis mulighet til å være med i
denne konkurransen. Det budsjetteres derfor ikke med nye investeringer på driftmateriell på
disse sektorene.
Hammerfest Høyre kutter også rentekostnaden i økonomiplanperioden med en snittreduksjon av
kostnader tilsvarende 1 % nedgang, basert på låneporteføljen pr 2009.
Hammerfest Høyre synliggjør besparelser som skal komme som følge av en lang årrekke med
ENØK investeringer i kommunen. Etter Høyres opplegg skal ingen ENØK investeringer gjøres
dersom man ikke kan påvise økonomiske besparelser for kommunen. Det betyr at områder der
investeringene gjøres, også skal få mindre driftsbudsjett som følge av investeringen i disse
tiltakene. Det bør være et mål for kommunen at ENØK investeringer skal nedbetales på
maksimalt 5 år. Unntak kan gjøres i samråde med formannskapet.
Uteglemte forslag fra rådmannen
Rådmannen har orientert partigruppene om diverse tiltak som er uteglemt i administrasjonens
forslag. Hammerfest Høyre legger opp til at disse tiltakene drøftes i forbindelse med første
budsjettregulering i 2009. De er derfor ikke tatt med i denne fasen i Hammerfest Høyres forslag
til økonomiplan.

Investeringer
Ny flyplass på Grøtnes
Hammerfest Høyre foreslår å avsette kr 250 millioner kroner i økonomiplanperioden som deler
av sin andel i forbindelse med bygging av ny flyplass på Grøtnes. Dette sees i sammenheng med
lovende vind og værmålinger på Grøtnes, utredningen fra TØI om samfunnsøkonomisk
lønnsomhet, samt signaler fra stortingets transportkomitè om vilje til å finne løsninger for en ny
flyplass for Hammerfestregionen. Hammerfest kommune må være villig til prioritere realisering

av byggingen av en ny flyplass, og Høyre tar derfor høyde for dette i sitt forslag til
økonomiplan.
Nytt felles basseng /badeland på Kvaløya
Hammerfest Høyre følger opp forslaget fra prosjektet ”forbedret ressursbruk”, og foreslår
derfor å starte prosessen med bygging av et felles basseng på Kvaløya. I dag drifter Hammerfest
kommune tre basseng, til en kostnad på over 7 millioner kroner hvert år. I tillegg foreslås det fra
rådmannens side å bruke 3 millioner kroner ekstra i 2009 på opprustning av Isbjørnhallen.
Hammerfest Høyre ønsker med dette tiltaket å bidra til en bedre tjeneste for innbyggerne i
Hammerfest, uten at driftskostnadene for kommunen øker. Hammerfest Høyre ser for seg at et
nytt badeanlegg vil innholde muligheter for skolebad, svømmeaktivitet, velvære, og
underholdning i form av f.eks vannsklier og annet. Det forventes at inntektene til et slikt
badeanlegg vil øke, da attraktiviteten vil øke betraktelig. Finansieringsmodell og beliggenhet
avklares i prosjekteringsprosessen.
Omsorgssenter
Hammerfest Høyre foreslår en privat modell for realisering av omsorgssenter i sentrum.
Hammerfest kommune har allerede vært i kontakt med to tomteeiere i sentrum, og de har
ovenfor KOU presentert sine skisseprosjekt. Hammerfest Høyre legger opp til en modell der
private bygger, og leietakerne betaler husleie direkte til byggeiere. Hammerfest kommune leier
de areaene som er forbundet med bl.a. helse og omsorgstjenester, og et eventuelt
aktivitetssenter. Dette frigjør midler fra kommunens investeringsbudsjett, samtidig som dette
bidrar til en bedre og billigere eldreomsorg i kommunen. Det avsetes midler til prosjektering fra
Hammerfest kommunes side.
Elvetun og Baksalen skoler
Hammerfest Høyre foreslår å igangsette utvidelse av Baksalen skole allerede i 2009. Dette vil
bidra til at skolen kan ta i mot elever fra Elvetun skole, dersom kommunestyret vedtar å legge
ned Elvetun. Hammerfest Høyre mener at Hammerfest kommune snarest må gi et svar om
fremtiden for Elvetun skole, og forhindre at Elever må gå mange år i brakker, eller i en skole
som holder en svært dårlig byggningsmessig standard. Høyre mener en snarlig utbygging av
Baksalen vil bidra raskest til en god løsning for elever i Baksalen og Elvetun skolekrets.
Frikjøp parkeringsplasser ved Arktisk kultursenter (AKS)
Hammerfest Høyre legger inn 17 millioner til frikjøpe av parkeringsplasser i forbindelse med
byggingen av AKS. Disse midlene avsettes på parkeringsfondet, og skal fungere som
delfinansiering av nye parkeringsfasiliteter i regi av Hammerfest Parkering KF.
Votering: 9 stemmer for og 20 stemmer mot

