Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus
27.11.2008
11:00 – 15:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Kristine Jørstad Bock
John Wahl
Marianne Sivertsen Næss
Frank Hansen
Reidar Johansen
Jan-Erik Hansen
Raymond Robertsen
Rolf H. Fjellstad

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
SV
FELLES
H
FRP

Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Snorre Sundquist

NESTL

AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Berit Hågensen

Snorre Sundquist

AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Konst. rådmann Per Albert Lund, økonomisjef Trond Ronglid, rådgiver Per Arnesen, Solfrid
Mortensen, Bodil Berg, driftsleder Trine Nylund, Anne Tørseth, Jørn Berg, Arvid Isaksen,
Bård Dyrseth og Grethe Johannessen.

Kristine Jørstad Bock
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Følgende spørsmål stilt av Reidar Johansen (SV) og besvares i møtet:
•
•

Status Gjenreisningsmuseet – Besvares i neste møte i Styret for kultur, omsorg og
undervisening.
Smittevernavdelingen – driftsleder Trine Nylund orienterte i saken.

Innstillingen – enstemmig vedtatt.

Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle ”Søknad om salgsbevilling –
Hammerfest Mathus AS” – godkjent og får saksnummer 136/08.
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 123/08

Opprettelse av barnehagetilbud i Akkarfjord

PS 124/08

Strandparken - innkjøp av inventar.

PS 125/08

Ny flyplass på Grøtnes - utredning

PS 126/08

Distriktpolitisk utvalg i Hammerfest kommune

PS 127/08

Selvkost - plan og utvikling 2009

PS 128/08

Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann

PS 129/08

Gebyrgrunnlag 2009-12 Avløp

PS 130/08

Gebyrgrunnlag 2009-12 Renovasjon

PS 131/08

Gebyrgrunnlag 2009-2012 Feiing

PS 132/08

Gebyr- og avgiftsregulativ 2009

PS 133/08

Økonomiplan 2009-2012, administrasjons forslag

PS 134/08

Diverse referatsaker

RS 08/13

Møteprotokoll 05/08 - Rådet for funksjonshemmede

PS 135/08

Godkjenning av protokoll

PS 136/08

Søknad om salgsbevilling - Hammerfest Mathus AS

Følgende spørsmål ble stilt:
- Reidar Johansen (SV) om fremdriften i hovedgata – besvares i kommunestyret den
04.12.2008.
- Raymond Robertsen (H) om skriftlig orientering om AKS og Breilia skole.
Orienteringene legges frem på neste formannskapsmøte den 11.12.08
Ordfører orientere fra eiermøte den 26.11.08 Hammerfest Industrifiske AS.
Vedtak: Sakslista med sakene 123/08 – til og med 136 – enstemmig vedtatt.
PS 123/08 Opprettelse av barnehagetilbud i Akkarfjord
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Akkarfjord familiebarnehagetilbud etableres i samdrift med Akkarfjord skole.
Barnehagen drives så lenge forutsetningene for dette er tilstede.
2. Driftsbudsjettet innarbeides i økonomiplan 2009-2012.
3. Drifts-og etableringskostnader dekkes av sektorens øremerkede skjønnsmidler.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.11.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Akkarfjord familiebarnehagetilbud etableres i samdrift med Akkarfjord skole.
Barnehagen drives så lenge forutsetningene for dette er tilstede.
2. Driftsbudsjettet innarbeides i økonomiplan 2009-2012.
3. Drifts-og etableringskostnader dekkes av sektorens øremerkede skjønnsmidler.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling
KOU styret innstilling – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Akkarfjord familiebarnehagetilbud etableres i samdrift med Akkarfjord skole.
Barnehagen drives så lenge forutsetningene for dette er tilstede.
2. Driftsbudsjettet innarbeides i økonomiplan 2009-2012.
3. Drifts-og etableringskostnader dekkes av sektorens øremerkede skjønnsmidler.
PS 124/08 Strandparken - innkjøp av inventar.
Rådmannens forslag til vedtak:
Budsjettrammen til prosjektet Inventarkjøp til Strandparken økes fra 1 600 000 kr til 3 665 000
kr.
Økning på 2 065 000 kr dekkes innenfor rammen av 92 Mkr som er avsatt til kjøp av aksjer til
Strandparken.
Det må gjøres budsjettmessige justeringer for eventuelt fakturaoppgjør i januar 2009.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Rådmannen får fullmakt å bruke inntil kr 3.665’ på inventar Strandparken innenfor rammen
”Aksjekjøp” Strandparken.
Dersom det ikke kan dekkes innenfor rammen aksjekjøp Strandparken avkortes beløpet
tilsvarende.

