Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Rådhuset
28.05.2009
09:00 – 13.30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Snorre Sundquist
John Wahl
Wenche Stenvoll
Marianne Sivertsen Næss
Frank Hansen
Jarle Edvardsen
Hans Mathias Ellingsen
Elin Mølmann Holmgren
Reidar Johansen
Bente Orvik
Jan-Erik Hansen
Håkon Rønbeck
Bjørg Eva Eliassen Hamsund
Ole Martin Rønning
Rolf H. Fjellstad
Lars Mathisen
Anne-Mette Bæivi
Ronny Holm

Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

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

Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Kristine Jørstad Bock
Jonas Valle Paulsen
Berit Hågensen
Tor-Ivar Heggelund
Andreas W. Wiese
Monica Strømme
Svein Aspelund
Raymond Robertsen
Herold Paul Paulsen
Steve Sivertsen
Alvin Vaséli

LEDER
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
H
H
FRP
RØDT

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Liv Lorentzen

Andreas W. Wiese

AP

Tom Mortensen
Grethe Ernø Johansen
Willy Olsen
Bjørn Andreassen
Haldis Olsen
Bodil Negård
Gunnar Milch
Per Gunnar Arnesen
Kristel Monique Jørgensen
Tove Størdal

Monica Strømme
Berit Hågensen
Jonas Valle Paulsen
Steve Sivertsen
Kristine Jørstad Bock
Tor-Ivar Heggelund
Mari Lundevall
Raymond Robertsen
Herold Paul Paulsen
Alvin Vaséli

AP
AP
AP
FRP
AP
AP
SV
H
H
RØDT

29 representanter (av 29) til stede. Bjørn Andreassen fikk innvilget permisjon fra kl. 13.00.
28 representanter (av 29) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, informasjonsleder Kjartan
Mikalsen, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, økonomisjef Trond Rognlid og sektorledere
Trobjørn Næss og Steinar Paulsen.
Snorre Sundquist
Fung. ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold
Saker til behandling

PS 35/09

Utredning biblioteklokaler

PS 36/09

Vedtekter for uterom i Hammerfest Kommune

PS 37/09

Infeksjonsavdelingen - Rypefjord sykehjem

PS 38/09

Forslag til endring i forskrift - skolestrukturen i Hammerfest kommune

PS 39/09

Solidarisk naturressursfond

PS 40/09

TV - aksjon 2009 - Opprettelse av kommunekomité

PS 41/09

Godkjenning av møteprotokoll

Tilleggssak
PS 42/09

Valg av midlertidig varaordfører (behandlet før sak 35/09 og iverksatt
umiddelbart)

Innstillingen – enstemmig vedtatt.
Saksliste / dagsorden:
Den ordinære sakslista har sakene 35/09 til og med 41/09 – enstemmig vedtatt.
Ordføreren ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle sak 42/09 – godkjent og blir
behandlet i starten av møtet. Marianne Sivertsen Næss (AP) tiltrådte som varaordfører
umiddelbart etter behandling av saken.
Det ble delt ut en skriftlig orientering om Forbedret ressursbruk.

Kristel Moniquie Jørgensen (H) stilte spørsmål om å søke på prøveprosjekt til valget om å senke
aldersgrensen til 16 år. Spørsmålet besvares til slutt i møte.

Saker til behandling
PS 35/09 Utredning biblioteklokaler
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar at investeringen nytt magasin biblioteket,
1.000.000 kr avsatt i budsjett 2009, reduseres til 300.000 kr. Formålet med investeringen endres
til utredning av idéskisser og kostnadskalkyler for alternativene;
1) ombygging av eksisterende lokaler
2) nye lokaler for biblioteket
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2009

Behandling
KOU - styret innstilling – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar at investeringen nytt magasin biblioteket, 1.000.000 kr avsatt i budsjett
2009, reduseres til 300.000 kr. Formålet med investeringen endres til utredning av idéskisser og
kostnadskalkyler for alternativene;
1) ombygging av eksisterende lokaler
2) nye lokaler for biblioteket
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2009

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunestyret vedtar at bevilgning kr. 1.000.000 avsatt i budsjett 2009 til magasin biblioteket,
endres til
1. kr. 300.000 utredning av ide skisser og kostnadskalkyler for alternativet
2. kr. 700.000 avsettes til prosjektet som en startbevilgning.
Votering: Innstillingen fikk 24 stemmer og SV’s forslag fikk 4 stemmer.
Vedtak
Kommunestyret vedtar at investeringen nytt magasin biblioteket, 1.000.000 kr avsatt i budsjett
2009, reduseres til 300.000 kr. Formålet med investeringen endres til utredning av idéskisser og
kostnadskalkyler for alternativene;

1) ombygging av eksisterende lokaler
2) nye lokaler for biblioteket
PS 36/09 Vedtekter for uterom i Hammerfest Kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest Kommunestyre vedtar ”Forskrift om vedtekt til plan- og
bygningslovens § 69 nr 3 – bindende krav til uterom i Hammerfest kommune”.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.05.2009

