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Møteprotokoll 
Kommunestyret 
Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen 
Dato og tid: 15.12.2020 kl.  09:00-16:06. 
 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn 

Marianne Sivertsen Næss Ordfører AP 
Terje Wikstrøm Varaordfører AP 
Kurt Methi Medlem AP 
Berit Hågensen Medlem AP 
Erik Johannessen Medlem AP 
Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem AP 
Ulf-Terje Nyheim Eliassen Medlem AP 
Grete Svendsen Medlem AP 
Kaia Charlotte Fagerhaug Medlem AP 
Christian Bergeton Klaussen Medlem AP 
Anne-Mette Bæivi Medlem AP 
Eva Gebhardt Sjøtun Medlem AP 
Jan Tore Kvalnes Medlem AP 
Karl-Tore Andersen Medlem AP 
Silje Holmgren Medlem AP 
Wendy Hansen Medlem AP 
Truls Olufsen-Mehus Medlem KRF 
Vegard Loke Rønning Medlem KRF 
Elisabeth Rønning Medlem SV 
Ingrid Petrikke Olsen Medlem SV 
Yngve Nilsen (tiltrådte kl. 09:10) Medlem SV 
Lars Ivar Wæhre Medlem RØDT 
Aud Marie Tandberg Medlem RØDT 
Lodve Svare Medlem SP 
Erik Lemika Medlem SP 
Arne Myrseth Medlem FRP 
Gerd Johanne Isaksen Medlem FRP 
Linn Tjønsø Medlem MDG 



Jon Atle Birkeland Medlem H 
Kristel Monique Jørgensen Medlem H 

 
Forfall: 
Navn 

Heidi Marie Mauno Sletten Medlem AP 
Andreas Veum Gamst Medlem AP 
Ellen Birgitta Johansen Medlem KRF 
Oddvar Linnes Medlem SP 
Laura Kjølås Medlem SV 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn 

Helena Engman Wikstrøm Heidi Marie Mauno 
Sletten 

AP 

Elin Mølmann Holmgren Andreas Veum Gamst AP 
Turid Lien Ellen Birgitta Johansen KRF 
Håkon Follien Laura Kjølås SV 
Alf Magnar Stenersen Oddvar Linnes SP 

 
Organet var beslutningsdyktig med 34 av 35 representanter til stede. Representant Yngve Nilsen 
(SV) tiltrådte møtet kl. 09:10. Organet var beslutningsdyktig med 35 av 35 representanter til stede. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn 

Rådmann Leif Vidar Olsen, assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, assisterende rådmann og 
kommunalsjef teknisk drift og eiendom Gunnar Lillebo, kommunalsjef helse og omsorg Stina 
Løkke, økonomisjef Tom Eirik Lunga, plan- og næringssjef Odd Edvardsen, rådgiver Geir Nesse, 
personalsjef Trude Klaussen, kommunalsjef oppvekst og kultur Arve Paulsen, saksbehandler 
Sissel Nilsen. 

 
 
Fra Hammerfest Parkering KF møtte daglig leder Stig Rune E. Johansen. 
Fra Hammerfest Havn KF møtte havnedirektør Per-Åge Hansen. 

Marianne Sivertsen Næss    Mari Stevning Bekken 
Ordfører       Formannskapssekretær 
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PS 154/20 Gebyr og avgiftsregulativ 2021 - Hammerfest Parkering KF  
PS 155/20 Økonomiplan 2021-2024, Budsjett 2021 - Hammerfest Parkering KF  
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PS 159/20 Gebyrgrunnlag for selvkostområdet avløp for perioden 2021 - 2024  
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PS 161/20 Gebyrgrunnlag for selvkostområdet feiing og tilsyn for perioden 2021 - 

2024 
 

PS 162/20 Gebyr - og avgiftsregulativ 2021 Hammerfest kommune  
PS 163/20 Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021, Samfunnsplanens 

handlingsdel 2021-2024 
 

PS 164/20 Godkjenning av protokoll KS  
PS 165/20 Spørretime for innbyggerne  

 
Innkalling – godkjent. 
 
Saksliste 
Representant Lars Ivar Wæhre (R) ba organet sette en sak om offentlig spørretime for innbyggerne i 
nest kommunestyremøte i februar 2021. Organet besluttet enstemmig at dette settes på sakslista 
som PS 165/20.  
 
Saksliste – godkjent. 
 
PS 151/20 Tertialrapport - 2.tertial 2020 Hammerfest Havn KF 
Formannskapets innstilling: 

 Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2.tertial 2020 for Hammerfest Havn KF til 
orientering 

 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 

Behandling 
 

Votering: formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak 
 Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 2.tertial 2020 for Hammerfest Havn KF til 

orientering 

 

PS 152/20 Økonomiplan 2021-2024, Budsjett 2021 - Hammerfest 
Havn KF 
Formannskapets innstillig: 

 Kommunestyret vedtar at Hammerfest terminalen AS skal overta 180 mill NOK av gjelden i 
2022 

 Kommunestyret vedtar å korrigere Hammerfest Havn KF sin andel av investering av 
prosjektet Ren Havn slik det framkommer i Hammerfest kommunes økonomiplan 

 Kommunestyret vedtar økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 med de endringer som 
framkommer i de to punktene over 

 Hammerfest kommunestyre vedtar et låneopptak på inntil kr 102 650 000 i 2021. 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 

Behandling 
 

Votering: formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
 Kommunestyret vedtar at Hammerfest terminalen AS skal overta 180 mill NOK av gjelden i 

2022 

 Kommunestyret vedtar å korrigere Hammerfest Havn KF sin andel av investering av 
prosjektet Ren Havn slik det framkommer i Hammerfest kommunes økonomiplan 

 Kommunestyret vedtar økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 med de endringer som 
framkommer i de to punktene over 

 Hammerfest kommunestyre vedtar et låneopptak på inntil kr 102 650 000 i 2021. 

 

PS 153/20 Tertialrapport Hammerfest Parkering KF, 2.tertial 2020 
Formannskapets innstilling: 

 Hammerfest kommunestyret tar tertialrapporten for Hammerfest Parkering KF til orientering 

 



 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 

Behandling 
 

Votering: formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
 Hammerfest kommunestyret tar tertialrapporten for Hammerfest Parkering KF til orientering 

 

PS 154/20 Gebyr og avgiftsregulativ 2021 - Hammerfest Parkering 
KF 
Formannskapets innstilling: 

 Hammerfest kommunestyre vedtar nye parkeringsgebyrer for Hammerfest Parkering KF slik 
det framgår av saken 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 

Behandling 
 

Votering: formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
 Hammerfest kommunestyre vedtar nye parkeringsgebyrer for Hammerfest Parkering KF slik 

det framgår av saken 

 

PS 155/20 Økonomiplan 2021-2024, Budsjett 2021 - Hammerfest 
Parkering KF 
Formannskapets innstilling: 

 Hammerfest kommunestyret vedtar Hammerfest Parkering KF sin økonomiplan 2021-2024 
og budsjett for 2021 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 



Behandling 
 

Votering: formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
 Hammerfest kommunestyret vedtar Hammerfest Parkering KF sin økonomiplan 2021-2024 

og budsjett for 2021 

 

PS 156/20 Utskrivning av eiendomsskatt for 2021 
Formannskapets innstilling: 

 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det for budsjettåret 2021 utskrives 
eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 a, dvs. faste eiendommer i hele kommunen.   

 Det skrives også ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i samsvar med 
overgangsregelen i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget 
skal i 2021 reduseres med tre syvendedeler – 3/7 av differansen mellom takst for objektene 
for 2019 og skattegrunnlaget i 2018.  

 Generell skattesats for de skattepliktige eiendommene utgjør 7 promille.  

 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 12 og 13 differensieres satsene og satsen for boliger 
og fritidseiendommer i tidligere Hammerfest kommune settes til 2 promille for 2021. I 
tidligere Kvalsund kommune fastsettes satsen til 4 promille for 2021.     

 Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes som verdifastsettelsesmetode for utskrivning av 
eiendomsskatt på boliger.  

 For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et 
bunnfradrag på kr. 700.000.  For boliger med flere boenheter gis det et ekstra bunnfradrag 
for boenheter over 50 m². 

 Skattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger blir satt til taksten multiplisert med 0,7, jf. 
eiendomsskatteloven § 8 A – 3, 7. ledd og | 8 C – 1.  

 Kommunestyrets tidligere vedtak om fritak av eiendomsskatt for utvalgte eiendommer 
videreføres, jf. eiendomsskatteloven § 7. Eiendommer det gjelder er i hovedsak 
allmennyttige organisasjoner uten profitt som hovedformål. Det vises for øvrig til PS 2/14 og 
14/14.  

 Nyoppførte boliger fritas for eiendomsskatt i 2 år, jf. eiendomsskatteloven § 7 c. 

 Eiendomsskatten skal betales i inntil 12 terminer. 

 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 



Behandling 
 

Representant Ingrid Petrikke Olsen (SV) fremmet følgende endringsforslag på vegne av SV: 

«Nytt kulepunkt 4: 

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 12 og 13 differensieres satsene og satsen for boliger og 
fritidseiendommer i tidligere Hammerfest kommune settes til 2,5 promille for 2021. I tidligere 
Kvalsund kommune fastsettes satsene til 4 promille for 2021.» 

