Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
12.03.2015
09:00

Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller telefon
977 34965 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved
spesiell innkalling.
Muntlig orientering:
09:00 – 11:00 Kommuneplanens samfunnsdel (se sak 17/15) v/prosjektleder Grethe Nissen.
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 17/15

Temainnspill til revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

PS 18/15

Fastsetting av antall valgdager samt tid og sted for stemmegivning

PS 19/15

Høringssvar - Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF

PS 20/15

Finduspromenaden

PS 21/15

Uttreden. Nyvalg.

PS 22/15

Diverse referatsaker

PS 23/15

Godkjenning av protokoll

PS 24/15

Interpellasjon - Nei til utvidet adgang til midlertidige ansettelser

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret,
Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag, Kårhamn handel, Arnulf Larsen AS i Hønseby
og kommunens hjemmeside.
Møtet er åpent for publikum!
Alf E. Jakobsen
ordfører

Saksbehandler: Grethe Nissen
Saksnr.: 2014/236-23

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
17/15
Kommunestyret

Møtedato
12.03.2015

Vedlegg
1 Temainnspill
2 Dokumentasjon
medvirkning

Saksdokumenter ikke vedlagt:


Noruts «Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving for Hammerfest»

Orientering om temainnspill til revidering av kommuneplanens samfunnsdel
2015-2027
Saken gjelder
I forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel, legger prosjektgruppa frem 6
temainnspill fra oppnevnte arbeidsgrupper. Innspillene danner grunnlag for prosjektgruppas
utforming av en revidert kommuneplan for de neste 12 år. I forbindelse med prosjektgruppas
videre arbeid, inviteres kommunestyret til å gi innspill om satsningsområder, mål og strategier.
Vedlagt følger temainnspillene og et vedlegg som dokumenterer medvirkningsprosessen.
Sakens bakgrunn og fakta
I hht planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel, arbeides det nå med innspill
til planen, og det har vært jobbet med 6 ulike tema:







Trivsel, livskvalitet og oppvekst
Ung i Hammerfest 2027
Kunnskap og kompetanse
Næringsutvikling
Klima, miljø og energi
Tjenester og økonomi

Temaene dekker de fleste samfunnsområder, men er så langt ikke valgt ut som
satsningsområder.
Arbeidsgruppene har hatt som oppgave å utarbeide mål og strategier og et bakgrunnsdokument
med fakta og utfordringer om temaet. De har i arbeidet sikret medvirkning på ulike måter.
Her kan nevnes:

Folkemøter, Work-shop, «Tenketank», Kafèbesøk, Veggaviser, Gjestebud, Paneldebatt, «Open
Space» og Facebook.
Temainnspillene danner grunnlag for prosjektgruppas utforming av en revidert kommuneplan
for de neste 12 år. I forbindelse med prosjektgruppas videre arbeid, inviteres kommunestyret til
å gi innspill om satsningsområder, mål og strategier.
I tillegg til temainnspillene foreligger også grunnlagsdokumentene Noruts
«Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving for Hammerfest», samt et bolignotat som er
under utarbeiding.
I kommunestyremøtet legges det opp til en kort presentasjon av hvert temainnspill, gruppearbeid
og presentasjon i plenum.
Forslag til revidert kommuneplan planlegges framlagt til politisk førstegangsbehandling før
sommeren.

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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Ingen

Fastsetting av antall valgdager samt tid og sted for stemmegivning
Saken gjelder
Kommunestyret i Hammerfest skal fastsette antall valgdager, samt tid og sted for
stemmegivning ved kommunestyre og fylkestingsvalget i 2015.
Sakens bakgrunn og fakta
Den offisielle valgdagen for kommunestyre og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september.
Valglovens § 9-2 inneholder blant annet bestemmelser om at Kommunestyret kan, med
tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal
holdes valg også på søndag før den offisielle valgdagen.
Hammerfest kommune har siden år 2013 avviklet valg på søndager i kretsene Hammerfest og
Rypefjord. Det anbefales at dette videreføres i 2015. Dette begrunnes med et stort antall velgere
i de to kretsene, samt tidligere erfaring med kødannelse i disse lokalene.
Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen
skal deles inn i, jfr. valglovens § 9-3.
Det kan være hensiktsmessig å vurdere antall stemmekretser i Hammerfest kommune. Dette sett
ut i fra praktiske og økonomiske hensyn.
Hammerfest kommune har i dag av 5 stemmekretser, disse er:
Hammerfest
6 042 stemmeberettigede velgere
Rypefjord
1 544
Forsøl
176
Hønseby
90
Akkarfjord
83

Ved fastsetting av antall valglokaler og hvor stemmegivningen skal foregå, bør det legges
avgjørende vekt på hensynet til velgerne.
Det ansees som gunstig å opprettholde de eksisterende stemmekretser som er i Hammerfest
kommune i dag. Hvis forsøk med elektronisk forhåndsstemmegivning hadde blitt videreført,
kunne en ha vurdert å legge ned en eller flere kretser. På grunn av blant annet hensynet til
tilgjengelig for velgerne innstiller vi på at samtlige kretser består.
Det ble ved Stortings- og sametingsvalget i 2007 gitt mulighet til å forlenge åpningstiden på
valgtinget fra kl. 20.00 til kl. 21.00. Dette ble derfor forsøkt i kretsene Hammerfest og
Rypefjord. Erfaring viste at med hensyn til kødannelse ved stengetid var det kun nødvendig med
utvidet åpningstid i Hammerfest krets. I Rypefjord krets stenger valgtinget kl. 20.00. Dette
bidrar positivt med tanke på valgoppgjøret i etterkant, da dette reduserer ventetiden en har hatt
for å få valgmateriellet inn til sentral opptelling/oppgjør.
Vi vurderer det slik at det ikke er behov for å åpne valglokalene like tidlig som ved forrige valg
på søndag, og foreslår derfor en reduksjon i åpningstiden fra kl. 16.00 (i stedet for kl. 14) til kl.
20.00.
Rådmannens vurdering
Rådmannen finner at det er behov for å foreta enkelte justeringer i gjennomføringen av
valgtinget i Hammerfest kommune.
Dette med tanke på både ressursbruken og en praktisk og effektiv valggjennomføring. Samtidig
må vi sikre at vi ivaretar velgerne på en best mulig måte.
Rådmannen innstiller dermed på at valgkretsene består slik de er i dag, at åpningstidene på
søndag reduseres med 2 timer, noe som betyr en åpningstid fra kl. 16.00 – 20.00 på søndager i
de to kretsene Hammerfest og Rypefjord.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det avvikles 2 dagers valg i følgende to kretser i Hammerfest kommune; Hammerfest og
Rypefjord krets.
2. Følgende åpningstider fastsettes for kretsene:

Hammerfest

Søndag fra kl. 16.00 – til kl. 20.00
Mandag fra kl. 09.00 – til kl. 21.00

Rypefjord

Søndag fra kl. 16.00 – til kl. 20.00
Mandag fra kl. 09.00 – til kl. 20.00

Forsøl
Hønseby
Akkarfjord

Mandag fra kl. 09.00 – til kl. 19.00
Mandag fra kl. 09.00 – til kl. 18.00
Mandag fra kl. 09.00 – til kl. 18.00

Saksprotokoll i Valgstyret - 25.02.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Det avvikles 2 dagers valg i følgende to kretser i Hammerfest kommune; Hammerfest og
Rypefjord krets.
2. Følgende åpningstider fastsettes for kretsene:
Hammerfest

Søndag fra kl. 16.00 – til kl. 20.00
Mandag fra kl. 09.00 – til kl. 21.00

Rypefjord

Søndag fra kl. 16.00 – til kl. 20.00
Mandag fra kl. 09.00 – til kl. 20.00

Forsøl
Hønseby
Akkarfjord

Mandag fra kl. 09.00 – til kl. 19.00
Mandag fra kl. 09.00 – til kl. 18.00
Mandag fra kl. 09.00 – til kl. 18.00

Saksbehandler: Violet Sigrid Karoliussen
Saksnr.: 2015/271-2
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Høringssvar - Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF
Saken gjelder
Finnmarkssykehuset har sendt ut en høring ”Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset
HF 2015 – 2030. Med høringsfrist 2.mars 2015
Sakens bakgrunn og fakta
Finnmarkssykehuset har som mål å være førstevalg for pasienter og ansatte. Dette krever at
foretaket yter spesialisthelsetjenester av god kvalitet og til rett tid i et system som både er
forutsigbart og fleksibelt.
Formålet med Strategisk utviklingsplan(Su) for Finnmarkssykehuset HF (foretaket) er å vise et
fremtidsbilde av helseforetakets planer for virksomhetsmessig og bygningsmessig utvikling.
Endringer i behandlingsstandarder og behandlingsbehov
Det kommer nye nasjonale standarder og krav for pasientbehandling og en befolkning i
Finnmark som blir stadig eldre med nye behandlingsbehov. Finnmarkssykehuset må tilpasse seg
de nasjonale og de regionale kravene. Hammerfest kommune mener at det må tilføres økte
ressurser innen speisialistutdanning og akutt beredskap ved klinikk Hammerfest og klinikk
Kirkenes for å imøtekomme dette.
Nye teknologiske muligheter
Utviklingsplanene sier at den teknologiske utvikling bidrar til tettere samarbeid med
primærhelsetjenesten og nærmere kontakt mellom pasient og foretak og gir nye muligheter for

behandling av pasienter nærmere bosted. Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset
må inkludere primærhelsetjenesten i den nye teknologiske utviklingen, slik at samhandling og
sømløse pasientforløp ikke blir forhindret av systemer som ikke ”snakker sammen”.
Vi støtter utviklingsplanens forslag om at nye tjenester bør tas i bruk slik som teleortopedi,
dermatologi, DeVaVi, VAKe og pasientkommunikasjon.
Prehospitale tjenester
På grunn av lange avtander og utfordrende værforhold er viktig å ha et særskilt fokus på
prehospitale tjenestetilbud i Finnmark. Hammerfest kommune er enig om slik det sies i planen at
det må satses på utdanning og kompetanseheving. Prehospital elektronisk pasientjournal er et
viktig hjelpemiddel som må tas i bruk for nødvendig dokumentasjon og integrering mot AMK
og øvrige mottakende enheter. Hammerfest kommune mener at det er nødvendig med en tett
dialog mellom foretaket og kommunene ved en eventuell omstrukturering av de prehospitale
tjenestene.
Rekruttering og stabilisering
Utdanningen for ulike helsefaggrupper og for spesialister i Finnmark må sikres ivaretatt på
dagens nivå eller bedre. I dette arbeidet spiller Campus Hammerfest en viktig rolle i
utdanningen av sykepleiestudenter og andre studenter fra helsefaglige utdanninger. Hammerfest
kommune støtter prosjektet som utreder klinikk Hammerfest som base for undervisningen av 6.
års medisinerstudenter.
Hammerfest kommune støtter utviklingsplan som sier at foretaket må samarbeide med UNN,
universitetet og kommunene for å sørge for den nødvendige kompetansen i Finnmarkssykehuset.
Hammerfest kommune ønsker å være en aktiv part i dette arbeidet for å sikre kompetansen både
i Finnmarkssykehuset og ut i kommunene.
Når det gjelder møteplass for samarbeid og forpliktende avtaler om spesialistutdanningen
mener vi det er naturlig at kommunene er med sammen med universitetet og UNN. Robuste
fagmiljøer er en forutsetning for god kvalitet på tjenestene. Hammerfest kommune mener at
Finnmarkssykehuset bør samarbeide med kommunene om rekruttering og tilsetting av
helsepersonell med spesialistutdanning

Desentraliserte spesialisthelsetjenester
Desentraliserte spesialisthelsetjenester bør i hovedsak tilrettelegges når det handler om
tilbud til pasientgrupper med kroniske lidelser. Til den friskeste delen av befolkningen
som sjelden har behov for spesialisthelsetjenester, trenger ikke tilbudet være desentralisert i
samme grad.