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest Kommunestyre vedtar ”Forskrift om vedtekt til plan- og
bygningslovens § 69 nr 3 – bindende krav til uterom i Hammerfest kommune”.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2009

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest Kommunestyre vedtar ”Forskrift om vedtekt til plan- og
bygningslovens § 69 nr 3 – bindende krav til uterom i Hammerfest kommune”.
PS 37/09 Infeksjonsavdelingen - Rypefjord sykehjem
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner kostnadsoverslag K2 for ny Infeksjonsavdeling Rypefjord sykehjem
med en samlet kostnad på kr 11 050 000,Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2009

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret godkjenner kostnadsoverslag K2 for ny Infeksjonsavdeling Rypefjord sykehjem
med en samlet kostnad på kr 11 050 000,Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2009

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner kostnadsoverslag K2 for ny Infeksjonsavdeling Rypefjord sykehjem
med en samlet kostnad på kr 11 050 000,PS 38/09 Forslag til endring i forskrift - skolestrukturen i Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Ungdomstrinnet ved Forsøl skole overføres til Breilia skole fra 01.08.09.
2. Iverksetting av forsøk mellom Forsøl skole og Forsøl barnehage om organisering
etter oppvekstsentermodell med felles virksomhetsleder for skole og barnehage
utredes med sikte på oppstart fra høsten 2010.
3. Daltun skole videreføres som en 1. – 10. skole.
4. For å sikre kvaliteten i opplæringstilbudene ved Daltun, Kårhamn og Akkarfjord
skoler forutsettes kommunestyret at skolene i forbindelse med årsplanarbeidet
utarbeider konkrete planer for faglige og sosiale samarbeidstiltak med andre skoler.
5. Det fastsettes en minimumsbemanning på 2 stillingshjemler ved den enkelte skole.
Samtlige skoler skal som normalordning ha egen rektorstilling.
6. Eventuelle barnehagetilbud på Seiland og Sørøya som lokaliseres til skolene,
forutsettes organisert etter oppvekstsentermodell med rektor som virksomhetsleder.
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2009

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
1. punkt strykes og
3. Forsøl og Daltun skole…..
Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
1. Ungdomstrinnet ved Forsøl skole overføres til Breilia skole fra 01.08.09.
Votering:
SV’s forslag fikk stemmer 1 for og 8 stemmer mot
Høyres forslag punkt 1 fikk 3 stemmer for 6 stemmer mot
KOU – styrets punkt 1 fikk 5 stemmer for og 4 stemmer mot.
KOU styret forsalg punktene 2 – 6 vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak
1. Ungdomstrinnet blir værende i Forsøl skoleåret 2009 – 2010. Nærmere avgjørelse tas
i forbindelse med skolestrukturdebatten høsten 2009
2. Iverksetting av forsøk mellom Forsøl skole og Forsøl barnehage om organisering
etter oppvekstsentermodell med felles virksomhetsleder for skole og barnehage
utredes med sikte på oppstart fra høsten 2010.
3. Daltun skole videreføres som en 1. – 10. skole.
4. For å sikre kvaliteten i opplæringstilbudene ved Daltun, Kårhamn og Akkarfjord
skoler forutsettes kommunestyret at skolene i forbindelse med årsplanarbeidet
utarbeider konkrete planer for faglige og sosiale samarbeidstiltak med andre skoler.
5. Det fastsettes en minimumsbemanning på 2 stillingshjemler ved den enkelte skole.
Samtlige skoler skal som normalordning ha egen rektorstilling.
6. Eventuelle barnehagetilbud på Seiland og Sørøya som lokaliseres til skolene,
forutsettes organisert etter oppvekstsentermodell med rektor som virksomhetsleder.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2009

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Punkt 1 og 2 går ut.
Nytt punkt 3. Daltun og Forsøl skole videreføres som en 1. – 10. skole.
Håkon Rønbek fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
1. Ungdomstrinnet ved Forsøl skole overføres til Breilia skole fra 01.08.09.

Votering :
Punkt 1., 2. og 3: SV’s forslag fikk 5 stemmer for og 24 stemmer mot.
Punkt 1 - innstillingen fikk 23 stemmer og Høyres forslag fikk 6 stemmer
Punktene 2, 3, 4, 5 og 6 – innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Ungdomstrinnet blir værende i Forsøl skoleåret 2009 – 2010. Nærmere avgjørelse tas i
forbindelse med skolestrukturdebatten høsten 2009
2. Iverksetting av forsøk mellom Forsøl skole og Forsøl barnehage om organisering etter
oppvekstsentermodell med felles virksomhetsleder for skole og barnehage utredes med
sikte på oppstart fra høsten 2010.
3. Daltun skole videreføres som en 1. – 10. skole.
4. For å sikre kvaliteten i opplæringstilbudene ved Daltun, Kårhamn og Akkarfjord skoler
forutsettes kommunestyret at skolene i forbindelse med årsplanarbeidet utarbeider
konkrete planer for faglige og sosiale samarbeidstiltak med andre skoler.
5. Det fastsettes en minimumsbemanning på 2 stillingshjemler ved den enkelte skole.
Samtlige skoler skal som normalordning ha egen rektorstilling.
6. Eventuelle barnehagetilbud på Seiland og Sørøya som lokaliseres til skolene, forutsettes
organisert etter oppvekstsentermodell med rektor som virksomhetsleder.