Alle forslag i tillegg fra AP:
Haldis Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
IN AP 0807 Turnhall og fleridettshall
Vi har satt av 300.000 i 2009 som bla. Skal brukes til kjøp av nytt frittstående gulv til
turnforening. NB! Kr 100.000 brukes til matte/gulv.
Administrasjonen må sammen med turnforeningen bli enig om hva slags gulv som skal kjøpes
inn.
Ronny Holm fremmet på vegne av AP følgende forslag:
SFO avgifter

Vi vil beholde SFO avgiften på samme nivå som 2008 og legger inn 50.000. Som betyr 200.000
til barnehage og 210.000 til SFO.
Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag:
AP NY Drift . Skaidi Utvikling 2009 – 2011
Det settes av kr.350.000 i hvert år for perioden 2009 – 2011 sammen med Kvalsund kommune
som bevilger samme beløp i et program for at Skaidi kan utvikles til reiselivs og opplevelse
senter. Innovasjon Norge har lyst ut programmet som passer inn for Skaidi Utvikling a/s. Det er
kommet signaler på at private investorer vil bidra.

Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
AP NY Drift - Bygging av Venterom på Lotre kai - Sørøy
Der settes i gang bygging av venterom med toalett på Lotre kai i 2009 .Foreløpelig estimerte
kostnader er kr.421.000 ,- Kommunes byggeavdeling sørger for at prosjekteringsarbeidet settes
i gang snarest.

John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Saldering av økonomiplan
Endringer i investeringer medfører endringer i låneopptak,renter og avdrag.Det medfører videre
endringer i momskompensasjonen fra investeringene.Som i sin helhet tilbakeføres til
investeringsbudsjettet.Låneopptaket i 2009 blir endret til kr 133.890.000,- Øvrige nevnte
endringer vil gå fram av vedlagte tabell.
Økonomiplanen salderes mot disposisjonsfondet
Hans M. Ellingsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
AP NY DRIFT
Utvendig renovering av kirken
Kirken i Hammerfest har utvendige skader. Det trenger vedlikehold som må taes i 2009. Det
katodiske beskyttelseanlegget trenger å repareres. Når dette er utført vil kirken stå fram som
det praktbygget det skal være for Hammerfest og innbyggerne.
Multiconsult i Trondheim er anbefalt som et av spesialfirmaene som kan ta arbeidet. Det settes
av kr.1.300.000 til formålet.
Regjeringen og Kommunal ministeren har bebudet ekstra penger til slike tiltak – Det vil
redusere utgiften for kommunen.
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
AP 0806 (KUI INV 10) Bygging av nytt servicebygg stadion
Det bygges et nytt servicebygg på stadion – Notat fra KUI av 27.11.08 hvor Sweco har beregnet
at det lønner seg og bygge nytt istedenfor renovering av det gamle bygget.Estimert kostnad
6.292.800 kr som legges inn fra 2010. Til fratrekk kommer spillemidler og refusjon MVA.
Tor Ivar Heggelund fremmet på vegne av AP følgende forslag:
AP NY AKS Del investeringer av byggteknisk utstyr/inventar m.m.
Det legges inn kr.1.000.000 i 2009 til manglende avslutting av diverse byggetekniske arbeider
og utstyr/inventar.

Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
AP NY Drift Kjøp av tjenester fra Hammerfest Alpinklubb

Det legges inn kr.300.000 i planperioden for kjøp av tjenester fra Hammerfest Alpinklubb til
kommunens barnehager,skoler,barn med handikapp m.v.Dette er i tråd med hvordan kommunen
kjøper tjenester fra Hammerfest ridesenter.
Snorre Sundquist fremmet på vegne av AP følgende forslag:
AP NY Drift Kommuneplanens Arealdel og Reguleringsplanarbeid
Det legges inn kr.1.000.000,- hvert år i planperioden 2009 -2012 til dekning av kostnader i
forbindelse med kommunens areal og øvrig planarbeid.
Hans M. Ellingsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
AP NY Drift Klima og miljøplan
Det legges inn for 2009 kr.100.000 slik at Plan og Utvikling kan igangsette arbeidet med planen

Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
IN 41 Gjennomføring hovedplan vei (Investering)
Posten økes med 2 mill. hvert år for perioden 2009 .- 2011

Marianne S. Ness fremmet på vegne av AP følgende forslag:
AP NY Frukt/grønt til barneskolene i Hammerfest
Ordningen med gratis frukt for 1. – 7. skolene i Hammerfest fortsetter.Det innarbeides i
driftsbudsjettet kr. 250.000,- til dekning av dette, for hele perioden og videre.
Votering: Alle forslag i tillegg fra AP fikk 16 stemmer for og 13 stemmer mot.
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Ny AP Etablering av Idrettsstipend
Hammerfest kommune ønsker å være med på å tilrettelegge muligheten for våre idretttsutøvere
på toppnivå nasjonalt.
Vi ber administrasjonen lage retningslinjer til et slik stipend som toppidrettsutøvere kan søke på
og som tildeles i Styret for Kultur, omsorg og undervisning. Det settes av fra 2009 kr 100.000,pr år.
Votering: Som forslaget - enstemmig vedtatt.

