Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
12.03.2015
09:00 – 13:05

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Alf Einar Jakobsen
Marianne Sivertsen Næss
Tarjei Jensen Bech
Berit Hågensen
Jonas Valle Paulsen
Tom-Kristian Tommen Hermo
Chris Jørgensen
Håvard Hargaut-Jensen
Willy Olsen
Leif Arne Asphaug-Hansen
Haldis Olsen
Jarle Edvardsen
Anne-Mette Bæivi
Fred Johansen
Ole Martin Rønning
Reidar Johansen
Grethe E. Johansen

Ordfører
Varaordfører, ankom 09:35
Medlem
Medlem, ankom 09:05
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem, ankom 10:55
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
SV
SV

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Elin Mølmann Holmgren
Hans-Petter Rasmussen
Hilde Rollefsen Næss
Kurt Methi
Dan Andersen
Liv Mari Bakkeby
Thomas F. Øien
Monique Jørgensen
Hans Morten Olafson
Bente Orvik
Mia Hansen
Lasse Jøgvan Duurhuus

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
H
SV
FRP
FRP

Varamedlemmer som møtte:

Navn
Wendy Hansen
Gunhild Engstad
Ole I. Hansen
Liv Lorentzen
Gunnar Bolle
Vigdis Guleng

Dan Andersen
Hans-Petter Rasmussen
Hilde Rollefsen Næss
Kurt Methi
Thomas F. Øien
Bente Orvik

AP
AP
AP
AP
H
SV

20 representanter (av 29) til stede. Berit Hågensen ankom 0905
21 representanter (av29) til stede. Marianne Sivertsen Næss ankom 09:35
22 representanter (av 29 til stede. Ole Martin Rønning fikk innvilget permisjon
fra kl 10:00. Fred Johansen ankom kl. 10:55.
22 representanter (av 29) til stede. Ole Martin Rønning møtte etter permisjon
kl 12:00.
23 representanter (av 29) til stede. Fred Johansen fikk innvilget permisjon kl. 12:45.
22 representanter (av 29) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Arve
Paulsen, kommunalsjef Geir Nesse, kommuneadvokat Cathrine Leistad, plan- og
utviklingssjef Odd Edvardsen, overingeniør Jørn Berg, folkehelsekoordinator
Torild Ebeltoft, biblioteksjef Grethe Johannessen, prosjektleder Grethe Nissen,
prosjekt Ren Havn Tor Harry Bjørn, rådgiver Grethe Gebhardt og leder på
ungdomstjenesten Bootleg Henrik Skjelbredt.
Fra Ungdomsrådet møtte representantene Benedikte Holmen, Trygve Karlsen,
Emil Blix Sørnes og Nora Olsen. I tillegg møtte produsent i ungdomstjenesten –
Bootleg Hilde Therese Normo.
Fra Hammerfest Havn KF møtte havnedirektør Per Åge Hansen og havnekaptein
Jon Helge Løkke.

Alf E. Jakobsen
Ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkalling – godkjent
Reidar Johansen (SV) stilte følgende spørsmål:
- Oppdatering om Aker Seafood. Ordfører besvarte spørsmålet.
Ordfører vil informere om:
- Snuhavna i Porsanger. Ordfører orienterte om saken.
Dagsorden / sakskart:
Sakslista med tillegg – godkjent.
Ordfører informerte også om å innkalle til et ekstraordinært kommunestyremøte den 24.3.15 kl.
13:00 der saken om Aker Seafood skal behandles.

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

RS 15/2

Sanksjon og ikrafttredelse av endringer i kommuneloven og offentlighetslova

PS 23/15

Godkjenning av protokoll

PS 24/15

Interpellasjon - Nei til utvidet adgang til midlertidige ansettelser

PS 17/15 Temainnspill til revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2015

Behandling
I tilknytning til denne saken var det innledningsvis innlending ved prosjektgruppa v/
prosjektleder Grethe Nissen og presentasjon av innspill fra 6 ulike områder. I tillegg var det
gruppearbeid med påfølgende presentasjon.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.