 

 

Votering 

Votering: SVs endringsforslag, falt. 26 stemmer mot og 9 stemmer for. 

Følgende partier stemte for forslaget: 

MDG, R, SP: Lodve Svare, Erik Lemika, SV 

Følgende partier stemte mot forslaget: 

AP, FrP, H, KrF, SP; Alf Magnar Stenersen 

 

Votering: formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det for budsjettåret 2021 utskrives 

eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 a, dvs. faste eiendommer i hele kommunen.   

 Det skrives også ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i samsvar med 
overgangsregelen i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget 
skal i 2021 reduseres med tre syvendedeler – 3/7 av differansen mellom takst for objektene 
for 2019 og skattegrunnlaget i 2018.  

 Generell skattesats for de skattepliktige eiendommene utgjør 7 promille.  

 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 12 og 13 differensieres satsene og satsen for boliger 
og fritidseiendommer i tidligere Hammerfest kommune settes til 2 promille for 2021. I 
tidligere Kvalsund kommune fastsettes satsen til 4 promille for 2021.     

 Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes som verdifastsettelsesmetode for utskrivning av 
eiendomsskatt på boliger.  

 For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et 
bunnfradrag på kr. 700.000.  For boliger med flere boenheter gis det et ekstra bunnfradrag 
for boenheter over 50 m². 

 Skattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger blir satt til taksten multiplisert med 0,7, jf. 
eiendomsskatteloven § 8 A – 3, 7. ledd og | 8 C – 1.  



 Kommunestyrets tidligere vedtak om fritak av eiendomsskatt for utvalgte eiendommer 
videreføres, jf. eiendomsskatteloven § 7. Eiendommer det gjelder er i hovedsak 
allmennyttige organisasjoner uten profitt som hovedformål. Det vises for øvrig til PS 2/14 og 
14/14.  

 Nyoppførte boliger fritas for eiendomsskatt i 2 år, jf. eiendomsskatteloven § 7 c. 

 Eiendomsskatten skal betales i inntil 12 terminer. 

 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter. 

 

PS 157/20 Tertialrapport Hammerfest kommune, 2.tertial 2020 
Formannskapets innstilling: 

 Hammerfest kommunestyret tar tertialrapporten for 2.tertial 2020 for Hammerfest kommune 
til orientering. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 

Behandling 
 

Votering: formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
 Hammerfest kommunestyret tar tertialrapporten for 2.tertial 2020 for Hammerfest kommune 

til orientering. 

 

PS 158/20 Gebyrgrunnlag for selvkostområdet vann for perioden 
2021 - 2024 
Formannskapets innstilling: 

 Gebyrsatsene for vann reduseres med 3 % i 2021 og holdes deretter uendret på 2021 – 
nivå for resten av perioden 2022 – 2024. 

 Tilknytningsavgift for vann holdes uendret på 2020 – nivå og budsjetteres med kr. 1,5 
millioner i inntekter for hvert av årene 2021 – 2024. 

 Et eventuelt mindre forbruk avsettes til selvkostfond vann. Dersom det oppstår merforbruk et 
år, belastes det selvkostfondet eller alternativt fremføres som underskudd for reduksjon av 
fremtidig overskudd. 

 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 

Behandling 
 

Votering: formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
 Gebyrsatsene for vann reduseres med 3 % i 2021 og holdes deretter uendret på 2021 – 

nivå for resten av perioden 2022 – 2024. 

 Tilknytningsavgift for vann holdes uendret på 2020 – nivå og budsjetteres med kr. 1,5 
millioner i inntekter for hvert av årene 2021 – 2024. 

 Et eventuelt mindre forbruk avsettes til selvkostfond vann. Dersom det oppstår merforbruk et 
år, belastes det selvkostfondet eller alternativt fremføres som underskudd for reduksjon av 
fremtidig overskudd. 

 

PS 159/20 Gebyrgrunnlag for selvkostområdet avløp for perioden 
2021 - 2024 
Formannskapets innstilling: 

 Gebyrsatsene for avløp holdes uendret på 2020 – nivå for perioden 2021 – 2024. 

 Tilknytningsavgift for avløp holdes uendret på 2020 – nivå og det budsjetteres med kr. 1 
million i inntekter for hvert av årene 2021 – 2024. 

 Et eventuelt mindre forbruk avsettes til selvkostfond avløp. Dersom det oppstår merforbruk 
et år, belastes det selvkostfondet eller alternativt fremføres som underskudd for reduksjon 
av fremtidig overskudd. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 

Behandling 
 

Votering: formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
 Gebyrsatsene for avløp holdes uendret på 2020 – nivå for perioden 2021 – 2024. 

 Tilknytningsavgift for avløp holdes uendret på 2020 – nivå og det budsjetteres med kr. 1 
million i inntekter for hvert av årene 2021 – 2024. 



 Et eventuelt mindre forbruk avsettes til selvkostfond avløp. Dersom det oppstår merforbruk 
et år, belastes det selvkostfondet eller alternativt fremføres som underskudd for reduksjon 
av fremtidig overskudd. 

 

PS 160/20 Gebyrgrunnlag renovasjon for økonomiplanperioden 
2021 - 2024 
Formannskapets innstilling: 

 Gebyrsatsene for renovasjon for husholdninger og fritidsboliger/hytter reduseres med 3 % 
for 2021. 

 Videre utover i perioden reduseres gebyrsatsene med 3 % for 2022 og beholdes deretter 
uendret på 2022 – nivå for årene 2023 og 2024 under forutsetning av at prisene fra 
leverandør beholdes på et normalt nivå. 

 Et eventuelt mindre forbruk avsettes til selvkostfond renovasjon. I motsatt tilfelle belastes et 
merforbruk selvkostfondet/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 

Behandling 
 

Votering: formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
 Gebyrsatsene for renovasjon for husholdninger og fritidsboliger/hytter reduseres med 3 % 

for 2021. 

 Videre utover i perioden reduseres gebyrsatsene med 3 % for 2022 og beholdes deretter 
uendret på 2022 – nivå for årene 2023 og 2024 under forutsetning av at prisene fra 
leverandør beholdes på et normalt nivå. 

 Et eventuelt mindre forbruk avsettes til selvkostfond renovasjon. I motsatt tilfelle belastes et 
merforbruk selvkostfondet/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. 

 

 

 

 

PS 161/20 Gebyrgrunnlag for selvkostområdet feiing og tilsyn for 
perioden 2021 - 2024 



Formannskapets innstilling: 
 Gebyrsatsene for feiing og tilsyn for boliger og fritidsboliger endres ikke i 2021. Satsene 

utgjør kr. 286,00 for boliger og kr. 405,00 for fritidsboliger. 

 For perioden 2022 – 2024 foreslås satsene også uendret på 2021 – nivå. 

 Et eventuelt mindre forbruk avsettes til selvkostfond feiing og tilsyn. I motsatt tilfelle belastes 
et merforbruk selvkostfondet/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig 
overskudd. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 

Behandling 
 

Votering: formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
 Gebyrsatsene for feiing og tilsyn for boliger og fritidsboliger endres ikke i 2021. Satsene 

utgjør kr. 286,00 for boliger og kr. 405,00 for fritidsboliger. 

 For perioden 2022 – 2024 foreslås satsene også uendret på 2021 – nivå. 

 Et eventuelt mindre forbruk avsettes til selvkostfond feiing og tilsyn. I motsatt tilfelle belastes 
et merforbruk selvkostfondet/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig 
overskudd. 

 

PS 162/20 Gebyr - og avgiftsregulativ 2021 Hammerfest kommune 
Formannskapets innstilling: 

 Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til gebyr – og avgiftsregulativ for 2021. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 

Behandling 
Representantene Karl-Tore Andersen (AP), Jan Tore Kvalnes (AP) og Grete Svendsen (AP) ba 
administrasjonen om redaksjonelle endringer i saken; 

 Punkt 3.4 side 9 tallene i høyre kolonne passer ikke med teksten. 

 Side 7 turkort og turkart 

 Kokelv Oppvekstsenter er ikke nevnt under utleie av skoler. 

Administrasjonen tar dette til følge. 

 



Votering: formannskapets innstilling med redaksjonelle endringer, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
 Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til gebyr – og avgiftsregulativ for 2021. 

 

PS 163/20 Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett for 2021, 
Samfunnsplanens handlingsdel 2021-2024 
Formannskapets innstilling: 

Budsjettbalanse 

 Budsjettet 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas i balanse 

Oppstilling og budsjett 

 Første året i økonomiplanperioden 2021-2024 vedtas som budsjett for 2021. 
Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegerings-
reglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor 
sentraladministrasjonen og sektorene. 

Investeringer 

 Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 

Låneopptak 

 For finansiering tas det opp lån opp mot kr 186 050 000 

 Det tas opp lån for viderelån (startlån) på kr 30 000 000. Løpetid 30 år, herav er de første 3 
årene avdragsfrie 

Skatt 

 Hammerfest kommune skatteøre for formue og inntekt for 2021 skal være lovens 
maksimumssatser. 

 

 

Nye driftstiltak: 
Sommerjobber for ungdom 
Midlene til formålet økes med 200 000,-, fra 300’ til 500’. 
 