VERBALE FORSLAG
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Idrettsrådet skal behandle å tildele ei tildeling av 300.000 i driftsmidler i idretten.
Votering: Forslaget fikk 5 stemmer for og 24 stemmer mot.
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Skiskytteranlegg i Reindalen
Et enstemmig kommunestyre vedtok i budsjettrmøtet 2007 og starte utredning av
skiskytterstadion i Reindalen etter forslag fra Arbeiderpartiet. KOU-styret ba i 2008
administrasjonen i vedtaksform å starte nødvendig reguleringsprosess for å kunne realisere et
skiskytteranlegg. Selv om arbeidet med dette er bakt inn i kommunens prosses i forhold til ny
arealplan, så betyr ikke dette at Kultur og næring ikke skal jobbe med prosjektet. Vi ber
kulturadministrasjonen snarest legge saken fram for KOU-styret med kostnader og skisse til
løsning.
Votering: Forslaget fikk 25 stemmer for og 4 stemmer mot.

John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Videreforedling av naturgass til industripolitisk konferanse i Hammerfest 24 – 25.11.08 la
professor Lev Kolbeinsen fra NTNU i et foredrag muligheter for industriell utnyttelse av
naturgass sammen med malm/mineral-forekomster i Nordområdene. Viser til oppstart av
jernmalm produksjon i Kirkenes. Det er tenkt realisert gjennom etablering av gass-basert
industriklynge, hvor all CO2 fanges og deponeres i olje/gass reservoarer med null utslipp til
miljøet. Kommunestyret ber Næringsavdelingen lage et forprosjekt som ser på muligheten av at
en kan etablere et pilotprosjekt som kan tiltrekke kommersielle aktører i så måte.
Votering: Enstemmig vedtatt.
Ronny Holm fremmet på vegne av AP følgender forslag:
Bygging av overtrykkshall ved Drikkevannet Prærien – Ombygging av Hammerfesthall til
Turnhall og Fleridrettshall.
Viser til sak IN AP 0807 Ny fotballhall som er foreslått igangsatt gjennom formannskapsvedtak
av 27.11.08 med prosjektering og start bygging av Overtrykkshall i 2009. og med ferdigstillelse
i 2010. Med rask fremdrift så vil en sikre lavest mulig anskaffelseskostnad jamfør
opplysningene gitt i notat til Formannskapet 27.11.08.
Den beste plasseringen etter vårt syn er ved Drikkevannet, derfor ber vi om at administrasjonen
starter arbeidet med reguleringsplan for området nå. Viser til at det er kommet innspill fra
næringslivet om mulighet for anlegg av et lagerhotell i underetasje til hallen. Dette er noe en
nylig sammensatt gruppe fra næringsliv og idrett vil jobbe med samt øvrig sponsorbidrag
antydet til 5 mill. kr. For å få ned totalkostnadene.
En snarlig igangsetting av arbeidet vil være nødvendig for å utløse ombygging av
Hammerfesthallen til Turnhall og Fleridrettshall. Derfor henger begge prosjekter sammen, vi ber
kulturadministrasjonen starte prosjektarbeidet slik at realisering av Turnhall og Fleridrettshall
kan starte i løpet av første halvår 2010.
Votering: Forslaget fikk 23 stemmer for og 6 stemmer mot.
Grethe Ernø Johansen på vegne av AP følgende forslag:
SKO 09.04 Forebyggende tiltak – SLT prosjektet
150.000 tilbakeføres fra drift slik at det står 300.000 til disp. via KOU fra FSK. Det skal lages
handlingsplan fra SLT-koordinatoren med konkrete tiltak med kostnad som legges fra for KOU.
Samt at Rustjenesten rullerer sin handlingsplan og legger den frem for KOU med de konkrete
forslag til tiltak som er med kostnad.
Votering. Forslaget fikk 19 stemmer for og 10 stemmer mot.
Elin Mølmann Holmgren fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Aktivitets/resurssenter for brukere med spesielt behov, fremmet verbalt under
budsjettbehandling 2008, sees på i sammenheng/samhandling med FRB’s gruppe 5’s forslag til
bydelsteam”.
Det bes samtidig om en tilbakemelding på hvor langt administrasjonen er kommet i utredning
jfr. Vedtak 2008, tilbakemelding gis i Styret for kultur omsorg og undervisning i februar 2009
Snorre Sundquist fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Hammerfest kommune må inngå som en aktiv del av Regjeringens nordområdesatsing. Dette
gjøres gjennom deltakelse på ulik samarbeidsprosjekt innenfor kultur, næring og

