Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
12.05.2011
09:00 – 13:15

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alvin Vaséli
John Wahl
Wenche Stenvoll
Marianne Sivertsen Næss
Jonas Valle Paulsen
Berit Hågensen
Jarle Edvardsen
Hans Mathias Ellingsen
Reidar Johansen
Jan-Erik Hansen
Raymond Robertsen
Håkon Rønbeck
Anne-Mette Bæivi
Ronny Holm
Tom Mortensen
Svein Aspelund
Alf E. Jakobsen
Rolf Fjellstad

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Medlem

RØDT
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
KRF
H
H
KYST
AP
AP
SV
AP
FRP

Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Kristine Jørstad Bock
Snorre Sundquist
Tor-Ivar Heggelund
Elin Mølmann Holmgren
Monica Strømme
Bente Orvik
Bjørg Eva Eliassen Hamsund
Herold Paul Paulsen
Ole Martin Rønning
Lars Mathisen
Steve Sivertsen

NESTL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

AP
AP
AP
AP
AP
SV
H
H
H
FRP
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Liv Lorentzen,
Grethe Ernø Johansen
Ole-Martin Olsen
Haldis Olsen
Solbjørg Mikkelsen
Åse Marie Småvik
Per-Gunnar Arnesen
Kristel Monique Jørgensen
Mia Hansen
Tore Stenersen

Tor-Ivar Heggelund
Snorre Sundquist
Monica Strømme
Elin Mølmann Holmgren
Kristine Jørstad Bock
Bente Orvik
Bjørg Eva Eliassen
Hamsund
Herold Paul Paulsen
Lars Mathisen
Ole Martin Rønning

AP
AP
AP
AP
AP
SV
H
H
FRP
H

Liv Lorentzen ankom 09:50.
Åse Marie Småvik fikk innvilget permisjon i perioden kl. 09:45 – 10:45.
26 representanter (av 29) til stede. Rolf Fjellstad ankom kl. 10:10
27 representanter (av 29) til stede. Åse Marie Småvik ankom 10:45.
28 representanter (av 29) til stede. Svein Aspelund fikk innvilget permisjon fra kl. 11:45
27 representanter (av 29) til stede. Liv Lorentzen fikk innvilget permisjon fra kl. 12:55.
26 representanter (av 29) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Espen Rønning,
kommunalsjef Grethe Nissen, virksomhetsleder skole Arve Paulsen, økonomikonsulent Bodil
Berg.
Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 18/11

Kontrollutvalgets årsmelding 2010

PS 19/11

Overførsel av eiendommer til Hammerfest eiendom KF

PS 20/11

Ny finansieringsordning for ikke-kommunale barnehager

PS 21/11

Kvalitetsmelding grunnskole

PS 22/11

Kommunestyre og fylkestingsvalget 2011. Oppnevning av valgstyre og
delegasjon av myndighet

PS 23/11

Valg av nytt medlem og varamedlem til MU-styret

PS 24/11

Diverse referatsaker

PS 25/11

Godkjenning av møteprotokoll

PS 26/11

Interpellasjon - Snøhviteksspressen rute 007

Innstillingen - enstemmig vedtatt.
Saksliste / dagsorden:
Sakslisten har sakene 18/11 – 26/11 – godkjent.
I varaordfører Kristine Jørstad Bock fravær ble Marianne Sivertsen Næss ble valgt som
settevaraordfører.
Ordfører minnet om at møteplanen for 2. halvår ble sendt ut med sakspapirene og pr. pr e-post.
PS 18/11 Kontrollutvalgets årsmelding 2010
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyre:
1.Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering.
PS 19/11 Overførsel av eiendommer til Hammerfest eiendom KF
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
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2011

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
PS 20/11 Ny finansieringsordning for ikke-kommunale barnehager
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 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.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2011

Behandling
Liv Lorentzen ankom 09:50.
Åse Marie Småvik fikk innvilget permisjon i perioden kl. 09:45 – 10:45.
26 representanter (av 29) til stede.
Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
1. Saken utsettes.
2. Rådmannen bes utrede konsekvensene for nye private barnehager og synliggjøre
konsekvenser for foreslåtte retningslinjer for finansiering av ikke – kommunale
barnehager.
Votering:

Høyres forslag fikk 6 stemmer og 20 stemmer mot.
Innstillingen fikk 21 stemmer for og 5 stemmer mot.