Økte ressurser sommerhjelp plassert i PIF 
Økte driftsutgifter på kr 300 000,- årlig for årene 2021-2024. Tas inn over eget budsjett 
 
Tilskudd næringsvirksomhet 
Tilskudd til næringsvirksomhet økes med kr. 500 000,- Inndekning fra havbruksfondet.  
 
Utdanningsstøtte og lån ansatte 



Utdanningsstøtte og lån til ansatte og studenter i særskilte studieretninger økes med kr 200’ (fra 1 
200 000 til 1 400 000 pr. år).  
 
Nedleggelse av politisk motorferdselsutvalg fra høsten 2021 
Nedtak drift på kr. ?? 
Kommunestyret ber rådmannen fremlegge sak hvordan oppgaver som ligger til dette utvalget, kan 
ivaretas av NMU fra og med høsten 2021.  
 
Opprettholdelse av en 4 avd barnehage.  Overføres ikke til privat 
Tiltaket innebærer driftskostnader på kr 1 000 000,- i 2021, og kr 2 000 000,- for årene 2022-2024 
ifølge rådmannens budsjettforslag. Kommunestyret ber om en sak som synliggjør de økonomiske 
driftsforskjellene for kommunen når det gjelder kommunale versus private barnehager.  
 
Nedlegging Nissenskogen barnehage 
Hammerfest kommune har de siste tre år redusert antall barn i barnehagealder betydelig. 
Prognosene tilsier en ytterligere nedgang i barnetallet.  
Forslaget fra rådmannen innebærer å legge ned Nissenskogen barnehage og overføre barna til 
nærliggende barnehager fra nytt barnehageår august 2021. En vil da kunne utnytte kapasiteten 
bedre i de andre barnehagene.   
Kommunestyret ber rådmann, senest til møteuken i mai 2021, utrede hvilke konsekvenser en 
nedlegging av Nissenskogen barnehage får for foresatte og barn som sokner til Baksalen og 
området rundt sentrum.  Spesielt med hensyn til reisetid. Kommunestyret ønsker også en 
redegjørelse på disponering av berørt personale og prosessen rundt dette.  
 
Videreføring av ungdomsskole i Forsøl (5/12 i 2021) 2 stillinger 
Tiltaket medfører økte driftskostnader på kr 625 000,- i 2021, og kr 1 500 000,- for årene 2022-2024.  
Elevtallet ved ungdomstrinnet ved Forsøl skole er lavt (7), og vil slik situasjonen ser ut nå fortsatt 
være lavt. Kommunestyret ønsker å legge til rette for økt bosetting i Forsøl, og at Forsøl også i 
fremtiden skal være en attraktivt bydel i Hammerfest kommune.   
Samtidig er det en realitet av flere av våre distrikts skoler har lave prognoser for elevtall i årene 
fremover. Kommunestyret ber rådmann utrede fremtidig skolestruktur i Hammerfest kommune, hvor 
elevtall og prognoser for de neste ti årene presenteres som en del av analysen.  
 
2 stillinger Kirkeparken - 1 stilling Demensavdelingen, 1 stilling Intermediær 
Økte driftsutgifter på kr 1 100 000,- pr år i årene 2021-2024 
 
 
Opprettholdelse av kjøkken Kvalsund 
Økte driftsutgifter på kr 255 000,- i 2021, kr 720 000,- i årene 2022-2023. I intensjonsavtalen for 
sammenslåing har vi klare målsetninger om å beholde arbeidsplasser i distriktene.  
 
Opprettelse av en kommunepsykologstilling 
Økte driftsutgifter på kr 531 000,- i 2021. For årene 2022-2024, kr. 1 062 500,-  



Kommunestyret ber rådmannen søke tilskuddsmidler fra fylkesmannen. Opprettelse av en til 
kommunepsykologstilling vil bidra til å forebygge psykiske helseplager og gjøre det lettere å få tidlig 
hjelp når man sliter. Kommunestyret ønsker å se på muligheter for å etablere lett tilgjengelige 
lavterskeltilbud med mulighet for drop-in.  
  
Tiltak oppfølging Demensplan 
Økte driftsutgifter pr år kr 100 000,- i årene 2021-2024. Kompetanseheving, for alle ansatte som 
jobber med demens.  
 
Utsettelse ny brannordning 
Økte driftskostnader på kr 1 500 000,- for 2021. 
Kommunestyret ber rådmann gjennomføre en ROS analyse før ny brannordning iverksettes, samt 
legge frem en helhetlig sak for kommunestyret til kommunestyremøte i mai.  
 
Vedlikehold scooterløyper 
Økte driftsutgifter på kr 150 000,- årlig for årene 2021-2024. 
 
Fjernvarme gater 
Økte driftsutgifter på kr 600 000,- årlig for årene 2021-2024. 
 
Effektivisering vintervedlikehold 
Kommunestyret ber rådmannen utrede hvilke effektiviseringsmuligheter som foreligger ved en større 
omlegging av vintervedlikeholdet. Saken presenteres kommunestyret innen mai 2021.   
 
Opprettelse av et utviklingsfond på kr 5 mill årlig (5 000 000,-) Inndekning fra Havbruksfondet 
Nærmiljøtiltak kr 425 000,-  
- Legge til rette for inngjerdet areal/park for hunder.  
- Flytebrygger ved vannene våre  
- Lekeplasser og ballbinger 
 
Distriktstiltak kr. 1 200 000,-  
Bredbånd i distriktene kr. 500 000,-  
Veivedlikehold distriktsveier kr. 700 000,-  
 
Forprosjekt samisk språksenter Kokelv kr 150 000,- 
Miljøtiltak kr 500 000,-  
Opprydding Rypklubben kr 500 000,-  
 
Tilskudd kr 2 725 000,- 2021: 
Skaidi Xtreme kr. 175 000,- hvert år i planperioden 2021-2024 
Skaidi Alpin kr. 250 000,- 2021, kr. 200 000,-  i 2022, kr 150 000,- i 2023 og kr 100 000,- i 2024.  



Hammerfestdagene kr 300 000,- hvert år i planperioden 2021-2024  
Barentshavkonferansen 350 000,- hvert år i planperioden 2021-2024 
Hammerfest næringsforening kr 400 000,- i 2021, 300 000,- i 2022, 200 000,- i 2023 og 100 000,- i 
2024.   
Støtte til nærbutikker kr 150 000,- hvert år i planperioden 2021-2024 
Driftstilskudd til kulturnæring innen dans kr. 300 000,- hvert år i planperioden 2021-2024 
Driftstilskudd til Mårøy. Kommunalt tilskudd på kr 250.000 til Mårøy, hvert år i planperioden 2021-
2024. Tilskuddet utløser tilsvarende statlig tilskudd. 
Styrking av næringsavdelingen, prosjektstilling kr. 550 000,- 2021, 750 000,- hvert år i planperioden 
2022-2024 
 
Inndekning drift: 

TILTAK 2021 2022 2023 2024 
Demensplan 100 000,- 100 000,- 100 000,- 100 000,- 
Utd støtte/lån ansatte 200 000,- 200 000,- 200 000,- 200 000,- 
Kjøkken Kvalsund 255 000,- 720 000,- 720 000,- 720 000,- 
Kirkeparken demensstilling 600 000,- 600 000,- 600 000,- 600 000,- 
Kirkeparken Intermediær 500 000,- 500 000,- 500 000,- 500 000,- 
Kommunepsykolog 531 250,- 1 062 500,- 1 062 500,- 1 062 500,- 
Sommerjobb ungdom 200 000,- 200 000,- 200 000,- 200 000,- 
Vedlikehold scooterløyper 150 000,- 150 000,- 150 000,- 150 000,- 
Fjernvarme gater 600 000,- 600 000,- 600 000,- 600 000,- 
Ungdomsskole Forsøl 625 000,- 1 500 000,- 1 500 000,- 1 500 000,- 
Opprettholdelse barnehage 1 000 000,-* 2 000 000,-* 2 000 000,-* 2 000 000,-* 
Ny brannordning 1 500 000,-*          -          -         -  
Tilskudd næringsvirksomhet 500 000.- 500 000,- 500 000,- 500 000,-  
Nedleggelse utvalg motorferdsel Sjekkes ? ? ? 
TOTALT 4 261 250,- 6 132 500,- 6 132 500,- 6 132 500,- 

*Det knyttes usikkerhet til hva den faktiske kostanden vil være for kommunen 
Inndekning på økte driftskostnader tas fra reservert renter. 
 
 
Eventuelle økte driftskostnader som følger av opprettholdelse av barnehage og ny brannordning, 
finansieres ved nedtrekk på post «Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon» og fordeler seg slik:» 

2021 2022 2023 2024 
2 500 000,- 2 000 000.- 2 000 000,- 2 000 000,-  

 

 

 



 

Prosjektstilling «Arbeid for alle»                      230000  
  
Stillingen gjøres fast for å sikre god kontinuitet i arbeidet med å inkludere ROP- personer i 
arbeidslivet. Ved tap av tilskudd fra fylkesmannen dekkes differansen av kommunen. 
 
  
Kostnader dekkes ved omgjøring av stillingshjemler ved pensjonsavgang. Rådmann avklarer i 
samarbeid med fagforening hvilken hjemmel som er aktuelle å omdisponere.» 
 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 

Behandling 
Taletid ble satt til 10 minutter for gruppeledere og ordfører for førstegangsinnlegg og 5 minutter for 
andregangsinnlegg. Øvrige representanter får 5 minutter for førstegangsinnlegg og 3 minutter for 
øvrige innlegg. 