kompetansebygging. Det må også vurderes hvordan man kan etablere et tettere og mer
forpliktende samarbeid mot vennskapsbyen Kola som ligger i Murmansk Oblast.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgender forslag:
KOI INV 09.03 Turiparken
Av de avsatte 3 mill. kr. Som er lagt inn i budsjettet, skal turvi reindalen skole- flerbrukshall
prioriteres. Turveien skal asfalteres, være belyst og brøytes vinterstid. Turiveien skal følge
elveløpet, der gammelturvei er i dag, gå via Måneveien og ned til Flerbrukshall. Utrede mulighet
for at det legges opp til kjøring av skiløyper på en del av turvei vinterstid og asfaltering av halve
turveiens bredde/grusing andre halvdel slik at hester/ridning kan bruke den.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgender forslag
TEK 09.12 Rehabilitering av lekeplasser
I budsjettet for 2009 er det avsatt kr. 750.000,- til rehabilitering av lekeplasser. Hammerfest
kommunestyre ber administrasjonen om å melde tilbake til formannskapet dersom det skulle
være behov for ytterligere midler til rehabilitering av kvartalslekeplasser i de enkelte bydelen.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Alvin Vaseli fremmet på vegne av Rødt følgende forslag:
Hammerfest kommune vil i 2009 lage en distriktspolitisk plan og iverksette tiltak for å legge til
rette for bosetting og utvikling på Seiland og Sørøya, og vil i denne sammenheng prioritere:
-kommunikasjoner: Stryke kommunikasjonene til Sørøya og Seiland, bla. Dagpendling mellom
Sørøya / Hammerfest og utvidede fergeruter Seiland/Hammefest.
-skoler : Renovering og utvikling av skoler på Sørøya /Seiland.
- Industri: Styrke havne/servicetilbudet for fiskeriflåen.
-

Naturopplevelsesturisme. Legge til rette og stimulere til utvikling av natur- og
opplevelsesturisme og arbeidsplasser i tilknytning til dette på Seiland og Sørøya
- Pleie og omsorg: Styrke de hjemmebaserte og omsorgstjenestene på småstedene slik at
eldre kan bo hjemme så lenge de vil.
- Distriktspolitisk utvalg: Gi utvalget mulighet og retningslinjer slik at det kan bidra til
småstedsutviklingstiltak som ikke finansieres utover det vanlige budsjett/næringsfondet.
Votering: Forslaget fikk 9 stemmer for og 20 mot.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Administrasjonen pålegges å gi ei vurdering av gratisprinsippet i SFO/skole som en følge av at
timetallet på 1.-4. trinn har økt og vil øke videre. SFO-tiden (betalt tid) blir på denne måten
redusert forholdsvis. Administrasjonen bes fremme forslag til nye og lavere satser i SFO som en
konsekvens av dette.
Votering: Forslaget fikk 21 stemmer for og 8 stemmer mot.
Administrasjonen bes vurdere prisnivået på hjemmebaserte tjenester. Siktemålet må være å
gjøre hjemmebaserte tjenester billigst mulige.
Votering: Forslaget fikk 8 stemmer for og 21stemmer mot.
Det innføres et eget utleiefond til lokale lag, foreninger og klubber om rimelig leie av øvings- og
framvisningslokaler i AKS. (SVs budsjettforslag). Administrasjonen pålegges å lage eget
regelverk for disponeringa av slikt fond.
Votering: Forslaget fikk 6 stemmer for og 23 stemmer mot.

Administrasjonen pålegges å sørge for at feiing også skjer i distriktene.
Votering: Forslaget fikk 24 stemmer for og 5 stemmer mot.
Andreas Wiesel fremmet på vegne av AP følgender forslag:
Oppgradering av kaibygg til venterom m/toalett + lager i Kårhamn.
Ekspedisjonsbygget i Kårhamn er i svært dårlig forfatning etter manglende vedlikehold i en
årrekke. Bygget huser både venterom (uten toalett!) og lager for d/s – ekspedisjon. Dette er
Kårhamns ansikt utad, og det er viktig at distrikene også blir tilgodesett når kommunen bruker
penger på å forskjønne sentrumsområdene.
Forslaget oversendes formannskapet og Distriktpolitisk utvalg.

