Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
09.06.2016
09:00 – 13:00

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alf Einar Jakobsen
Marianne Sivertsen Næss
Tom-Kristian Tommen Hermo
Håvard Hargaut-Jensen
Jonas Valle Paulsen
Kurt Methi
Anne-Mette Bæivi
Andreas Gamst
Eva Gebhardt Sjøtun
Tone Jæger Karlstad
Haldis Olsen
Karl-Tore Andersen
Heidi Mauno Sletten
Vigdis Guleng
Harald Knudsen
Monique Jørgensen
Luis Alejandro Vargas Moleres

Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem (ankom 09:30)
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
H
H
AP

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Berit Hågensen
Elin Mølmann Holmgren
Reidar Johansen
Ole Martin Rønning
Grethe E. Johansen
Turid Lien
Wendy Hansen
Maria Reite Nilsen
Tarjei Jensen Bech
Nina Onsaker Skjelbred
Jan Reidar Ekeland

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
SV
H
SV
KRF
AP
AP
AP
AP
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Chris Jørgensen

Berit Hågensen

AP

Christian Bergeton Klaussen
Mauritz Nyberg
Astrid H. Skancke
Leif Arne Asphaug-Hansen
Liv Lorentzen
Hilde Isaksen Haile
Sverre Gjørvad
Faez Johanna Maroki
Gerd Johanne Isaksen
Eirihn Keuer

Maria Reite Nilsen
Nina Onsaker Skjelbred
Tarjei Jensen Bech
Wendy Hansen
Elin Mølmann Holmgren
Turid Lien
Reidar Johansen
Grethe E. Johansen
Arne Reidar Myrseth
Ole Martin Rønning

AP
AP
AP
AP
AP
KRF
SV
SV
FRP
H

27 representanter (av 29) til stede. Monique Jørgensen ankom 09:30
28 representanter(av 29) til stede. Chris Jørgensen fikk innvilget midlertidig permisjon
fra kl. 09:40 til 10:40. Sverre Gjørvad fikk innvilget permisjon fra kl. 13:00
27 representanter (av 29) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Geir Nesse,
kommuneadvokat Cathrine Leistad, juridisk rådgiver Linda Karlstad, plan- og utviklingssjef
Odd Edvardsen, arealplanlegger Åse Kongsbakk, skolefaglig leder Christer Ringheim,
virksomhetsleder Terje Mauseth, virksomhetsleder Reidar Næss og økonomisjefen Trond
Rognlid.

Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkallingen – enstemmig vedtatt.
Dagsorden / sakslista – godkjent.
Ordfører orienterte om at sak 53/16 Husbanken.... utsettes og behandles i neste
kommunestyremøte den 21.06.16.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 51/16

Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 20172020

PS 52/16

Eierskapsmelding: Nedsettelse av arbeidsgruppe for revisjon av
neste eierskapsmelding

PS 53/16

Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016 - 2020

PS 54/16

Kvalitetsmelding Hammerfestskolen 2015

PS 55/16

Tiltaksplan for vedlikehold av kommunale bygg for perioden 2016 2019

PS 56/16

Hammerfest Arena, ny storhall i Hammerfest

PS 57/16

2.gangs behandling av detaljregulering for Dalveien boligfelt

PS 58/16

2.gangs behandling av detaljregulering for Indrefjorddalen gravlund

PS 59/16

Klagebehandling, detaljregulering for rv. 94 Saragammen Jansvannet

PS 60/16

Klagebehandling, detaljregulering for rv. 94 Jansvannet - Fuglenes

PS 61/16

Høring - forskrift om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning - kortsiktige låneopptak

PS 62/16

Delegasjonsreglement for Hammerfest kommune

PS 63/16

Reglement for politiske styrer, råd og utvalg

PS 64/16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest kommune

PS 65/16

Referatsaker

RS 16/3

Protokoll Representantskapsmøte i Vefik 20. april 2016

PS 66/16

Godkjenning av protokoll

PS 51/16 Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2017-2020

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar lister over meddommere til Hammerfest tingrett, Hålogaland
lagmannsrett og jordskifteretten, samt foreslåtte skjønnsmenn for perioden 2017-2020.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret vedtar lister over meddommere til Hammerfest tingrett, Hålogaland
lagmannsrett og jordskifteretten, samt foreslåtte skjønnsmenn for perioden 2017-2020.

