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Rullering av kommunedleplan for idrett og fysisk aktivitet – handlingsprogrammet 2008
Saken gjelder
Rullering av handlingsprogrammet for bygging og rehabilitering av idrett- og friluftsanlegg i
Hammerfest kommune.
Sakens bakgrunn og fakta
Gjeldende handlingsprogram ble vedtatt i Hammerfest kommunestyre 14. april 2007.
Handlingsprogrammet, er den kortsiktige delen av ”Tematisk kommunedeleplan for idrett og fysisk
aktivitet” og skal rulleres hvert år, mens revidering av den tematiske delen skal foregå hvert 4.år. Med
rullering menes mindre vesentlige endringer i handlingsprogrammet. Så lenge rulleringen kun
medfører endringer på prioriteringslisten av allerede oppsatte anlegg, eller endring av listen over
nærmiljøanlegg, aksepterer kulturdepartementet at den politiske behandlingen delegeres til et
hovedutvalg. I vårt tilfelle Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning. Handlingsprogrammet skal
prioriteres og legges som grunnlag for søknad om spillemidler for 2009. Idrettsrådet er en part, og
skal ha handlingsprogrammet til uttalelse.
Rulleringen ble varslet med annonse i Finnmark dagblad den 20. september med mulighet for
lag/foreninger/organisasjoner eller velforeninger om å melde inn eventuelle planer om bygging eller
rehabilitering av idrett- eller friluftsanlegg. Fristen for innmelding var satt til 3. oktober. Ved fristens
utløp var det ikke innkommet noen forslag til nye tiltak, eller rehabilitering.
Innspill:

Som nevnt er ikke innkommet skriftlige innspill ved fristens utløp 3. oktober. Fra administrasjons side
vil Hauen ballplass, (lekeplassen) og rehabilitering av servicebygg og redskapsbu på Hammerfest
stadion bli oppført i handlingsprogrammet, ref. Plan for rehabilitering og vedlikehold for 2008 – 2013
vedtatt i Hammerfest kommunestyre 6. desember 2007 i sak PS 132/07. .
Høring.
Handlingsprogrammet oversendes Hammerfest idrettsråd til uttalelse. Idrettsrådet er part i saken og
har uttalerett.
Vurdering.
De endring som er utført i forholdt til handlingsprogrammet som ble vedtatt 14. april 2007 er at fire
av anleggene fra 2007 har fått spillemidler og er avsluttet. Disse anleggene er tatt ut av planen.
Anleggene fra 1 til 8 i handlingsprogrammet 2009 – 2013 er anlegg som er ferdig, men mangler
utbetaling av spillemidler og må derfor tas med i den årlige rulleringen inntil det er gitt tilsagn på
spillemidler. Nye anlegg som er tatt inn fra uprioritert liste er Hammerfest stadion, ballplass 40 x 60
meter, Turiparken - turvei/tursti, Forsølhøyden – scootercrossbane.
Hauen ballplass og rehabilitering av servicebygg, Hammerfest stadion er fortsatt på uprioritert liste.
Dette pga. at det ikke er synliggjort midler til disse to prosjektene for 2009. Nye tiltak som er vedtatt
gjennomført og oppført i uprioritert liste må synliggjøres med bevilgninger før de oppføres i
handlingsprogrammet.
Rådmannens vurdering
Rullering av handlingsprogrammet gjennomføres slik som det er skissert. Handlingsprogrammet skal
synliggjøre kommunens prioriteringer for søknad på spillemidler og er derfor et viktig arbeids
dokument for administrasjon.
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for kultur, Omsorg og Undervisning vedtar handlingsprogrammet for 2009 – 2013.

Anleggsplan -Idrett og
friluftsliv
Hammerfest kommune 2007 – 2018

Handlingsprogram 2009 – 2012

Revidert høsten 2008

Handlingsprogram 2009- 2012. Ordinære anlegg - nyanlegg og rehabilitering.
Total anleggskostnad

Anleggsprosjekt

Sted

1.

Skytebane
Innendørs

Breilia skole

1 400 000

583

Reindalen

1 515 000

632

2.

Turvei/tursti
Bekkeli – Akkarfjord

5 165 000

600

3.

Hammerfest stadion

1 266 000

Breidablikk stadion

2 520 000

Breilia skole

8 000 000

8.