Votering: Innstillingen fikk 1 stemme og Høyres forslag 8 stemmer.
Vedtak
Rådmannen får fullmakt å bruke inntil kr 3.665’ på inventar Strandparken innenfor rammen
”Aksjekjøp” Strandparken.
Dersom det ikke kan dekkes innenfor rammen aksjekjøp Strandparken avkortes beløpet
tilsvarende.
PS 125/08 Ny flyplass på Grøtnes - utredning
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar å utrede følgende alternativer for ny flyplass på Grøtnes:
Alt. 1
Alt. 2

Flyplass med rullebane inntil 1200 meter
Flyplass med rullebane inntil 2000 meter

Hammerfest kommune andel av utredningskostnaden for 2009 på kr. 960.000,- innarbeides i
budsjettet for 2009. Det forutsettes 50 % tilskudd til utredningen slik at netto utgift blir kr.
480.000,Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar å utrede følgende alternativer for ny flyplass på Grøtnes:
Alt. 1
Alt. 2

Flyplass med rullebane inntil 1200 meter
Flyplass med rullebane inntil 2000 meter

Hammerfest kommune andel av utredningskostnaden for 2009 på kr. 960.000,- innarbeides i
budsjettet for 2009. Det forutsettes 50 % tilskudd til utredningen slik at netto utgift blir kr.
480.000,PS 126/08 Distriktpolitisk utvalg i Hammerfest kommune
Formannskapets forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling
Saken er trukket.
Vedtak
Saken er trukket.

PS 127/08 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.

PS 128/08 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 Styret for miljø og utvikling - 25.11.2008

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
MU 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.
Votering: AP’s forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
MU 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 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.
PS 129/08 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 Styret for miljø og utvikling - 25.11.2008

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
MU 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.
Votering: AP’s forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
MU 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 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.

PS 130/08 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 Styret for miljø og utvikling - 25.11.2008

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
MU 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.

Votering: AP’s forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
MU 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 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.
PS 131/08 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 Styret for miljø og utvikling - 25.11.2008

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
MU 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.
Votering: Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
MU 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 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.
PS 132/08 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
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
200
400
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 Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.11.2008

Behandling
Sakens tas til orientering – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Sakens tas til orientering.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.11.2008

Behandling
Wenche Stenvoll fremmet på vegne av MU følgende forslag:
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.
Votering : Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Tilleggsforslag (AP) – enstemmig vedtatt.
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

kr 350
kr 600
kr 800

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

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
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
200
400
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)
Gruppe 3 (3G – 4G)
Gruppe 4 (4G – 5G)
Gruppe 5 (over 5G)
Timesats for selvkost

Maks kr 542 per måned
Maks kr 868 per måned
Maks kr 1 298 per måned
Maks kr 1 624 per måned
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.
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 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
4. Barnehagesektoren

300
1700
850
1700

800
1700
1000
2300
300
900

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
Kommersielle leietakere - helg

300
500
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:
Punkt 2.4 Bevillingsgebyr økes med kr 0,05 per liter for alminnelig skjenkebevilling og
skjenking.
1. Skolefritidsordningene.

Beholder samme sats som 2008

2. 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

3. 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

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

kr 1 800
kr 900
kr 2 800
kr 400

5. 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

6. 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
7. 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

8. Flerbrukshaller – messer, arrangementer, turneringer og annen utleie

100
200
300
300
500
900

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
Styrketreningsrommet Isbjørnhallen per time

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

150
300
400
500
700
900
100

9. 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

10. 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

11. 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

12. Leie av skoler til overnatting

kr 300 per gruppe per natt

13. 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

14. 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.
15. 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.
PS 133/08 Økonomiplan 2009-2012, administrasjons forslag
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 Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.11.2008

Behandling
Sakens tas til orientering – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Sakens tas til orientering.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.11.2008

Behandling
Saken tas til orientering – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.