John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag om endring i tekst:
SKO Elvetun
Teksten som står i budsjettet endres til kun:
Prosjektering ny skole ved Elvetun.
Det anlegges en ballbinge ved vannkanten i løpet av vår/høst.
SAD INV: 09. 17 Pleie og omsorgsenter
Det står i budsjettet at det skal ligge i Salsiden.
Vi ber derfor administrasjonen utrede flere alternativer, inkludert Wæraastomta ved Storelva og
Strandparken (gamle Findustomta).
NY AP Økt barnehagekapasitet
Administrasjonen bes sette i gang nødvendige tiltak slik at vi ikke har venteliste på barnehagen.
Votering: Det ble ikke votert over endringene i tekstene.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar:
1. Budsjettbalanse
Økonomiplan og handlingsprogram 2009-2012 inklusiv årsbudsjett 2009 vedtas i balanse.
2. Oppstilling av budsjett
Første året i økonomiplan og handlingsprogram 2009-2012 vedtas som årsbudsjett for 2009.
Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med
delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå
innenfor sentraladministrasjonen og sektorene.
3. Investeringer
Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
4. Låneopptak
Til finansiering av investeringene i 2009 vedtas opptatt kr 133 890 000 som nedbetales over
20 år.
5. Startlån
Det opptas i 2009 kr 20 000 000 i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre
utlån til innbyggerne.

6. Skatt
Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2009 skal være lovens
maksimumssats.
7. Eiendomsskatt
Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten
for 2009 slik:
Eiendomsskatt skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. På øvrige eiendommer
utskrives eiendomsskatt innenfor de grenser som er satt i kommunestyrets vedtak av
04.12.03 (sak 105/03).
Skattesatsen settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget.
For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:
a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 o/oo.
b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 o/oo.
c. For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 o/oo.
Bunnfradrag for boliger festsettes slik:
• Det gis et bunnfradrag på kr 1 200 000 for en boenhet per eiendom. For de neste
boenhetene er bunnfradraget på kr 800 000.
Eiendomsskatten betales i fire terminer.
8. Gebyrer og avgifter
Kommunestyret vedtar gebyr- og avgiftsregulativet i henhold til egne saker.
9. Opprettelse, endringer og nedleggelse av stillingshjemler
Sentraladministrasjon
• 3-årig prosjektstilling fra 1.9.08 på plan- og utvikling til prosjektet ”Forurenset
havn”. Stillingen finansieres av Statens Forurensningstilsyn (SAD 09.14).
• Halv stilling på Sentralt Arkiv som finansieres ved overføringer fra Sektorene
teknisk, skole, barnehage og kultur (SAD 09.20).
• 1 stillingshjemmel overføres fra Rådmannens stab til Plan- og utvikling (SAD
09.21).
• Halv stilling IKT fra 1.6.09 (SAD 09.01).
• 70 % stillingshjemmel i sentraladministrasjon og 30 % stillingshjemmel i Sektor
for helse inndras fra 1.3.09. Deler av lønnsmidlene overføres til
økonomiavdelingen til inndekning av avtale med Finnut vedrørende
innkjøpssirkelen (SAD 09.36).
• Overføring av 1 hjemmel med IKT-ressurs fra skolene fra 1.1.09 til ITavdelingen (SAD 09.04).
Sektor for skole og oppvekst
• Ny lærerhjemmel fremmedspråklige voksne (SKO 09.07).
• Overføring av stillingshjemmel til It-avdelingen fra grunnskolene i Hammerfest
(SKO 09.09).
• Overføring av 15 % hjemmel til Sentralarkivet (SKO 09.02).
Sektor for barnehage

•
•
•
•

Til prosjektet Friske folk i barnehager avsettes inntil 5 hjemler fordelt på
barnehagene (BAR 09.01).
Opprettelse av barnehagetilbud i Kårhamn, inntil 1,5 stillingshjemmel (BAR 09.06).
Opprettelse av barnehagetilbud i Akkarfjord, inntil 1 stillingshjemmel (BAR 09.07).
Overføring av 10 % stillingshjemmel til Sentralarkivet (BAR 09.10).

Sektor for helse
• Økte legeressurser sykehjem med 50 %, tilsvarende 20 % stilling fordelt på flere
leger (HEL 09.01).
• Ny legehjemmel fra 1.4.09 (HEL 09.02).
• 1 hjemmel for helsesøster innvandrere (HEL 09.07).
Sektor for pleie og omsorg
• 1 stilling barn/unge psykiatri (PLO 09.02).
Sektor for kultur og idrett
• Overføring 10 % stillingshjemmel til sentralarkivet (KUL 09.05).
• Opprettelse av 0,8 årsverk kulturskolen (KUL 09.07).
• Renhold arktisk kultursenter 2,7 stillinger hvorav 1 stilling overføres fra gamle kino
og Meridiangata (KUL 09.09).
• Reduksjon 0,7 årsverk på kino (KUL 09.11).
Sektor for teknisk drift
• Opprettelse av 1 assistentstilling til vannverket (TEK 09.10).
• Finansiering av 15 % stillingshjemmel sentralarkivet (TEK 09.02).
• 1 hjemmel for inspektør i tilsynsavdelingen hos brannvesenet (TEK 09.06).
• Overføring av renholdsstilling til AKS (TEK 09.26).
10. Driftsendringer
Kommunestyret vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan 20092012, årsbudsjett 2009 med tillegg av driftsendringer som følge av forbedringstiltak i
prosjektet Forbedret Ressursbruk.
IN AP 0807 Turnhall og fleridettshall
Det er satt av 300.000 i 2009 som bla. Skal brukes til kjøp av nytt frittstående gulv til
turnforening. NB! Kr 100.000 brukes til matte/gulv.
Administrasjonen må sammen med turnforeningen bli enig om hva slags gulv som skal kjøpes
inn.
SFO avgifter
Det er beholde SFO avgiften på samme nivå som 2008 og legger inn 50.000. Som betyr 200.000
til barnehage og 210.000 til SFO.
AP NY Drift . Skaidi Utvikling 2009 – 2011
Det settes av kr.350.000 i hvert år for perioden 2009 – 2011 sammen med Kvalsund kommune
som bevilger samme beløp i et program for at Skaidi kan utvikles til reiselivs og opplevelse
senter. Innovasjon Norge har lyst ut programmet som passer inn for Skaidi Utvikling a/s. Det er
kommet signaler på at private investorer vil bidra.
AP NY Drift - Bygging av Venterom på Lotre kai - Sørøy