Ballplass (40x60 m)
Rehabilitering,
Friidrettsanlegget
Rehabilitering
Breidablikk
Rehabilitering
Breilia aula
Rehabilitering
Breilia gym.sal
Ballplass (40x60 m)
Kunstgress m/lys

9.
10.

Km

4.
5.
6.
7.

2009
Sm
Pm

Anleggsstart: Finansiering (i 1000 kr.)
2010
2011
Km
Sm
Pm
Km
Sm
Pm

Km

2012
Sm

650
527
1 050
3 300

Breilia skole

875
2 000 000

Hammerfest stadion
Grusbanen

4 200 000

1 250

Turvei/tursti

Turiparken

2 000 000

875

Scootercrossbane

Forsølhøyden

1 500 000
29 566 000

Sm – spillemidler, Km-kommunale midler, PM-private midler.

875
1 815

875

625
1 177

1 050

6 925

Pm

Anlegg for friluftsliv i fjellet

Anleggsprosjekt

Sted

Total
Anleggskostnader.

Km

2009
Sm

Pm

Anleggsstart: (Finansiering i 1000 kr)
2010
2011
Km
Sm
Pm
Km
Sm
Pm

Km

2012
Sm

Pm

1.
Nærmiljøanlegg.
Anleggsprosjekt

Sted

Total
Anleggskostnader.

2009

Km

Sm

Pm

KM

2010

Anleggsstart: (Finansiering i 1000 kr)
2011
2012

Sm

Pm

Km

Sm

Pm

KM

Sm

Pm

2012
Sm

Pm

Mindre kostnadskrevende nærmljøanlegg
Anleggsprosjekt

1.

Sted

Total
Anleggskostnader.

Km

2009
Sm

Pm

Km

Anleggsstart: (Finansiering i 1000 kr)
2010
2011
Sm
Pm
Km Sm
Pm

Km

Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg og friluftsområder i Hammerfest kommune 0 – 12 år.
Anleggsnavn
Skiskytteranlegg – 10 skiver
Idrettshus – sekretariat og tidtaking
Garderobehus
Tennisbanen – renovering
Balløkke
Balløkke
Balløkke
Balløkke
Balløkke
Ballbinge
Ballbinge
Balløkker /binger ?
Ballplasser/løkker
Lysanlegg
Tilrettelegge med kunstgress på ballplasser.
Turhytte
Turhytte
Tursti

Lokalisering
Reindalen v/skihuset
Reindalen v/skihuset
Hammerfest stadion
Storvannet v/campingplassen
Høyden
Nissenstykket
Solveien
Felt 4 (Klimafeltet)
Hauen lekeplass
Forsøl
Svarthammern/Jansvannet
Gnistveien ?
Skoleplasser i kommunen
Turiparken – ridesentetret
Ballplasser og lekeplasser i hht.tilstandsrapporten
Langstrandvann – Sørøya
Jarlvannet – Sørøya
Akkarfjord – Hasvik

Utbygger ??
H-fest kommune
H-fest kommune
H-fest kommune
H-fest kommune
H-fest kommune
H-fest kommune
H-fest kommune
H-fest kommune
H-fest kommune
H-fest kommune
H-fest kommune
H-fest kommune
H-fest kommune
H-fest staller
H-fest kommune.
H-fest kommune
H-fest kommune
H-fest turlag

REHABILITERING OG VEDLIKEHOLD
PERIODEN 2008-2013
Grunnlag fra tilstandsrapport av juli 2006

Revidert prioritering våren 2008: Vedtatt i Hammerfest kommunestyre 06. desember 2007.
Prioritering av anlegg for rehabilitering og vedlikehold i hht. framlagt tilstandsrapport juli 2006.
Prioriteringen inneholder: Dokumentasjon, tiltak og kostnadsoverslag m/prioritering.