 

Representant Elisabeth Rønning (SV) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av SV: 

«Tilleggssaker Budsjett 2021 - Hammerfest SV  
Tilleggsforslag fra Hammerfest SV 
  1. 
Jobbspesialist til TFF 
 
KS vedtar å opprette en stilling til jobbspesialist som skal jobbe for å inkludere mennesker med 
nedsatt funksjonsevne i ordinært arbeidsliv.  
 
Jobbspesialisten skal samarbeide med de tjenestene som ivaretar personen i det daglige, og med 
andre jobbspesialister i kommunen. Jobbspesialisten skal bidra til å etablere et fagmiljø for 
arbeidsinkludering i samarbeid med jobbspesialister fra NAV og jobbspesialisten i prosjektet «arbeid 
for alle».  
 
Jobbespesialisten skal også jobbe opp mot arbeidsgivere for å øke bevisstheten rundt verdien av 
mangfold i arbeidslivet og inngå samarbeid med arbeidsgivere om å ta ressursene i bruk gjennom 
ansettelser på ordinære vilkår. 
 
Stillingen plasseres i stab tilknyttet TFF. 
 
Stillingen lyses ut snarest som prosjektstilling med varighet 1 år, med mulighet for forlengelse og 
fast ansettelse. 



 
Kostnad: 650 000,-  
 
Inndekning: ved pensjonsavgang, rådmannen omdisponerer stillingshjemmel i samarbeid med 
tillitsvalgte. 
 
Tilleggsforslag fra Hammerfest SV  
2. 
Gjennomføre et bemanningsløft 
 
KS vedtar å etablere et kommunalt vikarbyrå.  
 
KS vedtar å rekruttere 12 vikarer til fast ansettelse slik at de kan jobbe i fulle stillinger samtidig 
som de tar fagbrev på jobb. Årsverkene fordeles på sektorene HO og OK og de benyttes etter behov 
ved sykefravær og som økt grunnbemanning. De ansatte må være 50 % knyttet til en tjeneste med 
fast veileder for å kunne realisere fagbrevutdannelsen. 
 
KS vedtar å bruke 1 stilling til arbeid med rekruttering og fordeling av vikarressurser til 
tjenestene. Stillingen vil fungere som et bindeledd mellom tjenester, vikarene og 
utdanningsinstitusjoner/ Fylkeskommunen.  Jobben utføres i samarbeid med flerfaglig 
opplæringskontor. 
 
1 stilling til administrasjon av Vikarbyrået: 
 
Kostnad: 0,- 
Inndekning: Oppgavene løses innenfor dagens ressurser tilhørende lønn og personal avdelingen. 
 
12 stillinger til fast ansettelse av vikarer: 
 
Kostnad: 12 stillinger x 460 000 = 4 000 000 regnet fra 01.04.21  
Inndekning: Kostnader belastes den enkelte sektor på lønn til overtid og vikar.» 
 
 
 
Representant Vegard Loke Rønning (KrF) fremmet følgende nytt forslag på vegne av KrF/H/FrP: 

«1.0 Overordnede føringer for 2021 
 
Hammerfest kommune går inn i en brytningstid. Olje og gass-sektoren er under press, SSB anslår at 
kommunen vår vil gjennomgå store demografiske endringer med en eldre befolkning og færre 
skattebetalere. Vi befinner oss nå på toppen av den økonomiske kurven, og har relativt sett en god 
inntekt. Like fullt har vi også høyest gjeld per innbygger, samt at vi har mange store prosjekter som 
er under bygging, eller som venter i investeringsplanen.  
 



Tiden for å stramme inn er nå mens vi enda har handlingsrom og muligheter. I stedet for å måtte 
gjøre drastiske kutt i frykt for å havne på Robek-listen, kan vi over flere år legge om til en mer 
rasjonell og økonomisk bærekraftig drift av Hammerfest kommune.  
 
For vi mener Hammerfest kommune må slanke driften betraktelig. Fremtiden er usikker, men hvis vi 
har en lettere og mer effektiv organisasjon, med mindre kostnader som vil ha en bedre forutsetning 
for å møte tøffere tider.  
 
 
Med ca. 1400 årsverk og kostratall som i snitt ligger langt over sammenlignbare kommuner er det 
ingen tvil om at driften har est ut gjennom mange år med god økonomi. I stedet for å sette 
eiendomsskatten fra Melkøya på fond, har den gradvis blitt ført inn i driften av kommunen. Dette er 
ikke bærekraftig, og målet for Hammerfest kommune må være å sette hele den eventuelle 
eiendomsskatten på fond, og kun drifte kommunen med alminnelige inntekter.  
 
For å komme dit må kommunen gjennomføre en gradvis nedskalering i drift. Primært skal det gjøres 
gjennom å effektivisere sentraladministrasjonen, staber i ulike sektorer og mellomlederfunksjoner. 
Flere oppgaver bør konkurranseutsettes der det er lønnsomt og gjennomførbart. I tillegg må man se 
på hvilke ikke-lovpålagte oppgaver som kan avvikles.  
 
Det politiske signal til rådmannen er å gjennomføre en ansettelsesstopp i sentraladministrasjonen, 
og i de sektorer det er mulig. Da kan man gjennom naturlig avgang og omdisponering av personell 
nedskalere driften frem mot 2023.  
 
Denne prosessen blir utvilsomt utfordrende, men de utfordringene vi vil stå ovenfor hvis vi ikke gjør 
noe vil bli langt verre. Ved å ta grep nå frem mot 2023 har den politiske ledelsen kontroll, samtidig 
som vi setter penger på fond. Og et slikt fond vil gi fremtidig politisk ledelse handlingsrom til å 
investere og skape et levende Hammerfest også for fremtidens generasjoner.  
 
Vi har ikke flyttet på så mange midler i år, da det er de overordnede føringene i budsjettforslaget 
som på sikt vil være det viktigste fra vårt vedtak. Rådmannen har i vårt forslag et tydelig mandat til å 
gå gjennom sin organisasjon, effektivisere, optimalisere, nedskalere og avvikle der det er 
nødvendig, med det mål å gjøre driften uavhengig av inntekten fra eiendomsskatt.  
 
2.0 Endringer i rådmannens forslag 
 
a. Sentraladministrasjonen 

Rådmannens forslag legger opp til en økning i budsjettrammen for sentraladministrasjonen 
på 1,843 millioner kroner fra 2020 til 2021. I vårt forslag legger vi derimot opp til et nedtrekk 
på 1,9 millioner for sentraladministrasjonen. 

 
Vi vil bevare tilskuddene til næringsformål som går til Hammerfestdagene, 
Næringsforeningen, Barentshavkonferansen og vi vil bevare støtten til distriktsbutikker.  

 
Det gir sentraladministrasjonen en budsjettramme på 146 604 000 

 
b. Oppvekst og kultur 

På bakgrunn av det demografiske skiftet i Hammerfest kommune, med færre barn og unge 
budsjetterer vi innsparinger på 5 millioner i Oppvekst og kultursektoren, da behovet vil være 
betraktelig mindre i årene som kommer. I rådmannens forslag ligger det og inne kommunalt 
finansiert skolemat som vi ikke vil prioritere.  

 
Det gir oppvekst og kultur en budsjettramme på 357 477 000 

 
c. Helse og omsorg 



I Rådmannens forslag ligger det inne en avvikling av kjøkkenet på Kvalsund sykehjem. Vi 
ønsker å bevare kjøkkenet i Kvalsund som har en kostnadsramme på 255 000. Vi ønsker og 
å prioritere tiltaket Unge hjelper Eldre med kostnadsramme på 450 000. I tillegg til dette vil vi 
og bevare to årsverk innenfor friskliv og mestring for å bedre kunne møte det demografiske 
skiftet og folkehelseutfordringene som ligger foran oss, samt bevare to stillinger på Kokelv 
Bo og omsorgssenter.  

 
Det gir Helse og omsorg en budsjettramme på 267 120 000 

 
d. Teknisk drift og eiendom  

I Rådmannens forslag ligger det et nedtrekk på vedlikehold på 70% Dette er dramatisk da 
det vil medføre at den bygningsmassen vi allerede sliter med å ta vare på vil forfalle 
ytterligere. Kommunens eiendommer forvalter vi på vegne av fellesskapet, og eiendommene 
våre og kulturskattene vi har skal også kommende generasjoner ha glede av. Og for å få 
ned driftsutgifter i Teknisk drift og eiendom så ber vi rådmannen om å få fortgang på salg av 
eiendommer som ikke kommunen lenger har behov for.  

 
For å øke kommunens inntekter ber vi rådmannen tilrettelegge for at Hammerfest kommune 
kan selge tjenester innen teknisk drift og eiendom, da særlig innen beredskap.  

 
Samtidig vil veier, og formålsbygg få minimalt med tilsyn og vedlikehold. Vi mener vi ikke 
kan regne inn gevinstene fra en ny brannordning i dette budsjettet, da det ikke foreligger en 
ROS-analyse av saken enda. Og vi ønsker å ta vare på de kulturskattene kommunen 
forvalter. Derfor vil vi prioritere vedlikehold. Vi vil få satt i stand paviljongen samt 
vedlikeholde kommunale veier, og kulturbygg. Blant dem ønsker vi et særlig fokus de 
kirkebygg som er verneverdige og i dårlig stand. Derfor øker vi rammebetingelsene for 
Teknisk drift og eiendom med 6,845 millioner.  