PS 18/15 Fastsetting av antall valgdager samt tid og sted for stemmegivning

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 Kommunestyret - 12.03.2015

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

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

PS 19/15 Høringssvar - Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF

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 Kommunestyret - 12.03.2015

Behandling
Kommunestyret behandlet spørsmålet om inhabilitet til vararepresentant Ole I. Hansen:
Representanten Ole I Hansen ber om at kommunestyret vurderer hans habilitet i henhold til
forvaltningsloven § 6 annet ledd på grunn av hans tilknytning til saken som styremedlem i
Finnmarkssykehuset og deltaker i styringsgruppa som bl.a. har utarbeidet høringsnotatet.
Representanten fratrådte under debatten og avstemningen om hans habilitet.
Kommunestyret vedtok med 17 mot 4 stemmer at representanten er inhabil.
Representanten fratrådte under kommunestyrets realitetsbehandling av saken.
Beit Hågensen/Reidar Johansen fremmet på vegne av SV/AP/H følgende forslag:
Finnmarkssykehuset skal være vår alles trygghetsbase, samt trygge alle som har arbeidsplassene
sine utenfor vår lange kystlinje.
En befolkning på 75 000 krever egentlig ikke så mange klinikker som vi har. Vi erkjenner at
grunnet spesielle forhold som vær og vind samt geografi, trenger Finnmark en annen
organisering av sykehustjenestene enn andre steder i landet. Befolkningen vil bo spredt og noen
vil bo i veiløse samfunn. Dette krever andre økonomiske ordninger enn i dag, noe Helse Nord
bør erkjenne.
Det skal bygges både i Kirkenes, Hammerfest, Karasjok og Alta. Samtidig skal tjenesten
videreutvikles og kvaliteten skal bedres. Det må tilføres ekstraordinære midler. Hammerfest
kommune krever at utbygningen av Hammerfest sykehus blir forsert i byggestart, dette for å
bringe sykehuset i bedre stand til å kunne effektivisere og øke antall behandlinger. Dette for at
Finnmarkssykehuset skal bli bærekraftig økonomisk for lang tid fremover. Dersom ikke
eksterne midler blir en realitet, må det på nytt vurderes om økonomien bærer den planlagte
utbygningen andre steder.
Hammerfest kommune er glad for at planen har som mål at vi som bor og lever i Finnmark, skal
velge Finnmarkssykehuset når vi trenger behandling. Det er viktig og riktig.
Vi må fortsatt ha en akuttberedskap som inkluderer fødeavdeling og risikofødsler. Det er et krav
at dette finnes på sykehuset i Hammerfest sammen med barneavdelingen.
Hammerfest kommune er av den oppfatning at kvinner skal slippe å reise ut av fylket for

behandling av kvinnesykdommer, disse skal behandles på egen avdeling i Finnmark. Selv om
det i dag er fellesavdeling med fødeavdeling og gynekologisk, må målet være egen
gynekologisk avdeling.
Det er utrolig viktig at kompetansen finnes og brukes der det er behov for den. Samtidig er det
viktig at kompetansemiljøene ikke fragmenteres for mye, men vi må opprettholde fagmiljøer
som er store nok. Dette inspirerer kompetansen ytterligere og en vil bli enda bedre. Samt at det
er positivt for den videre rekruttering.
Votering:
Som formannskapets vedtak – enstemmig vedtatt.
Fellesforslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Finnmarkssykehuset skal være vår alles trygghetsbase, samt trygge alle som har arbeidsplassene
sine utenfor vår lange kystlinje.
En befolkning på 75 000 krever egentlig ikke så mange klinikker som vi har. Vi erkjenner at
grunnet spesielle forhold som vær og vind samt geografi, trenger Finnmark en annen
organisering av sykehustjenestene enn andre steder i landet. Befolkningen vil bo spredt og noen
vil bo i veiløse samfunn. Dette krever andre økonomiske ordninger enn i dag, noe Helse Nord
bør erkjenne.
Det skal bygges både i Kirkenes, Hammerfest, Karasjok og Alta. Samtidig skal tjenesten
videreutvikles og kvaliteten skal bedres. Det må tilføres ekstraordinære midler. Hammerfest
kommune krever at utbygningen av Hammerfest sykehus blir forsert i byggestart, dette for å
bringe sykehuset i bedre stand til å kunne effektivisere og øke antall behandlinger. Dette for at
Finnmarkssykehuset skal bli bærekraftig økonomisk for lang tid fremover. Dersom ikke
eksterne midler blir en realitet, må det på nytt vurderes om økonomien bærer den planlagte
utbygningen andre steder.
Hammerfest kommune er glad for at planen har som mål at vi som bor og lever i Finnmark, skal
velge Finnmarkssykehuset når vi trenger behandling. Det er viktig og riktig.
Vi må fortsatt ha en akuttberedskap som inkluderer fødeavdeling og risikofødsler. Det er et krav
at dette finnes på sykehuset i Hammerfest sammen med barneavdelingen.
Hammerfest kommune er av den oppfatning at kvinner skal slippe å reise ut av fylket for
behandling av kvinnesykdommer, disse skal behandles på egen avdeling i Finnmark. Selv om
det i dag er fellesavdeling med fødeavdeling og gynekologisk, må målet være egen
gynekologisk avdeling.
Det er utrolig viktig at kompetansen finnes og brukes der det er behov for den. Samtidig er det
viktig at kompetansemiljøene ikke fragmenteres for mye, men vi må opprettholde fagmiljøer
som er store nok. Dette inspirerer kompetansen ytterligere og en vil bli enda bedre. Samt at det
er positivt for den videre rekruttering.