2008.
Hammerfest stadion, grusbanen.
Grusbanen blir lite benyttet pga. dekket. Det er behov for en ballplass 60 x 40 m m/kunstgress, (
2900 m2 m/sikkerhetssone) i område Idrettsveien/Bybo/Baksalen. Underlagsmassene for
oppbygging av banen er tilgjengelig på nåværende bane. NB: Banens trau var dårligere enn
antatt. Det ligger 1 m matjord i hele trauets om måtte flyttes, og ny stabil masse tilbakeføres.
Dette ble oppdaget når arbeidet med banen startet opp
Tiltak: Nytt kunstgress. Nåværende bære- og topplag benyttes til ny bane. (Deler av dette kunne
benyttes)
Anlegg

Byggeår

Beliggenhet

Kostnad

Grusbanen, 40 x 60 m

1948

Idrettsveien v/E-verket

4 800 000

Antatt
spillemidler
1 300 000

Nettto
kostnad
3 500 000

2009
HAUEN BALLPLASS.
Grus 22 x 40 m, ( 880 m2). Stolper rundt ballplassen. Gjerdet og forstøtningsmuren er dårlig.
Ballplassen er bygget ca. 1950. Eldste ballplassen i byen
I 1950 besto ballplassen av husker og sandkasser + 2. fotballmål. Lekeplassen var den eneste i
byen/midtbyen og hadde stor bruksfrekvens.
Tiltak: Opparbeidelse av banedekket, bærelag og avrettingsgrus. Forstøtningsmur repareres,
lys og gjerde. Kunstgress som er til overs fra Breidablikk legges på banen.

Anlegg

Byggeår

Beliggenhet

Kostnad
800 000
1 200 000

Antatt
spillemidler
300 000
400 000

Nettto
kostnad
500 000
800 000

Hauen ballplass
Tennisbanen

1950
1930 ?

Hauen v/Gammelveien
Campingplassen
v/storvannet

2 000 000

700 000

1 300 000

2010
TENNISBANEN. (Flyttes til 2010)
Asfaltbane med mye hull. Gjerdet er i dårlig på syd siden. Banen er lite egnet til tennis, med
bakgrunn i dekket. Kostnadene er ca. 3 mill. kroner. Anlegget kan bygges i to etapper.
Kunststoffdekket 18,3 x 36,6 m ( 670 m2 ) koster ca. 300 000,- . De øvrige 2,7 mill. kroner er
til tak over banen med åpne vegger. Dette for å slippe og benytte kunstig lys i sommerhalvåret.
En kan også se på muligheten for en innebygd bane, men det er ikke et behov med bakgrunn i at
en har 4 haller hvor en kan spille tennis i den mørke delen av året.
Tiltak: Nytt kunststoffdekke. Tak over banen m/åpne vegger.
Ballplass nord for Solveien på Prærien.
Grusbane, størrelse 78 x 34 m. Ballplassen klassifiseres som nærmiljøanlegg og en tilrettelegger
med kunstgress. Størrelse 50 x 30 m (1 500 m 2) Asfaltstripe rund banen
Tiltak: Oppbygging av banen med fall. Kunstgress fra Breidablikk benyttes.
Vinterlekeplass. (Tatt ut av planen)

Ballplass
Nærmiljøanlegg for Setergamdalen og ByBo området. Dekket består av grus. Gjerdet rundt
banen er dårlig, eller defekt. Lysanlegget er meget godt, oppdatert i 2000.
Tiltak: Reparasjon av gjerdet. Oppbygging av banedekket med fall. Kunstgress fra Breidablikk
benyttes.
Port til redskapsbu.
Redskapsbua benyttes til lagring av friidretts- og driftsutstyr til Hammerfest stadion. Dårlig
arbeidsforhold med bare en port til bua. Utstyret blir ødelagt pga. liten plass.
Tiltak: Montere ny port.
Reindalen- utvidelse av turvei/skitrase’.

Deler av skiløypa i Reindalen er opparbeidet til turvei. En ny trase for å få bedre og sikrere bruk
av området må opparbeides. Denne traseen går fra nåværende løype og mot Forsølveien, samt
fra løypas høyeste punkt og inn i Reindalen. Til sammen to traseer på ca. 2 km. Første
byggetrinn 1000m i 2011.
En avsetter kr. 250 000,- til prosjektering av 2 km turvei i tilknytning til nåværende trase’.
Tiltak: Prosjektere ny trase’.
Anlegg

Byggeår

Beliggenhet

Kostnad

Ballplass, 50 x 30 m
Ballplass
Redskapsbu, ny port
Prosjektering,
Utvidelse av turvei i
Reindalen
Tennisbanen

1975 -76
?
1971
1. byggetr.
2005

Nord for Solveien i Felt I
Nissenstykket v/Storvannet
H-fest stadion
Reindalen- utvidelse av
turvei.
1 byggetrinn av 2 000 meter
Campingplassen
v/storvannet