Beredskap
Klinikk Hammerfest er en viktig brikke i forbindelse med beredskap ut mot Barentshavet og
kysten av Vest-Finnmark. God beredskap fordrer kjennskap til risiko og det er derfor
Avgjørende å kunne rekruttere ansatte med gode lokalkunnskaper. Det er nødvendig med god
faglig bemanning, tilstrekkelige beredskapsressurser og en oppgradert bygningsmasse for å ivareta
beredskapsfunksjonen.

Organisering og samhandling
I sammenheng med innføringen av samhandlingsreformen overføres det flere oppgaver fra
spesialisthelsetjenesten til kommunene.
Kommunen mener at samhandlingsavtalene skal danne grunnlag for konkrete samhandlingstiltak, gode
og helhetlige pasientforløp, kompetanseoverføring og veiledning. Antall eldre i Finnmark øker det kan
igjen føre til flere innleggelser til sykehuset. Hammerfest kommune støtter planen om at foretaket
derfor må være varsom med å kutte ned på sengeantallet.

Planlagte bygg og utviklingsprosjekter
Hammerfest kommune støtter planen om at Finnmarkssykehuset skal ha to lokalsykehus med
akuttberedskap for befolkningen, lokalisert i Hammerfest og Kirkenes. Barneavdelingen ved
Hammerfest Sykehus må bevares og tilpasses framtidens behov. Nye Hammerfest Sykehus ligger i
Finnmarkssykehusets investeringsplan fra 2015 – 2022.
Hammerfest kommune ønsker å fremskynde investeringen for nye Hammerfest Sykehus fra 2019 til
2018. Dette for å være attraktive for studenter og nyutdannet helsepersonell, klare å beholde det
helsepersonellet vi rekrutterer og utdanner, styrke allerede eksisterende fagmiljøer, tilpasse
byggningsmasse til aktivitet og innhold.
I tillegg til å gi et bedre pasientforløp vil det nye bygget styrke omdømmet og hindre pasientstrømmen
ut av fylket.
I påvente av nye Hammerfest sykehus mener Hammerfest kommune at nåværende sykehus må
vedlikeholdes. Utskifting av medisinskteknisk utstyr må ivaretas og de gode erfaringer fra klinikk
Kirkenes med øvings lab. for kirurgiske inngrep bør også være mulig å utvikle ved Hammerfest sykehus.
Det må settes fokus på å styrke tilbudet i sykehuset mens en venter på nye Hammerfest sykehus. Det er
viktig at tjenestetilbudet får utvikle seg samtidig som man har omstillingsprosesser og byggeprosesser
på gang.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune mener at Klinikk Hammerfest er viktig for beredskapen i Barentshavet
utenfor Hammerfest og i Vest Finnmark. Det er nødvendig med god faglig bemanning,
tilstrekkelige beredskapsressurser og en oppgradert bygningsmasse for å ivareta beredskapen
2. Hammerfest kommune mener at det må tilføres økte ressurser innen spesialistutdanning og
akutt beredskap ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes for å kunne tilpasse seg de
nasjonale og regionale standarder og krav
3. Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset må inkludere primærhelsetjenesten i den
teknologiske utviklingen slik at samhandling og sømløse pasientforløp ikke blir forhindret av
systemer som ikke snakker sammen
4. Hammerfest kommune mener at Prehospital elektronisk pasientjournal er et viktig
hjelpemiddel for nødvendig dokumentasjon og integrering mot AMK og øvrige mottakene
enheter
5. Hammerfest kommune mener at det er nødvendig med en tett dialog mellom
Finnmarkssykehuset og kommunene ved omstruktureringer av de prehospitale tjenestene
6. Hammerfest kommune støtter prosjektet som utreder klinikk Hammerfest som base for
undervisning av 6. års medisinerstudenter.
7. Hammerfest kommune støtter at Finnmarkssykehuset skal samarbeide med UIT, UNN og
kommunene for å sørge for nødvendig kompetanse i foretaket. Hammerfest kommune ønsker å
være en aktiv part i samarbeidet for å sikre kompetansen både i Finnmarkssykehuset og i
kommunen
8. Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset bør samarbeide med kommune om
rekruttering og tilsetting av helsepersonell med spesialistutdanning
9. Hammerfest kommune mener at samhandlingsavtalene skal danne grunnlag for konkrete
samhandlingstiltak, gode og helhetlige pasientforløp, kompetanseoverføring og veiledning

10. Hammerfest kommune mener at antall eldre og personer med livsstilsykdommer vil øke
som kan føre til flere innleggelser i sykehus. Finnmarkssykehuset bør derfor være varsom med
å kutte ned på sengeantallet i nye Hammerfest Sykehus
11. Hammerfest kommune støtter planen om at Finnmarkssykehuset skal ha to lokalsykehus med
akutt beredskap for befolkningen, lokalisert i Hammerfest og Kirkenes
12. Barneavdelingen ved Hammerfest sykehus må bevares og tilpasses fremtidig behov
13. Hammerfest kommune ber om at renovering/nybygg av Hammerfest sykehus forseres og blir
igangsatt fra 2018. Dette for så sikre det fremtidige spesialisthelsetjenestetilbudet og
utdanningskapasiteten ved Hammerfest Sykehus
14. Hammerfest kommune mener at nåværende sykehus må vedlikeholdes. Tjenestetilbudet må
utvikles samtidig med pågående omstilling og byggeprosesser
15. Hammerfest kommune mener at fødestuen i Alta organiseres og driftes av Finnmarkssykehuset
- Hammerfest sykehus. Dette for å sikre opprettholdelse og utvikling av et fødetilbud av høy
faglig kvalitet

