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Saksbehandler: Svanhild Moen
Saksnr.: 2010/191-22/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
18/11
Kommunestyret

Møtedato
12.05.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Oversendelsesbrev, særutskrift og Kontrollutvalgets årsmelding 2010.

Kontrollutvalgets årsmelding 2010
Saken gjelder
Kontrollutvalgets årsmelding 2010 er oversendt til behandling av kommunestyre, se vedlegg.
Sakens bakgrunn og fakta

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for hammerfest kommunes
kontrollutvalg 2010.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret til behandling med følgende forslag til vedtak.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyre:
1.Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering.

Saksbehandler: Trond Rognlid
Saksnr.: 2010/2104-2/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
28/11
Formannskapet
19/11
Kommunestyret

Møtedato
14.04.2011
12.05.2011

Overførsel av eiendommer til Hammerfest eiendom KF
Saken gjelder
Overførsel av rest eiendommer til hammerfest eiendom KF.
Sakens bakgrunn og fakta
I kommunestyrevedtak 61/10 9/9-2010 ble følgende vedtak gjort:
Investeringer foretatt i 2010 på bygningsmassen gjennomgås så snart tallene for 2010 er
ferdig, og 70 % av investert beløp inkl. moms finansieres ved nytt låneopptak i
Hammerfest eiendom. Beløpet benyttes til reduksjon av nye låneopptak i Hammerfest
kommune for 2011, og/eller nedbetales på eksisterende lån.
Det viser også til IN.SA01 i budsjettvedtak i desember 2010.
Følgende eiendommer inngår i overførselen:
Overføres Hammerfest eiendom i 2011
Beregning av finansdel.
52730001 Rådhuset
Lager Hammerfest stadion
52730102 RYPEFJORD SYKEHJEM
52730204 GJENREISNINGSMUSEET
52730201 KULTURHUS -AKS
Strandparken 1
52740005 BAKSALEN SKOLE
52740001 FJORDTUN SKOLE
Nytt pleie og omsorgssenter
Totalt

Effekt 2011 ved overtagelse 1/6-2011

Bokført verdi pr.
01.01.2011
48 153 933,00
631 825,00
3 563 035,00
45 937,00
721 550,00
66 595 388,00
7 488 422,00
69 646,00
1 522 204,00
128 791 940,00

Komm
Andel
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
78,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Finansdel
4,8 %
2 311 389
30 328
171 026
2 205
34 634
2 493 331
359 444
3 343
73 066
5 478 766

3 195 947

Gjeld som
overføres
33 707 753,10
442 277,50
2 494 124,50
32 155,90
505 085,00
51 012 067,21
5 241 895,40
48 752,20
1 065 542,80
94 549 653,61

I budsjett 2010 var det budsjettert med helårsvirkning av overførselen og en 100 % andel på
Strandparken 1. Her leies 33 % ut til NAV, slik at de betaler en del av husleien. Finansdelen av
husleien vil derfor bli redusert med kr.3.357.214 for 2011, og kr.1.074.395 påfølgende år.
Samtidig vil reduksjon i besparelsen bli på kr.1.228.824 i renter og kr.1.076.757 i avdrag ved
overførsel 1/6-2011.
Netto kostnadsreduksjon 2011 blir kr.1.051.634i forhold til vedtatte budsjett.
Lån som overtas av Hammerfest eiendom KF er kr.1017.287 lavere enn vedtatt i budsjett 2010.
Noa av dette skyldes at ikke alle regninger på prosjektene ble betalt i 2010, og at noen
investeringer derfor overføres til Hammerfest eiendom KF i 2011.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at formålsbygg med en samlet bokført verdi på kr.128.791.940,00
overføres Hammerfest eiendom KF
2. Eventuell endringer låneopptak Hammerfest eiendom KF tas opp sammen med
budsjettreguleringen i juni 2011
3. Budsjettreguleringer som følge av endret finansdel husleie samt renter og avdrag tas i
budsjettreguleringen i juni 2011
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.04.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar at formålsbygg med en samlet bokført verdi på kr.128.791.940,00
overføres Hammerfest eiendom KF
2. Eventuell endringer låneopptak Hammerfest eiendom KF tas opp sammen med
budsjettreguleringen i juni 2011
3. Budsjettreguleringer som følge av endret finansdel husleie samt renter og avdrag tas i
budsjettreguleringen i juni 2011