1930

1 000 000
500 000
100 000
250 000

Antatt
spillemidler
300 000
200 000
0
0

Netto
kostnad
700 000
300 000
100 000
250 000

1 200 000

400 000

800 000

3 050 000

900 000

2 150 000

2011
Jansvannet-turvei/lysløype.
Turveien er tilrettelagt fra ca. 1970. Lys fra 1985. Turveien er ca. 900 m og begynner å bli i
dårlig forfatning. Avløpsrenner er dårlig og kanter er seget ut. Pga. telehiving og mange års
drift står mange av stolpene på skeiva.
Tiltak: Reparasjon av elektrisk anlegg, oppretting av lysstolper. Reparasjon og oppgradering
av turveien. Asfalt.
Ballplass.
Ballplassen ble etablert i forbindelse med opparbeidelse av klimafeltet. Plassen ligger NØ for
boligområdet v/rekkehusene. Lite vedlikeholdt.
Tiltak: Oppbygging av banen med fall. Kunstgress fra Breidablikk benyttes.
Ballplass:
Etablert i forbindelse med bygging av Baksalen skole. Banen er en del av skolegården og ikke
tatt med
i oversikten på idrettsanlegg i kommunen. Banedekket er nedslitt. Pukkstein kommer fram og
toppdekket er borte.
Tiltak: Oppbygging av banen med fall. Kunstgress fra Breidablikk benyttes.
Turvei
Opparbeidelse av turvei i Reindalen i hht. prosjektering fra 2010.
Tiltak: Turvei bredde 2 m + kanter, totalt 3 m
Anlegg

Byggeår

Beliggenhet

Kostnad
800 000
400 000
400 000
1 000 000

Antatt
spillemidler
330 000
150 000
150 000
350 000

Nettto
kostnad
470 000
250 000
250 000
650 000

Turvei, 900 m
Ballplass 25 x 44 m
Ballplass, 30 x 40 m
Turvei – utvidelse,
1 000 m

1985 m/lys
1980 ?
1970
1 byggetr.
2005

Jansvannet
Klimafeltet, Felt 4.
Baksalen skole
Reindalen

2 600 000

980 000

1 620 000

2012
Turvei.
Turområde for beboerne v/Freidigveien-Salheimsveien-Gratishauen. Stokker med lys rundt
Rumpetrollvannet og mot turveien til Tyven. Lite tilgjengelig som turområde sommerstid.
Tiltak: Opparbeide turvei rundt Rumpetrollvannet med tilknytning til vei til Tyven. Bredde 3 m
innkl. kanter.
Gammelveien- Baksalen til Hauen.
Gammel turvei rundt Salen. Veien er delvis rehabilitert, men det er områder hvor veien er
dårlig. Fra Hauen er det vanskelig å komme til for brukere som er avhengig av hjelp og
rullestol/rullator. Fra Baksalen kan dette tilrettelegges ved oppdatering av veien.
Tiltak: Nytt dekk og grøfting på de områder som ligger lavere enn terrenget.

Lystrase.
Fra Tunnellbakken via Langvannsmyra til Jansvannet er det en lystrase. Armatur og
ledningsnett er defekt og delvis ramlet ned. Traseen benyttes som et turområde når den er
opplyst. Dette har ikke vært mulig de siste 5-6 årene.
Tiltak: Ny EX-kabel og lys
Ballplass
Ballplassen er bygget i 1985. Lys er montert med har ikke vært i bruk de siste år. Plassen er i
noen år benyttet som lager i forbindelse med bygging av snøskjermer i salssiden.
Tiltak: Oppbygging av banen med fall. Kunstgress fra Breidablikk benyttes.
Turvei.
Veien ble bygget i 1995. Nærmiljøanlegg for dette område. Slitasje på grus og stikkrenner.
Tiltak: Rep. av stikkrenner og dekke. Asfalt.
Anlegg

Byggeår

Beliggenhet

Kostnad
1 200 000

Antatt
spillemidler
400 000

Nettto
kostnad
800 000

Turvei, 1 200 m

2011

Gammelveien, turvei
2 300 m
Lystrase, 3000 m

1970

Ballplass.
Turvei, 1 000 m

1985
1995

Rumpetr.vannet,
Gratishauen
Fra Baksalen til
Gammelveien, Hauen.
Tunnellbakken via
Langvannet til Jansvannet
Høyden v/Lille Salsvannet
Rundt Breidablikkvannet.

