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Rådet for funksjonshemmede
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
02.11.2015
13:30 – 15:35

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Eva Gebhardt Sjøtun
Mia Hansen
Erik Lemika
Ole Harald Sjøtun
Anne Lise Moe

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
FRP
HANDIKAPLAG
PSORIASIS- OG EKSEMF.
MENTALHELSE

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Ole I. Hansen
Stein-Wiggo Olsen

Leder
Medlem

AP
BLINDEFORBUND

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Haldis Olsen

Ole I. Hansen

AP

6 representanter (av 7) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, fagleder infrastruktur Espen Salomonsen og kultursjef Gerd Hagen

Underskrift:
Eva Gebhardt Sjøtun
Fung. leder

Lena Røbekk
Administrasjonskonsulent

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 12/15

Tildeling av Hammerfest kommunes Tilgjengelighetspris 2015

PS 13/15

Kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling

PS 14/15

Skiltplan - Finduspromenaden

PS 15/15

Evaluering og forslag på endringer - Hammerfest kommunes
kommunale foretak

PS 16/15

Godkjenning av protokoll

PS 17/15

Innkalling og protokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Tilleggssak
PS 18/15

Parkeringskort for pensjonister

Innkallingen – godkjent.
Saksliste/dagsorden:
Sak 12/15 til og med tilleggssak 18/15 godkjent.
Sak 12/15 ble unntatt offentlighet – Offl. § 26, 2. ledd. og møtet ble besluttet lukket pga.
tungtveiende offentlige interesser, jf. kommuneloven § 31 nr 3.
Vedtaket offentliggjøres 3. desember.

Rådmannen besvarte følgende spørsmål fra møtet 28.09.2015:
- Parkering for av og på levering av varer i Strandgata, det er nå satt teip over
underskiltene i hele Strandgata, hvorfor?
- Skal rådet for funksjonshemmede se til at universell utforming følges opp når det gjelder
etablering av nye bedrifter? Blant annet er det satt opp et stort bygg på Fuglenes der RFF ikke
har vært deltakende i prosessen.
RFF ønsker å være med i prosesser vedrørende universell utforming.
- Kan det komme en representant fra trafikkrådet/kommunen til rådet for funksjonshemmede for
å informere om hva de gjør?
- Er det mulig at en lege/fysio/ergoterapeut deltar i behandling av klagesaker i
klagenemnda?
- Lys på fortau med Thon hotellet har nå gått slik at det mørkt igjen. Kan det eventuelt
settes opp ei ekstra lykt?
- Hvor er den gamle kirketrappa som skulle plasseres utenfor Kirkeparken omsorgssenter?
PS 12/15 Tildeling av Hammerfest kommunes Tilgjengelighetspris 2015
Sak 12/15 ble unntatt offentlighet – Offl. § 26, 2. ledd. og møtet ble besluttet lukket pga.
tungtveiende offentlige interesser, jf. kommuneloven § 31 nr 3.
Vedtaket offentliggjøres 3. desember.

PS 13/15 Kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Planen
tas i bruk som styringsverktøy for realisering av mål, strategier og tiltak.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 02.11.2015
Vedtak
AMU slutter seg til rådmannens forslag
Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.11.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Planen tas i
bruk som styringsverktøy for realisering av mål, strategier og tiltak.

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 02.11.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Planen
tas i bruk som styringsverktøy for realisering av mål, strategier og tiltak.

PS 14/15 Skiltplan - Finduspromenaden
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 02.11.2015
Behandling
Det ble i møtet besluttet at saken skal tas opp igjen i neste møte.
Vedtak
Saken tas til orientering og tas opp igjen i neste møte.