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.
PS 21/11 Kvalitetsmelding grunnskole
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.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2011

Behandling
Svein Aspelund fikk innvilget permisjon fra kl. 11:45
27 representanter (av 29) til stede.
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag (1):
Fremtidige kvalitetsmeldinger for grunnskolen i Hammerfest skal inneholde info og vurderinger
innenfor følgende områder utover det som er beskrevet i kvalitetsmeldingen for 2010:
Læringsmiljø
 Standard på undervisningsbygg og undervisningsmateriellmateriell
 Mattilbud i skolen
Resultater
Drift av skolene herunder:
 Utvidet beskrivelse av kompetanse på undervisningspersonalet
 Antall timer spesialundervisning som ytes i Hammerfestkolen
 Antall undervisningstimer som tilbys elevene på hvert trinn.
 Antall timer og dager elever har blitt permittert fra undervisning som følge av at
kommunen ikke har kunne levere tilbudet.
Alle indikatorer skal vises for hver enkelt skole, der elevtallet er 20 eller mer
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag (2):
Tiltak i grunnskolen i Hammerfest
1. Hovedmålet for grunnskolen i Hammerfest er at resultater, læringsmiljø og
gjennomføring skal minst være like høyt som nasjonalt nivå.
2. For å oppnå disse målene ber kommunestyret rådmannen igangsette et prosjekt kalt
“Skoleløftet i Hammerfest”
3. Rådmannen bes igangsette planlegging og fremdriftsplan for “Skoleløftet i Hammerfest”
som kan vedtas av kommunestyre i forbindelse med økonomiplanbehandling 2012-2015,
dog senest innen 31.desember 2011. Momenter som også bes vurdert i “Skoleløftet i
Hammerfest” er bl.a.:









Styrke etter- og videreutdanningen for lærere som er ansatt i Hammerfest
kommune.
Stille samme krav til lærernes fagkompetanse i barnetrinnet som på
ungdomstrinnet
Stimuleringstiltak for å beholde lærerkompetanse grunnskolen i Hammerfest har
særlig behov for.
Tettere samarbeid mellom næringsliv og skole i kommunen som både er rettet
mot lærerne i grunnskolen og elevene.
Innføre nulltoleranse mot mobbing i Hammerfestskolen, herunder å vurdere tiltak
som kompetanseheving av skolene for å kunne håndtere nye digitale former for
mobbing, innføring av gode programmer for å bekjempe mobbing med rask
implementering, bevisstgjøring, samt å avsette ressurser til arbeidet.
Gjennomføre et språkløft bl.a. gjennom kartlegging av språkferdigheter i
barnehagen og ved fire årskontroll på helsestasjon. Barn med dårligere
forutsetninger skal følges opp med tiltak og tilbud.
Styrking av skolehelsetjenesten, spesielt det psykologiske tilbudet.





Forbedret samarbeid mellom hjem og skole.
Se på muligheten/forsøk for at skoler kan yte spesialundervisning til de som
trenger det uten lengere byråkratisk prosess.
At grunnskolen i Hammerfest skal gi tilbud til elever med spesielle talenter både
innenfor skole fag, og andre områder der en elev skiller seg positivt ut.

4. Kommunestyret forutsetter at fagforeningene deltar aktivt i prosjektet, både i planlegging og
gjennomføring av tiltak.
5. Hammerfest kommunestyre ber rådmannen i forbindelse med budsjettreguleringen innarbeide
nødvendige ressurser til dette planleggingsarbeidet.

Jan-Erik Hansen fremmet på vegne av KRF følgende forslag:
Kommunestyret merker seg at Hammerfestskolen har gode resultat på flere områder.
Kommunestyret ber om at rådmannen spesielt følge opp:
- Bedre resultater av spesialundervisning
- Bedre den faglige veiledningen til elevene jfr. Pkt. 4.2.3.
Alvin Vaseli fremmet på vegne av Rødt følgende forslag:
Hammerfest kommunestyre arbeider for:
- Økt samarbeid med VGS og Voksenopplæringssentret for å etablere grunnskoletilbud
ved VGS for voksne/innvandrere for å kvalifisere til videre utdanning.
- Arbeid for å etablere desentralisert lærerutdanning i Hammerfest fra høst 2011.
Votering:

Høyres forslag ble gjort om til et oversendelsesforslag
Høyres forslag ble gjort om til et oversendelsesforslag
KRF’s forslag ble gjort om til et oversendelsesforslag
Rødt’ s forslag ble gjort om til et oversendelsesforslag
Innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kvalitetsmelding for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering.
PS 22/11 Kommunestyre og fylkestingsvalget 2011. Oppnevning av valgstyre og delegasjon
av myndighet
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.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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.
PS 23/11 Valg av nytt medlem og varamedlem til MU-styret
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:
------------------------Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2011

Behandling
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Som nytt fast medlem i Styret for Miljø og Utvikling velges:
Som nye varamedlemmer til Styret for Miljø og Utvikling velges:
Håvard Hargaut-Jensen
Tarjei Jensen Bech
Disse settes inn nederst på vararepresentantlista.
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Som nytt fast medlem i Styret for Miljø og Utvikling velges:
John Wahl
Som nye varamedlemmer til Styret for Miljø og Utvikling velges:
Håvard Hargaut-Jensen

Tarjei Jensen Bech
PS 24/11 Diverse referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2011
RS 11/2 Møteutskrift fra møte 7. april 2011 - KU