2 300 000

800 000

1 500 000

1 500 000
600 000

600 000
200 000

900 000
400 000

600 000
5 600 000

200 000
2 000 000

400 000
3 600 000

Samlet for perioden 2008 til 2013.
År
2008
2009
2010
2011
2012
Totalt

Kostnad
Spillemidler
1 300 000
2 000 000
2 150 000
1 600 000
5 600 000
12 650 000

Netto utgift
450 000
700 000
730 000
600 000
2 000 000
4 480 000

850 000
1 300 000
1 420 000
1 000 000
3 600 000
8 170 000

Saksbehandler: Arve Solvi Paulsen
Saksnr.: 2008/3234-1/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
72/08
Styret for kultur, omsorg og undervisning

Møtedato
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Saksdokumenter vedlagt:
Årsrapport Grunnskolen Hammerfest Kommune, skoleåret 2007/2008
Årsrapporter fra samtlige grunnskoler I Hammerfest Kommune
Saksdokumenter ikke vedlagt:
Ingen

Årsrapport Grunnskolen i Hammerfest, skoleåret 2007/2008
Saken gjelder
Administrasjonen legger med dette fram årsrapport grunnskolen i Hammerfest. Skoleåret
2007/2008.
Sakens bakgrunn og fakta
Det vises til vedlagte rapport
Rådmannens vurdering
Det vises til vedlagt rapport.
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport Grunnskolen i Hammerfest, skoleåret 2007/2008 tas til etterretning.

Saksbehandler: Grethe Nissen
Saksnr.: 2008/3167-1/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
73/08
Styret for kultur, omsorg og undervisning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Opprettelse av barnehagetilbud i Akkarfjord
Saken gjelder
Opprettelse av ny familiebarnehage i Akkarfjord samdrift med skole.
Sakens bakgrunn og fakta
Det vises til kommunestyrevedtak 70/08 opprettelse av barnehagetilbud i Kårhamn, pkt.4:
Sektor for barnehage bes undersøke behovet for tilsvarende barnehagetilbud i Akkarfjord, og
eventuelt fremme forslag om oppstart også der.
Etter kartlegging, bekreftes at det er 2 barn f.-04 i Akkarfjord, og begge søker barnehageplass i
4,5 t/d.
Hammerfest kommune har drevet barnehagetilbud i Akkarfjord i flere perioder i takt med
behov. Tilbudet har vært drevet som en del av Akkarfjord skole med rektor som daglig
ansvarlig, og med faglig veiledning fra førskolelærer i Hammerfest.
I hht. Lov om barnehage kreves følgende for godkjenning av en familiebarnehage:
- Inntil 5 barn over 3 år, eller redusert antall barn dersom flere er under 3 år.
- ”Hjemmet” skal være egnet til formålet med mulighet for varierte aktiviteter i trygge
omgivelser.
- Veiledning av førskolelærer.
Forutsetninger for etablering av familiebarnehage i Akkarfjord:
- Tilstrekkelig antall barn
- Utlysning og tilsetting av kompetent personale, dvs familiebarnehageassistent og
førskolelærer som pedagogisk veileder.

-

Samdrift med Akkarfjord skole hvor rektor er daglig leder / samarbeid med skoledrift.
Tilrettelegging av lokaler, utstyr og uteområde.

2 barn er i utgangspunktet ikke et tilstrekkelig antall barn til å drive barnehage, men en finner
det likevel riktig å etablere et tilbud. Barna har samme alder, og kan til dels delta i aktiviteter
sammen med skolens elever.
Lokalene er tilgjengelige fra tidligere barnehagebruk, og tilpasset formålet.
Barnehageadministrasjonen vil i samarbeid med skoleledelsen foreta et tilsyn av lokaler,
inventar, materiell og uteområde mtp godkjenning.
Utlysning av stilling kan gjøres snarlig med forbehold om politisk vedtak om etablering.
Brukerne har signalisert et behov for 50% plasser, og en vil da ha behov for ca. 60%
assistentstilling.
Samarbeid med skoleledelse er etablert mtp planlegging av samdrift.
Budsjett 2009
Lønn / pensjon
Øvrige driftsutgifter
Barnehageavgift
Statstilskudd
Netto driftsutgifter