Der settes i gang bygging av venterom med toalett på Lotre kai i 2009 .Foreløpelig estimerte
kostnader er kr.421.000 ,- Kommunes byggeavdeling sørger for at prosjekteringsarbeidet settes
i gang snarest.
Saldering av økonomiplan
Endringer i investeringer medfører endringer i låneopptak,renter og avdrag.Det medfører videre
endringer i momskompensasjonen fra investeringene.Som i sin helhet tilbakeføres til
investeringsbudsjettet.Låneopptaket i 2009 blir endret til kr 133.890.000,- Øvrige nevnte
endringer vil gå fram av vedlagte tabell.
Økonomiplanen salderes mot disposisjonsfondet
AP NY DRIFT
Utvendig renovering av kirken
Kirken i Hammerfest har utvendige skader. Det trenger vedlikehold som må taes i 2009. Det
katodiske beskyttelseanlegget trenger å repareres. Når dette er utført vil kirken stå fram som
det praktbygget det skal være for Hammerfest og innbyggerne.
Multiconsult i Trondheim er anbefalt som et av spesialfirmaene som kan ta arbeidet. Det settes
av kr.1.300.000 til formålet.
Regjeringen og Kommunal ministeren har bebudet ekstra penger til slike tiltak – Det vil
redusere utgiften for kommunen.
AP 0806 (KUI INV 10) Bygging av nytt servicebygg stadion
Det bygges et nytt servicebygg på stadion – Notat fra KUI av 27.11.08 hvor Sweco har beregnet
at det lønner seg og bygge nytt istedenfor renovering av det gamle bygget.Estimert kostnad
6.292.800 kr som legges inn fra 2010. Til fratrekk kommer spillemidler og refusjon MVA.
AP NY AKS Del investeringer av byggteknisk utstyr/inventar m.m.
Det legges inn kr.1.000.000 i 2009 til manglende avslutting av diverse byggetekniske arbeider
og utstyr/inventar.
AP NY Drift Kjøp av tjenester fra Hammerfest Alpinklubb
Det legges inn kr.300.000 årlig for kjøp av tjenester fra Hammerfest Alpinklubb til kommunens
barnehager,skoler,barn med handikapp m.v.Dette er i tråd med hvordan kommunen kjøper
tjenester fra Hammerfest ridesenter.
AP NY Drift Kommuneplanens Arealdel og Reguleringsplanarbeid
Det legges inn kr.1.000.000,- hvert år i planperioden 2009 -2012 til dekning av kostnader i
forbindelse med kommunens areal og øvrig planarbeid.
AP NY Drift Klima og miljøplan
Det legges inn for 2009 kr.100.000 slik at Plan og Utvikling kan igangsette arbeidet med planen
IN 41 Gjennomføring hovedplan vei (Investering)
Posten økes med 2 mill. hvert år for perioden 2009 .- 2011
AP NY Frukt/grønt til barneskolene i Hammerfest
Ordningen med gratis frukt for 1. – 7. skolene i Hammerfest fortsetter.Det innarbeides i
driftsbudsjettet kr. 250.000,- til dekning av dette, for hele perioden og videre.
Ny AP Etablering av Idrettsstipend
Hammerfest kommune ønsker å være med på å tilrettelegge muligheten for våre idretttsutøvere
på toppnivå nasjonalt.

Kommunestyret ber administrasjonen lage retningslinjer til et slik stipend som
toppidrettsutøvere kan søke på og som tildeles i Styret for Kultur, omsorg og undervisning. Det
settes av fra 2009 kr 100.000,- pr år.