PS 52/16 Eierskapsmelding: Nedsettelse av arbeidsgruppe for revisjon av neste
eierskapsmelding

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret oppnevner utvalg bestående av tre politikere og to fra
administrasjonen for revidering av neste eierskapsmelding.
2. Rådmannen deltar selv og/eller utpeker representant/er for administrasjonen
3. Følgende politiske representanter velges:

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Kommer tilbake til punkt 3 i kommunestyret.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret oppnevner utvalg bestående av tre politikere og to fra administrasjonen
for revidering av neste eierskapsmelding.
2. Rådmannen deltar selv og/eller utpeker representant/er for administrasjonen
3. Følgende politiske representanter velges:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Andreas Gamst fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Fast representant Tone Jæger Karlstad med Anne Mette Bæivi som vararepresentant.
Fast representant Karl Tore Andersen med Jonas Valle Paulsen som vararepresentant.
Harald Knudsen fremmet på vegne av SV/H følgende forslag:
Fast representant Harald Knudsen (H) med Reidar Johansen (SV) som vararepresentant.
Votering:
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt.
SV/H fikk ble enstemmig vedtatt.
Som innstillingen m/ punkt 3 – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kommunestyret oppnevner utvalg bestående av tre politikere og to fra administrasjonen
for revidering av neste eierskapsmelding.
2. Rådmannen deltar selv og/eller utpeker representant/er for administrasjonen
3. Følgende politiske representanter velges:
Fast representant Tone Jæger Karlstad (AP) med Anne Mette Bæivi (AP) som
vararepresentant.
Fast representant Karl Tore Andersen (AP) med Jonas Valle Paulsen (AP) som
vararepresentant.
Fast representant Harald Knudsen (H) med Reidar Johansen (SV) som vararepresentant.

PS 53/16 Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016 - 2020

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å inngå avtale med Husbanken om Husbankens
kommuneprogram. Bolig for velferd. 2016-2020.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar å inngå avtale med Husbanken om Husbankens
kommuneprogram. Bolig for velferd. 2016-2020.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Utsettes til kommunestyremøte den 21.06.2016
Vedtak
Utsettes til kommunestyremøte den 21.06.2016

PS 54/16 Kvalitetsmelding Hammerfestskolen 2015

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering
2. Hovedsatsingsområdene for skoleåret 2016-2017 skal være:
 Grunnleggende ferdigheter med et ekstra fokus på de svakeste leserne og gjennom en
satsing på IKT i skolen
 Systemisk arbeid med vurdering
 Godt læringsmiljø og arbeid mot mobbing
 Skape en god kultur for læring gjennom et godt og gjensidig skole-hjem samarbeid

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering
2. Hovedsatsingsområdene for skoleåret 2016-2017 skal være:






Grunnleggende ferdigheter med et ekstra fokus på de svakeste leserne og gjennom en
satsing på IKT i skolen
Systemisk arbeid med vurdering
Godt læringsmiljø og arbeid mot mobbing
Skape en god kultur for læring gjennom et godt og gjensidig skole-hjem samarbeid

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering
2. Hovedsatsingsområdene for skoleåret 2016-2017 skal være:






Grunnleggende ferdigheter med et ekstra fokus på de svakeste leserne og gjennom en
satsing på IKT i skolen
Systemisk arbeid med vurdering
Godt læringsmiljø og arbeid mot mobbing
Skape en god kultur for læring gjennom et godt og gjensidig skole-hjem samarbeid

PS 55/16 Tiltaksplan for vedlikehold av kommunale bygg for perioden 2016 - 2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar framlagt vedlikeholdsplan for perioden 2016 – 2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar framlagt vedlikeholdsplan for perioden 2016 – 2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Perioden i innstillingen ble endret fra 2016 – 2019 til 2016 – 2017.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar framlagt vedlikeholdsplan for perioden 2016 – 2017.
PS 56/16 Hammerfest Arena, ny storhall i Hammerfest

