Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Rådet for funksjonshemmede
Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen
29.02.2016
13:30 – 14:40

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Eva Gebhardt Sjøtun
Ole Harald Sjøtun
Stein-Wiggo Olsen
Anne Lise Moe

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
PSOR-EKS
BLINDEFOR
MENTALH

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Erik Lemika
Ole I. Hansen
Martine Langseth

Medlem
Leder
Medlem

SAFONORD
AP
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Haldis Olsen
Ida Gebhardt Blix

Ole I. Hansen
Erik Lemika

AP
SAFONORD

6 representanter (av 7) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, rådgiver Grethe Gebhardt, plansjef Øyvind Sundquist,
arealplanlegger Åse Malene Kongsbakk og kommunalsjef Geir Nesse.
Underskrift:
Eva Gebhardt Sjøtun
Fung. leder

Lena Røbekk
Administrasjonskonsulent

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 7/16
PS 8/16

Forslag til planprogram for sentrumsplanen
Førstegangsbehandling av detaljregulering for Indrefjordalen gravlund

PS 9/16
RS 16/3

Diverse referatsaker
Oversendelsesbrev av planforslag for Dalveien boligfelt,
førstegangsbehandling

RS 16/4

Oversendelsesbrev av planforslag for Finnmarksveien 50-56

PS 10/16

Godkjenning av protokoll

Tilleggssak
PS 11/16

Utvidelse av Klagenemda for behandling av HC- kort

Innkalling – godkjent.
Saksliste/dagsorden:
Sak 7/16 til og med sak 10/16 godkjent. Det ble i møtet opprettet tilleggssak 11/16
Utvidelse av Klagenemda for behandling av HC- kort – godkjent.
Kommunalsjef Kultur og samfunn Geir Nesse besvarte spørsmål fra forrige møte vedrørende
fremkommelighet for eldre og funksjonshemmede ved søppelreturpunkter, og fremkommelighet
for søppeltømming i Storvikveien.
Rådmannen besvarte spørsmålet fra forrige møte vedrørende kommunalt ansatt ergoterapeut til
Klagenemda for behandling av saker. Tilleggssak ble opprettet og fikk saksnr. 11/16.
Spørsmål stilt i møtet:
Anne- Lise Moe (Mental helse)
- FUTT kommer seg ikke inn pga. snø/skavl ved hallen i Breidablikk?
Spørsmålet blir fulgt opp av administrasjonen.
Ole Harald Sjøtun (Psoriasis og eksemforbundet)
- HC- toalett i kirken?
Kommunalsjef Geir Nesse besvarte spørsmålet i møtet.
Stein- Wiggo Olsen (Blindeforbundet)
- Når er det planlagt at Rådet for funksjonshemmede får iPad?
- Hva skjer vedrørende fylkeskommunale retningslinjer for TT- transport
(Transporttjenesten for funksjonshemmede)?
Spørsmålene blir fulgt opp av administrasjonen.
Markedsansvarlig ved Finnmark Ressursselskap as Kjetil Solvang inviteres til neste møte for å
orientere om renovasjonsordningen, herunder returpunkter.
PS 7/16 Forslag til planprogram for sentrumsplanen
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 12.9 forslag til
planprogram for ny sentrumsplan i Hammerfest. Forslaget legges ut på høring i lovpålagt tid.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.02.2016
Behandling
Sanny Weile Johansen fremmet på vegne av Eldrerådet følgende tillegg:
Jernbanetraske fra Rica frem til pumpestasjonen opparbeides til gangvei – bilfri.
Gangveien kantes med naturstein.
Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Tilleggssaken – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 12.9 forslag til
planprogram for ny sentrumsplan i Hammerfest. Forslaget legges ut på høring i lovpålagt tid.
Jernbanetraske fra Rica frem til pumpestasjonen opparbeides til gangvei – bilfri.
Gangveien kantes med naturstein.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 29.02.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 12.9 forslag til
planprogram for ny sentrumsplan i Hammerfest. Forslaget legges ut på høring i lovpålagt tid.

PS 8/16 Førstegangsbehandling av detaljregulering for Indrefjordalen gravlund
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for miljø og utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningsloven § 12-10, at forslag til
detaljregulering av Dalveien boligfelt legges ut til offentlig ettersyn i lovpålagt tid.
Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.02.2016
Behandling
Skrivefeil i forslag til vedtak: «Dalveien» endres til «Indrefjordalen gravlund».
Eldrerådet fremmet følgende tilleggsforslag:
Oppfordrer Menighetsrådet til å se på saken om det er mulighet til et krematorium i Hammerfest
som omfatter hele Finnmark.
Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Styret for miljø og utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningsloven § 12-10, at forslag til
detaljregulering av Indrefjordalen gravlund boligfelt legges ut til offentlig ettersyn i lovpålagt
tid.
Oppfordrer Menighetsrådet til å se på saken om det er mulighet til et krematorium i Hammerfest
som omfatter hele Finnmark.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 29.02.2016
Behandling
Administrasjonen endret rådmannens forslag til vedtak:
Fra «Dalveien til Indrefjorddalen gravlund…»
Rådet for funksjonshemmede endret rådmannens forslag til:
Rådet for funksjonshemmede tar saken til orientering.
Votering endringsforslag: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Rådet for funksjonshemmede tar saken til orientering.

PS 9/16 Diverse referatsaker
RS 16/3 Oversendelsesbrev av planforslag for Dalveien boligfelt, førstegangsbehandling
RS 16/4 Oversendelsesbrev av planforslag for Finnmarksveien 50-56
Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 29.02.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

PS 10/16 Godkjenning av protokoll
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 25.01.2016 godkjennes.

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 29.02.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte 25.01.2016 godkjennes.

Tilleggssak
PS 11/16 Utvidelse av Klagenemda for behandling av HC- kort
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 29.02.2016
Behandling
Eva Gebhardt Sjøtun (AP) fremmet følgende felles forslag:
Rådet for funksjonshemmede ønsker en kommunal ansatt ergoterapeut til å delta i møtene i
Klagenemda vedrørende behandling av HC- kort. (utvidelse av utvalget)
Votering: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Rådet for funksjonshemmede ønsker en kommunal ansatt ergoterapeut til å delta i møtene i
Klagenemda vedrørende behandling av HC- kort. (utvidelse av utvalget)