VERBALE FORSLAG
Skiskytteranlegg i Reindalen
Et enstemmig kommunestyre vedtok i budsjettrmøtet 2007 og starte utredning av
skiskytterstadion i Reindalen etter forslag fra Arbeiderpartiet. KOU-styret ba i 2008
administrasjonen i vedtaksform å starte nødvendig reguleringsprosess for å kunne realisere et
skiskytteranlegg. Selv om arbeidet med dette er bakt inn i kommunens prosses i forhold til ny
arealplan, så betyr ikke dette at Kultur og næring ikke skal jobbe med prosjektet. Vi ber
kulturadministrasjonen snarest legge saken fram for KOU-styret med kostnader og skisse til
løsning.
Videreforedling av naturgass til industripolitisk konferanse i Hammerfest 24 – 25.11.08 la
professor Lev Kolbeinsen fra NTNU i et foredrag muligheter for industriell utnyttelse av
naturgass sammen med malm/mineral-forekomster i Nordområdene. Viser til oppstart av
jernmalm produksjon i Kirkenes. Det er tenkt realisert gjennom etablering av gass-basert
industriklynge, hvor all CO2 fanges og deponeres i olje/gass reservoarer med null utslipp til
miljøet. Kommunestyret ber Næringsavdelingen lage et forprosjekt som ser på muligheten av at
en kan etablere et pilotprosjekt som kan tiltrekke kommersielle aktører i så måte.
Bygging av overtrykkshall ved Drikkevannet Prærien – Ombygging av Hammerfesthall til
Turnhall og Fleridrettshall.
Viser til sak IN AP 0807 Ny fotballhall som er foreslått igangsatt gjennom formannskapsvedtak
av 27.11.08 med prosjektering og start bygging av Overtrykkshall i 2009. og med ferdigstillelse
i 2010. Med rask fremdrift så vil en sikre lavest mulig anskaffelseskostnad jamfør
opplysningene gitt i notat til Formannskapet 27.11.08.
Den beste plasseringen etter vårt syn er ved Drikkevannet, derfor ber vi om at administrasjonen
starter arbeidet med reguleringsplan for området nå. Viser til at det er kommet innspill fra
næringslivet om mulighet for anlegg av et lagerhotell i underetasje til hallen. Dette er noe en
nylig sammensatt gruppe fra næringsliv og idrett vil jobbe med samt øvrig sponsorbidrag
antydet til 5 mill. kr. For å få ned totalkostnadene.
En snarlig igangsetting av arbeidet vil være nødvendig for å utløse ombygging av
Hammerfesthallen til Turnhall og Fleridrettshall. Derfor henger begge prosjekter sammen, vi ber
kulturadministrasjonen starte prosjektarbeidet slik at realisering av Turnhall og Fleridrettshall
kan starte i løpet av første halvår 2010.
SKO 09.04 Forebyggende tiltak – SLT prosjektet
150.000 tilbakeføres fra drift slik at det står 300.000 til disp. via KOU fra FSK. Det skal lages
handlingsplan fra SLT-koordinatoren med konkrete tiltak med kostnad som legges fra for KOU.
Samt at Rustjenesten rullerer sin handlingsplan og legger den frem for KOU med de konkrete
forslag til tiltak som er med kostnad.
Aktivitets/resurssenter for brukere med spesielt behov, fremmet verbalt under
budsjettbehandling 2008, sees på i sammenheng/samhandling med FRB’s gruppe 5’s forslag til
bydelsteam”.

Det bes samtidig om en tilbakemelding på hvor langt administrasjonen er kommet i utredning
jfr. Vedtak 2008, tilbakemelding gis i Styret for kultur omsorg og undervisning i februar 2009
Nordområdesatsing.
Hammerfest kommune må inngå som en aktiv del av Regjeringens nordområdesatsing. Dette
gjøres gjennom deltakelse på ulik samarbeidsprosjekt innenfor kultur, næring og
kompetansebygging. Det må også vurderes hvordan man kan etablere et tettere og mer
forpliktende samarbeid mot vennskapsbyen Kola som ligger i Murmansk Oblast.
KOI INV 09.03 Turiparken
Av de avsatte 3 mill. kr. Som er lagt inn i budsjettet, skal turvi reindalen skole- flerbrukshall
prioriteres. Turveien skal asfalteres, være belyst og brøytes vinterstid. Turiveien skal følge
elveløpet, der gammelturvei er i dag, gå via Måneveien og ned til Flerbrukshall. Utrede mulighet
for at det legges opp til kjøring av skiløyper på en del av turvei vinterstid og asfaltering av halve
turveiens bredde/grusing andre halvdel slik at hester/ridning kan bruke den.
TEK 09.12 Rehabilitering av lekeplasser
I budsjettet for 2009 er det avsatt kr. 750.000,- til rehabilitering av lekeplasser. Hammerfest
kommunestyre ber administrasjonen om å melde tilbake til formannskapet dersom det skulle
være behov for ytterligere midler til rehabilitering av kvartalslekeplasser i de enkelte bydelen.
Gratisprinsippet i SFO/skole
Administrasjonen pålegges å gi ei vurdering av gratisprinsippet i SFO/skole som en følge av at
timetallet på 1.-4. trinn har økt og vil øke videre. SFO-tiden (betalt tid) blir på denne måten
redusert forholdsvis. Administrasjonen bes fremme forslag til nye og lavere satser i SFO som en
konsekvens av dette.
Feiing i distriktet
Administrasjonen pålegges å sørge for at feiing også skjer i distriktene.
Følgende forslaget oversendes formannskapet og Distriktpolitisk
Oppgradering av kaibygg til venterom m/toalett + lager i Kårhamn.
Ekspedisjonsbygget i Kårhamn er i svært dårlig forfatning etter manglende vedlikehold i en
årrekke. Bygget huser både venterom (uten toalett!) og lager for d/s – ekspedisjon. Dette er
Kårhamns ansikt utad, og det er viktig at distrikene også blir tilgodesett når kommunen bruker
penger på å forskjønne sentrumsområdene.
utvalg.