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.
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
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.
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 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.

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 Formannskapet - 25.02.2015

Behandling
Reidar Johansen /Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av SV/AP/H/FRP følgende endringer
/ tilleggsforslag:
16. 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, 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.
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 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.
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 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.

PS 20/15 Finduspromenaden

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 Kommunestyret - 12.03.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – 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 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.
PS 21/15 Uttreden. Nyvalg

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…
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2015

Behandling
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Som nytt varamedlem til Klagenemnda for eiendomsskattesaker velges Karl -Tore Andersen
Som nytt varamedlem til nesteleder i Hammerfest Eiendom KF velges Karl - Tore Andersen
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 Karl - Tore
Andersen
3. Som nytt varamedlem til nesteleder i Hammerfest Eiendom KF velges Karl - Tore
Andersen

PS 22/15 Diverse referatsaker

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2015

Behandling
RS 15/2 Sanksjon og ikrafttredelse av endringer i kommuneloven og offentlighetslova
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsaken tas til orientering.
PS 23/15 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Kommunestyret den 05.02.2015 godkjennes.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2015

Behandling
Ordfører fremmet følgende endring i sak 5/15: - til slutt i punkt 1 «i denne perioden».
Da blir punkt 1 som følger:

Innbyggerforslaget Hammerfest Arena – NÅ! tas ikke til behandling fordi en sak med

tilsvarende innhold har vært behandlet i kommunestyret tidligere i denne perioden.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 05.02.15 godkjennes med følgende endring i sak 5/15: «i denne
perioden»
Ordfører fremmet følgende endring i sak 5/15: - til slutt i punkt 1 «i denne perioden».
Da blir punkt 1 som følger:
Innbyggerforslaget Hammerfest Arena – NÅ! tas ikke til behandling fordi en sak med
tilsvarende innhold har vært behandlet i kommunestyret tidligere i denne perioden.

PS 24/15 Interpellasjon - Nei til utvidet adgang til midlertidige ansettelser
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2015

Behandling
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 Hammerfest kommune 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