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2015

Behandling
Reidar Johansen /Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av SV/AP/H/FRP følgende endringer
/ tilleggsforslag:
1. Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset er viktig for beredskapen i Barentshavet og
i hele Finnmark. Klinikk Hammerfest er spesielt viktig for alle kommunene langs den værutsatte
kysten i Vest- Finnmark. Det er nødvendig med god faglig bemanning, tilstrekkelige
beredskapsressurser og en oppgradert bygningsmasse for å ivareta beredskapen. Det må tilføres
ekstra midler for at beredskapsnivået skal være tilpasset dagens standard og krav.
10. Hammerfest kommune mener at antall eldre og personer med livsstilsykdommer vil øke noe
som kan føre til flere innleggelser i sykehus. Finnmarkssykehuset bør derfor være varsom med å
kutte ned på sengeantallet i nye Hammerfest Sykehus
11. Hammerfest kommune støtter planen om at Finnmarkssykehuset skal ha to lokalsykehus med
akuttberedskap for befolkningen, dette inklusive fødeavdeling/gynekologisk avdeling ved klinikk
Hammerfest.
13. Hammerfest kommune ber om at renovering/nybygg av Hammerfest sykehus forseres og blir
igangsatt så snart som mulig, seinest 2018. Dette for å sikre det fremtidige
spesialisthelsetjenestetilbudet og utdanningskapasiteten ved Hammerfest Sykehus
14. Hammerfest kommune mener at nåværende sykehus må vedlikeholdes. Tjenestetilbudet må
utvikles samtidig med pågående omstilling og byggeprosesser. Det må også her tilføres
ekstra bevilgninger slik at klinikk Hammerfest gjennom nybygg moderniseres til et
framtidsretta akuttsykehus som sikrer fylkets befolkning et effektivt og framtidsretta
helsetilbud.

15. Hammerfest kommune mener at fødestuen i Alta organiseres og driftes av
Finnmarkssykehuset - Hammerfest sykehus. Dette for å sikre opprettholdelse og utvikling av
et fødetilbud av høy faglig kvalitet Hammerfest kommune mener at fødestuen i Alta
organiseres og driftes av Finnmarkssykehuset - Hammerfest sykehus. Dette for å sikre
opprettholdelse og utvikling av et fødetilbud av høy faglig kvalitet

pkt.16:
Ny organisering av rus og psykiatritilbudet må etter kommunestyrets mening fortsatt sikre at det
er gode behandlingstilbud rundt om i fylket. Finnmarkssykehuset bør ha et antall akuttsenger
innenfor rus og psykiatri i eget fylke. Av de tre nordligste fylkene er det bare Finnmark som
ikke har akuttsenger innenfor fylkets grenser, men betjenes fra UNN.
Det antydes videre at det kan være aktuelt å samle rusbehandlingen et sted i fylket dersom det
faglige tilbudet ikke vurderes som tilfredsstillende. Hammerfest kommunestyre mener Helse
Finnmark må sikre fagressurser for et desentralisert tilbud.

Votering:
Innstillingens punkt 1 falt og fellesforslaget enstemmig vedtatt
Innstillingens punkt 2 - enstemmig vedtatt
Innstillingens punkt 3 - enstemmig vedtatt
Innstillingens punkt 4 - enstemmig vedtatt
Innstillingens punkt 5 - enstemmig vedtatt
Innstillingens punkt 6 - enstemmig vedtatt
Innstillingens punkt 7 - enstemmig vedtatt
Innstillingens punkt 8 - enstemmig vedtatt
Innstillingens punkt 9 - enstemmig vedtatt
Innstillingens punkt 10 falt og fellesforslaget enstemmig vedtatt
Innstillingens punkt 11 falt og fellesforslaget enstemmig vedtatt
Innstillingens punkt 12 - enstemmig vedtatt
Innstillingens punkt 13 falt og fellesforslaget enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 14 falt og fellesforslaget enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 15 - enstemmig vedtatt.
Fellesforslaget nytt punkt 16 - enstemmig vedtatt

Vedtak
1. Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset er viktig for beredskapen i Barentshavet
og i hele Finnmark. Klinikk Hammerfest er spesielt viktig for alle kommunene langs den
værutsatte kysten i Vest- Finnmark. Det er nødvendig med god faglig bemanning,

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

tilstrekkelige beredskapsressurser og en oppgradert bygningsmasse for å ivareta beredskapen.
Det må tilføres ekstra midler for at beredskapsnivået skal være tilpasset dagens standard og
krav.
Hammerfest kommune mener at det må tilføres økte ressurser innen spesialistutdanning og
akutt beredskap ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes for å kunne tilpasse seg de
nasjonale og regionale standarder og krav
Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset må inkludere primærhelsetjenesten i den
teknologiske utviklingen slik at samhandling og sømløse pasientforløp ikke blir forhindret av
systemer som ikke snakker sammen
Hammerfest kommune mener at Prehospital elektronisk pasientjournal er et viktig
hjelpemiddel for nødvendig dokumentasjon og integrering mot AMK og øvrige mottakene
enheter
Hammerfest kommune mener at det er nødvendig med en tett dialog mellom
Finnmarkssykehuset og kommunene ved omstruktureringer av de prehospitale tjenestene
Hammerfest kommune støtter prosjektet som utreder klinikk Hammerfest som base for
undervisning av 6. års medisinerstudenter.
Hammerfest kommune støtter at Finnmarkssykehuset skal samarbeide med UIT, UNN og
kommunene for å sørge for nødvendig kompetanse i foretaket. Hammerfest kommune ønsker å
være en aktiv part i samarbeidet for å sikre kompetansen både i Finnmarkssykehuset og i
kommunen
Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset bør samarbeide med kommune om
rekruttering og tilsetting av helsepersonell med spesialistutdanning
Hammerfest kommune mener at samhandlingsavtalene skal danne grunnlag for konkrete
samhandlingstiltak, gode og helhetlige pasientforløp, kompetanseoverføring og veiledning
Hammerfest kommune mener at antall eldre og personer med livsstilsykdommer vil øke noe
som kan føre til flere innleggelser i sykehus. Finnmarkssykehuset bør derfor være varsom med
å kutte ned på sengeantallet i nye Hammerfest Sykehus
Hammerfest kommune støtter planen om at Finnmarkssykehuset skal ha to lokalsykehus med
akuttberedskap for befolkningen, dette inklusive fødeavdeling/gynekologisk avdeling ved
klinikk Hammerfest.
Barneavdelingen ved Hammerfest sykehus må bevares og tilpasses fremtidig behov
Hammerfest kommune ber om at renovering/nybygg av Hammerfest sykehus forseres og blir
igangsatt så snart som mulig, seinest 2018. Dette for å sikre det fremtidige
spesialisthelsetjenestetilbudet og utdanningskapasiteten ved Hammerfest Sykehus
Hammerfest kommune mener at nåværende sykehus må vedlikeholdes. Tjenestetilbudet må
utvikles samtidig med pågående omstilling og byggeprosesser. Det må også her tilføres ekstra
bevilgninger slik at klinikk Hammerfest gjennom nybygg moderniseres til et framtidsretta
akuttsykehus som sikrer fylkets befolkning et effektivt og framtidsretta helsetilbud.
Hammerfest kommune mener at fødestuen i Alta organiseres og driftes av
Finnmarkssykehuset - Hammerfest sykehus. Dette for å sikre opprettholdelse og utvikling av et
fødetilbud av høy faglig kvalitet Hammerfest kommune mener at fødestuen i Alta organiseres
og driftes av Finnmarkssykehuset - Hammerfest sykehus. Dette for å sikre opprettholdelse og
utvikling av et fødetilbud av høy faglig kvalitet