Saksbehandler: Grethe Nissen
Saksnr.: 2010/2003-17/

Saksfremlegg
Utv.saksnr
21/11
27/11
20/11

Utvalg
Styret for kultur, omsorg og undervisning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
04.04.2011
14.04.2011
12.05.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:
Rundskriv F14/2010, Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til
ikke-kommunale barnehager.
Regnearkmodell
Mønsteravtale fra KS

Ny finansieringsordning for ikke-kommunale barnehager
Saken gjelder
I hht forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale
barnehager, skal kommunen ta stilling til antall rapporteringer som grunnlag for beregning av
tilskudd, tilskudd til kapitalkostnader og bruk av samarbeidsavtaler.
Sakens bakgrunn og fakta
Stortinget har vedtatt ny finansieringsordning for barnehager, og fra 1.januar 2011 er
barnehagesektoren innlemmet i det ordinære rammefinansieringssystemet. Kommunen har
derfor overtatt hele ansvaret for finansiering av barnehagene. Kommunen har, i hht forskrift om
likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager, plikt til
å yte tilskudd til alle ikke-kommunale barnehager som var godkjente før 1.januar 2011.
For Hammerfest gjelder dette de 4 private barnehagene Røverhiet, Tyven, Isbjørnhiet og
Prærien. I tillegg har vi bekreftet overfor Trygge barnehager som planlagger bygging at vi vil gi
kommunalt tilskudd når barnehagen står ferdig i 2012.
Regjeringen har som mål at likeverdig behandling av kommunale og private barnehager oppnås
gjennom en opptrappingsplan på inntil 5 år. Overgangsreglene innebærer at kommunene må
legge om sine rutiner for beregning av tilskudd for perioden, og det antas at omleggingen vil
medføre økte administrative kostnader for kommunene selv om selve beregningsmåten synes
noe enklere enn tidligere.
Målet med det nye finansieringssystemet er at det skal være mer rasjonelt, forutsigbart og
enklere å administrere, samtidig med at det skal sikre en reell økonomisk likeverdig behandling.

