Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
17.03.2016
09:00 – 15:00

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Marianne Sivertsen Næss
Tarjei Jensen Bech
Tom-Kristian Tommen Hermo
Håvard Hargaut-Jensen
Jonas Valle Paulsen
Kurt Methi
Berit Hågensen
Anne-Mette Bæivi
Elin Mølmann Holmgren
Eva Gebhardt Sjøtun
Tone Jæger Karlstad
Karl-Tore Andersen
Wendy Hansen
Heidi Mauno Sletten
Turid Lien
Jan Reidar Ekeland
Reidar Johansen
Grethe E. Johansen
Arne Reidar Myrseth
Harald Knudsen
Monique Jørgensen
Ole Martin Rønning
Luis Alejandro Vargas Moleres

Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
KRF
MDG
SV
SV
FRP
H
H
H
AP

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Haldis Olsen
Vigdis Guleng
Andreas Gamst
Alf E Jakobsen, ordfører
Maria Therese Reite Nilsen
Nina Onsaker Skjelbred

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
SV
AP
AP
AP
AP

Varamedlemmer som møtte:

Navn
Chris Jørgensen
Sverre Gjørvad
Christian B. Klaussen

Haldis Olsen
Vigdis Guleng
Andreas Gamst

AP
SV
AP

26 representanter (av 29) til stede. Chris Jørgensen fikk innvilget permisjon fra møte i tiden
12:00 til 13:00. Eva G. Sjøtun fikk innvilget permisjon fra kl. 13:00.
25 representanter (av 29) til stede. Elin M. Holmgren fikk innvilget permisjon fra kl. 13:40.
24 representanter (av 29) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, kommuneadvokat Cathrine Leistad, kommunalsjef Geir Nesse,
kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Grethe Nissen, virksomhetsleder Alvin Vaseli,
personalsjef Trude Klaussen, økonomisjef Trond Rognlid, rådgiver Grethe Gebhardt, plan- og
utviklingssjef Odd Edvardsen, plansjef Øyvind Sundquist, arealplanlegger Åse Kongsbakk,
juridisk rådgiver Linda Karlstad, kommuneadvokat Rune Karlsen, leder for prosjektetavdelingen
Håkon Rønbeck og prosjektleder Petter Næss.
Marianne Sivertsen Næss
Varaordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkalling – godkjent
Saksliste – godkjent. Interpellasjonssakene 25/16 og 26/16 utsettes til neste møte.
Ordfører Alf E. Jakobsen er værfast og rakk ikke møtet. Varaordfører Marianne Sivertsen Næss
ledet møtet.
Kurth Methi (AP) fremmet forslag om settevaraordfører Berit Hågensen – enstemmig vedtatt.
Kommunestyret vedtok å begrense taletiden til maximum 3 minutter fra sak 20/16 og ut møte.
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 13/16

Fritak for eiendomsskatt jfr eiendomsskatteloven 7

PS 14/16

Vedtekter for Eiendomsskattekontoret i Hammerfest kommune

PS 15/16

Bosetting av flyktninger 2016-17

PS 16/16

Eierskapsmelding 2016

PS 17/16

Rådgivende folkeavstemning 2016

PS 18/16

Forslag om felles forliksråd for Hammerfest, Kvalsund, Hasvik og Måsøy

PS 19/16

Forslag til planprogram for sentrumsplanen

PS 20/16

Vestis

PS 21/16

Revidering av reglement for godtgjøring til folkevalgte - oppnevning av
arbeidsgruppe

PS 22/16

Budsjettendring Nye Baksalen Skole

PS 23/16

Referatsaker

PS 24/16

Godkjenning av protokoll

PS 25/16

Interpellasjon - MOT - konsept som et redskap mot mobbing

PS 26/16

Interpellasjon - Rekruttering og stabilisering

PS 13/16 Fritak for eiendomsskatt jfr eiendomsskatteloven 7

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at det innføres en ordning hvor det i forbindelse med budsjettvedtak for
kommende skatteår gis fritak for eiendomsskatt i 2 år for nybygde boliger fra boligen ferdig
bygget og klar for innflytting.
Saksprotokoll i Formannskapet - 03.03.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar at det innføres en ordning hvor det i forbindelse med budsjettvedtak for
kommende skatteår gis fritak for eiendomsskatt i 2 år for nybygde boliger fra boligen ferdig
bygget og klar for innflytting.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar at det innføres en ordning hvor det i forbindelse med budsjettvedtak for
kommende skatteår gis fritak for eiendomsskatt i 2 år for nybygde boliger fra boligen ferdig
bygget og klar for innflytting.