 
Det gir Teknisk drift og eiendom en budsjettramme på 127 788 000.  

 

2.1 Endringer i tall sammenlignet med rådmannens budsjettforslag for 2021  
 
Beløp i 1000 
 

Sektor  Rådmannens 
forslag  

Krf høyre og Frps budsjettforslag 

Sentraladministrasjonen 148 604 Ansettelsesstopp og effektivisering av 
organisasjonen: -3500  
Støtte til næringstiltak og distriktsbutikker: 1500 
 
Totalt: 146 604 

Oppvekst og kultur 363 677 Demografiske endringer og effektivisering av 
tjenestetilbud: -5000 
Ingen innføring av kommunalt finansiert 
skolemat: -1200 
 
Totalt: 357 477 

Helse og omsorg 265 765 Bevaring av kjøkkenet på Kvalsund sykehjem: 
255  
Unge hjelper eldre: 450  
Bevaring av to årsverk i friskliv og mestring: 650  



 
Totalt: 267 120 
 

Teknisk drift og 
eiendom 

120 943 Bevaring av gjeldende brannordning til ROS 
analyse foreligger: 3000 
Økning i vedlikeholdsbudsjett av kommunale 
veier: 1000 
Vedlikehold av eiendom og kommunens 
kulturbygg: 2845 
 
Totalt: 127 788 

 
3.0 Investeringsbudsjett 
 
Krf, Høyre og Frp ønsker å beholde rådmannens investeringsbudsjett slik det foreligger. Det er 
mange tunge investeringer som er vedtatt gjennomført i løpet av denne fireårsperioden, og vi anser 
ingen nye prosjekter som økonomisk bærekraftige. Fokus fremover er å slanke driften, gjennomføre 
investeringsprosjektene og gjøre kommunens økonomi bærekraftig på sikt.  
 
Det vi har av bemerkninger gjelder Hammerfest Arena AS, som dessverre kommet inn i kommunens 
investeringsportefølje, og som vi tror vil legge beslag på kommunale driftsmidler i fremtiden.» 
 
 
 
Representant Lodve Svare (SP) fremmet følgende nytt forslag på vegne av SP: 
«Budsjettforslag (2021) fra Senterpartiet 

Endringer i/reverseringer av tiltak foreslått av Rådmannen 

(Alle beløp i 1000 kroner) 

 

Sentraladministrasjonen og NAV 

Reduksjon sommerjobber ungdom      - Antall sommerjobber opprettholdes, innsparingen (200) 

utgår 

Sosialstøtte NAV       - Nivået opprettholdes, innsparingen på 1 000 utgår 

Tilskudd næringsvirksomhet   - Innsparingen reduseres fra 1 500 til 500 

        (Hammerfest Turist og støtte til 

nærbutikker skjermes) 

Utdanningsstøtte og lån (ansatte)  - Innsparingen økes fra 200 til 900 

Redusert innsparingseffekt (1 500) hentes inn gjennom intern omorganisering, naturlig avgang og 

(hvis nødvendig) midlertidig ansettelsesstopp i tjenesteområdet. 

 

Oppvekst og kultur  



Nedtak 3 lærerstillinger i distriktet   - Stillingene videreføres, innsparingen på 

390 utgår 

Nedlegging/privatisering av en 4-avd. barnehage        - Videreføres i kommunal regi, innsparingen 

(1 000) utgår 

Nedlegging av ungdomstrinnet Forsøl                - Forsøl skole skal være 1-10 skole, innsparingen på 

625 utgår 

Redusert innsparingseffekt (2 015) hentes inn gjennom intern omorganisering, naturlig avgang 

og/eller midlertidig tilsettingsstopp i tjenesteområdet. Ansatte som er direkte involvert i tjenesteyting 

overfor kommunens innbyggere skjermes.  

 

Helse og omsorg  

Nedtak 2 stillinger Kirkeparken (demens/intermediær)      - Stillingene videreføres, innsparingen på 

1 100 utgår 

Nedtak 1 stilling Friskliv og mestring               - Stillingen videreføres, innsparingen på 

650 utgår 

Innføring av postkjøkken i Kvalsund             - Postkjøkken innføres ikke, innsparingen på 

255 utgår 

Redusert innsparingseffekt (2 005) hentes inn gjennom intern omorganisering, naturlig avgang 

og/eller midlertidig tilsettingsstopp i tjenesteområdet (stillinger som ikke er direkte involvert i 

tjenesteyting overfor innbyggerne).  

 

Teknisk drift og vedlikehold  

Ny brannordning             - Tiltaket utredes (ROS). Innsparingen på 3 

000 utgår. 

Kutt i ressurser knyttet til sommerhjelp/ungdom         - Nivået opprettholdes, innsparingen på 300 

utgår. 

Redusert innsparingseffekt (3 300) hentes inn gjennom intern omorganisering, naturlig avgang 

og/eller midlertidig tilsettingsstopp i tjenesteområdet.» 

 

 
 
Representant Lars Ivar Wæhre (R) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Rødt: 
«Kommunestyret ber rådmannen i samråd med fagforeningene se på og vurdere en reduksjon av 
antall leder- og mellomlederstillinger over 50 % og vurdere innføring av tilleggsfunksjoner som 
erstatning for å ivareta mindre administrative oppgaver.» 



 
 
Representant Lars Ivar Wæhre (R) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Rødt: 
«Kommunestyret vedtar at Hammerfest kommune skal i tråd med gjeldende lovverk ha et godt 
morsmålsopplæringstilbud til minoritetsspråklige elever som har pedagogisk nytte av dette.» 
 
 
Representant Elisabeth Rønning (SV) fremmet følgende fellesforslag på vegne av alle partier: 
«Prosjekt: Gjennomgang økonomi og tjenester 
 
Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre et prosjekt for å sette kommunen i stand til å møte 
fremtidige endringer i inntekter og utgifter. Prosjektet har som mål å yte gode tjenester med 
tilnærmet samme ressursbruk som sammenlignbare kommuner. Det skal sikre god og 
hensiktsmessig oppgaveløsning gjennom å effektivisere ressursbruk i tjenestene. 
 
Særlige fokusområder: 

- Kostnader sammenlignet med Kostragruppe 12 i beløp, hvor er mulighetsrommet? 
- Beskrive og vurdere utfordringsbildet av totale inntekter og utgifter neste 10 år inkludert et 

mulig bortfall av store kommunale inntekter. 
- Analysere muligheter og konsekvenser knyttet til kommunalt eierskap. 
- Vurdere og legge frem forslag til muligheter for samdrift/samarbeide med private og 

offentlige aktører (også utenfor Hammerfest). 
- Legge frem en oversikt og konsekvensvurdering av pågående og planlagte større tiltak i 

offentlig og privat regi og deres betydning for Hammerfestsamfunnet. 
 
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste. Medvirkning fra 
ansatte på alle nivåer skal sikres. Det gjennomføres brukerreiser for å identifisere 
forbedringspotensiale i tjenesteytingen i alle virksomheter. 
 
Prosjektet skal, med utgangspunkt i befolkningsutvikling og teknologisk utvikling, kunne foreslå 
endring i tjenestestrukturer og omdisponering av personal inkl. behov for etterutdanning og 
kompetanseheving. 
 
Prosjektet gjennomføres med interne ressurser. Det legges frem fortløpende orientering i 
formannskapet. 
 
Prosjektet skal legge frem en plan for samlede innsparinger på drift på minimum 150 millioner kroner 
i perioden 2022 – 2023 og foreslå tiltak som sikrer dette uten å ramme tjenestekvaliteten. 
 
Mars 2021 – Plan for gjennomføring legges frem for politisk behandling. 
Juni 2021 – Beregnede tall for innsparinger og status for prosjektet presenteres før revidert budsjett. 
Oktober 2021 - Endelige tall for innsparinger og status for prosjektet presenteres.» 
 
 

Representant Tom-Kristian Tommen Hermo (AP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av 
AP/KrF: 
«Midlertidig dagsenter rus og psykiatri: 



Kommunestyret avga 5.juni følgende vedtak i denne saken: 
«Kommunestyret tar saken til orientering. 
 
Kommunestyret ber om at det arbeides videre med prosjektet, særlig med tanke på kostander 
knyttet til utearealer. Det bør være et mål og forutsetning at Husbankens investeringstilskudd inngår 
i totalbudsjettet. 
 
Kommunestyret ber om et midlertidig dagsenter i 1.etasje i Parkgata 18. Dette i påvente av fase 2.» 
 
Kommunestyret forutsetter at dette vedtaket følges opp. Vi kan ikke se at det er lagt inn midler i 
investeringsbudsjettet for dette tiltaket, men forutsetter at det finnes midler i prosjektet allerede. 
Dersom dette ikke er riktig ber vi om at det fremmes en sak for politisk behandling tidlig i 1.kvartal 
2021 hvor kostander og øvrige vesentlige momenter drøftes.» 
 
 
 
Representant Silje Holmgren (AP) fremmet følgende nytt forslag på vegne av AP: 
«Svømmehall 
Kommunestyret ber rådmann legge frem sak om fremtidig svømmehall i Hammerfest. Rådmann bes 
vurdere levetid for Isbjørnhallen, hvilke vedlikeholdskostnader som vil påløpe for å sette 
Isbjørnhallen i god stand, samt presentere en langsiktig plan for bassengsstrukturen i Hammerfest.» 
 