Hovedtrekk av finansieringsendringen, jfr forskriften:
 På grunnlag av budsjetterte driftskostnader for kommunale barnehager skal det beregnes
en tilskuddssats pr heltidsplass 0-2 år og en sats for barn 3-6 år basert på departementets
beregningsmåte. Satsen skal beregnes i forbindelse med kommunens årsbudsjett og
vedtas årlig innen 1.februar (§3).
 Med grunnlag i barnehagenes årsmeldinger pr 15.des. beregnes driftstilskuddet basert på
antall barn ganger tilskuddssatsen.
 I tillegg kommer 4% administrasjonstilskudd.
 Det skal også legges til et kapitaltilskudd pr barn på heltid.
 Den enkelte barnehage skal sikres samme prosentandel som de mottok i 2010 – beregnet
av samlet offentlig tilskudd.
 Avvik mellom budsjett og regnskap for de kommunale barnehagene medfører
etterjustering av tilskudd.
 Kommunen plikter å dokumentere at enhver tildelig av tilskudd til ordinær drift er gjort i
samsvar med forskriften (§2).
Hammerfest kommune har i overgangen mellom gammel og ny finansieringsordning, betalt ut et
foreløpig tilskudd tilsvarende fjorårets statstilskudd og kommunalt driftstilskudd. Utbetalingen
gjøres pr.1. i hver måned. Fristen for å vedta satsene pr 1.februar har dette året ikke vært mulig å
overholde. Dette er de private barnehagene orientert om.
Barnehagene skal sikres minimum 88% av samlede utgifter fra 1.januar i 2011, og 91% fra
1.august 2011. Deretter foretas etterjustering i 2012 i hht forskrift.
I hht forskriften skal kommunen ta stilling til følgende i retningslinjer:
Antall rapporteringer
Barnehagene skal gjennom årsmelding pr.15.des rapportere inn antall barn som grunnlag for
beregning av tilskudd. Barnetallet vil variere noe i alle barnehager i løpet av året.
Forskriften åpner for at kommunen kan bestemme at slik rapportering gjøres flere ganger i året.
Konsekvensen av dette kan medføre justeringer av tilskudd. Tidlig på høsten vil det kanskje
være ledige plasser, og på våren fullt belegg. Det er ikke nødvendigvis en fordel for private
barnehager å få justert tilskuddet flere ganger årlig, da det kan slå begge veier. Flere
rapporteringstidspunkt vil også medføre økt menge saksbehandling.
For øvrig sikrer forskriften at det foretas justeringer av tilskudd ved større endringer som for
eksempel nedleggelse / utvidelse av avdelinger.
Kapitaltilskudd (§5)
Forskriften åpner for at kommunene beregner kapitaltilskuddet selv eller følger nasjonal sats.
Kunnskapsdepartementet anbefaler kommunene å benytte den nasjonale satsen med begrunnelse
at det er et omfattende arbeid å komme fram til korrekte tall, og at den nasjonale satsen sikrer et
rimelig nivå. Basert på en grov beregning av kapitalkostnader for kommunale barnehager i
Hammerfest, ser det ut til at en lokal beregnet sats er forholdsvis lik den sentrale satsen. For å
være trygg på at satsen er rimelig, oppfattes det som sikrest å benytte nasjonal sats, som i 2011
er på 7800,- pr heltids barn. Bruk av nasjonal sats bidrar også til at det administrative arbeidet
blir noe enklere ved at man unngår å foreta en ny beregning årlig.
Forskriften åpner også for at kommunen kan gi ekstra kapitaltilskudd til barnehager med høye
kapitalkostnader. De private barnehagene i Hammerfest har vært drevet i en del år, og vurderes
ikke å ha spesielt høye kapitalkostnader. I de senere år har barnehagene fått tilskudd basert på
kostnadsberegning, og har vært drevet innenfor rammen av dette.