PS 14/16 Vedtekter for Eiendomsskattekontoret i Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar vedtekter utarbeidet for «Sakkyndig nemnd» sitt arbeid med
eiendomsskattesaker. Vedtektene skal ta utgangspunkt i KSEs forslag til vedtekter.

2. «Retningslinjer for politiske styrer, råd og valg» endres slik:
o [nytt pkt. 2.1.10] Sakkyndig nemnd
Hammerfest kommune har i medhold av eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4)
opprettet en sakkyndig nemnd. Nemnda består av 3 medlemmer.
o [nytt pkt. 2.1.11] Klagenemnd for eiendomskattesaker
Hammerfest kommune har i henhold til eiendomsskatteloven § 20 opprettet
klagenemnd for eiendomskattesaker. Nemnda består av 3 medlemmer.
3. Rådmannen bes fremme egen sak om «Retningslinjer for eiendomsskattekontoret» så
raskt som mulig etter at KSE er ferdig med sentralt utarbeidede retningslinjer.
Saksprotokoll i Formannskapet - 03.03.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar vedtekter utarbeidet for «Sakkyndig nemnd» sitt arbeid med
eiendomsskattesaker. Vedtektene skal ta utgangspunkt i KSEs forslag til vedtekter.
2. «Retningslinjer for politiske styrer, råd og valg» endres slik:
a. [nytt pkt. 2.1.10] Sakkyndig nemnd
Hammerfest kommune har i medhold av eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4)
opprettet en sakkyndig nemnd. Nemnda består av 3 medlemmer.
b. [nytt pkt. 2.1.11] Klagenemnd for eiendomskattesaker
Hammerfest kommune har i henhold til eiendomsskatteloven § 20 opprettet
klagenemnd for eiendomskattesaker. Nemnda består av 3 medlemmer.
3. Rådmannen bes fremme egen sak om «Retningslinjer for eiendomsskattekontoret» så
raskt som mulig etter at KSE er ferdig med sentralt utarbeidede retningslinjer.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kommunestyret vedtar vedtekter utarbeidet for «Sakkyndig nemnd» sitt arbeid med
eiendomsskattesaker. Vedtektene skal ta utgangspunkt i KSEs forslag til vedtekter.
2. «Retningslinjer for politiske styrer, råd og valg» endres slik:
a. [nytt pkt. 2.1.10] Sakkyndig nemnd
Hammerfest kommune har i medhold av eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4)
opprettet en sakkyndig nemnd. Nemnda består av 3 medlemmer.
b. [nytt pkt. 2.1.11] Klagenemnd for eiendomskattesaker
Hammerfest kommune har i henhold til eiendomsskatteloven § 20 opprettet
klagenemnd for eiendomskattesaker. Nemnda består av 3 medlemmer.
3. Rådmannen bes fremme egen sak om «Retningslinjer for eiendomsskattekontoret» så
raskt som mulig etter at KSE er ferdig med sentralt utarbeidede retningslinjer.
PS 15/16 Bosetting av flyktninger 2016-17

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar følgende:
1. Bosettinga av flyktninger i 2016 økes til 60 personer
2. Målet er at inntil 20 av de bosatte i 2016 er enslige mindreårige barn og unge
3. Nytt bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger etableres i 2016
Opprettelse og drift av bofellesskapet finansieres gjennom økte integreringsinntekter og statlige
refusjoner
4. Vertsfamilieordning for bosetting av enslige mindreårige over 15 år settes i gang som
prøveprosjekt i 2016
5. Etablering av nye fosterhjem for enslige flyktningbarn under 15 år i Hammerfest
6. Det settes av kr.4 000 000,- til å styrke førstelinjetjenesten innenfor bosetting, opplæring,
barnevern, helsetjenester, grunnskole og arbeidsrettede tiltak/NAV.