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et prosjekt vedrørende Hammerfest Arena med
følgende innhold:
 Hva skal Hammerfest Arena inneholde
 Kostnader
 Finansiering
 Prosjektorganisering



Framtidige driftskostnader og organisering

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Innstillingen ble vedtatt mot en stemme.
Vedtak
1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et prosjekt vedrørende Hammerfest Arena med

følgende innhold:






Hva skal Hammerfest Arena inneholde
Kostnader
Finansiering
Prosjektorganisering
Framtidige driftskostnader og organisering

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et prosjekt vedrørende Hammerfest Arena med

følgende innhold:






Hva skal Hammerfest Arena inneholde
Kostnader
Finansiering
Prosjektorganisering
Framtidige driftskostnader og organisering

PS 57/16 2.gangs behandling av detaljregulering for Dalveien boligfelt

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjenner kommunestyret
detaljregulering for Dalveien boligfelt. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av
bestemmelsene i Plan- og bygningslovens § 1-9 og § 12-12.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjenner kommunestyret
detaljregulering for Dalveien boligfelt. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av
bestemmelsene i Plan- og bygningslovens § 1-9 og § 12-12.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjenner kommunestyret
detaljregulering for Dalveien boligfelt. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av
bestemmelsene i Plan- og bygningslovens § 1-9 og § 12-12.

PS 58/16 2.gangs behandling av detaljregulering for Indrefjorddalen gravlund

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjenner kommunestyret
detaljregulering for Indrefjorddalen gravlund. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av
bestemmelsene i Plan- og bygningslovens § 1-9 og § 12-12.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 31.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjenner kommunestyret
detaljregulering for Indrefjorddalen gravlund. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av
bestemmelsene i Plan- og bygningslovens § 1-9 og § 12-12.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjenner kommunestyret
detaljregulering for Indrefjorddalen gravlund. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av
bestemmelsene i Plan- og bygningslovens § 1-9 og § 12-12.

PS 59/16 Klagebehandling, detaljregulering for rv. 94 Saragammen - Jansvannet

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre slutter seg til Statens vegvesens vurderinger slik de fremgår av
dette saksframlegget. Dette betyr at:
2. Klage fra Kjell Pedersen tas ikke til følge.
3. Klage fra Rypefjord Brygger AS tas delvis til følge.
4. Klage fra Christian Hågensen tas delvis til følge.
5. Klage fra Helene Andreassen tas delvis til følge.
6. Klage fra Yngve Sletten tas til følge.
7. Klage fra Ragnvald Berntsen tas ikke til følge.
8. Klage fra May T. Johnsen tas delvis til følge.
9. Hammerfest kommunestyre vedtar iht. plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for
rv. 94 Saragammen - Jansvannet med de endringer som fremkommer i notat og
oversendelsesbrev fra Statens vegvesen og i saksfremlegget.
10. Detaljregulering for rv. 94 Saragammen - Jansvannet oversendes Fylkesmannen i Finnmark for
endelig avgjørelse iht. plan- og bygningsloven § 1-9.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
11. Hammerfest kommunestyre slutter seg til Statens vegvesens vurderinger slik de fremgår av
dette saksframlegget. Dette betyr at:
12. Klage fra Kjell Pedersen tas ikke til følge.
13. Klage fra Rypefjord Brygger AS tas delvis til følge.
14. Klage fra Christian Hågensen tas delvis til følge.
15. Klage fra Helene Andreassen tas delvis til følge.
16. Klage fra Yngve Sletten tas til følge.
17. Klage fra Ragnvald Berntsen tas ikke til følge.

18. Klage fra May T. Johnsen tas delvis til følge.
19. Hammerfest kommunestyre vedtar iht. plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for
rv. 94 Saragammen - Jansvannet med de endringer som fremkommer i notat og
oversendelsesbrev fra Statens vegvesen og i saksfremlegget.
20. Detaljregulering for rv. 94 Saragammen - Jansvannet oversendes Fylkesmannen i Finnmark for
endelig avgjørelse iht. plan- og bygningsloven § 1-9.