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 Krikegårdsmuren – Restaurering kr 288.000

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
900
450
1000
500
80
500
1500
7095

1450
215
900
250
600
500
80
500
1500
6295

1450
215
900

- 2574
77

- 1885

Redusert barnehageavg
1450
Frys SFO
215
2 stillingshjemler skole
400
Skolebibl Leselyst 2 år
200
Varm lunsj Uskole 2 år
400
Driftfond AKS
500
Frys hjemmehjelp prakt b
80
Kommunikasjonsfond distrikt 500
Kollektiv/miljøpakke sentr
1500
Sum
5745

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

- 1017
- 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

Investeringer - endringer og tillegg til rådmannens forslag.
Verbalt;

- 22195

-

5604

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.
09
+ 12 000

10
+6900

11
-22400

12

Elvetun skole
Reindalen skole
+ 200
Akkarfjord/Kårhamn + 750
+ 750
Turnhall
+ 5000 -1500
+10000
– 3000
Skiskytteranl
+ 4000
– 1200
Stadionbygg nyb
- 750 + 1600
- 800
Omsorgssenter
+ 20000 - 4000
+20000 – 6300 +20200
-28700 +6800
Distriktspakke
+ 1000
+ 1000
+ 1000
+ 1000
Tilbakef H Parkering
-8000
Tilbakef Strandpromenaden
-2000
-3000
Tilbakef H Havn AKS
-4750
-4400
-5850
Rådhuset
-20000
-26000 +26000
+20000
Sum
+18750 - 21000 +18250 -17700 +24800 -5850 - 6500+6800
Økt/
+ 550 +18950
+ 300
Redusert låneopptak
-2250
|
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:
11. Budsjettbalanse
Økonomiplan og handlingsprogram 2009-2012 inklusiv årsbudsjett 2009 vedtas i balanse.
12. 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.
13. Investeringer
Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

14. Låneopptak
Til finansiering av investeringene i 2009 vedtas opptatt kr 134 096 000 som nedbetales over
20 år.
15. Startlån
Det opptas i 2009 kr 20 000 000 i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre
utlån til innbyggerne.
16. Skatt
Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2009 skal være lovens
maksimumssats.
17. 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.
18. Gebyrer og avgifter
Kommunestyret vedtar gebyr- og avgiftsregulativet i henhold til egne saker.
19. 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).
20. 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.

PS 134/08 Diverse referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008
RS 08/13 Møteprotokoll 05/08 - Rådet for funksjonshemmede

Behandling
Referatsakene tas til orientering – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

PS 135/08 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008

Behandling
Protokoll fra møte den 30.10.2008 – godkjennes – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 30.10.2008 – godkjennes.

PS 136/08 Søknad om salgsbevilling - Hammerfest Mathus AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innvilger følgende salgsbevilling for bevillingsperioden 01.12.2008 –
30.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker: Hammerfest Mathus AS
Virksomhetens navn: Spar
Utsalgssted: Freidigveien 2, 9600 Hammerfest
Areal: 700 m2
Varesortiment: dagligvarer
Alkoholgruppe: gruppe 1
Åpningstid: 10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Omsøkt salgstid: 10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Styrer: Stein-Tore Olsen
Kunnskapsprøve: frist til 13.12.2008 med å bestå kunnskapsprøven
Stedfortreder: Thor Olav Lyngdal
Kunnskapsprøve: frist til 13.12.2008 med å bestå kunnskapsprøven
For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven §§ 7-1 og 7-2
samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 siste ledd ikke er tillatt med
salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager
og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2008
Behandling
Vedtak
Formannskapet innvilger følgende salgsbevilling for bevillingsperioden 01.12.2008 –
30.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker: Hammerfest Mathus AS
Virksomhetens navn: Spar
Utsalgssted: Freidigveien 2, 9600 Hammerfest
Areal: 700 m2
Varesortiment: dagligvarer
Alkoholgruppe: gruppe 1
Åpningstid: 10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Omsøkt salgstid: 10.00 – 20.00 mandag – fredag
10.00 – 18.00 dag før søndag og helligdag
Styrer: Stein-Tore Olsen
Kunnskapsprøve: frist til 13.12.2008 med å bestå kunnskapsprøven
Stedfortreder: Thor Olav Lyngdal
Kunnskapsprøve: frist til 13.12.2008 med å bestå kunnskapsprøven
For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven §§ 7-1 og 7-2
samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 siste ledd ikke er tillatt med
salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager
og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting,
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