Tiltakene finansieres gjennom økte integreringstilskudd.
7. IMDis anmodning om bosetting av 75 flyktninger i 2017, vil bli tatt opp til behandling i
kommunestyret høsten 2016. Inntil da er tidligere vedtak gjort av kommunestyret 16.10.15
gjeldende for planperioden 2017 - 2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.03.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar følgende:

1. Bosettinga av flyktninger i 2016 økes til 60 personer
2. Målet er at inntil 20 av de bosatte i 2016 er enslige mindreårige barn og unge
3. Nytt bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger etableres i 2016
Opprettelse og drift av bofellesskapet finansieres gjennom økte integreringsinntekter og statlige
refusjoner
4. Vertsfamilieordning for bosetting av enslige mindreårige over 15 år settes i gang som
prøveprosjekt i 2016
5. Etablering av nye fosterhjem for enslige flyktningbarn under 15 år i Hammerfest
6. Det settes av kr.4 000 000,- til å styrke førstelinjetjenesten innenfor bosetting, opplæring,
barnevern, helsetjenester, grunnskole og arbeidsrettede tiltak/NAV.

Tiltakene finansieres gjennom økte integreringstilskudd.

7. IMDis anmodning om bosetting av 75 flyktninger i 2017, vil bli tatt opp til behandling i
kommunestyret høsten 2016. Inntil da er tidligere vedtak gjort av kommunestyret 16.10.15
gjeldende for planperioden 2017 - 2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Siste setning endres til:
Kommunestyret ber administrasjonen holde formannskapet løpende orientert om arbeidet for å
tilrettelegge for økt bosetting av flyktninger. Det er et mål at Hammerfest skal klare å
imøtekomme IMDI’s måltall og for 2017 – 2019. Hammerfest kommune vil ha en konstruktiv
dialog med IMDI for å klare dette.
Votering:
Som innstillingen 1-6 vedtatt med 25 stemmer for og 1 stemme mot.
SV’s forslag fikk 24 stemmer for og 2 stemmer mot.
Formannskapets innstilling punkt 7 fikk 1 stemme for og 25 stemmer mot.

Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar følgende:
1. Bosettinga av flyktninger i 2016 økes til 60 personer
2. Målet er at inntil 20 av de bosatte i 2016 er enslige mindreårige barn og unge
3. Nytt bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger etableres i 2016
Opprettelse og drift av bofellesskapet finansieres gjennom økte integreringsinntekter og statlige
refusjoner
4. Vertsfamilieordning for bosetting av enslige mindreårige over 15 år settes i gang som
prøveprosjekt i 2016
5. Etablering av nye fosterhjem for enslige flyktningbarn under 15 år i Hammerfest
6. Det settes av kr.4 000 000,- til å styrke førstelinjetjenesten innenfor bosetting, opplæring,
barnevern, helsetjenester, grunnskole og arbeidsrettede tiltak/NAV.

Tiltakene finansieres gjennom økte integreringstilskudd.

7. IMDis anmodning om bosetting av 75 flyktninger i 2017, vil bli tatt opp til behandling i
kommunestyret høsten 2016. Kommunestyret ber administrasjonen holde formannskapet løpende
orientert om arbeidet for å tilrettelegge for økt bosetting av flyktninger. Det er et mål at

Hammerfest skal klare å imøtekomme IMDI’s måltall og for 2017 – 2019. Hammerfest
kommune vil ha en konstruktiv dialog med IMDI for å klare dette.

PS 16/16 Eierskapsmelding 2016

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar Eierskapsmelding 2016 med vedlegg

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.03.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar Eierskapsmelding 2016 med vedlegg.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag et nytt pkt 2.:
Det nedsettes ei gruppe sammensatt av politikere og rådmann som har til oppgave å forberede,
revidere og gjennomgå neste eierskapsmelding. Gruppa har fullmakt til å vurdere endringer i
selskapsform og oppgaver i de enkelte selskap og eventielt legge fram forslag til slike endringer.
Gruppa oppnevnes i kommunestyret i juni 2016.
Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Nytt punkt 2 – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar Eierskapsmelding 2016 med vedlegg.
2. Det nedsettes ei gruppe sammensatt av politikere og rådmann som har til oppgave å
forberede, revidere og gjennomgå neste eierskapsmelding. Gruppa har fullmakt til å
vurdere endringer i selskapsform og oppgaver i de enkelte selskap og evt legge fram
forslag til slike endringer.
Gruppa oppnevnes i kommunestyret i juni 2016.