PS 39/09 Solidarisk naturressursfond
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre slutter seg til prinsippet om å opprette regionale fond i Finnmark.
2. Kommunestyret ser det som nødvendig at andre modeller vurderes.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar å nedsette et utvalg med fire representanter som skal
arbeide videre med saken.
4. Utvalget består av følgende:
1.
2.
3. To representanter oppnevnt av rådmann
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2009

Behandling
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
1. Hammerfest kommunestyre slutter seg til å få vurdert opprettelsen av regionale fond eller
lignende modeller i Finnmark.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å nedsette et utvalg med fire representanter som skal
arbeide videre med saken.
3. Utvalget består av følgende:
1.
2.
3.
4. En representanter oppnevnt av rådmann
Votering: Innstillingen falt og SV’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre slutter seg til å få vurdert opprettelsen av regionale fond eller
lignende modeller i Finnmark.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å nedsette et utvalg med fire representanter som skal
arbeide videre med saken.
3. Utvalget består av følgende:
1.
2.
3.
4. En representant oppnevnt av rådmann

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2009

Behandling
Bjørn Andreassen fikk innvilget permisjon fra kl. 13.00. 28 representanter til stede.
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Fra Arbeiderpartiet velges Snorre Sundquist som representant til utvalget.
Gunnar Milch fremmet på vegne av FRP, KRF, KP, Rødt og SV:
Reidar Johansen (SV) går inn som representant i utvalget.
Per Gunnar Arnesen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Foreslår Raymond Robertsen som representant til utvalget ”Solidariske ressursfond”.
Votering: Innstillingen med navneforslagene – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre slutter seg til å få vurdert opprettelsen av regionale fond eller
lignende modeller i Finnmark.
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å nedsette et utvalg med fire representanter som skal
arbeide videre med saken.
3. Utvalget består av følgende:
1. Snorre Sundquist (AP)
2. Reidar Johansen (SV)
3. Raymond Robertsen (H)
4. Rådmann Leif Vidar Olsen
PS 40/09 TV - aksjon 2009 - Opprettelse av kommunekomité
Ordføres forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre oppnevner følgende representanter m/leder til kommunekomité for
TV-aksjonen 2009:
Leder : .………………………….
Representant : .…………………………..
Representant : .…………………………..
Representant : .…………………………..
Representant : .…………………………..
Sekretariat: Sekretær for komitéarbeidet hentes fra …………tjenesten samt
formannskapssekretær Svanhild Moen.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2009

Behandling
Hans M. Ellingsen fremmet på vegne av AP følgende:
Willy Olsen og Grethe Ernø Johansen
Per Gunnar Arnesen fremmet på vegne av Høyre:

Bjørg Eva Hamsund (H) som representant
Lars Mathisen fremmet på vegne av FRP følgende forslag:
Rolf Fjellstad (FRP)
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Svein Aspelund (SV)
Vedtak
Hammerfest kommunestyre oppnevner følgende representanter m/leder til kommunekomité for
TV-aksjonen 2009:
Leder : (velges blant komiteens representanter)
Representant : Willy Olsen og Grethe Ernø Johansen (AP)
Representant: Bjørg Eva Hamsund (H)
Representant : Rolf Fjellstad (FRP)
Representant : Svein Aspelund (SV)
Sekretariat: Sekretær for komitéarbeidet hentes fra administrasjonen samt formannskapssekretær
Svanhild Moen.
PS 41/09 Godkjenning av møteprotokoll
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2009

Behandling
Protokoll fra møte den 02.04.2009 godkjennes – enstemmig vedtatt..
Vedtak
Protokoll fra møte den 02.04.2009 godkjennes.

PS 42/09 Valg av midlertidig varaordfører
Rådmannens forslag til vedtak:
Som midlertidig varaordfører i perioden f.o.m. 1. september 2009 t.o.m. 6. mars 2010 velges…..
Som midlertidig varaordfører i perioden f.o.m. 16. juli 2009 t.o.m. 1. september 2009, samt ved
sykefravær og lignende t.o.m. 15. juli 2009 velges……
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2009

Behandling
Saken ble behandlet og iverksatt i starten av møtet.

John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Som midlertidig varaordfører i perioden f.o.m. 1. september 2009 t.o.m. 6. mars 2010 velges
Marianne Sivertsen Næss.
Som midlertidig varaordfører i perioden f.o.m. 16. juli 2009 t.o.m. 1. september 2009, samt ved
sykefravær og lignende t.o.m. 15. juli 2009 velges Marianne Sivertsen Næss.
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Som midlertidig varaordfører i perioden f.o.m. 1. september 2009 t.o.m. 6. mars 2010 velges
Marianne Sivertsen Næss.
Som midlertidig varaordfører i perioden f.o.m. 16. juli 2009 t.o.m. 1. september 2009, samt ved
sykefravær og lignende t.o.m. 15. juli 2009 velges Marianne Sivertsen Næss.