Representant Berit Hågensen (AP) fremmet følgende nytt forslag på vegne av AP: 
«Skolemat ungdomstrinnet  
Det har høsten 2020 vært gjort forsøk med skolemat for alle elever på ungdomstrinnet, og ordningen 
har fått svært gode tilbakemeldinger. Rådmannen har i sitt budsjett lagt inn kr 1200000 for innføring 
av skolemat på ungdomstrinnet. Kommunestyret forutsetter at dette skal være en ordning der alle 
ungdomsskoleelever får tilbud om skolemat alle skoledager. Dersom midlene ikke er nok til å dekke 
gjennomføring av ordningen bes administrasjonen komme tilbake til kommunestyret.» 
 

Representant Kaia Charlotte Fagerhaug (AP) fremmet følgende nytt forslag på vegne av AP: 

«Eiendomsplan  

Hammerfest kommune disponerer en stor eiendomsmasse, både gjennom direkte eierskap, men 
også som innleide arealer. Gjennom sammenslåingen med Kvalsund kommune har dette økt 
ytterligere.  
Kommunestyret ber rådmannen om å lage en helhetlig eiendomsplan for nykommunen for å 
avdekke hvilke behov kommunen har i tiden fremover på dette området og selge unna overflødig 
eiendomsmasse og avslutte eventuelle leieforhold man ikke ser umiddelbar nytte av. 
Dette må sees i sammenheng med boligpolitisk handlingsplan og boligsosial handlingsplan.  I tillegg 
er det nødvendig å få utarbeidet en eiendomsstrategi for den nye kommunen. En slik strategi legges 
frem for kommunestyret senest juni 2021» 



 
 
Representant Terje Wikstrøm (AP) fremmet følgende nytt forslag på vegne av AP: 

«VERBALFORSLAG musikkpaviljongen 

Musikkpaviljongen `s tilstand har vært diskutert i mye i denne salen i 2020. 

Det er imidlertid ikke lagt inn midler i investeringsbudsjettet i perioden for renovering av paviljongen. 

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak tidlig i 2021 hvor kostnader blir tydeliggjort. 

Likens ber vi om at også riktig lys til lysportalen ved Fjordtun skole og vedlikeholdsbehov av portalen 
ved inngangen til Hammerfest rådhus kostnadsberegnes, og at kommunestyret får fremlagt en sak 
på også dette innen juni 2021.» 

 

Representant Linn Tjønsø (MDG) fremmet følgende nytt forslag på vegne av MDG: 
«Kommunestyret vedtar at det for Hammerfest Kommune skal settes opp årlig klimaregnskap. 
Arbeidet med dette startes snarest, og dersom praktisk mulig med oppsett av regnskap allerede fra 
2021.» 
 

 

Representant Elisabeth Rønning (SV) fremmet følgende nytt forslag på vegne av SV: 

«Forslaget om å etablere en prosjektstilling til Jobbspesialist utredes og legge frem for politisk 
behandling innen mai 2021. 

 

Representant Turid Lien (KrF) fremmet følgende nytt forslag på vegne av KrF: 

«Verbalt forslag om å bli en plastfri kommune 

Miljødirektoratet kom høsten 2019 med en høring om å forby engangsplast, med mål om å få til et 
forbud fra våren 2020 mot plastbestikk, tallerkener i plast, plastsugerør, spisepinner i plast, 
rørepinner i plast og bomullspinner i plast.  

Mange kommuner har allerede innført forbudet mot plast, blant annet Tromsø kommune.  

Et forbud mot plast vil bety forbud mot engangsbestikk i kantiner og annen virksomheter, i påvente 
av nasjonale lover.  

Et forbud mot plast vil også innebære at det stilles større krav til håndtering og sikring av plast, 
plastrelaterte produkter og isopor i låsbare containere ved byggeprosjekter, slik at ikke plast kommer 
på avveie.» 

 

Representant Christian Bergeton Klaussen (AP) fremmet følgende endringsforslag på vegne av AP i 
sak 134/20: 

«Til reglement for folkevalgte organer og saksbehandlingen i Hammerfest kommune: 

Punkt 3.6.8 Beregning av taletid: 



Legge til «ordfører» i siste setning i punktet slik at setningen blir: «Ved budsjettdebatt gis ordfører og 
hver gruppeleder anledning til å benytte inntil 5 minutter på sitt første innlegg». 

 

 

Representant Elisabeth Rønning (SV) fremmet følgende endringsforslag på vegne av SV: 

«- Omorganisering av renholdstjenesten utsettes og saken utredes i sammenheng med prosjektet 
gjennomgang økonomi og tjenester. 

Planlagt innsparing på 1 mill utgiftsføres reserve renter.» 

 

Representant Lodve Svare (SP) fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag på vegne av SP: 

«To enkeltforslag fra Sp 

1) Tillegg til innstillinga fra Formannskapet 

(Sektor: Sentraladministrasjonen og NAV) 

Sosialstøtte NAV: 
Nivået i budsjettet for 2021 opprettholdes på 2020-nivå og innsparinga på 1 mill. utgår. 

Den reduserte innsparinga hentes inn gjennom interne innsparinger/omdisponeringer i sektoren.  

2) Endring i innstillinga fra Formannskapet 

(Sektor: Oppvekst og kultur) 

Nye driftstiltak: Videreføring av ungdomsskole i Forsøl 

Siste setning i innstillinga endres til: 

«Kommunestyret ber rådmannen legge til grunn at det politiske flertallet er tilfreds med dagens 
skolestruktur og at Forsøl skole videreføres som 1-10-skole ut perioden.» 
 
 
Representant Ingrid Petrikke Olsen (SV) fremmet følgende nytt forslag: 

«Sak om bemanningsløft oversendes til hovedutvalgene for videre behandling» 

 

Representant Lars Ivar Wæhre (R) fremmet følgende nytt forslag på vegne av Rødt: 

«Dersom verbalforslag om morsmålsopplæring faller: Forslaget sendes i sin helhet til Hovedutvalg 
for Oppvekst og kultur.» 

 

 

 

Votering 



 

Votering: APs nytt forslag (eiendomsplan), enstemmig vedtatt. 

 

Votering: MDGs nytt forslag (klimaregnskap), vedtatt. 5 stemmer mot og 30 stemmer for. 

Følgende partier stemte for forslaget: 

AP, H, MDG, R, SP, SV 

Følgende partier stemte mot forslaget: 

FrP, KrF 

 

Votering: KrFs nytt forslag (plastfri kommune), falt. 26 stemmer mot og 9 stemmer for. 

Følgende partier stemte for forslaget: 

KrF, MDG, R, SP 

Følgende partier stemte mot forslaget: 

AP, FrP, H, SV 

 

Votering: APs nytt forslag (musikkpaviljongen), vedtatt. 6 stemmer mot og 29 stemmer for. 

Følgende partier stemte for forslaget: 

AP, FrP, H, KrF, MDG, SP 

Følgende partier stemte mot forslaget: 

R, SV  

 

Votering: APs endringsforslag (taletid i reglement), enstemmig vedtatt. 

Votering: SVs endringsforslag (renholdstjenesten), enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Votering: Rødts tilleggsforslag (lederstillinger), falt. 13 stemmer for og mot 22. 

Følgende partier stemte for forslaget: 

FrP, H, KrF, MDG, R, SP 

Følgende partier stemte mot forslaget: 

AP, SV 

 

Votering: Rødts tilleggsforslag (morsmålsopplæring), falt. 6 stemmer for og 29 stemmer mot. 



Følgende partier stemte for forslaget: 

R, MDG, SP 

Følgende partier stemte mot forslaget: 

AP, FrP, H, KrF, SV 

 

Votering: Rødts nytt forslag (morsmålsopplæring oversendes), enstemmig vedtatt. 

 

Votering: SV nytt forslag (Jobbspesialist til TFF), falt. 10 stemmer for og 25 stemmer mot. 

Følgende partier stemte for forslaget: 

H, MDG, SP, SV 

Følgende partier stemte mot forslaget: 

AP, FrP, KrF, R 

 

Votering: SVs nytt forslag (jobbspesialist oversendes utvalgene), enstemmig vedtatt. 

 

Votering: SV nytt forslag (bemanningsløft), falt. 10 stemmer for og 25 stemmer mot. 

Følgende partier stemte for forslaget: 

MDG, R, SP, SV 

Følgende partier stemte mot forslaget: 

AP, FrP, H, KrF 

 

Votering: SVs nytt forslag (oversende bemanningsløft), enstemmig vedtatt. 

 

Votering: APs nytt forslag (Skolemat), vedtatt. 28 stemmer for og 7 stemmer mot. 

Følgende partier stemte for forslaget: 

AP, MDG, R, SP, SV 

Følgende partier stemte mot forslaget: 

FrP, H, KrF 

 

 

Votering: APs nytt forslag (Svømmehall), enstemmig vedtatt. 

Votering: AP/KrFs nytt forslag (dagsenter), enstemmig vedtatt. 

 

 



Votering: SPs tilleggsforslag (sosialstøtte), falt. 10 for og 25 mot. 

