Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
02.11.2015
11:00 – 12:15

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Tor Magne Olsen
Eva Gebhardt Sjøtun
Petter Karlsen
Randi Simonsen
Liv Lorentzen
Anne Line Nora
Faste medlemmer som møtte:
Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Egil Jeremiassen

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Une Eriksen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

PENSJFOR
AP
PENSJFOR
PENSJFOR
AP
H

Medlem

PENSJFOR

Egil Jeremiassen

PENSJFOR

7 (av 7) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen

Tor Magne Olsen
Leder

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkalling/ dagsorden – enstemmig vedtatt.

Rådmannen ledet møte frem til sak 17/15 «Valg av leder og Nestleder» var behandlet.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 17/15

Konstituering av leder og nestleder 2015 - 2019

PS 18/15

Evaluering og forslag på endringer - Hammerfest kommunes
kommunale foretak

PS 19/15

Kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling

PS 20/15

Referatsaker

PS 21/15

Godkjenning av protokoll

PS 17/15 Konstituering av leder og nestleder 2015 - 2019

Rådmannens forslag til vedtak:
For perioden 2015 – 2019 velger Eldrerådet i Hammerfest
1. Leder ….
2. Nestleder …
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Behandling
Petter Karlsen fremmet følgende forslag:
Leder Tor Magne Olsen – enstemmig vedtatt.
Nestleder Eva Gebhardt Sjøtun – enstemmig vedtatt.
Vedtak
For perioden 2015 – 2019 velger Eldrerådet i Hammerfest
1. Leder Tor Magne Olsen
2. Nestleder Eva Gebhardt Sjøtun

PS 18/15 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.
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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 19/15 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.
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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 20/15 Referatsaker
RS 15/9 Møteprotokoll for siste møte i Eldrerådet i Finnmark
RS 15/10 Brev til kommunestyre - eldre og funksjonshemmede er best tjent med hvert sitt råd
RS 15/10 Brev til kommunestyre - eldre og funksjonshemmede er best tjent med hvert sitt råd

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
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Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsakene til orientering.
RS 15/9 Møteprotokoll for siste møte i Eldrerådet i Finnmark
PS 21/15 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 28.09.2015 godkjennes.
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Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra møte den 28.09.2015 godkjennes.