pkt.16:
Ny organisering av rus og psykiatritilbudet må etter kommunestyrets mening fortsatt sikre at
det er gode behandlingstilbud rundt om i fylket. Finnmarkssykehuset bør ha et antall
akuttsenger innenfor rus og psykiatri i eget fylke. Av de tre nordligste fylkene er det bare
Finnmark som ikke har akuttsenger innenfor fylkets grenser, men betjenes fra UNN.
Det antydes videre at det kan være aktuelt å samle rusbehandlingen et sted i fylket dersom det

faglige tilbudet ikke vurderes som tilfredsstillende. Hammerfest kommunestyre mener Helse
Finnmark må sikre fagressurser for et desentralisert tilbud.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.02.2015

Behandling
Chris Jørgensen (AP) fremmet følgende endringsforslag, pkt.1:
Hammerfest kommune mener at Klinikk Hammerfest er viktig for beredskapen i Barentshavet
og i hele Finnmark, og spesielt for alle kommunene langs den værutsatte kysten i VestFinnmark. Det er nødvendig med god faglig bemanning, tilstrekkelige beredskapsressurser og en
oppgradert bygningsmasse for å ivareta beredskapen.
Votering m/endring i ordlyd i pkt. 1: Enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Hammerfest kommune mener at Klinikk Hammerfest er viktig for beredskapen i Barentshavet
og i hele Finnmark, og spesielt for alle kommunene langs den værutsatte kysten i VestFinnmark. Det er nødvendig med god faglig bemanning, tilstrekkelige beredskapsressurser og
en oppgradert bygningsmasse for å ivareta beredskapen.
2. Hammerfest kommune mener at det må tilføres økte ressurser innen spesialistutdanning og
akutt beredskap ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes for å kunne tilpasse seg de
nasjonale og regionale standarder og krav
3. Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset må inkludere primærhelsetjenesten i den
teknologiske utviklingen slik at samhandling og sømløse pasientforløp ikke blir forhindret av
systemer som ikke snakker sammen
4. Hammerfest kommune mener at Prehospital elektronisk pasientjournal er et viktig
hjelpemiddel for nødvendig dokumentasjon og integrering mot AMK og øvrige mottakene
enheter
5. Hammerfest kommune mener at det er nødvendig med en tett dialog mellom
Finnmarkssykehuset og kommunene ved omstruktureringer av de prehospitale tjenestene
6. Hammerfest kommune støtter prosjektet som utreder klinikk Hammerfest som base for
undervisning av 6. års medisinerstudenter.
7. Hammerfest kommune støtter at Finnmarkssykehuset skal samarbeide med UIT, UNN og
kommunene for å sørge for nødvendig kompetanse i foretaket. Hammerfest kommune ønsker å
være en aktiv part i samarbeidet for å sikre kompetansen både i Finnmarkssykehuset og i
kommunen
8. Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset bør samarbeide med kommune om
rekruttering og tilsetting av helsepersonell med spesialistutdanning
9. Hammerfest kommune mener at samhandlingsavtalene skal danne grunnlag for konkrete
samhandlingstiltak, gode og helhetlige pasientforløp, kompetanseoverføring og veiledning
10. Hammerfest kommune mener at antall eldre og personer med livsstilsykdommer vil øke
som kan føre til flere innleggelser i sykehus. Finnmarkssykehuset bør derfor være varsom med
å kutte ned på sengeantallet i nye Hammerfest Sykehus
11. Hammerfest kommune støtter planen om at Finnmarkssykehuset skal ha to lokalsykehus med

akutt beredskap for befolkningen, lokalisert i Hammerfest og Kirkenes
12. Barneavdelingen ved Hammerfest sykehus må bevares og tilpasses fremtidig behov
13. Hammerfest kommune ber om at renovering/nybygg av Hammerfest sykehus forseres og blir
igangsatt fra 2018. Dette for så sikre det fremtidige spesialisthelsetjenestetilbudet og
utdanningskapasiteten ved Hammerfest Sykehus
14. Hammerfest kommune mener at nåværende sykehus må vedlikeholdes. Tjenestetilbudet må
utvikles samtidig med pågående omstilling og byggeprosesser
15. Hammerfest kommune mener at fødestuen i Alta organiseres og driftes av Finnmarkssykehuset
- Hammerfest sykehus. Dette for å sikre opprettholdelse og utvikling av et fødetilbud av høy
faglig kvalitet
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Finduspromenaden
Saken gjelder
I forbindelse med utbygningen av Finduspromenaden, Torget – Storelva, har Hammerfest
havnestyre bedt om at MU og Kommunestyret behandler utbygningen på nytt. Dette fordi de er
bekymret for sikkerheten og funksjonaliteten på den delen av planlagt promenade som går over
havneforetakets kaier og innretninger.
Sakens bakgrunn og fakta
I forbindelse med realiseringen av den vedtatte utbygningen av Finduspromenaden fremkom det
høsten 2014 fra entreprenøren usikkerheter knyttet til at eksisterende fylling i indre havn var for
bratt for tiltenkt fundamentering. I tillegg er det utglidning på eksisterende fylling og den er ikke
forskriftsmessig plastret (Steinlagt) i h.h.t dagens normer.
For å avklare situasjonen og unngå ytterligere utfylling i havneområdet ble det utført
geotekniske undersøkelser.
Resultatet av disse er nå kommet og viser at grunnforholdene er gode men at fundamenteringen
av promenaden bør gjennomføres med peling. Kostnadene vil øke, men promenaden vil da bli
visuelt som planlagt. Eventuelle budsjettkonsekvenser vil bli behandlet i separat sak om
nødvendig.
I forbindelse med disse vurderingene ble også Hammerfest Havn KF kontaktet i sept. 2014 for å
avklare praktiske forhold knyttet til at man muligens måtte vurdere utfylling i havneområdet. I
tillegg var det et ønske fra prosjektavdelingen å få samkjørt byggeprosjektet med Hammerfest
Havn KF. Dette gjaldt bl.a redningsstiger, utkraginger rundt pullerter, hjulstoppere etc.

