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PS 1/16 Årsrapport 2015 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etteretning.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 30.05.2016

Vedtak
AMU tar Årsrapporten 2015 til etterretning

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.05.2016

Behandling
Eldrerådet endret innstillingen fra etterretning til orientering.
Votering: Som innstillingen m/endringen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til orientering.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.05.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etterretning.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Endring i forslaget: årstallet endres fra 2014 til 2015
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2015 – Hammerfest kommune til etterretning.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etterretning.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etteretning.
PS 2/16 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest kommune til
etterretning.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 30.05.2016

Vedtak
AMU tar Kvartalsrapporten til etterretning

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.05.2016

Behandling
Eldrerådet endret innstillingen fra etterretning til orientering.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest kommune til
orientering.

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.05.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest kommune til
etterretning.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest kommune til
etterretning.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest kommune til
etterretning.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for Hammerfest kommune til
etterretning.
PS 3/16 Kommuneplanens handlingsdel 2017 - 2020 - Budsjett 2017

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar administrasjonenes foreløpige forslag til Kommuneplanens
handlingsdel 2017-2020 – Budsjett 2017 til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 30.05.2016

Vedtak
AMU tar saken til orientering og kommer med innspill til Kommuneplanens handlingsdel på
møtet i september.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt

Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar administrasjonenes foreløpige forslag til Kommuneplanens
handlingsdel 2017-2020 – Budsjett 2017 til orientering.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.05.2016
Behandling
Erik Lemika (Handikaplag) fremmet på vegne av Rådet for funksjonshemmede følgende felles
forslag, pkt. 2 og pkt. 3:
Rådet for funksjonshemmede foreslår at det i budsjett for 2017 settes av midler til stilling som
aktivitør ved kommunens institusjoner for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
Rådet for funksjonshemmede foreslår at det i budsjett for 2017 settes av midler til stilling som
aktivitetsleder ihht NAV’s krav til aktivitetsplikt.
Votering: Som innstillingen m/tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
2. Hammerfest kommunestyre tar administrasjonenes foreløpige forslag til
Kommuneplanens handlingsdel 2017-2020 – Budsjett 2017 til orientering.
3. Rådet for funksjonshemmede foreslår at det i budsjett for 2017 settes av midler til
stilling som aktivitør ved kommunens institusjoner for eldre og personer med nedsatt
funksjonsevne.
4. Rådet for funksjonshemmede foreslår at det i budsjett for 2017 settes av midler til
stilling som aktivitetsleder ihht NAV’s krav til aktivitetsplikt.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar administrasjonenes foreløpige forslag til Kommuneplanens
handlingsdel 2017-2020 – Budsjett 2017 til orientering.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
5. Hammerfest kommunestyre tar administrasjonenes foreløpige forslag til
Kommuneplanens handlingsdel 2017-2020 – Budsjett 2017 til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
6. Hammerfest kommunestyre tar administrasjonenes foreløpige forslag til Kommuneplanens
handlingsdel 2017-2020 – Budsjett 2017 til orientering.

PS 4/16 Kommunereformen - kommunesammenslåing

Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 30.05.2016

Vedtak
AMU tar saken til orientering

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.05.2016

Behandling
Rådgivende folkeavstemningen avsluttes med valgdag i dag.
Rådmannen orienterte i saken.
Vedtak

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.05.2016
Behandling
Rådgivende folkeavstemningen avsluttes med valgdag i dag.
Vedtak

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Rådmannen orienterte fra folkeavstemningen 30.05.2016.
Vedtak
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016

Behandling

Vedtak

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 02.06.2016

Behandling
Rådmannen fremmet følgende tillegg:
I perioden 18.-30.05.2016 ble det gjennomført rådgivende folkeavstemning i Måsøy, Kvalsund og
Hammerfest. Valgdagen var fastsatt til mandag 30.05.2016.
Resultatet av avstemningen ble slik:

Oppslutning
Nei
Ja
Ja, Hammerfest og Kvalsund
Ja. Måsøy, Kvalsund,

Måsøy
53 %
71,9 %
26,5 %
26,5 %

Kvalsund
60,5 %
42,9 %
54,8 %
38,3 %
16,5 %

Hammerfest
24,3 %
14,9 %
84,1 %
40,9 %
43,2 %

Hammerfest
Blank
1,6 %
(Oppdatert per 31.5.2016, kl 09.00)