PS 15/15 Evaluering og forslag på endringer - Hammerfest kommunes kommunale foretak
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar evalueringen av kommunale foretak i Hammerfest kommune til etterretning.
Det er ingen vesentlige forhold som gjør at Hammerfest kommunes organisering av havne- og
parkeringsoppgaver skal endres. Hammerfest havn KF og Hammerfest parkering KF skal bestå
som egne selskap.
Kommunestyret understreker at samspillet mellom Hammerfest kommune og Hammerfest havn
KF og Hammerfest Parkering KF må utvikles videre i tråd med føringer som gjøres gjennom
vedtak og styrende dokumenter, samt bruk av like administrative systemer.
Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF sine oppgaver organiseres i Hammerfest
kommunes organisasjon. Den nye organiseringen fastsettes av rådmannen, primært som to
virksomheter, samt forvalteroppgaven i stab i sentraladministrasjonen.
Hammerfest Eiendom KF som selskap legges ned. Den nye organiseringen gjelder fra 1.1.2016
eller så snart det er gjennomførbart.
Avtaleverket (Hovedavtalen) og Arbeidsmiljøloven bestemmelses skal følges i forbindelse med
omorganiseringen av oppgavene lagt til Hammerfest Eiendom KF, blant annet må det
gjennomføres en ROS analyse. Ansatte skal berøres minimalt ved denne endringen, slik at ingen
ansatte mister jobben.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 02.11.2015
Vedtak
AMU slutter seg til rådmannens forslag
Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.11.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar evalueringen av kommunale foretak i Hammerfest kommune til etterretning.
Det er ingen vesentlige forhold som gjør at Hammerfest kommunes organisering av havne- og
parkeringsoppgaver skal endres. Hammerfest havn KF og Hammerfest parkering KF skal bestå som egne
selskap.
Kommunestyret understreker at samspillet mellom Hammerfest kommune og Hammerfest havn KF og
Hammerfest Parkering KF må utvikles videre i tråd med føringer som gjøres gjennom vedtak og styrende
dokumenter, samt bruk av like administrative systemer.
Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF sine oppgaver organiseres i Hammerfest kommunes
organisasjon. Den nye organiseringen fastsettes av rådmannen, primært som to virksomheter, samt
forvalteroppgaven i stab i sentraladministrasjonen.

Hammerfest Eiendom KF som selskap legges ned. Den nye organiseringen gjelder fra 1.1.2016 eller så
snart det er gjennomførbart.

Avtaleverket (Hovedavtalen) og Arbeidsmiljøloven bestemmelses skal følges i forbindelse med
omorganiseringen av oppgavene lagt til Hammerfest Eiendom KF, blant annet må det
gjennomføres en ROS analyse. Ansatte skal berøres minimalt ved denne endringen, slik at ingen
ansatte mister jobben.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 02.11.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar evalueringen av kommunale foretak i Hammerfest kommune til etterretning.
Det er ingen vesentlige forhold som gjør at Hammerfest kommunes organisering av havne- og
parkeringsoppgaver skal endres. Hammerfest havn KF og Hammerfest parkering KF skal bestå
som egne selskap.
Kommunestyret understreker at samspillet mellom Hammerfest kommune og Hammerfest havn
KF og Hammerfest Parkering KF må utvikles videre i tråd med føringer som gjøres gjennom
vedtak og styrende dokumenter, samt bruk av like administrative systemer.
Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF sine oppgaver organiseres i Hammerfest
kommunes organisasjon. Den nye organiseringen fastsettes av rådmannen, primært som to
virksomheter, samt forvalteroppgaven i stab i sentraladministrasjonen.
Hammerfest Eiendom KF som selskap legges ned. Den nye organiseringen gjelder fra 1.1.2016
eller så snart det er gjennomførbart.
Avtaleverket (Hovedavtalen) og Arbeidsmiljøloven bestemmelses skal følges i forbindelse med
omorganiseringen av oppgavene lagt til Hammerfest Eiendom KF, blant annet må det
gjennomføres en ROS analyse. Ansatte skal berøres minimalt ved denne endringen, slik at ingen
ansatte mister jobben.

PS 16/15 Godkjenning av protokoll
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 28.09.2015 godkjennes.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 02.11.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra møte 28.09.2015 godkjennes.

PS 17/15 Innkalling og protokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 02.11.2015

Behandling
Votering: Som innstilligen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsaken tas til orientering.

Tilleggssak
PS 18/15 Parkeringskort for pensjonister
Rådmannens forslag til vedtak:
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 02.11.2015
Behandling
Eva Gebhardt Sjøtun (AP) fremmet følgende felles forslag:
Rådet for funksjonshemmede ber Hammerfest Parkering KF utrede muligheter for et
parkeringskort for pensjonister.
Votering felles forslag: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Rådet for funksjonshemmede ber Hammerfest Parkering KF utrede muligheter for et
parkeringskort for pensjonister.