Hammerfest Havn KF ble derfor invitert med i byggemøtene for å oppnå en best mulig
koordinering og har etterpå reagert på planene for Finduspromenaden.
Hammerfest Havn KF har derfor den 8/12-2014 behandlet Finduspromenaden i egen sak:
Sak: 43/14 FINDUSPROMENADEN – GANGPROMENADE LANGS KAIER I SENTRUM.
Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:
Vedtak:
I
Havnestyret er bekymret for sikkerheten og funksjonaliteten på den delen av planlagt
promenade som går over havneforetakets kaier og innretninger. Dette gjelder spesielt
sikkerheten og at det endelige produkt skal være en trygg plass å oppholde seg, jfr.
Havnelovens §41 ……Eiere av havner og havneterminaler som har persontrafikk, skal sørge for
at de drives på en måte som ivaretar sikkerheten for liv og helse.
Terminalbygg skal være forsvarlig utrustet. Departementet kan i forskrift gi regler om
håndteringen av persontrafikk i havnen, herunder krav til terminalbygg…… I medhold av loven
og dens forskrifter er det i siste instans havnestyret som er ansvarlig for at
havneadministrasjonens faglige råd, knyttet opp mot tiltak hvor havneforetaket kan stilles til
ansvar, etterkommes. Jfr. Vedtekt for Hammerfest havn KF (vedtatt av Hammerfest
kommunestyre den 10.11.2011) § 10.
II
Hammerfest havnestyre forutsetter at den delen av promenaden som omfatter
havneforetakets havneinnretninger etterkommer det lovverket som styrer havneforetakets
virksomhet, og har en utførelse som ivaretar sikkerhet og funksjonalitet for brukerne, og
materialvalg for effektiv havnedrift.
III
Havnestyret oversender og forutsetter at saken blir behandlet i MU og Kommunestyret.
Havnestyret har også oversendt et notat fra Multiconsult (MC) som danner en del av grunnlaget
for saken.
I Notatet fremgår det bl.a:
De mottatte tegningene viser at prosjektet så langt har beskrevet at det skal bygges opp et
trekaidekke også over dagens betongkaier i promenade-traseen, samt at tredekket skal legges
helt ut slik at det også dekker hele «lavamoloen».
Hammerfest Havn mener at det nye tredekke lagt oppå dagens kaidekker vil gi negative drifts/bruksmessige forhold som de vanskelig kan akseptere.
Hammerfest Havn har derfor bedt MC å utarbeide ei betenkning som beskriver hvordan
kaiene «Lavamoloen» og strandkaien mot «Ambulansekaia» opereres, og belyse
konsekvensene av etablering av et tredekke på kaiene i relasjon til vedlikehold, ansvar og
driftsforhold.

I oppsummeringen fremgår det:




Det forutsettes at de aktuelle kaiene skal brukes av skip slik som i dag.
Personer som ikke skal til/fra skipene burde egentlig ikke bruke kaiene hvor
rekkverk ikke kan monteres
Kaiene må kunne brøytes/strøs døgnet rundt, dvs. må kunne opereres av
større vedlikeholdmaskiner

Havnestyrets vedtak omhandler området fra Lavamoloen til og med ambulansekaia.

Problemstillingene som tas opp av Havnestyret er relevante for dagens drift av kaiene, men en
realisering av Finduspromenaden legger til grunn en endret bruk. Notatets forutsetning om at de
aktuelle kaiene skal brukes av skip slik som i dag, er derfor i strid med planens intensjoner. Det
er heller ikke planlagt hverken havneterminal eller terminalbygg i området.
Den vedtatte planen for Finduspromenaden legger til rette for at de sjørettede arealene fra
sentrum til Storelva skal tas mere i bruk av innbyggere og tilreisende. I behandlingen av planene
fremgår det bl.a:
- Kaifronten kan på mange måter sees som ”byens ansikt” mot sjøen.
-

Byen må derfor ta tilbake sitt ansikt mot sjøen og fremstå som en sjøfartsby, porten mot
ishavet og en kulturby. Gjennom grundig planlegging, utsmykking og belysning vil
Finduspromenaden gi byen et helhetlig, moderne uttrykk mot sjøen samtidig som det gir
befolkningen et nytt område å bevege seg i, og en by å være stolt av.

Utbygningen av Finduspromenaden omfattes av reguleringsplanen vedtatt 18.06.09.
Senere vedtatt gatebruksplan (Rådhusplassen/Sjøgata) har også direkte sammenheng med
Finduspromenaden for å skape et helhetlig inntrykk.
Budsjettrammen på Finduspromenaden er på 33 mill. kr. og budsjettrammen på gatebruksplanen
er på 40 mill.kr.
Prosjekteringen av Finduspromenaden har lagt til grunn bygningslovens krav, inkludert
sikkerhet vedr. slike installasjoner. Igangsettingstillatelse for utbyggingen på omtalt område ble
gitt av Hammerfest Kommune, Byggesak/oppmåling 23.06.2014.
Rådmannens vurdering
Etableringen av Finduspromenaden og Gatebruksplan (Torget/Sjøgata) innebærer en betydelig
opprusting/forskjønning av Hammerfest Sentrum. Dette forutsetter en endret bruk. Eksempelvis
vil Rådhusplassen stenges for parkering, kjøremønster vil endres, aktivitetsområder vil etableres.