PS 17/16 Rådgivende folkeavstemning 2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar følgende i forbindelse med lokal folkeavstemning 2016
1. Hammerfest kommunes formannskap velges som valgstyre for lokal folkeavstemning i
forbindelse med kommunereformen i 2016.
2. Stemmerett ved folkeavstemningen er manntallsførte i Hammerfest kommune pr.
30.4.2016 som fyller 18 år innen utgangen av året (dvs. født innen 31.12.1998), jfr.
valglovens § 2-2.
3. Det delegeres til valgstyrets leder å fastsette endelig periode for gjennomføring av lokal
folkeavstemning knyttet til kommunereformen 2016.
4. Rådmannen delegeres følgende myndighet i forbindelse med den rådgivende
folkeavstemningen:
o Fastsette tid og sted for stemmegivning i Hammerfest kommune
o Fastsette hvordan stemmegivningen foregår i praksis, herunder eventuelt
mulighet for elektronisk stemmegivning
o Oppnevne valgmedarbeidere, stemmemottakere og tellekorps
o Utforme stemmesedler og øvrig materiell til folkeavstemningen.
5. Valgstyret oppnevnes som klageinstans i forbindelse med lokal folkeavstemning 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.03.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar følgende i forbindelse med lokal folkeavstemning 2016
1. Hammerfest kommunes formannskap velges som valgstyre for lokal folkeavstemning i
forbindelse med kommunereformen i 2016.
2. Stemmerett ved folkeavstemningen er manntallsførte i Hammerfest kommune pr.
30.4.2016 som fyller 18 år innen utgangen av året (dvs. født innen 31.12.1998), jfr.
valglovens § 2-2.
3. Det delegeres til valgstyrets leder å fastsette endelig periode for gjennomføring av lokal
folkeavstemning knyttet til kommunereformen 2016.
4. Rådmannen delegeres følgende myndighet i forbindelse med den rådgivende
folkeavstemningen:
o Fastsette tid og sted for stemmegivning i Hammerfest kommune
o Fastsette hvordan stemmegivningen foregår i praksis, herunder eventuelt
mulighet for elektronisk stemmegivning

o Oppnevne valgmedarbeidere, stemmemottakere og tellekorps
o Utforme stemmesedler og øvrig materiell til folkeavstemningen.
5. Valgstyret oppnevnes som klageinstans i forbindelse med lokal folkeavstemning 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling
Tarjei Jensen Bech fremmet på vegne AP følgende forslag til nytt punkt 2:
Stemmeberettigede ved folkeavstemningen er folkeregistret i Hammerfest kommune pr.
31.03.2016 som fyller 16 år innen utgangen av året (dvs. født innen 31.12.2000), jfr. valglovens
§ 2-2.
Votering:
Punkt 1 – Innstilligen ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 – Innstillingen fikk 1 stemme og Ap’s forslag fikk 25 stemmer.
Punktene 3 – 5 - Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar følgende i forbindelse med lokal folkeavstemning 2016
1. Hammerfest kommunes formannskap velges som valgstyre for lokal folkeavstemning i
forbindelse med kommunereformen i 2016.
2. Stemmerett ved folkeavstemningen er manntallsførte i Hammerfest kommune pr.
31.3.2016 som fyller 16 år innen utgangen av året (dvs. født innen 31.12.2000), jfr.
valglovens § 2-2.
3. Det delegeres til valgstyrets leder å fastsette endelig periode for gjennomføring av lokal
folkeavstemning knyttet til kommunereformen 2016.
4. Rådmannen delegeres følgende myndighet i forbindelse med den rådgivende
folkeavstemningen:
o Fastsette tid og sted for stemmegivning i Hammerfest kommune
o Fastsette hvordan stemmegivningen foregår i praksis, herunder eventuelt
mulighet for elektronisk stemmegivning
o Oppnevne valgmedarbeidere, stemmemottakere og tellekorps
o Utforme stemmesedler og øvrig materiell til folkeavstemningen.
5. Valgstyret oppnevnes som klageinstans i forbindelse med lokal folkeavstemning 2016.
PS 18/16 Forslag om felles forliksråd for Hammerfest, Kvalsund, Hasvik og Måsøy