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

PS 25/11 Godkjenning av møteprotokoll
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 31.03.2011 – godkjent.
PS 26/11 Interpellasjon - Snøhviteksspressen rute 007
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.05.2011
Interpellasjon mottatt fra Anne Mette Bæivi, Snøhvitekspressen rute 007
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?
Ordførers svar på interpellasjon fra Kystpartiet – Snøhvitekspressen rute 007
Innledningsvis er det viktig å ha med seg forhistorien til denne saken. I desember 2009 vedtok
fylkestinget at rammeområde Samferdsel skulle salderes med 5,5 mill kr i effektvisering.
Prognosen for 1.kvartal 2010 viste et merforbruk på 6 mill kr og det som da var
fylkeskommunens utgangspunkt var at ruteproduksjonen måtte reduseres med anslagsvis 11,5
mill kr i 2010. Jo, lengre ut i året det gikk før en satte effektiviseringen i verk , jo mer måtte
hentes inn i en kortere periode av driftsåret. Da var valget til fylkeskommunen å finne annen
dekning, skyve underdekningen foran seg eller å kutte innenfor samferdsel . De valgte det siste
og det kan det være mange meninger om, spesielt når de ikke fikk effektuert vedtaket tidligere.
Samlet gjorde fylkeskommunen (KNS-styret) et kutt på totalt 12 mill kr. Av dette var 7,2 mill kr
nedlegging av rute 007 og resten var prisøkning på billetter.
Alternativet til dette var å kutte på distriktsrutene både på sjø og land, noe som ville rasert
kommunikasjonstilbudet på småstedene som ikke hadde de samme alternativer som de store
bykommunene. Mellom de større stedene som Hammerfest og Alta gikk det da båtrute og
nesten parallelle rute- og flybusser. Spørsmålet var da om en skulle skjerme Snøhvitekspressen
som hadde en sterk nedgang i passasjergrunnlaget etter anleggsarbeidene på Melkøya , og
dermed ødelegge rutetilbudet til de aller fleste småstedene.
I et slikt valg har jeg sagt at av to onder så måtte det viktigste være å bevare rutetilbudet til
småstedene som hadde få eller ingen alternativer. Mitt retoriske spørsmål til representanten
Anne Mette Bæivi, hva ville ditt valg være i en slik situasjon, ville du rasert distriktsrutene til
kommuner som Måsøy, Hasvik og ikke minst et allerede begrenset rutetilbud i form av ferge til
Seiland, Bygderuta i Sørøysund-bassenget og steder med allerede mangelfulle busstilbud.
Jeg har i ulike media tilkjennegitt at Snøhvitekspressen burde vært opprettholdt i en eller annen
form, men da fikk fylkeskommunen finne andre penger enn å kutte i rutetilbudet til småstedene.
Jeg legger ikke skul på at rutetilbudet til for eksempel Måsøy og Hasvik burde økes til
dagpendlerruter og at det burde prioriteres å få mer midler til flere fergeavganger hverdager og
ikke minst i helgene til Seiland. Når situasjonen er slik, krever det at vi som politikere er klare
og sier fra om hva vi prioriterer. Noe annet ville være feigt. Det nytter ikke som Kystpartiet i
denne sammenhengen gjør, stikker hodet i sanden og sier ja takk begge deler.
Passasjerstatistikken viser at folk må bli flinkere til å bruke en slik hurtigbåtrute. Jeg har selv tatt
båten etter at anleggsvirksomheten var over, vi var en håndfull passasjerer på en svær båt og
bussen gikk en halv time før eller etter denne ruta.
Ser en på passasjertallene sank dette fra 35000 i 2003 til 18500 i 2009 (nedgang på 16.500
passasjerer). Dette til tross for inngått avtale med Helse Finnmark. De tre første månedene i

2010 var passasjertallet ytterligere sunket med ca. 900 passasjerer ifølge Finnmark
fylkeskommune.
Når det gjelder om jeg er for en slik rute så er svaret ja, men det er en klar betingelse og det er at
dette ikke skal rasere rutetilbudet til små kommuner som har et dårlig tilbud fra før.
Når det antydes at det er samarbeidsklimaet mellom ordførerne i Alta og Hammerfest som er
årsaken til nedleggelse av ruta, må jeg si at dette blir for dumt. Alta og Hammerfest samhandler
og er motoren i samarbeidet i regionen som består av 7 kommuner. Så er det slik at en ordfører
har sin egen kommune i fokus når det er særdeles viktige saker for kommunen. Dette enten en er
ordfører i Alta, Hammerfest eller andre kommuner i landet. Dette skulle også bare mangle, det
er befolkningen som har valgt kommunestyret inklusiv ordfører.
Avslutningsvis synes jeg det er greit at velgerne dine får vite hvilke prioriteringer du som
politiker ville gjort da du står sentralt på lista til Kystpartiet som kommunepolitiker i
Hammerfest. Regner med at du kan svare kommunestyret på dette før interpellasjonsdebatten
avsluttes.