Endringene medfører også driftskonsekvenser. Etablering av lekeplass, parkanlegg, torgsalg,
aktivitetsområder, gangveier etc. vil føre til endret behov for drift og annet utstyr for
vedlikehold tilpasset den nye situasjonen i Hammerfest Sentrum.
Hammerfest Havn KF vil også bli berørt av de politiske vedtakene og det har vært gjennomført
omfattende prosesser og høringer i forkant av de vedtatte planene. Planforutsetningene er
tydelige på prioritering av verdier og disse forutsetter endret bruk. Unødvendig trafikk skal
fjernes og områdene tilrettelegges for «mykere» verdier.
Også Hammerfest Havn KF må tilpasse seg dette. Kaiområdene som omtales kan, ved
gjennomføring av planene, fortsatt benyttes som liggekaier for fartøyer, men skip med
laste/losse-behov vil normalt bli henvist til andre egnede kaier. Dette også for å unngå unødig
trafikk i promenaden/rådhusplassen/Sjøgata. Brøyting/vedlikehold må skje med tilpasset utstyr
og nødvendig koordinering mellom Hammerfest Havn og Hammerfest Kommune,
kommunalteknisk drift, vil bli gjennomført.
Realiseringen av prosjektet legger til grunn at gjeldende regelverk og sikkerheten i området blir
ivaretatt i videre prosjektering og utbygning.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Realiseringen av Finduspromenaden gjennomføres i h.h.t vedtatte planer.
2. I området hvor skip skal kunne fortøyes tilpasses dekkeleggingen så eksisterende pullerter
kan benyttes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2015
Behandling
Følgende fellesforslag fra AP, SV, H, FRP/KP ble fremmet:
1. Realisering av Finduspromenaden gjennomføres i hovedsak i henhold til vedtatte planer (se
tilleggspunkt 3)
2. Som innstillingen.
3. Kommunestyret ber Hammerfest kommune og Hammerfest Havn KF møtes for å drøfte hvilke
muligheter som eksisterer innenfor vedtatte planer. Det bes diskuteres fordeler og ulemper
med planlagte løsninger for dekket og pullerter på Lavamoloen, samt muligheter og
konsekvenser ved mindre justeringer på moloen, eksempelvis ved bruk av beleggstein. Dette
innenfor en intensjon om at båter skal kunne legge til.

Kommunestyret ber administrasjonen på bakgrunn av dette møtet komme tilbake til
styret for Miljø og Utvikling med en vurdering av mulige tiltak for Lavamoloen.
Vurderingen bør vektlegge praktisk drift og vedlikehold samt sikkerhet og på eventuelle
tiltak som bryter med planens intensjon.
Votering: Innstillingens punkt 1 falt og AP’s forslag – enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 2 – enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 3 falt og AP’s forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Realisering av Finduspromenaden gjennomføres i hovedsak i henhold til vedtatte planer (se
tilleggspunkt 3)
2. I området hvor skip skal kunne fortøyes tilpasses dekkeleggingen så eksisterende pullerter kan
benyttes.
3. Kommunestyret ber Hammerfest kommune og Hammerfest Havn KF møtes for å drøfte hvilke
muligheter som eksisterer innenfor vedtatte planer. Det bes diskuteres fordeler og ulemper
med planlagte løsninger for dekket og pullerter på Lavamoloen, samt muligheter og
konsekvenser ved mindre justeringer på moloen, eksempelvis ved bruk av beleggstein. Dette
innenfor en intensjon om at båter skal kunne legge til.

Kommunestyret ber administrasjonen på bakgrunn av dette møtet komme tilbake til
styret for Miljø og Utvikling med en vurdering av mulige tiltak for Lavamoloen.
Vurderingen bør vektlegge praktisk drift og vedlikehold samt sikkerhet og på eventuelle
tiltak som bryter med planens intensjon.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 24.02.2015

Behandling
Følgende fellesforslag fra AP, SV, H, FRP/KP ble fremmet:
1. Realisering av Finduspromenaden gjennomføres i hovedsak i henhold til vedtatte planer ( se
tilleggspunktet fra MU)
2. Som innstillingen.
3. Styret for Miljø og Utvikling ber Hammerfest kommune og Hammerfest Havn KF møtes for å
drøfte hvilke muligheter som eksisterer innenfor vedtatte planer. Det bes diskuteres fordeler og
ulemper med planlagte løsninger for dekket og pullerter på Lavamoloen, samt muligheter og
konsekvenser ved mindre justeringer på moloen, eksempelvis ved bruk av beleggstein. Dette
innenfor en intensjon om at båter skal kunne legge til.

Styret for Miljø og utvikling ber administrasjonen på bakgrunn av dette møtet komme
tilbake til MU med en vurdering av mulige tiltak for Lavamoloen. Vurderingen bør
vektlegge praktisk drift og vedlikehold samt sikkerhet og på eventuelle tiltak som bryter
med planens intensjon.
Votering: Som den endrede innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Realisering av Finduspromenaden gjennomføres i hovedsak i henhold til vedtatte planer (se
tilleggspunktet fra MU)
2. I området hvor skip skal kunne fortøyes tilpasses dekkeleggingen så eksisterende pullerter kan
benyttes.
3. Styret for Miljø og Utvikling ber Hammerfest kommune og Hammerfest Havn KF møtes for å
drøfte hvilke muligheter som eksisterer innenfor vedtatte planer. Det bes diskuteres fordeler

og ulemper med planlagte løsninger for dekket og pullerter på Lavamoloen, samt muligheter
og konsekvenser ved mindre justeringer på moloen, eksempelvis ved bruk av beleggstein.
Dette innenfor en intensjon om at båter skal kunne legge til.

Styret for Miljø og utvikling ber administrasjonen på bakgrunn av dette møtet komme
tilbake til MU med en vurdering av mulige tiltak for Lavamoloen. Vurderingen bør
vektlegge praktisk drift og vedlikehold samt sikkerhet og på eventuelle tiltak som bryter
med planens intensjon.