PS 60/16 Klagebehandling, detaljregulering for rv. 94 Jansvannet - Fuglenes

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre slutter seg til Statens vegvesens vurderinger slik det fremgår av
saksdokumentene. Dette betyr at:
2. Klage fra Bloch og Stenersen AS tas delvis til følge.
3. Klage fra Einar Juliussen tas til følge.
4. Hammerfest kommunestyre vedtar iht. plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for
rv. 94 Jansvannet - Fuglenes med de endringer som fremkommer i notat og oversendelsesbrev
fra Statens vegvesen og i saksfremlegget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre slutter seg til Statens vegvesens vurderinger slik det fremgår av
saksdokumentene. Dette betyr at:
2. Klage fra Bloch og Stenersen AS tas delvis til følge.
3. Klage fra Einar Juliussen tas til følge.
4. Hammerfest kommunestyre vedtar iht. plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for rv.
94 Jansvannet - Fuglenes med de endringer som fremkommer i notat og oversendelsesbrev fra
Statens vegvesen og i saksfremlegget.

PS 61/16 Høring - forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning kortsiktige låneopptak

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommune viser til forslag til endring i forskrift om kommuners og
fylkeskommuners finansforvaltning med høringsfrist 1.9.2016.
Hammerfest mener det er sentralt i finansforvaltningen i kommunen å få vurdert risikoen
knyttet til kortsiktige låneopptak.
Hammerfest støtter de endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning slik de fremgår i høringen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommune viser til forslag til endring i forskrift om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning med høringsfrist 1.9.2016.
Hammerfest mener det er sentralt i finansforvaltningen i kommunen å få vurdert risikoen knyttet til
kortsiktige låneopptak.
Hammerfest støtter de endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning slik de
fremgår i høringen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommune viser til forslag til endring i forskrift om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning med høringsfrist 1.9.2016.
Hammerfest mener det er sentralt i finansforvaltningen i kommunen å få vurdert risikoen knyttet til
kortsiktige låneopptak.
Hammerfest støtter de endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning slik de
fremgår i høringen.

PS 62/16 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 Formannskapet - 02.06.2016

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

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Christan Klaussen fremmet på vegne av AP følgende forslag til avsnitt 2:
...innebærer at MU-styret både behandler forslag til planprogram og endelig fastsettelse av
planprogram.
Votering:
Tillegget fra AP – enstemmig vedtatt.
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til delegasjonsreglement for Hammerfest
kommune.
Delegasjon fra kommunestyret til Styre for Miljø og utvikling til å fastsette planprogram i henhold til
plan – og bygningsloven § 12-9 innebærer at MU-styret både behandler forslag til planprogram og

endelig fastsettelse av planprogram.

PS 63/16 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 Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Berit Hågensen (AP) fremmet følgende forslag:
Rådet for funksjonshemmede ønsker å endre navn til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Votering:
Som innstillingen m/ tillegg – 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 Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Eva Gebhardt Sjøtun (AP) fremmet på vegne av Rådet for funksjonshemmede følgende felles
forslag:
Rådet for funksjonshemmede ønsker at faglig kompetanse blir tatt med i Klagenemnda for
avslag av HC- kort.
Forslaget trekkes.
Votering:
Som innstillingen – 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.
PS 64/16 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest kommune

Arbeidsgruppas forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar nytt revidert Reglement for godtgjøring til folkevalgte i
Hammerfest kommune. Reglementet gjøres gjeldende fra vedtaks dato.
2. Reglement for godtgjøring i kommunale foretak i Hammerfest kommune av 18.06.2009
opphører fra samme dato.

3. (Varaordfører)...