1,9 %

1%

Antall ja-stemmer er oppsummert av rådmannen. Hovedalternativene i folkeavstemninga er ja, nei og
blank. Under ja-alternativer har velgerne gitt sitt synpunkt på hvilket alternativ de mener er det beste.
Rådmannen registrerer diskusjon om hvordan resultatet skal tolkes. Noen mener at det er et flertall for
nei i Kvalsund siden det er 38 % som har stemt ja til Hammerfest og Kvalsund alternativet, mens 42 %
har stemt nei. Rådmannen mener at resultatet ikke kan vurderes slik. Det kan nevnes to forhold. Hva
ville skje med flere ja-alternativ? Andelen ja på hvert alternativ ville i snitt gå ned ved en slik vurdering.
Det andre forholdet som kan nevnes er at alle, dvs 54,8 %, som har sagt ja, har sagt ja til et samarbeid
mellom Hammerfest og Kvalsund.
Det var svært lav valgdeltakelse i Hammerfest. Kommunesammenslåingdebatten har ikke ført til
engasjement som har ført til høy valgdeltakelse. Et klart flertall på 84 % i Hammerfest ønsket
kommunesammenslåing. Flertallet som sa ja, ønsket en sammenslåing både med Måsøy og Kvalsund.
Måsøy hadde lavere valgdeltakelse enn forventet. 72 % sa nei til sammenslåing, mens 27 % sa ja.
Kvalsund hadde en akseptabel valgdeltakelse 60,5 %. 55 % sa ja, mens 43 % sa nei. Flertallet av de som
sa ja ønsket Kvalsund og Hammerfest som en kommune.

Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at Hammerfest har ressurser og muligheter til å være egen kommune. Det må
bemerkes at kommunen har utfordringer på enkelte tjenesteområder med hensyn til rekruttering og
tjenestekvalitet. I tillegg er det en økonomisk utfordring vedrørende høy lånegjeld og avhengighet
knyttet til eiendomsskatteinntekter på verk og bruk. En av de store utfordringene for kommunen har er
areal. Den utfordringen kan løses ved sammenslåing med Kvalsund.
Porsanger, Nordkapp, Kvalsund, Måsøy og Hammerfest som en kommune ble vurdert som et alternativ,
og det er utarbeidet rapport om en slik sammenslutning. Rapporten som er utarbeidet konkluderer
med at alternativet er gjennomførbart, men rådmannen vurderer det som ikke et aktuelt alternativ
siden det ikke er utarbeidet en intensjonsavtale eller gjennomført en folkeavstemning om alternativet..
Alternativet Måsøy, Kvalsund og Hammerfest som en kommune ble i prosessen et eget alternativ siden
kommunene ble enige om å vedta en intensjonsavtale. Det er ikke utarbeidet en rapport med dette
som et alternativ. Årsaken er at det i prosessen ble jobbet med alternativet med fem kommuner.
Måsøy har en utfordrende økonomisk situasjon og avstanden internt i en eventuelt ny kommune er
også utfordrende. Måsøy kommune har et svakt netto driftsresultat. Til tross for dette mener
rådmannen at en kommune bestående av Måsøy, Kvalsund og Hammerfest vil ha akseptabel økonomi
til tross for mulig bortfall av ca 50 millioner kroner (beløpet må justeres noe med hensyn til det nye
inntektssystemet). Det er god tid til omstilling av driften av kommunen til å klare bortfallet av
tilskuddet.
Folkeavstemningen i Måsøy sier klart nei til kommunesammenslåing, og rådmannen forutsetter at
kommunestyret i Måsøy sier nei til sammenslåing. Rådmannen vil dermed ikke innstille på

sammenslåing med Måsøy og Kvalsund til tross for at folkeavstemningen i Hammerfest ga et resultat
hvor både Kvalsund, Måsøy og Hammerfest var med.
Kvalsund og Hammerfest som en kommune er det alternativet som peker seg ut som et realistisk
alternativ i kommunereformen. Dersom en legger den rådgivende folkeavstemningen til grunn, vil det
være naturlig at Kvalsund og Hammerfest søker om kommunesammenslåing. 55 % i Kvalsund sa ja til
en sammenslåing. Flertallet av de som sa ja i Kvalsund ønsket Kvalsund og Hammerfest som en
kommune.
Rådmannen konkluderer med og anbefaler at det søkes om sammenslåing av Kvalsund og Hammerfest
kommuner. En sammenslåing av Kvalsund og Hammerfest vil ha positive effekter; spesielt med hensyn
til tjeneste- og arealutvikling.