Saksbehandler: Cathrine Leistad
Saksnr.: 2011/2069-85
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Uttreden. Nyvalg.
Saken gjelder
Svein Tore Jakobsen (Arbeiderpartiet) trer ut som varamedlem i Klagenemnda for
eiendomsskattesaker (Overskattetakstnemnda) og varamedlem til nestleder i Hammerfest
Eiendom KF fordi disse vervene ikke er forenlig med hans verv som fast medlem i
kontrollutvalget.
Det må derfor foretas nyvalg.
Sakens bakgrunn og fakta
Svein Tore Jakobsen er fast medlem av kontrollutvalget i perioden 2011-2015. Han er i tillegg
varamedlem i Klagenemnda for eiendomsskattesaker (Overskattetakstnemnda) og han ble i
oktober 2013 valgt som vararepresentant for nestleder i Hammerfest Eiendom KF.
I henhold til kommuneloven § 77 nr. 2 er blant annet «medlem og varamedlem av kommunal
eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet» utelukket fra valg til kontrollutvalget.
Omfattet av bestemmelsen er blant annet faste utvalg, klagenemnder samt styrer for kommunale
bedrifter, institusjoner og foretak. Formålet med dette er å sikre kontrollutvalgets status som
uavhengig kontrollinstans.
I løpet av perioden har Svein Tore Jakobsen møtt 1-2 ganger i Klagenemnda for
eiendomsskattesaker og aldri i styret for Hammerfest Eiendom KF.
Svein Tore Jakobsen har foreslått at han på bakgrunn av ovennevnte regelverk trer ut av vervene
som vararepresentant for Klagenemnda for eiendomsskattesaker og vara for nestleder i
Hammerfest Eiendom KF, men opprettholder vervet som fast medlem i kontrollutvalget.
Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer at Svein Tore Jakobsen bør tre ut av sine verv som vararepresentant for
Klagenemnda for eiendomsskattesaker og vara for nestleder i Hammerfest Eiendom KF, men at
han beholder vervet som fast medlem i kontrollutvalget.

Det er uheldig at han i utgangspunktet ble valgt inn i verv som ikke er forenelig med å inneha
verv i kontrollutvalget. Det anses likevel ikke sannsynlig at dette har påvirket kontrollutvalgets
arbeid, ettersom Svein Tore Jakobsen bare har deltatt på 1-2 møter i Klagenemnda for
eiendomsskattesaker, og det er opplyst at kontrollutvalget ikke har hatt befatning med saker som
vedrører Klagenemnda for eiendomsskattesaker i denne perioden.
Det må etter dette velges nytt varamedlem til Klagenemnda for eiendomsskattesaker og
varamedlem til nestleder i Hammerfest Eiendom KF.
Det gjøres oppmerksom på de generelle reglene om hvem som er valgbare, hvem som er
utelukket og hvem som kan kreves seg fritatt jf. kommuneloven § 14 gjelder begge vervene. Det
samme gjelder kravet om kjønnsbalanse.
I tillegg er det oppstilt særlige begrensninger i kommuneloven § 65 nr. 2 i forhold til valg av
styremedlem til kommunale foretak;
Daglig leder, medlem av kommuneråd, medlem av fylkesråd eller administrasjonssjef eller
dennes stedfortreder kan ikke være medlem av styret.
Dette innebærer at rådmann og assisterende rådmann er utelukket fra valg til styret i
Hammerfest Eiendom KF.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Svein Tore Jakobsen trer ut av sine verv som varamedlem i Klagenemnda for
eiendomsskattesaker (Overskattetakstnemnda) og varamedlem til nestleder i Hammerfest
Eiendom KF.
2. Som nytt varamedlem til Klagenemnda for eiendomsskattesaker velges…

3. Som nytt varamedlem til nesteleder i Hammerfest Eiendom KF velges…

Saksbehandler: Svanhild Moen
Saksnr.: 2015/104-13
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Diverse referatsaker
Saken gjelder
Referatsak:
RS 15/2 Sanksjon og ikrafttredelse av endringer i kommuneloven og offentlighetslova
Sakens bakgrunn og fakta

Rådmannens vurdering

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.
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Interpellasjon - Nei til utvidet adgang til midlertidige ansettelser
Saken gjelder
Mottatt følgende interpellasjon kommunestyremøte 12.mars 2015 fra representant Marianne
Sivertsen Næss datert 20.02.15:
Til ordfører Alf E. Jakobsen
Nei til utvidet adgang til midlertidige ansettelser
Regjeringen har foreslått en ny generell adgang til midlertidig ansettelse for inntil tolv måneder,
kombinert med forslag om begrensninger i arbeidsmiljøloven § 14 - 9. Med dette åpner man i
praksis for at alle nyansettelser kan være midlertidige i ett år.
Kommunestyret bør merke seg at tross at forslaget fremmes med gode intensjoner om å gi flere
innpass i arbeidslivet, går en samlet arbeidstakerside mot forslaget. Forskning viser dessuten at
flere midlertidig ansatte ikke skaper flere jobber.
Hammerfest arbeiderparti er mot forslaget av flere grunner. Viktigst er det at det har negative
konsekvenser for arbeidstakerne. Midlertidig ansatte har dårligere lønn og færre rettigheter.
Dette gir større usikkerhet for den enkelte. Med dette forslaget blir midlertidighet mer av en
normalordning.
Kommunestyret bør ikke vedta å la være å forholde seg til lovendringer.
Derimot kan kommunestyret som overordnet arbeidsgiver vedta en ansvarlig politikk som ikke
fullt ut utnytter lovens maksimalgrense i forhold til midlertidige ansettelser. Kommunestyret kan
begrense bruken av midlertidige ansettelser ved ikke å endre praksis i forhold til midlertidige
ansettelser, selv om loven åpner for det.
Jeg forstår reglementet slik at en ikke kan realitetsbehandle forslag i tilknytning til en
interpellasjon, men jeg ønsker å fremme et oversendelsesforslag til formannskapet som lyder
som følgende:

Kommunestyret mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML14-9) vil skape
større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres personlige
økonomi. Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være midlertidige
i 12 måneder.
Hammerfest kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg,
gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av
dette, ønsker kommunestyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere
og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Dersom et
flertall på Stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil
Hammerfest kommune som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis.
Mitt spørsmål til ordføreren er: Hvordan bør Hammerfest kommune forholde seg til forslagene
om å utvide muligheten for midlertidig ansettelse?
Marianne Sivertsen Næss, Ap

