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Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alf Einar Jakobsen
Marianne Sivertsen Næss
Tarjei Jensen Bech
Berit Hågensen
Anne-Mette Bæivi
Turid Lien
Reidar Johansen
Harald Knudsen
Lars Ivar Wæhre

Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
KRF
SV
H
UTDF

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Tom-Kristian Tommen Hermo
Pål Mansika
Gunn Inger Skog

Medlem
Medlem
Medlem

AP
FAGF
FAGF

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen og Økonomisjef Trond Rognlid.

Alf E. Jakobsen
Ordfører

Innkalling – godkjent med endring av klokkeslett.
Sakslista – godkjent.

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 10/16

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 - Hammerfest kommune

PS 11/16

Gebyr og avgiftsregulativ 2017 - Hammerfest kommune

PS 12/16

Økonomiplan 2017-2020 - Budsjett 2017 - Hammerfest kommune

PS 13/16

Godkjenning av protokoll

PS 10/16 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 – Hammerfest kommune til
orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 24.11.2016

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 – Hammerfest kommune til
orientering.

PS 11/16 Gebyr og avgiftsregulativ 2017 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning i gebyrer og avgifter med 2,7 % for 2017
med de unntak som er nevnt over.
2. Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget.
a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den
reduksjonsfaktoren (20 %) som fremkommer av loven.
b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1 Mill. For boliger med flere boenheter (utleiedel)
gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m2.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 24.11.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning i gebyrer og avgifter med 2,7 % for 2017 med
de unntak som er nevnt over.
2. Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget.
a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den
reduksjonsfaktoren (20 %) som fremkommer av loven.
b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1 Mill. For boliger med flere boenheter
(utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m2.

PS 12/16 Økonomiplan 2017-2020 - Budsjett 2017 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Budsjettbalanse

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas i balanse
2. Oppstilling av budsjett

Første året i økonomiplanperioden 2017-2020 vedtas som budsjett 2017. Kommunestyret
vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler
administrasjonenrammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og
sektorene.
3. Investeringer

Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
4. Låneopptak
a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr.107.783.346,00. Løpetid 25 år.
b. Det tas opp lån for videreutlån (Startlån) på kr.50.000.000,00. Løpetid 30 år, herav de
første 3 årene er avdragsfrie.
5. Skatt

Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2017 skal være lovens
maksimumssatser.
6. Eiendomsskatt

Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget.
a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den
reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven.
b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For biliger med flere
boenheter(utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m2.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 24.11.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Budsjettbalanse
Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas i balanse
2. Oppstilling av budsjett
Første året i økonomiplanperioden 2017-2020 vedtas som budsjett 2017. Kommunestyret vedtar
årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler
administrasjonenrammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene.
3. Investeringer
Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
4. Låneopptak
a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr.107.783.346,00. Løpetid 25 år.
b. Det tas opp lån for videreutlån (Startlån) på kr.50.000.000,00. Løpetid 30 år, herav de
første 3 årene er avdragsfrie.
5. Skatt
Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2017 skal være lovens
maksimumssatser.
6. Eiendomsskatt
Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget.
a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den
reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven.
b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For biliger med flere
boenheter(utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m2.

PS 13/16 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget den 29.09.16 godkjennes.
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 24.11.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget den 29.09.16 godkjennes.