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre viser til prosessen i forbindelse med kommunereformen med
utredninger og folkeavstemning som er gjennomført i forbindelse med kommuneproposisjon S
95 - kommunereformen.
På bakgrunn av gjennomført prosess, utredninger og resultatet av rådgivende
folkeavstemmingen om kommunesammenslåing vedtar Hammerfest kommunestyre å søke om
sammenslåing med Kvalsund kommune med virkning senest innen 1.1.2020.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre viser til prosessen i forbindelse med kommunereformen med
utredninger og folkeavstemning som er gjennomført i forbindelse med kommuneproposisjon S
95 - kommunereformen.
På bakgrunn av gjennomført prosess, utredninger og resultatet av rådgivende
folkeavstemmingen om kommunesammenslåing vedtar Hammerfest kommunestyre å søke om
sammenslåing med Kvalsund kommune med virkning senest innen 1.1.2020.

PS 5/16 Delegasjonsreglement for Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegasjonsreglement for
Hammerfest kommune.
2. Delegasjon fra kommunestyret til MU-styret til å fastsette planprogram i henhold til plan – og
bygningsloven § 12-9 innebærer...

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
3. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegasjonsreglement for Hammerfest
kommune.

4. Delegasjon fra kommunestyret til MU-styret til å fastsette planprogram i henhold til plan – og
bygningsloven § 12-9 innebærer...

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.05.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
5. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegasjonsreglement for
Hammerfest kommune.
6. Delegasjon fra kommunestyret til MU-styret til å fastsette planprogram i henhold til plan – og
bygningsloven § 12-9 innebærer...

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Katrine Pryds fremmet på vegne av SV/H følgende forslag:
Styret for Miljø og Utvikling tar saken til orientering, men ser at saksmengden i råd og utvalg
kan reduseres noe dersom en lar Styret for Miljø og Utvikling ivareta hele ansvaret for å
fastsette planprogram i henhold til plan- og bygningsloven § 12-9.
Andreas Gamst (AP) fremmet følgende tillegg i punkt 2:
Delegasjon fra kommunestyret til Styret for Miljø og Utvikling til å fastsette planprogram i hht
pbl § 12-9 innebærer at Styret for Miljø og utvikling både fastsetter forslag til planprogram og
endelig planprogram.
Votering:
SV/H’s forslag fikk 3 stemmer for og 8 stemmer mot
Innstillingens punkt 1 – enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 2 med tillegget fra AP – enstemmig vedtatt.

Vedtak
7. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegasjonsreglement for Hammerfest
kommune.

8. Delegasjon fra kommunestyret til Styret for Miljø og utvikling til å fastsette planprogram i
henhold til plan – og bygningsloven § 12-9 innebærer at Styret for Miljø og utvikling både
fastsetter forslag til planprogram og endelig planprogram.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
9. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegasjonsreglement for
Hammerfest kommune.
10. Delegasjon fra kommunestyret til MU-styret til å fastsette planprogram i henhold til plan – og
bygningsloven § 12-9 innebærer...

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
11. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegasjonsreglement for Hammerfest
kommune.

12. Delegasjon fra kommunestyret til MU-styret til å fastsette planprogram i henhold til plan – og
bygningsloven § 12-9 innebærer...

PS 6/16 Reglement for politiske styrer, råd og utvalg

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til nytt reglement for politiske styrer,
råd og utvalg.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.05.2016

Behandling
Votering: Som innstilling - enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til nytt reglement for politiske styrer, råd
og utvalg.

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 30.05.2016
Behandling
Eva Gebhardt Sjøtun (AP) fremmet på vegne av Rådet for funksjonshemmede følgende felles
forslag:
Rådet for funksjonshemmede ønsker å endre navn til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Rådet for funksjonshemmede ønsker at faglig kompetanse blir tatt med i Klagenemnda for
avslag av HC- kort.
Votering: Som innstillingen m/tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til nytt reglement for politiske styrer, råd
og utvalg.
Rådet for funksjonshemmede ønsker å endre navn til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Rådet for funksjonshemmede ønsker at faglig kompetanse blir tatt med i Klagenemnda for
avslag av HC- kort.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til nytt reglement for politiske styrer, råd
og utvalg.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 01.06.2016
Behandling
Eva Gebhardt Sjøtun (AP) fremmet følgende forslag:
Rådet for funksjonshemmede ønsker å endre navn til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Votering:
Tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til nytt reglement for politiske styrer, råd
og utvalg.
Rådet for funksjonshemmede ønsker å endre navn til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til nytt reglement for politiske styrer, råd
og utvalg.

PS 7/16 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget den 03.12.15
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget den 03.12.15