Samarbeidsavtaler
Forskriften regulerer forholdet mellom kommune og private barnehager.
Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til kommunalt tilskudd overfor private
barnehagers drift (§9). Dette skal da nedfelles i en samarbeidsavtale mellom partene.
KS har sendt ut en mønsteravtale som kommunene kan velge å benytte.
Hammerfest kommune og private barnehager har de senere år ikke benyttet samarbeidsavtaler
da en har erfart at Lov om barnehager med forskrifter har regulert forholdet tilstrekkelig.
Rådmannens vurdering
Antall rapporteringer
På bakgrunn av ovenstående redegjørelse og argumentasjon om forenkling og forutsigbarhet vil
en gå inn for å følge forskriften med et rapporteringstidspunkt, dvs 15.des.
Kapitaltilskudd
Beregning av kapitaltilskudd fordrer at kommunen har en fullstendig oversikt over de
investeringer som er foretatt på barnehageområdet, alternativt at det foretas en ny
verdifastsetting av eiendomsmassen.
For å sikre et riktig nivå og forutsigbarhet gjeldende kapitaltilskuddet, samt at en ønsker at
administreringen forenkles, går en inn for at kommunen følger nasjonal fastsatt sats.
En ordning hvor det åpnes for ekstra kapitaltilskudd vil medføre økte forventninger, økte
administrative omkostninger samt utarbeidelse av egne retningslinjer. En slik ordning vil også
fordre ekstra bevilgninger til formålet.
Basert på dette, samt at en er av den oppfatning at eksisterende barnehager ikke har
kapitalutgifter utover det som er vanlig, vil rådmannen tilrå at man ikke innfører en slik ordning.
Samarbeidsavtaler
Rådmannen vurderer det slik at man ikke trenger særskilte samarbeidsavtaler mellom kommune
og privat eier da lovverk og gode samarbeidsrutiner regulerer forholdet mellom partene.
Det ble avholdt møte med styrere /eiere av de private barnehagene 14.mars. hvor de aktuelle
temaene ble drøftet, og deltagerne støttet vurderingen vedr antall rapporteringer, kapitaltilskudd
og samarbeidsavtaler.
Dersom en gjør erfaringer som tilsier behov for endring i lokale retningslinjer, vil det fremmes
sak om dette.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar følgende som retningslinjer for kommunalt tilskudd
til private barnehager i Hammerfest:
 Som normalordning benyttes årsmeldingene pr.15.12. hvert år som grunnlag for
beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager i Hammerfest.
 Nasjonalt vedtatt sats legges til grunn for beregning av kapitaltilskudd.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å ikke legge opp til ordning med ekstra
kapitaltilskudd.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar at man ikke innfører samarbeidsavtaler mellom
kommunen og den enkelte private barnehage.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 04.04.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen - enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar følgende som retningslinjer for kommunalt tilskudd
til private barnehager i Hammerfest:
 Som normalordning benyttes årsmeldingene pr.15.12. hvert år som grunnlag for
beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager i Hammerfest.
 Nasjonalt vedtatt sats legges til grunn for beregning av kapitaltilskudd.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å ikke legge opp til ordning med ekstra
kapitaltilskudd.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar at man ikke innfører samarbeidsavtaler mellom
kommunen og den enkelte private barnehage.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.04.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar følgende som retningslinjer for kommunalt tilskudd
til private barnehager i Hammerfest:
 Som normalordning benyttes årsmeldingene pr.15.12. hvert år som grunnlag for
beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager i Hammerfest.
 Nasjonalt vedtatt sats legges til grunn for beregning av kapitaltilskudd.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å ikke legge opp til ordning med ekstra
kapitaltilskudd.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar at man ikke innfører samarbeidsavtaler mellom
kommunen og den enkelte private barnehage.

Saksbehandler: Arve Solvi Paulsen
Saksnr.: 2011/665-1/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
19/11
Styret for kultur, omsorg og undervisning
21/11
Kommunestyret

Møtedato
04.04.2011
12.05.2011

Saksdokumenter vedlagt:
1 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Kvalitetsmelding grunnskole
Saken gjelder
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig
rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på
en god måte.
Sakens bakgrunn og fakta
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.
Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag
for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale
målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt
skoleeier er kommet i å nå målene.
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men
kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det
er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av
tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å
føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.
Hammerfest kommune gir opplæring ved 10 grunnskoler. Baksalen og Breilia skole har
mottaksklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever og Breilia har avdeling for elever med
særskilte behov for tilpasset opplæring og daglig pleie, "Basen". Alle skolene med barnetrinn
har skolefritidsordning bortsett fra Akkarfjord.

Hammerfest kommune har også en Kultusskole, men den omtales ikke her da den er underlagt
Kultur og samfunn. Videre har kommunen en skole for innvandrere over 16 år ved Hammerfest
Vo-senter som også er underlagt sektor for Kultur og samfunn.
Skolene er i stadig utvikling og kommunen arbeider med felles utviklingstiltak gjennom
"Kvalitetsplan for skolene i Hammerfest". Det brukes store ressurser på etter- og
videreutdanning i en målrettet satsing ut fra egen plan utviklet sammen med RSK. I tillegg
deltar vi i det statlige varige videreutdanningsprogrammet. Vi har i 2010 3 lærere som studerer
Lesing 1 ved Høyskolen i Finnmark.