****************************************************************************
Svar fra Ordfører:
Det er riktig at Arbeids og sosialdepartementet har fremmet forslag om en ny generell adgang til
midlertidig ansettelse, uten vilkår for inntil tolv måneder, kombinert med forslag om
begrensninger i arbeidsmiljøloven § 14 - 9.
Forslaget innebærer store endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige
ansettelser, som kan få alvorlige konsekvenser for arbeidstakere og hele arbeidslivet. Etter
dagens Arbeidsmiljølov jobber allerede mange midlertidig, men nå vil regjeringa åpne for at
arbeidsgivere kan ansette hele 15 % midlertidig uten begrunnelse. Den grunnleggende regelen
om at midlertidige ansettelser ikke skal skje i bedriftens ordinære virksomhet fjernes. Dette er
etter min mening å angripe selve bunnplanken i et organisert arbeidsliv som er grunnlaget for
trygghet, verdighet og frihet for arbeidsfolk.
Uten fast jobb blir det større usikkerhet, mer jobbutrygghet og en vanskeligere hverdag.
Lovforslaget betyr at makt flyttes fra den ansatte og over til arbeidsgiver. Som midlertidig ansatt
blir det vanskelig å planlegge for framtida, siden arbeidsgiver avgjør lengden på jobbavtalen, og
om du eventuelt får forlengelse. Du får sannsynligvis heller ikke lån i banken til boligkjøp. Alle
vet vi at arbeidsmiljø og lønn er dårligere for midlertidige ansatte, og de får mindre opplæring
og utdanning. Dette gir større usikkerhet for den enkelte. Dette vil ramme unge i
etableringsfasen ekstra hardt.

Arbeidstilsynet påpeker i sin høringsuttalelse at lovendringene kan føre til mer sykdom, stress
og ulykker. Tilsynet frykter også at lovendringene vil legge til rette for mer
arbeidslivskriminalitet.
I regjeringas egen lovproposisjon står det: «En har ikke kunnet finne økt effekt på
sysselsettingsnivået generelt ved økt adgang til midlertidige ansettelser eller endret
stillingsvern.» «Forskningen tyder på at midlertidige ansatte opplever større problemer med
arbeidsmiljø og helse sammenlignet med fast ansatte og viser klart at disse i mindre grad får
delta i opplæringstiltak finansiert av arbeidsgiver.»
Forskning fra FAFO og OECD dokumenterer at økt adgang til midlertidige ansettelser ikke
skaper økt sysselsetting. Det skaper kun flere midlertidige stillinger på bekostning av tidligere
faste stillinger. Forskning viser også at mange midlertidige ansatte kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko, og at midlertidig ansatte utsettes for større helserisiko og press enn faste
ansatte.
En samlet fagbevegelse går mot lovendringene regjeringa nå foreslår.

I Hammerfest kommune har vi innenfor mange områder en utfordring med å holde på gode
fagfolk og rekruttere nye. Om bare seks år vil Norge eksempelvis mangle over 11.000 lærere. I
2030 vil vi mangle 38.000 årsverk innen pleie- og omsorgsyrkene hvis dagens utvikling
fortsetter. Mangelen på barnehagelærere er stor i kommuner landet rundt.
I denne situasjonen trengs det mer enn noen gang seriøse arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte
verdige lønns- og arbeidsvilkår. Økt bruk av midlertidighet er det motsatte av dette.
Ordføreren mener at forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven, kan oppsummeres med at
mange på sikt vil oppleve et skifte fra trygge til utrygge jobber. Kombinasjonen mellom jobb og
privatliv blir også vanskeligere. Det vil føre til mer økonomisk utrygghet for de som kanskje
trenger trygghet aller mest.
Ordføreren mener kommunestyret står fritt i å vedta en personalpolitikk, som ikke utnytter
lovens maksimalgrense, i forhold til midlertidige ansettelser. Jeg av den mening at
kommunestyret bør ha en ansvarlig og offensiv personalpolitikk, slik at kommunen framstår
som en seriøs og attraktiv arbeidsgiver. Vi bør ikke endre praksis i forhold til midlertidige
ansettelser, selv om en lovendring skulle åpne for det.
I Hammerfest kommune er det politisk vilje slik jeg oppfatter det, iallfall blant flertallet som
styrer, til å begrense bruken av midlertidige ansettelser, og det kan vi gjøre gjennom
kommunens personalpolitikk.
Min klare konklusjon er at vi bør fortsette dagens dersom Stortinget mot formodning skulle
vedta Regjeringens endring om midlertidighet.
Avslutningsvis ser jeg at interpellanten også har fremmet et oversendelsesforslag til
formannskapet i tilknytning til denne saken. Det er riktig at vi ikke behandler konkrete forslag i
tilknytning av en interpellasjon, men at det er mulig å oversende konkrete forslag til
formannskapet for vurdering og eventuell behandling.