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommune vedtar at det opprettes et felles forliksråd for kommunene Kvalsund,
Måsøy og Hasvik, forutsatt enighet fra de øvrige kommunestyrene.
Det nye forliksrådet trer i kraft fra 01.01.2017.
Hver kommune skal ha ett fast medlem og et varamedlem. Kommunene må samarbeide om
oppnevning av medlemmene til forliksrådet slik at lovens krav til kjønnsbalanse blir ivaretatt.
Forliksrådets sekretariat er tilknyttet Hammerfest politistasjon, og forliksrådets leder utgår fra
samme kommune.
Saksprotokoll i Formannskapet - 03.03.2016

Behandling
Det ble rettet opp en feil i innstillingen. Hammerfest skal også være med i 1. avsnitt.
Votering: Som innstillingen m/endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommune vedtar at det opprettes et felles forliksråd for kommunene Hammerfest, Kvalsund,
Måsøy og Hasvik, forutsatt enighet fra de øvrige kommunestyrene.
Det nye forliksrådet trer i kraft fra 01.01.2017.
Hver kommune skal ha ett fast medlem og et varamedlem. Kommunene må samarbeide om oppnevning
av medlemmene til forliksrådet slik at lovens krav til kjønnsbalanse blir ivaretatt.
Forliksrådets sekretariat er tilknyttet Hammerfest politistasjon, og forliksrådets leder utgår fra samme
kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommune vedtar at det opprettes et felles forliksråd for kommunene Hammerfest, Kvalsund,
Måsøy og Hasvik, forutsatt enighet fra de øvrige kommunestyrene.
Det nye forliksrådet trer i kraft fra 01.01.2017.
Hver kommune skal ha ett fast medlem og et varamedlem. Kommunene må samarbeide om oppnevning
av medlemmene til forliksrådet slik at lovens krav til kjønnsbalanse blir ivaretatt.

Forliksrådets sekretariat er tilknyttet Hammerfest politistasjon, og forliksrådets leder utgår fra samme
kommune.

PS 19/16 Forslag til planprogram for sentrumsplanen

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 12.9 forslag til
planprogram for ny sentrumsplan i Hammerfest. Forslaget legges ut på høring i lovpålagt tid.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.03.2016

Behandling
Katrine Prydz fremmet på vegne av SV følgende tilleggsforslag:
Styret for miljø og utvikling ber havnestyret og Styret for Hammerfest parkering KF oppnevne
en ansvarlig person som skal holder kontakt med planavdelingen i arbeidet med sentrumsplanen.
Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 12.9 forslag til
planprogram for ny sentrumsplan i Hammerfest. Forslaget legges ut på høring i lovpålagt tid.
Styret for miljø og utvikling ber havnestyret og Styret for Hammerfest parkering KF oppnevne
en ansvarlig person som skal holder kontakt med planavdelingen i arbeidet med sentrumsplanen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende tilleggsforslag i Styret for Miljø og utvikling
(MU): Styret for miljø og utvikling endres til Kommunestyret ...
Sverre Gjørvad fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunestyret ber rådmannen om å utbedre hvorvidt man kan bruke en del av planlagte
grøntområder til dyrkbare arealer. Dette er moderne, fremtidsrettet, økologisk og pedagogisk.
Votering:
Som innstillingen med endringen i MU – enstemmig vedtatt.
SV’s nytt punkt – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 12.9 forslag til
planprogram for ny sentrumsplan i Hammerfest. Forslaget legges ut på høring i lovpålagt tid.