Følgende vedtak om endring i tekst:
SKO Elvetun
Teksten som står i budsjettet endres til kun:
Prosjektering ny skole ved Elvetun.
Det anlegges en ballbinge ved vannkanten i løpet av vår/høst.
SAD INV: 09. 17 Pleie og omsorgsenter
Det står i budsjettet at det skal ligge i Salsiden.
Vi ber derfor administrasjonen utrede flere alternativer, inkludert Wæraastomta ved Storelva og
Strandparken (gamle Findustomta).
NY AP Økt barnehagekapasitet
Administrasjonen bes sette i gang nødvendige tiltak slik at vi ikke har venteliste på barnehagen.

PS 110/08 Uttreden og nyvalg
Som følge av Mari Lundevalls uttreden foretas følgende nye valg:
1. Som nytt fast medlem av MU-styret velges….
2. Som ny fast utsending til regiontinget velges……
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
1. Som nytt fast medlem av MU-styret velges Anita Steigre og ny andre vara Rigmor Taralsvik,
2. Som ny fast utsending til regiontinget velges….. Dette punktet utsettes
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Som følge av Mari Lundevalls uttreden foretas følgende nye valg:
1. Som nytt fast medlem av MU-styret velges Anita Steigre og ny andre vara Rigmor Taralsvik.
2. Som ny fast utsending til regiontinget velges……. Dette punktet utsettes.

PS 111/08 Midlertidig fritak fra kommunale verv
1. Malene Kjemsaas gis fritak fra sine verv som fast medlem i KOU-styret og som varamedlem
til kommunestyret i perioden 6. januar 2009 til 1. august 2009.
2. Lars Ole Ekerhovd gis fritak fra sine verv som varamedlem til kommunestyret og KOU-styret
i perioden 17. november 2008 til 1. august 2009.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Malene Kjemsaas gis fritak fra sine verv som fast medlem i KOU-styret og som varamedlem
til kommunestyret i perioden 6. januar 2009 til 1. august 2009.
2. Lars Ole Ekerhovd gis fritak fra sine verv som varamedlem til kommunestyret og KOU-styret
i perioden 17. november 2008 til 1. august 2009.

PS 112/08 Supplering av varamedlemmer

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunestyret:
Ny midlertidig 2. vara: Ann-Kristin Kjemsaas (for Lars Ole Ekerhovd)
NY 6. vara:
Rigmor Taraldsvik
Formannskapet:
Ny 2. vara:

Svein Aspelund

MU-styret.
Ny 2. vara Rigmor Tharaldsvik
KOU-styret:
Ny midlertidig 1. vara: Gunnar Milch (for Lars Ole Ekerhovd)
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Supplering av varamedlemmer innenfor Sosialistisk venstreparti frem til 1. august 2009:
Kommunestyret:
Ny midlertidig 2. vara: Ann-Kristin Kjemsaas (for Lars Ole Ekerhovd)
NY 6. vara:
Rigmor Taraldsvik
Formannskapet:
Ny 2. vara:

Svein Aspelund

MU-styret.
Ny 2. vara Rigmor Tharaldsvik
KOU-styret:
Ny midlertidig 1. vara: Gunnar Milch (for Lars Ole Ekerhovd)

PS 113/08 Valg av nytt medlem til styret i Hammerfest Parkering KF
Som nytt medlem i styret til Hammerfest Parkering KF velges………..
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Fast medlem Marit Hansen og vararepr. Espen Hansen
Vedtak
Som nytt medlem i styret til Hammerfest Parkering KF velges fast medlem Marit Hansen og
vararepr. Espen Hansen
PS 114/08 Godkjenning av møteprotokoll
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2008

Behandling
Protokoll fra møte den 04.12.09 – godkjent.
Vedtak
Protokoll fra møte den 04.12.09.