Rådmannens vurdering
Denne kvalitetsmeldingen gir en oppsummering av tilstanden ved den offentlige grunnskolen i
Hammerfest kommune. Sentralt i meldingen er data fra GSI, Kostra samt resultater fra de ulike
nasjonale undersøkelsene som skolene deltar i. Videre er det gitt en oppsummering av
skolebesøkene gjennomført våren 2010.
Etter opplæringslovens § 13-1 har Hammerfest kommune plikt til å sørge for
grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp for alle som er bosatt i kommunen.
Ansvarsomfanget defineres i opplæringslovens § 13-10. Denne meldingen skal gi skoleeier
dokumentasjon som er en del av grunnlaget for å vurdere om kravene i opplæringsloven og
forskriftene til loven blir oppfylt. Sammen med blant annet økonomiplan og budsjett legger
meldingen føringer i forhold til videre oppfølging av resultatene. Føringene blir tatt med ved
rullering av planverket for skolene i Hammerfest kommune.
Hammerfestskolen er i en god faglig utvikling. Det er over tid lagt vekt på vurdering og fokus
på grunnleggende ferdigheter. Dette ser vi resultater av i nasjonale kartlegginger og
eksamenskarakterer.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kvalitetsmelding for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 04.04.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kvalitetsmelding for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering.

Saksbehandler: Trude Klaussen
Saksnr.: 2010/236-35/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
22/11
Kommunestyret

Møtedato
12.05.2011

Saksdokumenter vedlagt: Ingen
Saksdokumenter ikke vedlagt: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer
(valgloven)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Oppnevning av valgstyre og
delegasjon av myndighet
Saken gjelder
Oppnevning av valgstyre for kommune- og fylkestingsvalget 2011, samt delegering av
myndighet til valgstyret.
Sakens bakgrunn og fakta
Oppnevning av valgstyre i Hammerfest
I følge valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av
kommunestyret selv. I Hammerfest har det vært tradisjon for at formannskapet fungerer som
valgstyre. Dette er også vanlig i andre kommuner.
Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at kommunestyret velger formannskapets medlemmer
som valgstyre.
Delegering av myndighet til valgstyret
Etter valgloven tilligger det kommunestyret å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen
skal deles inn i samt å oppnevne stemmestyrer til hvert sted, jf. §§ 9-3 og 4-2. Rådmannen
foreslår at oppgaven med oppnevning av stemmestyrer delegeres til valgstyret.
Fastsettelse av valgdag
Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt valgdagen til mandag 12. september 2011.
Det følger av valgloven § 9-2 nr. 2 at kommunestyret selv kan vedta at det på ett eller flere
steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen.

Etter Rådmannens syn bør det holdes to dagers valg i valgkretsene Hammerfest, Rypefjord og
Forsøl. I de øvrige kretser er behovet for to dagers valg så lite at det ikke forsvarer kostnadene
og arbeidet forbundet med dette. De kostnader det er tale om er i første rekke møte- og
kostgodtgjørelse til medlemmene av stemmestyrene, samt utfordringen med å ”bemanne”
valglokalet i de minste kretsene.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret velger formannskapets medlemmer som valgstyre i forbindelse med
kommune- og fylkestingsvalget 2011.
2. Med hjemmel i valglovens §§ 4-2 og 9-3 gis valgstyret myndighet til å oppnevne
stemmestyrer
3. I valgkretsene Hammerfest, Rypefjord og Forsøl holdes valg også søndagen før den
offisielle valgdagen.

Saksbehandler: Espen Rønning
Saksnr.: 2010/71-20/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
23/11
Kommunestyret

Møtedato
12.05.2011

Valg av nytt medlem og varamedlem til MU-styret
Som følge av Frank Hansens bortgang er det nødvendig å velge nytt fast medlem til MU-styret.
Videre er Ted Rune Paulsen tredt ut som varamedlem som følge av flytting, og Arbeiderpartiet
ønsker derfor å supplere varalisten.
Nytt fast medlem:
Det følger av kommuneloven § 16 nr 3 at ”dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn
kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges
nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe
som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er
mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn”.
Videre fremgår det av § 16 nr 5 at ”ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende
gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter
kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er
oppfylt”.
Det er således opp til den gruppe som Hansen tilhørte – Arbeiderpartiet - å peke ut den
som skal tre inn i som nytt fast medlem. Den utpekte person velges deretter
formelt av kommunestyret.
Det må påses at lovens krav til kjønnsbalanse og de generelle krav til valgbarhet er oppfylt.
Forslag forutsettes fremmet under møtet.