Kommunestyret ber havnestyret og Styret for Hammerfest parkering KF oppnevne en ansvarlig
person som skal holder kontakt med planavdelingen i arbeidet med sentrumsplanen.
Kommunestyret ber rådmannen om å utbedre hvorvidt man kan bruke en del av planlagte
grøntområder til dyrkbare arealer. Dette er moderne, fremtidsrettet, økologisk og pedagogisk.
PS 20/16 Vestis

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Vestis fjernes ved at fartøyet klippes opp.
2. Det forutsettes at sikring av gjenstander om bord avklares med Riksantikvaren.
3. Kostnadene på inntil kr 500.000,- innarbeides i budsjett, senest desember 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.03.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Vestis fjernes ved at fartøyet klippes opp.
2. Det forutsettes at sikring av gjenstander om bord avklares med Riksantikvaren.
3. Kostnadene på inntil kr 500.000,- innarbeides i budsjett, senest desember 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling
Eva G. Sjøtun fikk innvilget permisjon og fratrådte.
Ole Martin Rønning fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Saken utsettes til den er skikkelig utredet i kommunens administrasjon.
Det mangler dokumentasjon for både tilstand, korrespondanse og destruksjonskostnader.
Det bør rettes en skriftlig henvendelse til Riksantikvaren i saken.
Utsettelsesforslaget fikk 4 stemmer for og 21 stemmer mot.
Votering: Innstillingen fikk 24 stemmer for og 1 stemme mot.
Vedtak
4. Vestis fjernes ved at fartøyet klippes opp.
5. Det forutsettes at sikring av gjenstander om bord avklares med Riksantikvaren.
6. Kostnadene på inntil kr 500.000,- innarbeides i budsjett, senest desember 2016.

PS 21/16 Revidering av reglement for godtgjøring til folkevalgte - oppnevning av
arbeidsgruppe

Rådmannens forslag til vedtak:
Til å utarbeide forslag til revidert reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest
kommune, oppnevner kommunestyret følgende arbeidsgruppe:
1. …….
2. …….
3. …….

Sekretær for arbeidsgruppen er assisterende rådmann Elisabeth Paulsen og juridisk rådgiver
Linda Karlstad.
Saksprotokoll i Formannskapet - 03.03.2016

Behandling
Tom Kristian Tommen Hermo fremmet på vegne av AP, SV og Høyre følgende forslag:
Leder Erik Fjellstad (AP)
Grethe Ernø Johansen (SV)
Tom Christian Robertsen (H)
Votering: Innstillingen inkl. forslag til representanter ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til å utarbeide forslag til revidert reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest
kommune, oppnevner kommunestyret følgende arbeidsgruppe:
Leder Erik Fjellstad (AP)
Grethe Ernø Johansen (SV)
Tom Christian Robertsen (H)
Sekretær for arbeidsgruppen er assisterende rådmann Elisabeth Paulsen og juridisk rådgiver
Linda Karlstad.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen - enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til å utarbeide forslag til revidert reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest
kommune, oppnevner kommunestyret følgende arbeidsgruppe:
Leder Erik Fjellstad (AP)
Grethe Ernø Johansen (SV)
Tom Christian Robertsen (H)
Sekretær for arbeidsgruppen er assisterende rådmann Elisabeth Paulsen og juridisk rådgiver
Linda Karlstad.

PS 22/16 Budsjettendring Nye Baksalen Skole

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar ny budsjettramme på Nye Baksalen Skole på kr 243,6 mill. - en økning
på kr 40 mill. fra kr 203,6 mill.
2. Økte refusjoner på 4,2 mill tas inn i budsjettrammen.
3. Midler fra salg av Fuglenesfjellet Barnehage kr 3 mill og økte ikke budsjetterte tippemidler på kr
5 mill.2015 benyttes til finansiering.
4. Resterende behov på kr 27,8 mill innarbeides i budsjett 2017 og finansieres slik.......