230.000
40.000
- 26.000
- 56.000
188.000

Etableringskostnader i form av nytt materiell, tas innenfor årets ramme.
Det er ikke medregnet ekstra utgifter til teknisk drift, da disse medgår i dagens bruk av
bygningen.
Dersom barnehagen kommer i gang før årsskiftet, vil driftsutgiftene dekkes av årets
sektorramme.
Rådmannens vurdering
Med utgangspunkt i Kommuneplanens delmål 1-9 Livskraftige bygder med tilgjengelige
basistjenester og gode kommunikasjoner, og Barnehageplanens 2.2.6 I samarbeid med sektor for
skole/oppvekst arbeide med en barnehagemodell tilpasset småstedene i kommunen, vurderes det
som riktig å på nytt etablere barnehagetilbud selv om det denne gangen kun
er 2 barn i Akkarfjord. Under forutsetning av overnevnte forutsetninger kommer på plass,
vurderes det som mulig å igangsette et tilbud senest januar 2009.
Driftsutgifter dekkes av øremerkede skjønnsmidler til sektoren.
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.

Saksbehandler: Per Arnesen
Saksnr.: 2008/2609-1/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
Arbeidsmiljøutvalget
Rådet for funksjonshemmede
Eldrerådet
74/08
Styret for kultur, omsorg og undervisning
Styret for miljø og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

24.11.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Gebyr- og avgiftsregulativ 2009
Saken gjelder
Gebyr- og avgiftsregulativ 2009.
Sakens bakgrunn og fakta
Administrasjonen har utarbeidet et utkast til gebyr- og avgiftsregulativ for 2009 i forbindelse
med budsjettet for 2009. Det legges fram saker særskilt for:
Gebyrgrunnlag 2009-12 Vann
Gebyrgrunnlag 2009-12 Avløp
Gebyrgrunnlag 2009-12 Renovasjon
Gebyrgrunnlag 2009-12 Feiing
Gebyrgrunnlag 2009-12 Plan og utvikling
Kommunestyret blir invitert til å fastsette reguleringene av gebyrene innenfor nevnte områder.
Administrasjonens forslag i disse sakene er innarbeidet i forslaget til gebyr- og avgiftsregulativ
2009.
1. Hammerfest menighetsråd
Festeavgiften på kirkegårdene foreslås ikke endret. Menighetsrådet er rette organ for
endringer. Opplysningene er ren informasjon til innbyggerne.

2. Sentraladministrasjonen
Økonomiavdelingen:
Morarenten fastsettes av Finansdepartementet for et halvt år om gangen.
Det er ikke foreslått endringer i eiendomsskatten.
Servicekontoret:
Det foreslås ikke endringer for gravemeldinger og bevillingsgebyr.
Plan og utvikling:
Det foreslås ikke endringer i 2.5 Festeavgifter og 2.6 Betalingsbestemmelser.
For
Gebyr ved behandling etter delingsloven
Gebyr for behandling av byggesøknader m.m.
Gebyr for kart
Gebyr for behandling av private plansaker
Gebyr for arbeider etter lov om eierskap
har Plan og utvikling utarbeidet et eget saksfremlegg etter selvkostprinsippet.
Under presentasjonen av økonomiplan 2009-12 ble administrasjonens forslag til gebyr
og avgifter for 2009 delt ut. I tabell 2.11 Gebyr for behandling av private plansaker skal
teksten i første linjen være: ”Oppstartsgebyr for behandling av private forespørsler”.
Punkt 2.9 fra 2008 er utgått og punktene 2.10 – 2 12 får derfor endret sine nummer i
vedlagte korrigerte utgave til 2.9 - 2.11.
Sektor for skole og oppvekst
Satsene for skolefritidsordningene foreslås endret, mens utleie av skolene ikke foreslås
endret.
Sektor for barnehager
Satsene foreslås endret fra kr 2250,- i 2008 til kr 2 330,- i 2009.
Sektor for kultur og idrett
• Bibliotekets satser for purring, erstatninger og videokonferanser er ikke foreslått
endret.
• For kulturskolen foreslår en at elevkontingentene og instrumentleie økes, mens
øvrige satser forblir uendret.
• Satsene for utleie av grendehus foreslås ikke endret.
• Satsene for utleie av utendørsanlegg for idrett foreslås ikke endret.
• For fotballhallen, flerbrukshallene, svømmehallene, aulaen og gymsaler foreslås det
endringer på de fleste satsene
• Utleie av skoler til overnatting økes fra 277 kr til 300 kr per gruppe.
• Utleiesatsene for Arktisk kultursenter som ble vedtatt våren 2008 er ikke foreslått
endret.
Sektor for helse
Prisene på vaksiner fastsettes i tråd med priser i den til enhver tid gjeldende prisliste fra
Folkehelsa multiplisert med 1,3. Salgsprisen avrundes til nærmeste 5 kr.
Sektor for pleie og omsorg