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2016

Behandling
Anne Mette Bæivi fremmet på vegne av AP følgende forslag:
3. I punkt 1. faste godtgjørelser tas inn et nytt underpunkt b.
b. Varaordfører
Gis en godtgjørelse tilsvarende 90 % av ordførers grunnlønn som skal dekke frikjøp i
100 % stilling. Varaordfører tilkommer ikke møtegodtgjøring.
Beregning av ferietid og feriegodtgjøring gjøres som for kommunalt ansatte.
For varaordfører dekkes tap av offentlig eller privat pensjon fullt ut.
Varaordfører gis slik godtgjøring ved valgperiodens utløp:
 1,5 måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp.
 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens
utløp.
Reidar Johansen (SV) / Monique Jørgensen (H) fremmet følgende nytt forslag:
3. I punkt 1 faste godtgjørelser tas inn et nytt underpunkt B der dagens ordning videreføres.
b. Varaordfører
Varaordfører kan etter avtale frikjøpes i inntil 20 % av normal arbeidstid i henhold til
reglementets pkt. 4.
Ved en eventuell kommunesammenslåing vurderes reglementet på nytt.
Votering:
Innstillingen punkt 1 – enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 2 – enstemmig vedtatt.
Punkt 3 - SV/H’s forslag fikk 2 stemmer for og 7 stemmer mot.
Punkt 3 - AP’s forslag fikk 6 stemmer for og 3 stemmer mot.

Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar nytt revidert Reglement for godtgjøring til folkevalgte i
Hammerfest kommune. Reglementet gjøres gjeldende fra vedtaks dato.
2. Reglement for godtgjøring i kommunale foretak i Hammerfest kommune av 18.06.2009 opphører fra
samme dato.

3. I punkt 1. faste godtgjørelser tas inn et nytt underpunkt b.
b. Varaordfører
Gis en godtgjørelse tilsvarende 90 % av ordførers grunnlønn som skal dekke frikjøp i
100 % stilling. Varaordfører tilkommer ikke møtegodtgjøring.
Beregning av ferietid og feriegodtgjøring gjøres som for kommunalt ansatte.

For varaordfører dekkes tap av offentlig eller privat pensjon fullt ut.
Varaordfører gis slik godtgjøring ved valgperiodens utløp:
 1,5 måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp.
 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens
utløp.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Harald Knudsen fremmet på vegne H/SV/KrF følgende utsettelsesforslag:
Punkt om frikjøp av varaordfører utsettes til arbeidsoppgavene som skal tilfalle vervet er klart
definert, og framlagt for kommunestyret. Til da fortsettes det med dagens ordning.
Votering over utsettelsesforslaget fikk 7 stemmer for og 21 stemmer mot.
Vigdis Guleng fremmet på vegne av H/SV følgende forslag:
3. I punkt 1 faste godtgjørelser tas inn et nytt underpunkt B der dagens ordning videreføres.
b. Varaordfører
Varaordfører kan etter avtale frikjøpes i inntil 20 % av normal arbeidstid i henhold til
reglementets pkt. 4.
Ved en eventuell kommunesammenslåing vurderes reglementet på nytt.
Votering:
Innstillingens punkt 1 og punkt 2 – enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 3 fikk 21 stemmer og H/SV’s forslag fikk 6 stemmer.

Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar nytt revidert Reglement for godtgjøring til folkevalgte i
Hammerfest kommune. Reglementet gjøres gjeldende fra vedtaks dato.
2. Reglement for godtgjøring i kommunale foretak i Hammerfest kommune av 18.06.2009 opphører fra
samme dato.

3. I punkt 1. faste godtgjørelser tas inn et nytt underpunkt b.
b. Varaordfører
Gis en godtgjørelse tilsvarende 90 % av ordførers grunnlønn som skal dekke frikjøp i
100 % stilling. Varaordfører tilkommer ikke møtegodtgjøring.
Beregning av ferietid og feriegodtgjøring gjøres som for kommunalt ansatte.
For varaordfører dekkes tap av offentlig eller privat pensjon fullt ut.
Varaordfører gis slik godtgjøring ved valgperiodens utløp:
 1,5 måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp.



3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens
utløp.

PS 65/16 Referatsaker
RS 16/3 Protokoll Representantskapsmøte i Vefik 20. april 2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsaker til orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

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

PS 66/16 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 26.05.2016 godkjennes.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.06.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 26.05.2016 godkjennes.