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.03.2016

Behandling
Turid Lien fremmet på vegne av KrF følgende forslag:
Hammerfest kommune har flere store bygg med flere flate tak, som viser seg å gi problemer
over tid. Perforering av membran på taket fører til vanninntrenging i byggets kontraksjon, og på
sikt store lekkasjer. Jmf. Isbjørnhallen og Breidablikkhallen.
Nye Baksalen skole bør derfor ha et noe skrående tak fremfor flatt tak, slik at vannavrenning
sikres. Jevnlig etter syn og vedlikehold av taket er viktig for å bevare skolen for de neste
oppvoksende generasjoner.
Turid Lien fremmet på vegne av KrF forslag til nytt punkt 5:
Idrettshallen vil gi ekstra hallplan for ulike aktiviteter som badminton, fotball, volleyball osv.
Det blir derfor nødvending å bruke de 7 – 8 millioner som var tenkt til opparbeiding av tomt til
Hammerfest Arena i 2016 til ekstrakostnaden på idrettshallen ved Baksalen skole.
Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Formannskapet tar saken til orientering.
Votering:
Begge forslagene fra KrF fremmes direkte i kommunestyret.
Innstillingen falt og Aps forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Punkt 4..... finansieres slik:
Utsettes:
Vei og tomtearbeid ved Drikkevann
8 000 000
Vei til gravlund
7 000 000
Avfallsplass Kvalfjord
4.500 000
Red. Fond Hammerfest Energi - overskudd
8 300 000
27 800 000
Kurt Methi fremmet i tillegg til rådmannens innstilling et nytt punkt 5:
1. Kommunestyret vedtar ny budsjettramme på Nye Baksalen Skole på kr 243,6 mill. - en
økning på kr 40 mill. fra kr 203,6 mill.
2. Økte refusjoner på 4,2 mill tas inn i budsjettrammen.
3. Midler fra salg av Fuglenesfjellet Barnehage kr 3 mill og økte ikke budsjetterte
tippemidler på kr 5 mill.2015 benyttes til finansiering.
4. Resterende behov på kr 27,8 mill innarbeides i budsjett 2017.
5. Formannskapet skal holdes løpende orientert om den økonomiske situasjonen og
framdrift.
Turid Lien fremmet på vegne av KrF forslag til nytt punkt 6:
Idrettshallen vil gi ekstra hallplan for ulike aktiviteter som badminton, fotball, volleyball osv.
Det blir derfor nødvending å bruke de 7 – 8 millioner som var tenkt til opparbeiding av tomt til
Hammerfest Arena i 2016 til ekstrakostnaden på idrettshallen ved Baksalen skole.
Turid Lien fremmet på vegne av KrF følgende forslag:
Hammerfest kommune har flere store bygg med flere flate tak, som viser seg å gi problemer
over tid. Perforering av membran på taket fører til vanninntrenging i byggets kontraksjon, og på
sikt store lekkasjer. Jmf. Isbjørnhallen og Breidablikkhallen.
Nye Baksalen skole bør derfor ha et noe skrående tak fremfor flatt tak, slik at vannavrenning
sikres. Jevnlig etter syn og vedlikehold av taket er viktig for å bevare skolen for de neste
oppvoksende generasjoner.
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Det søkes om trafikksikkerhetsmidler til finansiering av gang- og sykkelveien fra Finnmark
Fylkeskommune.
Votering:
Formannskapets innstilling fikk 1 stemme for og 23 stemmer mot.
AP’s forsalg punkt 1-3- enstemmig vedtatt
AP’s forslag punkt 4 fikk 16 stemmer og SV’s punkt 4 fikk 8 stemmer.

AP’s forslag punkt 5 ble enstemmig vedtatt.
SV’s forslag - enstemmig vedtatt.
Krf’s forslag (6) fikk 4 stemmer for og 20 stemmer mot.
KrF’s forslag (tak) fikk 1 stemme for og 23 stemmer mot.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar ny budsjettramme på Nye Baksalen Skole på kr 243,6 mill. - en
økning på kr 40 mill. fra kr 203,6 mill.
2. Økte refusjoner på 4,2 mill tas inn i budsjettrammen.
3. Midler fra salg av Fuglenesfjellet Barnehage kr 3 mill og økte ikke budsjetterte
tippemidler på kr 5 mill.2015 benyttes til finansiering.
4. Resterende behov på kr 27,8 mill innarbeides i budsjett 2017.
5. Formannskapet skal holdes løpende orientert om den økonomiske situasjonen og
framdrift.
6. Det søkes om trafikksikkerhetsmidler til finansiering av gang- og sykkelveien fra
Finnmark Fylkeskommune.

PS 23/16 Referatsaker

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsaken tas til orientering.

RS 16/1 Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Hammerfest
kommune
PS 24/16 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra møte den 11.02.15 - godkjennes.

PS 25/16 Interpellasjon - MOT - konsept som et redskap mot mobbing
Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling

Vedtak
Saken ble utsatt til neste kommunestyremøte.

PS 26/16 Interpellasjon - Rekruttering og stabilisering

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling

Vedtak
Saken ble utsatt til neste kommunestyremøte.