Følgende partier stemte for forslaget: 

MDG, R, SP, SV  

Følgende partier stemte mot forslaget: 

AP, FrP, H, KrF 

 

 

Votering: SPs endringsforslag (Forsøl ungdomsskole), falt. 10 stemmer for og 25 stemmer mot. 

Følgende partier stemte for forslaget: 

MDG, SP, R, SV 

Følgende partier stemte mot forslaget: 

AP, H, FrP, KrF 

 

 

Votering: KrF/H/FrPs nytt forslag, falt. 7 stemmer for og 28 stemmer mot. 

Følgende partier stemte for forslaget: 

FrP, H, KrF 

Følgende partier stemte mot forslaget: 

AP, MDG, R, SP, SV 

 

 

Votering: SPs nytt forslag, falt. 6 stemmer for og 29 stemmer mot. 

Følgende partier stemte for forslaget: 

MDG, R, SP 

Følgende partier stemte mot forslaget: 

AP, FrP, H, KrF, SV 

 

Votering: fellesforslag alle partier, enstemmig vedtatt 

Votering: formannskapets innstilling med endringer, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak 
Budsjettbalanse 



 Budsjettet 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas i balanse 

Oppstilling og budsjett 

 Første året i økonomiplanperioden 2021-2024 vedtas som budsjett for 2021. 
Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegerings-
reglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor 
sentraladministrasjonen og sektorene. 

Investeringer 

 Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 

Låneopptak 

 For finansiering tas det opp lån opp mot kr 186 050 000 

 Det tas opp lån for viderelån (startlån) på kr 30 000 000. Løpetid 30 år, herav er de første 3 
årene avdragsfrie 

Skatt 

 Hammerfest kommune skatteøre for formue og inntekt for 2021 skal være lovens 
maksimumssatser. 

 

Nye driftstiltak: 
Sommerjobber for ungdom 
Midlene til formålet økes med 200 000,-, fra 300’ til 500’. 
 
Økte ressurser sommerhjelp plassert i PIF 
Økte driftsutgifter på kr 300 000,- årlig for årene 2021-2024. Tas inn over eget budsjett 
 
Tilskudd næringsvirksomhet 
Tilskudd til næringsvirksomhet økes med kr. 500 000,- Inndekning fra havbruksfondet.  
 
Utdanningsstøtte og lån ansatte 
Utdanningsstøtte og lån til ansatte og studenter i særskilte studieretninger økes med kr 200’ (fra 1 
200 000 til 1 400 000 pr. år).  
 
Nedleggelse av politisk motorferdselsutvalg fra høsten 2021 
Nedtak drift på kr. ?? 
Kommunestyret ber rådmannen fremlegge sak hvordan oppgaver som ligger til dette utvalget, kan 
ivaretas av NMU fra og med høsten 2021.  
 
Opprettholdelse av en 4 avd barnehage.  Overføres ikke til privat 
Tiltaket innebærer driftskostnader på kr 1 000 000,- i 2021, og kr 2 000 000,- for årene 2022-2024 
ifølge rådmannens budsjettforslag. Kommunestyret ber om en sak som synliggjør de økonomiske 
driftsforskjellene for kommunen når det gjelder kommunale versus private barnehager.  



 
Nedlegging Nissenskogen barnehage 
Hammerfest kommune har de siste tre år redusert antall barn i barnehagealder betydelig. 
Prognosene tilsier en ytterligere nedgang i barnetallet.  
Forslaget fra rådmannen innebærer å legge ned Nissenskogen barnehage og overføre barna til 
nærliggende barnehager fra nytt barnehageår august 2021. En vil da kunne utnytte kapasiteten 
bedre i de andre barnehagene.   
Kommunestyret ber rådmann, senest til møteuken i mai 2021, utrede hvilke konsekvenser en 
nedlegging av Nissenskogen barnehage får for foresatte og barn som sokner til Baksalen og 
området rundt sentrum.  Spesielt med hensyn til reisetid. Kommunestyret ønsker også en 
redegjørelse på disponering av berørt personale og prosessen rundt dette.  
 
Videreføring av ungdomsskole i Forsøl (5/12 i 2021) 2 stillinger 
Tiltaket medfører økte driftskostnader på kr 625 000,- i 2021, og kr 1 500 000,- for årene 2022-2024.  
Elevtallet ved ungdomstrinnet ved Forsøl skole er lavt (7), og vil slik situasjonen ser ut nå fortsatt 
være lavt. Kommunestyret ønsker å legge til rette for økt bosetting i Forsøl, og at Forsøl også i 
fremtiden skal være en attraktivt bydel i Hammerfest kommune.   
Samtidig er det en realitet av flere av våre distrikts skoler har lave prognoser for elevtall i årene 
fremover. Kommunestyret ber rådmann utrede fremtidig skolestruktur i Hammerfest kommune, hvor 
elevtall og prognoser for de neste ti årene presenteres som en del av analysen.  
 
2 stillinger Kirkeparken - 1 stilling Demensavdelingen, 1 stilling Intermediær 
Økte driftsutgifter på kr 1 100 000,- pr år i årene 2021-2024 
 
Opprettholdelse av kjøkken Kvalsund 
Økte driftsutgifter på kr 255 000,- i 2021, kr 720 000,- i årene 2022-2023. I intensjonsavtalen for 
sammenslåing har vi klare målsetninger om å beholde arbeidsplasser i distriktene.  
 
Opprettelse av en kommunepsykologstilling 
Økte driftsutgifter på kr 531 000,- i 2021. For årene 2022-2024, kr. 1 062 500,-  
Kommunestyret ber rådmannen søke tilskuddsmidler fra fylkesmannen. Opprettelse av en til 
kommunepsykologstilling vil bidra til å forebygge psykiske helseplager og gjøre det lettere å få tidlig 
hjelp når man sliter. Kommunestyret ønsker å se på muligheter for å etablere lett tilgjengelige 
lavterskeltilbud med mulighet for drop-in.  
  
Tiltak oppfølging Demensplan 
Økte driftsutgifter pr år kr 100 000,- i årene 2021-2024. Kompetanseheving, for alle ansatte som 
jobber med demens.  
 
Utsettelse ny brannordning 
Økte driftskostnader på kr 1 500 000,- for 2021. 
Kommunestyret ber rådmann gjennomføre en ROS analyse før ny brannordning iverksettes, samt 
legge frem en helhetlig sak for kommunestyret til kommunestyremøte i mai.  



 
Vedlikehold scooterløyper 
Økte driftsutgifter på kr 150 000,- årlig for årene 2021-2024. 
 
Fjernvarme gater 
Økte driftsutgifter på kr 600 000,- årlig for årene 2021-2024. 
 
Effektivisering vintervedlikehold 
Kommunestyret ber rådmannen utrede hvilke effektiviseringsmuligheter som foreligger ved en større 
omlegging av vintervedlikeholdet. Saken presenteres kommunestyret innen mai 2021.   
 
Opprettelse av et utviklingsfond på kr 5 mill årlig (5 000 000,-) Inndekning fra Havbruksfondet 
Nærmiljøtiltak kr 425 000,-  
- Legge til rette for inngjerdet areal/park for hunder.  
- Flytebrygger ved vannene våre  
- Lekeplasser og ballbinger 
 
Distriktstiltak kr. 1 200 000,-  
Bredbånd i distriktene kr. 500 000,-  
Veivedlikehold distriktsveier kr. 700 000,-  
 
Forprosjekt samisk språksenter Kokelv kr 150 000,- 
 

Miljøtiltak kr 500 000,-  
Opprydding Rypklubben kr 500 000,-  
 
Tilskudd kr 2 725 000,- 2021: 
Skaidi Xtreme kr. 175 000,- hvert år i planperioden 2021-2024 
Skaidi Alpin kr. 250 000,- 2021, kr. 200 000,-  i 2022, kr 150 000,- i 2023 og kr 100 000,- i 2024.  
Hammerfestdagene kr 300 000,- hvert år i planperioden 2021-2024  
Barentshavkonferansen 350 000,- hvert år i planperioden 2021-2024 
Hammerfest næringsforening kr 400 000,- i 2021, 300 000,- i 2022, 200 000,- i 2023 og 100 000,- i 
2024.   
Støtte til nærbutikker kr 150 000,- hvert år i planperioden 2021-2024 
Driftstilskudd til kulturnæring innen dans kr. 300 000,- hvert år i planperioden 2021-2024 
Driftstilskudd til Mårøy. Kommunalt tilskudd på kr 250.000 til Mårøy, hvert år i planperioden 2021-
2024. Tilskuddet utløser tilsvarende statlig tilskudd. 
Styrking av næringsavdelingen, prosjektstilling kr. 550 000,- 2021, 750 000,- hvert år i planperioden 
2022-2024 
 
Inndekning drift: 



TILTAK 2021 2022 2023 2024 
Demensplan 100 000,- 100 000,- 100 000,- 100 000,- 
Utd støtte/lån ansatte 200 000,- 200 000,- 200 000,- 200 000,- 
Kjøkken Kvalsund 255 000,- 720 000,- 720 000,- 720 000,- 
Kirkeparken demensstilling 600 000,- 600 000,- 600 000,- 600 000,- 
Kirkeparken Intermediær 500 000,- 500 000,- 500 000,- 500 000,- 
Kommunepsykolog 531 250,- 1 062 500,- 1 062 500,- 1 062 500,- 
Sommerjobb ungdom 200 000,- 200 000,- 200 000,- 200 000,- 
Vedlikehold scooterløyper 150 000,- 150 000,- 150 000,- 150 000,- 
Fjernvarme gater 600 000,- 600 000,- 600 000,- 600 000,- 
Ungdomsskole Forsøl 625 000,- 1 500 000,- 1 500 000,- 1 500 000,- 
Opprettholdelse barnehage 1 000 000,-* 2 000 000,-* 2 000 000,-* 2 000 000,-* 
Ny brannordning 1 500 000,-*          -          -         -  
Tilskudd næringsvirksomhet 500 000.- 500 000,- 500 000,- 500 000,-  
Nedleggelse utvalg motorferdsel Sjekkes ? ? ? 
TOTALT 4 261 250,- 6 132 500,- 6 132 500,- 6 132 500,- 

*Det knyttes usikkerhet til hva den faktiske kostanden vil være for kommunen 
Inndekning på økte driftskostnader tas fra reservert renter. 
 