Satsene for hjemmebaserte tjenester – praktisk bistand justeres i takt med endringen av G
(grunnbeløpet i folketrygden). Satsene for de institusjonsbaserte tjenestene er foreslått
uendret.
Sektor for teknisk drift
I egne saksframlegg foreslås:
gebyrene for vann økes med 40 % i 2009
gebyrene for avløp økes med 195 % i 2009
gebyrene for renovasjon økes med 15 % i 2009
gebyrene for feiing økes med 39 % i 2009.
8.4 Tilknytningsgebyrer vann og avløp foreslås ikke økt.
Husleie og øvrige gebyrer innenfor sektoren foreslås økt med 5 %.
Rådmannens vurdering
Store investeringer innenfor bolig- og industriområder i årene 2004-12 på over 200 mill kr og
investeringer etter hovedplan 2008-12 på 37 mill kr og etter hovedplan avløp 2008-12 på 87 mill
kr medfører store økninger til avskrivinger og rentekostnader. Rentekostnadene økes også som
følge av at kalkulasjonsrenten er økt med 1 % p.a. siden i fjor. Underskudd på fond for avløp må
dekkes inn med 2,8 mill kr og underskudd på fond for renovasjon må dekkes inn med 1,7 mill
kr. Feiing har vært underbudsjettert i flere år. Disse forholdene er medvirkende til at VARF
gebyrene økes med i gjennomsnitt 60 % i 2009.
Gebyrene for plan og utvikling er tatt inn i en selvkostberegning fra 2009. Det medfører at noen
gebyrer blir redusert mens andre blir økt.
For øvrige gebyrer og avgifter er det moderate eller ingen endringer.
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

kr 350
kr 600
kr 800
kr 700
kr 1 100

Pris per time helg, kommersielle leietakere

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)
Gruppe 5 (over 5G)
Timesats for selvkost

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.
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Økonomiplan 2009-2012, administrasjons forslag
Saken gjelder
Økonomiplan 2009 – 2012 og budsjett 2009.
Sakens bakgrunn og fakta
Det vises til tidligere utsendte dokument ”Økonomiplan 2009 – 2012 administrasjonens
forslag”.
Rådmannens vurdering
Rådmannen legger fram et forslag til Økonomiplan 2009-2012 for formannskapet som ikke er i
balanse. Underdekningen er
2009: 9 772 630
2010: 13 949 148
2011: 34 548 542
2012: 34 163 014
Det vises i denne sammenhengen til kommunestyrets vedtak i desember 2007 om at det skulle
settes i gang et effektiviseringsarbeid som skulle føre til innsparinger både på kort og lang sikt.

Prosjektet ”Forbedret ressursbruk” er resultatet av dette vedtaket. Prosjektet er ferdig og
styringsgruppen fremmer forslag til forbedringstiltak og endringer ut i fra de 9 delprosjektene. I
september 2008 ble det lagt frem ei orientering til politisk nivå om budsjettsituasjonen.
Rådmannen foreslo bl.a. rammer for investeringene de enkelte årene i økonomiplanperioden
samtidig som han orienterte om hvordan den budsjettmessige situasjonen var. Dette ble tatt til
etterretning.
Fram til formannskapets innstilling skal vedtas må politikere og administrasjon i felles arbeide
for at budsjettet blir i balanse.
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.

PS 76/08 Diverse referatsaker
RS 08/24 Referat fra møte i Seksjon for Miljørettet helsevern
RS 08/25 Møteprotokoll 05/08 – Rådet for funsksjonshemmede

PS 77/08 Godkjenning av protokoll

Godkjenning av protokoll fra møte den 27.10.2008