Varamedlem:
Arbeiderpartiet har anmodet administrasjonen om å fremme en sak for kommunestyret om
supplering av gruppens varamedlemmer til MU-styret. Dersom nytt fast medlem velges blant
vararepresentantene er det behov for 2 nye varamedlemmer.
Det følger av kommuneloven § 16 nr 5 og 6 at ”er antallet varamedlemmer eller en gruppes
varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av
kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv
velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den
gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig
velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til
formannskapet eller fylkesutvalget.
Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal
rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller
fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende
gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.

Etter dette er det opp til Arbeiderpartiet å utpeke de nye varamedlemmer til MU-styret.
Det må påses at lovens generelle krav til valgbarhet samt kravene til kjønnsbalanse er oppfylt.
Forslag forutsettes fremmet under møtet.
Rådmannens forslag til vedtak:
Som nytt fast medlem i Styret for Miljø og Utvikling velges:
-------------Som nye varamedlemmer til Styret for Miljø og Utvikling velges:
------------(-------------)

PS 24/11 Diverse referatsaker
RS 11/2 Møteutskrift fra møte 7. april 2011 - Kontrollutvalget

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

PS 25/11 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 31.03.2011 – godkjennes.

Saksbehandler: Alf E. Jakobsen / Svanhild Moen
Saksnr.: 2010/1791-3/
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Interpellasjon - Snøhviteksspressen rute 007
Saken gjelder
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 12. MAI 2011
mottatt fra Anne Mette Bæivi, kommunestyremedlem for Kystpartiet i Hammerfest – mottatt pr.
12.04.2011:
Etter å ha vært i kontakt med en rekke mennesker i Hammerfest, så skjønner vi at savnet av rute
007 er stort blant befolkningen i Hammerfest kommune også. Det er blitt fortalt fra fylket, at
Hammerfest kommune v/ordfører hadde ingen motforestillinger for at båtruten mellom byene
Hammerfest og Alta ble lagt ned. Om så er tilfelle, så beklager vi i Kystpartiet dette på det
sterkeste. Kystpartiet i Hammerfest beklager også at det kan se ut som det er manglende vilje til
samarbeid blant de to ordførerne fra vestfylkets største byer. Dette er noe som hele vestfylket vil
tape på. Et eksempel er jo kommunikasjonen mellom Alta og Hammerfest som har lidt stort tap
etter at 007 ble fjernet.
Som kommunepolitikere i Hammerfest er vel også vi alle opptatt av at sykehuset skal bli
liggende her? Når vi vet at ca.20.000 mennesker fra Alta, pluss befolkningen fra Indre strøk må
kjempe seg i all slags vær og vind vinteren igjennom for å nå sykehuset i Hammerfest, så vil det
være en overdrivelse og si at det var taktisk lurt å legge ned rute 007, som kunne frakte folk til
sykehus på en god og verdig måte. Og skal sykehuset ha et godt grunnlag for pasienter i
framtiden, så bør vi som lokalpolitikere gjøre det vi kan for tilrettelegging for mennesker som
vil bruke sykehuset her i vest.
Vi vet også at pendlere mellom byene og skoleelever fra Hasvik som er i Alta og går på skole
har fått en langt vanskeligere måte for å kunne komme seg hjem i helgene. Kystpartiet i
Hammerfest er blitt informert om at Alta kommune har oversendt et krav til Finnmark
Fylkeskommune om at rute 007 må settes inn igjen, og anmoder Hammerfest kommune på det
sterkeste om å gjøre det samme.
Vil dette være en sak ordfører vil prioritere på vegne av sin befolkning?