 
Eventuelle økte driftskostnader som følger av opprettholdelse av barnehage og ny brannordning, 
finansieres ved nedtrekk på post «Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal 
egenproduksjon» og fordeler seg slik:» 

2021 2022 2023 2024 
2 500 000,- 2 000 000.- 2 000 000,- 2 000 000,-  

 

 

 

Prosjektstilling «Arbeid for alle»                      230000  
Stillingen gjøres fast for å sikre god kontinuitet i arbeidet med å inkludere ROP- personer i 
arbeidslivet. Ved tap av tilskudd fra fylkesmannen dekkes differansen av kommunen. 
 
Kostnader dekkes ved omgjøring av stillingshjemler ved pensjonsavgang. Rådmann avklarer i 
samarbeid med fagforening hvilken hjemmel som er aktuelle å omdisponere.» 
 

 

Eiendomsplan  



Hammerfest kommune disponerer en stor eiendomsmasse, både gjennom direkte eierskap, men 
også som innleide arealer. Gjennom sammenslåingen med Kvalsund kommune har dette økt 
ytterligere.  
Kommunestyret ber rådmannen om å lage en helhetlig eiendomsplan for nykommunen for å 
avdekke hvilke behov kommunen har i tiden fremover på dette området og selge unna overflødig 
eiendomsmasse og avslutte eventuelle leieforhold man ikke ser umiddelbar nytte av. 
Dette må sees i sammenheng med boligpolitisk handlingsplan og boligsosial handlingsplan.  I tillegg 
er det nødvendig å få utarbeidet en eiendomsstrategi for den nye kommunen. En slik strategi legges 
frem for kommunestyret senest juni 2021. 

 

Klimaregnskap 

Kommunestyret vedtar at det for Hammerfest Kommune skal settes opp årlig klimaregnskap. 
Arbeidet med dette startes snarest, og dersom praktisk mulig med oppsett av regnskap allerede fra 
2021. 

 

Musikkpaviljongen 

Musikkpaviljongen `s tilstand har vært diskutert i mye i denne salen i 2020. 

Det er imidlertid ikke lagt inn midler i investeringsbudsjettet i perioden for renovering av paviljongen. 

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak tidlig i 2021 hvor kostnader blir tydeliggjort. 

Likens ber vi om at også riktig lys til lysportalen ved Fjordtun skole og vedlikeholdsbehov av portalen 
ved inngangen til Hammerfest rådhus kostnadsberegnes, og at kommunestyret får fremlagt en sak 
på også dette innen juni 2021. 

 

Renholdstjenesten 

- Omorganisering av renholdstjenesten utsettes og saken utredes i sammenheng med 
prosjektet gjennomgang økonomi og tjenester. 

Planlagt innsparing på 1 mill utgiftsføres reserve renter 

 

Skolemat ungdomstrinnet  
Det har høsten 2020 vært gjort forsøk med skolemat for alle elever på ungdomstrinnet, og ordningen 
har fått svært gode tilbakemeldinger. Rådmannen har i sitt budsjett lagt inn kr 1200000 for innføring 
av skolemat på ungdomstrinnet. Kommunestyret forutsetter at dette skal være en ordning der alle 
ungdomsskoleelever får tilbud om skolemat alle skoledager. Dersom midlene ikke er nok til å dekke 
gjennomføring av ordningen bes administrasjonen komme tilbake til kommunestyret. 
 

Svømmehall 
Kommunestyret ber rådmann legge frem sak om fremtidig svømmehall i Hammerfest. Rådmann bes 
vurdere levetid for Isbjørnhallen, hvilke vedlikeholdskostnader som vil påløpe for å sette 
Isbjørnhallen i god stand, samt presentere en langsiktig plan for bassengsstrukturen i Hammerfest. 



 
 
Midlertidig dagsenter rus og psykiatri: 
Kommunestyret avga 5.juni følgende vedtak i denne saken: 
«Kommunestyret tar saken til orientering. 
 
Kommunestyret ber om at det arbeides videre med prosjektet, særlig med tanke på kostander 
knyttet til utearealer. Det bør være et mål og forutsetning at Husbankens investeringstilskudd inngår 
i totalbudsjettet. 
 
Kommunestyret ber om et midlertidig dagsenter i 1.etasje i Parkgata 18. Dette i påvente av fase 2.» 
 
Kommunestyret forutsetter at dette vedtaket følges opp. Vi kan ikke se at det er lagt inn midler i 
investeringsbudsjettet for dette tiltaket, men forutsetter at det finnes midler i prosjektet allerede. 
Dersom dette ikke er riktig ber vi om at det fremmes en sak for politisk behandling tidlig i 1.kvartal 
2021 hvor kostander og øvrige vesentlige momenter drøftes. 

 

Prosjekt: Gjennomgang økonomi og tjenester 
 
Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre et prosjekt for å sette kommunen i stand til å møte 
fremtidige endringer i inntekter og utgifter. Prosjektet har som mål å yte gode tjenester med 
tilnærmet samme ressursbruk som sammenlignbare kommuner. Det skal sikre god og 
hensiktsmessig oppgaveløsning gjennom å effektivisere ressursbruk i tjenestene. 
 
Særlige fokusområder: 

- Kostnader sammenlignet med Kostragruppe 12 i beløp, hvor er mulighetsrommet? 
- Beskrive og vurdere utfordringsbildet av totale inntekter og utgifter neste 10 år inkludert et 

mulig bortfall av store kommunale inntekter. 
- Analysere muligheter og konsekvenser knyttet til kommunalt eierskap. 
- Vurdere og legge frem forslag til muligheter for samdrift/samarbeide med private og 

offentlige aktører (også utenfor Hammerfest). 
- Legge frem en oversikt og konsekvensvurdering av pågående og planlagte større tiltak i 

offentlig og privat regi og deres betydning for Hammerfestsamfunnet. 
 
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste. Medvirkning fra 
ansatte på alle nivåer skal sikres. Det gjennomføres brukerreiser for å identifisere 
forbedringspotensiale i tjenesteytingen i alle virksomheter. 
 
Prosjektet skal, med utgangspunkt i befolkningsutvikling og teknologisk utvikling, kunne foreslå 
endring i tjenestestrukturer og omdisponering av personal inkl. behov for etterutdanning og 
kompetanseheving. 
 
Prosjektet gjennomføres med interne ressurser. Det legges frem fortløpende orientering i 
formannskapet. 
 



Prosjektet skal legge frem en plan for samlede innsparinger på drift på minimum 150 millioner kroner 
i perioden 2022 – 2023 og foreslå tiltak som sikrer dette uten å ramme tjenestekvaliteten. 
 
Mars 2021 – Plan for gjennomføring legges frem for politisk behandling. 
Juni 2021 – Beregnede tall for innsparinger og status for prosjektet presenteres før revidert budsjett. 
Oktober 2021 - Endelige tall for innsparinger og status for prosjektet presenteres. 

 

Morsmålopplæringstilbud 

Forslaget sendes i sin helhet til Hovedutvalg for Oppvekst og kultur. 

 

Jobbspesialist til TFF 

Forslaget om å etablere en prosjektstilling til Jobbspesialist utredes og legge frem for politisk 
behandling innen mai 2021. 

 

Gjennomføre et bemanningsløft 

Sak om bemanningsløft oversendes til hovedutvalgene for videre behandling. 

 

Til reglement for folkevalgte organer og saksbehandlingen i Hammerfest kommune: 

Punkt 3.6.8 Beregning av taletid: 

Legge til «ordfører» i siste setning i punktet slik at setningen blir: «Ved budsjettdebatt gis ordfører og 
hver gruppeleder anledning til å benytte inntil 5 minutter på sitt første innlegg. 

 

PS 164/20 Godkjenning av protokoll KS 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte 10.12.20 godkjennes. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 

Behandling 
 

Votering: som innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte 10.12.20 godkjennes. 

 

PS 165/20 Spørretime for innbyggerne 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2020 
 

Behandling 
 

Representant Lars Ivar Wæhre (R) fremmet følgende nytt forslag på vegne av Rødt: 

 «Kommunestyret arrangerer spørretime i første mulige kommunestyremøte i 2021».  

 

 
 

Votering: Rødts nytt forslag, enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
 Kommunestyret arrangerer spørretime i første mulige kommunestyremøte i 2021 


